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Sammanfattning 
 
Utbildning och träning av rökdykning inom räddningtjänsten är idag både dyrt och 
tidskrävande. Vid praktisk träning måste räddningstjänsten bege sig ut till befintliga 
övningsområden och ta med sig en stor mängd utrustning: luftpaket, skyddskläder, radio etc. 
Detta gör det till ett omfattande och kostsamt moment. Detta öppnar tankebanor för alternativ 
och komplement till befintlig utbildning och träning.  
 
Serious games finns idag i många former och är ett utbildnings och rekryteringsredskap som 
bygger på datorstödd inlärning. Med detta menas att ett Serious game är ett spel som har som 
huvudsyfte att lära ut och om möjlighet vara underhållande under tiden. Man kan genom 
denna teknik simulera verkliga situationer i realistiska miljöer med hjälp av 
verklighetsliknande kommunikationsprotokoll. Denna studie handlar om vilka huvudsakliga 
faktorer som är viktiga för ett Serious game. Vidare undersöks på vilket sätt ett Serious game 
ska anpassas för svensk Räddningstjänst med inriktning på sökning och kommunikation vid 
rökdykningsträning och utbildning.  
 
Vi har kommit fram till att följande huvudsakliga faktorer är viktiga för ett Serious game som 
är inriktat på förstapersonsimulering: Utvärdering, administration, grafik, underhållning, 
tutorials och dynamik. Vi har även kommit fram till att vid utveckling av en träningssimulator 
för rökdykning bör man använda befintliga inlärningsteorier, SDK som utvecklingsverktyg. 
 
Denna studie öppnar även möjligheter för andra att fortsätta och genomföra utveckling av en 
riktig prototyp till Räddningstjänsten, utifrån våra resultat. Studien kan också ses som enklare 
underlag vid skapandet av ett Serious game av typen förstapersonsimulator. 
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Förord 
Vi har i denna studie haft mycket stor hjälp av Värends räddningstjänst. Vi vill ge ett stort 
tack till Joakim Karlsson och Pelle Stensson som ställt upp på intervjuer och gett oss mycket 
information. Vi vill även tacka Nicholas Pagden som varit vår handledare under studiens 
gång. 
 
2007-03-09 Växjö 
Johan Holmgren & Mikael Stewén   
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1. INLEDNING 
Rökdykaren vänder sig om och känner sig omkring.  
- Var tusan tog min kamrat vägen?  
Röken ligger tjock och värmen är intensiv. Han är extremt utmattad och har svårt att röra sig. 
Han ropar på radion efter sin medföljare men får inget svar. Rökdykarledaren ropar i radion 
och frågar om de behöver undsättning. Han svarar tappert ”nej” och slänger sig ner på golvet. 
Sikten blir lite bättre. Han följer slangen bakåt. I dörröppningen till rummet ligger hans 
medföljare medvetslös. Han försöker förtvivlat få liv i honom men utan respons. Han skriker 
hest på radion:  
- ”Slang ut” och hugger tag i sin medföljare och börjar dra honom utåt åt det hållet slangen 
leder. Han vet att slangen är hans vägvisare ut. Värmen är ännu intensivare nu och han börjar 
se suddigt. Inom kort kommer han också att tappa medvetandet. Han måste ut innan det 
händer, och det snabbt. Han pustar och flåsar högljutt när han långsamt släpar sin kompis mot 
friheten. Men plötsligt händer något. Slangen slutar dras utåt och blir alldeles slapp.  
-”Slangbrott” skriker rökdykarledaren på radion. Där gick deras enda livlina mot friheten. 
Han famlar i blindo då röken nu är så tjock att han knappt ser handen framför sig. Han tar upp 
och tittar på manometern. Nästan slut på luft. Nu vet han att tiden är knapp. Han minns att det 
var vänster ut genom dörren. Eller var det höger? Synen är nu så dålig att allting är suddigt. 
Han svänger vänster och staplar ut i korridoren. Efter några meter så ”dunk!” Luftflaskan 
stöter mot en vägg, återvändsgränd! Han inser att det är kört och ser synen försvinna mer och 
mer och plötsligt är det svart. Då kommer den irriterande röda texten: ”Game over”. 
 
1.1. Terminologi 
I denna studie använder vi ofta termerna simulering och Serious games. Ett Serious game är 
ett spel som har som huvudsyfte att lära ut och om möjlighet vara underhållande. Ett Serious 
game behöver inte ha någon koppling till verkligheten så länge användaren lär sig något. En 
simulator däremot måste ha koppling till verkligheten eftersom en simulator är per definition 
en förenkling av verkligheten. Dock behöver en simulator inte lära ut d.v.s. en simulator 
behöver inte vara ett Serious game. Vår studie handlar dock om Serious games som också är 
simulatorer. Detta betyder i korta drag att spelen lär och att de är också en förenkling av 
verkligheten. 
 
1.2. Bakgrund 
Dagens samhälle präglas mer och mer av kriser och krishantering. Tsunamin, orkanen 
Gudrun, fågelinfluensa, Katrina är några av de natuturkatastrofer vi drabbats av de senaste 
åren. Simulatorer och Serious games blir allt mer vanliga i krisberedskapssammmanhang. 
Flygvapnet använder simulatorer som ett alternativ till riktig flygning, Amerikanska armén 
använder FPS (First Person Shooter) spel i sin träning. Sedan katastrofen 11 september 2001 
har avgångsstudenter vid Entertainment Technology Center vid Carnegie Mellon University 
utvecklat en simulator för räddningsarbete åt New Yorks brandförsvar. I Sverige har försvaret 
dragit nytta av befintliga kommersiella spel, modiferade för utbildningssyfte. 
 
Datorspel börjar användas till mer än enbart underhållning. Beredskapsövningar är dyra och 
därför börjar man se till andra lösningar än de som används idag. Chen & Michael(2005) 
menar att Serious games är redo att ändra sättet som vi idag utbildar och tränar elever på olika 
nivåer. Men för att detta ska ske måste lärare och instruktörer välkomna dem. Utvecklingen 
inom datorspelsbranschen går idag snabbt, grafik och realism blir allt bättre och spelen blir 
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mer komplexa. Den yngre generationen växer idag upp med datorer och datorspel. I och med 
detta börjar acceptansen för användandet av spel i utbildning och träning öka. Svensk 
Räddningstjänst använder idag nästan enbart traditionell utbildning och träning. Dessa 
övningar är dyra och tidskrävande och det kanske är dags för Räddningstjänsten att träda in i 
den interaktiva världen.    
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2. PROBLEM OCH SYFTE 
 
2.1. Problemformulering 
Vilka huvudsakliga faktorer är viktiga för ett Serious game, som är en förstapersonssimulator, 
och hur ska ett sådant spel anpassas, med inriktning på sökning och kommunikation, för 
Räddningstjänsten inom rökdykning? 
 
2.2. Begränsningar 
Denna undersökning gäller räddningsarbete endast i Sverige och våra källor inom 
Räddningstjänsten begränsas till Växjö. Vi inkluderar inte tekniken för släckning som också 
är ett moment i rökdykning eftersom vi inriktar oss på sökning och kommunikation. 
Slanghandhavande som brandmännen måste lära sig i verkligheten är svårt att simulera 
eftersom användaren är begränsad av sitt befintliga gränssnitt. Dessutom ska man, enligt 
Michael (2005), vid utveckling av Serious games, endast fokusera på de viktigaste aspekterna, 
vilka i detta fall avser sökning och kommunikation.  
 
Som nämnt tidigare är rökdykning dyrt att träna. Detta medför att syftet med en 
träningssimulator för Räddningstjänsten även får en ekonomisk del. Dock kommer vi att 
undvika detta eftersom vi är medieteknologistudenter och har begränsade ekonomiska 
kunskaper. Vi kommer inte att utveckla någon simulator och heller inte bry oss om hur detta 
tekniskt sett skulle gå till eftersom vi är intresserade av de teoretiska faktorerna som är viktiga 
för ett Serious game. Att göra en prototyp av en simulator skulle vara alldeles för 
tidskrävande för att få fram någon produktion bra nog för demonstration. Studien kommer 
inte att i någon större utsträckning skildra instruktörsoberoende Serious games, utan vi 
kommer endast att gå igenom instruktörsbaserad simulering. Detta eftersom inlärning i 
Serious games är som effektivast i instruktörsbaserade miljöer.  
 
2.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka huvudsakliga faktorer som är viktiga för ett 
Serious game. Detta har undersökts eftersom vi har behövt kunskap för att anpassa Serious 
games till Räddningstjänsten. Rökdykning är en dyr och tidskrävande övning vilket öppnar 
tankebanor för alternativ och komplement. Sökning och kommunikation är två väldigt viktiga 
moment i rökdykning och därför fokuseras denna studie på dem. En simulator ger en mer 
realistisk miljö där användarna kan tillämpa kommunikationen samtidigt som de övar 
sökmönster. Träning med ett Serious game är mer lättillgänglig än att ta sig ut till befintligt 
övningsområde med all utrustning och man slipper dessutom vård av utrustning efteråt. Denna 
typ av övning skulle också vara bra för deltidsbrandmän eftersom de sällan får utöva skarpa 
lägen och därför blir erfarenheten mindre. En rökdykarsimulator kan även träna erfarna 
rökdykare och kan hjälpa Räddningstjänsten i nyrekrytering av brandmän och få dem 
intresserade att utbilda sig. Om en rökdykningssimulator används av räddningstjänsten skulle 
fokusen inte vara att ersätta befintlig träning utan snarare att använda den som ett 
komplement.  
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3. METOD 
I detta kapitel beskriver vi närmare vilka metodiska ansatser och urval vi har använt för att 
genomföra studien. 
 
3.1. Metodisk ansats 
Hermeneutiken bygger på att förstå och tolka och används främst inom humaniora, kultur och 
samhällsvetenskap. Positivismen är däremot raka motsatsen och handlar mer om att analysera 
resultat i form av siffror. En hermeneutiker tolkar forskningsobjektet subjektivt utifrån hans 
egna känslor. En kvalitativ undersökning handlar om att förstå och tolka insamlad information 
och fastställa dess karakteristiska drag. Den hermeneutiska metoden är kvalitativ och 
positivismen är kvantitativ (Davidsson & Patel, 2003).  
 
Vi har använt en kvalitativ undersökning i form av intervjuer, sökning av information i form 
av elektroniska källor och i böcker och artiklar. En kvantitativ undersökning skulle vara 
alldeles för omfattande och svårt i detta ämne eftersom vi hade, för att få undersökningen 
vetenskaplig, fått låta många brandmän deltaga och detta skulle inte räddningstjänsten ha tid 
med. Därför har vi använt en hermeneutisk ansats där vi tolkar informationen subjektivt 
utifrån vårt perspektiv. Vi har även gjort två djupgående intervjuer baserat på detta.    
 
3.2. Sökning av information 
Vi har använt söktjänster såsom Google Scholar SCIRUS, ELIN, ACM Digital Library och 
DIVA. Nyckelorden i sökningen har varit ”Serious games”, ”Simulation”, ”E-Learning”. Vi 
har också sökt på svenska nyckelord som ”datorstött lärande” och ”simulering”, men fått 
begränsat med användbara träffar. Ovanstående söktjänster har använts eftersom akademiska 
källor har haft hög prioritering. Med enbart Google finner man mycket mer än så men vi har 
ändå använt söktjänsten p.g.a. det massiva urvalet. Sökorden som använts rör ämnena Serious 
games och simulering vilket denna studie inriktas på. Urvalet har ibland varit stort, speciellt 
genom Google, och då har vi försök välja information som handlar om Serious games i form 
av förstapersonssimulering.  
 
Vår handledare Nicholas Pagden har bidragit med en hel del information om krishantering, 
Räddningstjänsten och Serious games. Joakim Karlsson på Räddningstjänsten i Växjö har 
försett oss med litteratur rörande Räddningstjänsten med inriktning på rökdykning, 
kommunikation och ledningsarbete. Vi har sökt på Växjö universitets bibliotek efter 
ovanstående nyckelord men endast funnit begränsat med användbar litteratur. 
 
3.3.  Fältstudie 
Vi har med hjälp av studie av en brandövning på Värends räddningstjänst rörande rökdykning 
fördjupat oss i ämnet och sett hur det går till i praktiken. Vi har fokuserat på 
kommunikationen mellan rökdykarna och hur sökning av byggnader gått till. Detta för att 
komma fram till hur man anpassar ett Serious game i form av datorstödd simulering till 
Räddningstjänsten. Stensson (2006b) har förklarat och hjälpt till med detta. 
 
3.4. Intervjuer 
Vi har gjort kvalitativa intervjuer rörande brandmännens syn på en datorstödd simulering av 
rökdykning med frågor rörande ämnet. Detta för att se hur intervjupersonerna ställer sig till 
användandet av en sådan produkt och dessutom vilka principer de tycker är viktigt att 
implementera i en sådan produkt, det här i enlighet med syftet av en kvalitativ intervju 
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(Davidsson & Patel, 2003). Vi har använt standardiserade intervjuer vilket innebär att vi ställt 
samma frågor i samma ordning till intervjupersonerna. Våra frågor är formulerade enligt de 
riktlinjer Davidsson & Patel (2003) beskriver.  
 
De personer vi intervjuat är Joakim Karlsson och Pelle Stensson vilka båda arbetar på 
Värends räddningstjänst.  
 
Joakim Karlsson började som brandmannavikarie men gick sedan brandingenjörsutbildning. 
Han har jobbat som brandingenjör sedan 1987 både som konsult och i kommunal 
räddningstjänst. Hans nuvarande befattning är stf räddningschef vid Värends räddningstjänst 
med bl.a. ansvar för stabs- och ledningsfrågor. Pelle Stensson har arbetat inom 
Räddningstjänsten sedan 1984 och som en del i sitt arbete arbetar han som insatsledare vilket 
innebär att han leder insatser ute på fältet vid händelser. Stensson arbetar också med 
utbildning, övningsverksamhet samt fysisk träning och hälsa.  
 
Anledningen att dessa intervjupersoner valts är att Karlson har mångårig erfarenhet av 
räddningsarbete och är dessutom delvis insatt i Serious games. Stensson valde vi eftersom han 
har stor kunskap inom utbildning. 
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4. TEORI 
 
4.1. Rökdykning 
Rökdykning är ett mycket viktigt moment inom Räddningstjänsten. Det är komplicerat och är 
det farligaste en brandman kan utsätta sig för eftersom situationen snabbt kan ändras 
(Rosander, 1987). I rökdykning är rökdykarnas ställningar viktiga eftersom temperaturen 
ändras beroende på höjden. Ju högre upp man befinner sig desto varmare temperaturer. Även 
sikten förändras med höjden. Är det hög värmepåverkan och tjock rök är den mest lämpliga 
platsen att befinna sig på golvet. Är värmepåverkan däremot liten och sikten bättre är det 
lämpligare att stå upp eftersom man kan röra sig snabbare vilket leder till effektivare sökning 
(Karlsson, 2006).  
 
4.1.1. Rökdykargruppen 
Rökdykargruppen består av tre individer, ett rökdykarpar och en rökdykarledare.  
Rökdykare 1, strålföraren, ansvarar för slangen och sköter vattengivningen under en insats. 
Rökdykare 2, medföljaren, har uppsikt bakåt och ser till att strålföraren alltid har tillräckligt 
med slang för full rörlighet. Han ansvarar även för kommunikationen med rökdykarledaren 
och befinner sig bakom strålföraren i utrymmesriktningen (Rosander, 1987). 
 
Rökdykarledaren ansvarar för rökdykarnas insatsresultat och att rökdykarna vid behov kan 
nödutrymma till det fria. Om detta inte skulle vara möjligt går han in och undsätter 
rökdykarna. Han kontrollerar insatsens förlopp, tid och luftförbrukningen för rökdykarparet. 
Han tar beslut om insatsen ska avbrytas p.g.a. svårighetsgrad, tid eller andra risker som kan 
uppstå vilka han direkt rapporterar till insatsledaren (Rosander, 1987). 
 
4.1.2. Formering 
Vid ankomsten till skadeplatsen ska rökdykargruppen genast bege sig till baspunkten, vilken 
är den plats varifrån de startar sitt angrepp. Baspunkten som är rökdykarledarens plats under 
insatsen väljs av honom och ska vara en plats där han befinner sig i säkerhet ifrån branden 
men ändå kan ha visuell kontakt och samtidigt befinna sig så nära paret som möjligt. Det är 
även den plats där rökdykarparet utrymmer till om nödvändigt (Rosander, 1987). 
  
Rökdykarparet ska vara nära varandra och båda skall alltid hålla i slangen. Strålföraren är den 
som tränger in i nya rum först, direkt följt av medföljaren. De ska hela tiden fysiskt och 
mentalt stödja och skydda varandra och aldrig under några omständigheter lämna varandra 
eller släppa taget om slangen eftersom den visar vägen ut (Rosander, 1987). 
 
Rökdykning är tidskrävande och kan ta lång tid vid släckning av stora lokaler och alternativet 
är då inte att dela på rökdykarparet utan att sätta in fler rökdykargrupper. Detta är p.g.a. att 
situationen kan ändras dramatiskt och snabbt i en rökdykarinsats och då ska paret hjälpa 
varandra (Rosander, 1987). 
 
4.1.3. Livräddning 
Vid en brand är det nödvändigt att ha olika prioriteringar beroende på de förhållanden som 
råder där man letar efter överlevande. I ett rum med hög utvecklad brand är sannolikheten för 
överlevande låg. Man ska istället söka i sidoutrymmen och det är viktigt att söka noga även på 
de mest oväntade ställena t.ex. under soffor, i garderober och under bord. En annan viktig 
prioritering att tänka på är om man ska släcka eller söka först. Söker man först ökar det 
chansen att personerna överlever men åt andra sidan kan branden sprida sig så mycket att det 
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blockerar vägen ut. Rent praktiskt är det nödvändigt att släcka branden först eftersom riskerna 
blir mycket större om man låter branden fortgå ostört (Rosander, 1987).  
 
4.1.4. Sökning 
Karlsson(2006) berättar att det är viktigt att veta vad det är för typ av byggnad som 
genomsöks eftersom prioriteringen av vad som ska sökas igenom beror på detta. Det är också 
viktigt att tänka vilken tid på dygnet det är. Är det t.ex. en villa som brinner under natten är 
det mest troligt att man finner nödställda i sovrummen. Två sökmetoder som man använder i 
lägenheter, villor och radhus är Referensrumsmetoden och Rum för rummetoden.  
 
Referensrumsmetoden 
Referensrummet är det rum som rökdykarna utgår från och kan återgå till om de skulle tappa 
orienteringen. Det första rummet som rökdykarna kommer in i används ofta som referensrum. 
Rökdykarna söker av rummet och lägger alla dörrar och öppningar som leder vidare på 
minnet. Man använder också referensrummet för att rökdykarledaren ska kunna veta var 
rökdykarna befinner sig. Detta hävdar både Stensson (2006b) och Värends räddningstjänst 
(2006). 
 
När rökdykarna kommer in i referensrummet väljer de om de ska hålla vänster eller höger 
hand i väggen. Det är viktigt att de försöker hålla samma hand i väggen under hela insatsen 
för att inte bryta sökmönstret. Väljer rökdykarna att ha höger hand i väggen betyder detta att 
de börjar med att söka av till höger. Innan rökdykarna påbörjar sin sökning åt höger kan en av 
dem göra en svepning åt vänster. Detta för att söka av området vid dörren samt känna om det 
finns en vägg för att få en uppfattning om rummets bredd (Värends Räddningstjänst, 2006) 
(Stensson, 2006b). 
 
Rökdykarna ska inta en låg ställning om det är dålig sikt och hög värme. En låg ställning 
innebär att de undkommer den värsta värmen samt att det oftast är bättre sikt nere vid golvet. 
Rökdykarna ska också försöka bredda1 ut med slang men utan att tappa kontakten med 
varandra (Stensson, 2006b). 
 
När rökdykarna kommer till en dörr ska den snabbt öppnas. Är sikten dålig kryper en av dem 
in och gör ett närsök2. Är det ett litet rum som t.ex. en toalett eller en klädkammare söks 
rummet av direkt. En av rökdykarna går in och söker av rummet och den andre väntar i 
dörröppningen med strålröret redo. Är rummet stort ska det läggas på minnet och sökas av 
efter att referensrummet är färdigsökt. 
 
Under sökning är det viktigt att rökdykarna: 
 

• Håller ihop. 
• Breddar med slangen och söker så brett som möjligt utan att de förlorar kontakten med 

varandra. 
• Memorerar de olika vägarna, dörrar och trappor. 
• Uppdaterar varandra när de stöter på något så att båda rökdykarna får en uppfattning 

av hur rummet ser ut. 
• Håller rökdykarledaren uppdaterad om vad de gör. 

                                                
1 Medföljaren flyttar ut sig en bit i rummet och tar slangen med sig. 
2 Rökdykaren ligger på mage med fötterna på tröskeln och sträcker sig in i rummet. Den andra rökdykaren täcker 
upp bakom med strålröret.  
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• Rapporterar för rökdykarledaren när ett rum är helt genomsökt och när de byter rum. 
• Kommunicerar via radion. 

(Värends räddningstjänst, 2006) 
 
När referensrummet är genomsökt, fortsätter rökdykarna framåt och breddar med slangen. När 
de går fram har de fortsatt höger hand i väggen tills de hittar en dörr eller en öppning. Om 
slangen av någon anledning skulle gå av, kan rökdykarna vända om och sätta vänster hand i 
väggen och på så sätt hitta tillbaks till referensrummet.  
 
När ett rum har hittats ska rökdykarna försöka ge rummet en ”identitet” så att rökdykarledaren 
kan notera vad det är för rum. Det är sedan upp till rökdykarna att bedöma om rummet ska 
sökas av eller inte. När de söker av hela rummet kan de inte bara söka utefter golvet utan de 
måste även söka en bit upp på väggen då det kan finnas inbyggda alkover, våningssängar eller 
ett dörrhandtag (Värends räddningstjänst, 2006). 
 
Rum för rum metoden 
När rökdykarna inte kan skapa sig ett referensrum (hallen eller entrén har en öppen 
planlösning eller är ett mycket stort rum) kan de välja att använda sig av rum för rum 
metoden. I denna metod ska varje rum genomsökas efter hand som rökdykarna hittar dem. 
Sökning och breddning sker precis som tidigare beskrivet. Rökdykarna behöver inte gå 
tillbaka till något rum utan de fortsätter genom den dörr de tycker är lämplig. När de passerar 
en dörr och kommer in i ett annat rum ska detta meddelas till rökdykarledaren. På detta sätt 
söker rökdykarna igenom rum för rum (Värends Räddningstjänst, 2006) (Stensson, 2006b). 
 
Referenspunkter 
För att rökdykarna ska kunna veta var de befinner sig är det viktigt att de under hela 
sökningen använder referenspunkter. Användbara referenspunkter kan t.ex. vara en TV eller 
en möbel som är lätt för rökdykaren att komma ihåg. Referenspunkterna hjälper inte bara 
rökdykarna att göra sökningen mer effektiv utan de hjälper dem om de skulle tappa 
orienteringen. Det är viktigt att båda rökdykarna informerar varandra om vad de hittar så att 
de kan hjälpas åt att minnas referenspunkterna (Värends räddningstjänst, 2006). 
 
4.1.5. Kommunikation 
Enligt Rosander (1987) fås den bästa kommunikationen mellan två individer med 
ögonkontakt, man kan då direkt se om mottagaren förstått vad som sagts. Man kan också 
använda rörelse och gester för att göra sig förstådd. Jämfört med denna direkta kontakt menar 
Rosander (1987) att rökdykarradion är en bristfällig kommunikation. Detta är dock något som 
varken Karlsson (2006) eller Stensson (2006) inte håller med om. De hävdar att man genom 
kroppskontakt kan berätta för varandra var den andre befinner sig genom t.ex. ett slag på 
stöveln men när det gäller övrig kommunikation ska denna tas via radion eftersom 
rökdykarledaren måste få en inblick i vad rökdykarparet gör. Detta skulle han inte få om 
rökdykarparet gestikulerar kommunikationen. Alltså är, enligt dem, radion ett viktigt 
kommunikationsmedium och via den skall all kommunikation ske som har att göra med 
information rökdykarledaren måste veta. 
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4.2. Serious games 
Utveckling av dagens underhållningsspel leder till stora, krävande projekt med många 
inblandade. Serious games har inte samma stora marknad och kan därför ofta inte hålla 
samma standard som andra spel. Försvarsmakten använder dock stora resurser och den 
senaste hårdvaran och tekniken för att få så verkliga spel som möjligt. Michael (2005) anser 
att om en spelproducent arbetar med både Serious games och vanliga underhållningsspel kan 
de göra dessa vid sidan om varandra och använda tekniken från underhållningsspelet till 
Serious games. Detta kan också hålla spelteamet upptagna mellan större retailprojekt och får 
även utvecklarna att experimentera med stilar på spel.  
 
Ett tidigt exempel på ett Serious game är America’s Army som utvecklats åt den amerikanska 
armén. Spelet är ett FPS (First Person Shooter) och går ut på att träna soldaterna strategi och 
kommunikation (Swartout & van Lent, 2003). Spelet används även för att rekrytera soldater 
till amerikanska armén. Full Spectrum Warrior är ett annat exempel på ett Serious game som 
har rötterna i amerikansk träning av soldater men som även finns kommersiellt tillgängligt. 
Full Spectrum Warrior kräver att spelaren tänker, värderar och agerar för att klara sig igenom 
nivåerna i spelet (Gee u.å).  
 
De flesta Serious games projekt är små och innehåller få medlemmar i sina team vilket visar 
på att budgeten i de flesta fall är begränsad. En enkät som Michael (2005) gjort visar just 
detta.  

 
Figur 1. Visar hur många personer som ingår i utvecklingen av Serious games och hur lång 
tid de har på sig att utveckla spelen.(Bild från Michael (2005)) 
 
Vid utveckling av spel skapar designgruppen storyn vilket ger spelets underhållande 
komponenter. Scenograferna skapar spelets utseende och känsla och programmerarna skapar 
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bl.a. koden för gränssnitt, nätverk, poängsystem och AI. Serious games måste innehålla mer 
än bara en story, design och mjukvara. Serious games måste också innehålla pedagogik, 
aktiviteter som utbildar och instruerar, och bidrar därför till att förmedla kunskap eller 
färdighet. Det är just detta innehåll av pedagogik som gör ett spel till ett Serious game. För att 
få detta att fungera vid utvecklingen av ett Serious games använder man personer insatta i 
pedagogik och låter dem jobba sida vid sida med designgruppen. (Zyda, 2005) 
   

 
Figur 2. Vid utveckling av Serious games tillför man personer som är väl insatta i pedagogik 
och låter dem samarbeta med designgruppen. (Bild från Zyda (2005)) 
 
4.2.1. Vad är Serious games? 
Bergeron (2006) beskriver Serious games som ett spel som:  
 
• har ett utmanande mål 
• är underhållande att spela och/eller engagerar 
• innehåller någon form av belöningssystem 
• ger spelaren en förmåga, kunskap eller attityd som kan användas i livet. 
 
När ordet spel nämns tänker de flesta på underhållning men spel har sedan länge använts för 
mer seriösa ändamål, America’s Army och Full Spectrum Warrior som vi tidigare nämnt är 
exempel på detta (Bekebrede et al.2005). Många spelproducenter av Serious games och 
vanliga spel menar att uttrycken serious och games ligger i konflikt med varandra där då 
frågeställningen lyder: Hur kan något både vara ett spel och samtidigt allvarligt? 
Nedanstående citat ger en enkel förklaring: 
 
”A Serious game is a game in which education (in its various forms) is the primary goal, 
rather than entertainment.” Michael (2005, s4) 
 
Zyda (2005) använder denna formulering:  
” Serious game: a mental contest, played with a computer in accordance with specific rules, 
that uses entertainment to further government or corporate training, education, health, public 
policy, and strategic communication objectives.” Zyda (2005, s2) 
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Bekebrede et al. (2005) jämför Serious games med underhållningsspel och hävdar att 
simulering fokuserar på att försöka kopiera verkligheten. Författarna anser också att syftet 
med simulering är att ge övning och träning. Underhållningsspel hävdar han fokuserar på 
användarens erfarenhet. Det innehåller overkliga moment och underhållningsspelens syfte är 
att just underhålla. Detta betyder att Serious games måste innehålla tillräckligt med 
underhållning och engagemang för spelarna men de ska också kunna ge en känsla av 
verklighet (Bekebrede et al. 2005). Vanliga underhållningsspel måste ge förnöjelse för att 
motivera användaren (Michael, 2005), om Serious games behöver ge detta är en pågående 
debatt. En återkommande fråga är huruvida underhållning är nödvändigt eller rent av 
önskvärt. En stor del av Serious games dragningskraft kommer ifrån att det är en miljö som 
den senare generationen av studenter förstår och känner igen. I en enkät av Michael (2005, 
s20) tyckte 80 % av utvecklarna att det antingen var viktigt eller mycket viktigt med faktorn 
”element of fun”. Spel som beter sig för mycket som ett vanligt klassrum och avbryter 
spelaren med olika frågor förstör spelupplevelsen och därmed Serious games dragningskraft 
(Chen & Michael, 2005). 
 
4.2.2.  Varför använda Serious games? 
Syftet med Serious games, enligt Michael (2005), är att få spelare att lära sig något och om 
möjligt ha roligt under tiden. Dagens generation har växt upp med datorspel och borde vara 
mer mottagliga för denna typ av inlärning (Michael, 2005; Brekebrede et al. 2005). Enligt 
Michael (2005) hade ett CBS nyhetsprogram hävdat att ett spel kunde hålla en persons 
intresse under 2-4 h när en elev i klassrumsundervisning kunde tappa intresset efter 15 min. 
Brekebrede et al. (2005) hävdar att spel har använts för seriösa ändamål som undervisning, 
inlärning och beslutsfattande men många av dessa spel använde inte datorteknologi. Det finns 
ett växande stöd för teknologin och konceptet som används av underhållnings och 
datorspelsbranschen för att revolutionera inlärning. Simulatorer förser användaren med 
realistiska upplevelser och de får honom att interagera med problemet. Både Bekebrede et al. 
(2005) och Shaffer et al. (2004) skriver att datorspel är viktiga eftersom de låter spelaren 
tänka, prata, agera och de låter spelaren anta roller som annars skulle vara otillgängliga för 
dem. Den traditionella inlärning som vi känner till saknar ofta, enligt Michael (2005), 
underhållning. 
 
För att spela ett spel krävs det att man lär sig det elementära av gränssnitt och kontroller och 
detta leder till, enligt Michael (2005), att användaren lär sig följande vid spelande: 
 
• Motoriska rörelser såsom hand-öga koordination 
• Rumsrelationer i 2D och 3D 
• Fysiska former i 2D och 3D 
 
Davidson (2004) menar att man lär sig bland annat detta: 
 
• Simultankapacitet 
• Användaren får bredare uppmärksamhet 
• Tolka information 
• Organisera 
 
Ett spel kan vara mycket komplext och svårt att lära sig. Människor generellt tycker inte det är 
roligt att lära sig svåra ting (Michael, 2005). I skolan tvingar vi elever att göra det men i 
underhållningsspel måste utvecklaren se till att spelet även är underhållande att lära sig spela 
det. Användaren får anta realistiska roller, forma strategier, fatta beslut och får snabb 
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återkoppling för konsekvenserna av sitt handlande. Eftersom spel utrycker idéer, information 
och tro betyder det att spel lär (Michael, 2005). 
 
Egenfeldt-Nielsen (2005) har forskat i hur effektiva spel är för elevers lärande. I sin forskning 
har han kommit fram till att elever lär sig mer genom att spela datorspel än vid traditionell 
undervisning. Förutom ökad motivation och engagemang minns eleverna mer och under en 
längre period. Han menar också att det finns klara fördelar med att använda spel i 
klassrummet. Bl.a. kan man konkretisera, visualisera och skapa engagemang i svåra ämnen. 
Det är lätt att visa olika perspektiv; man kan lätt hoppa mellan perspektiven, eleven kan prova 
på att vara olika länder som står i konflikt t.ex. Israel och Palestina. Nielsen har, i sin 
avhandling, undersökt om spelupplevelsen kan förbättra elevernas förståelse. Han lät tre 
gymnasieklasser använde strategispelet Europa Universalis II i historieundervisningen. 
Därefter fick de jämföra upplevelserna med vad läraren och läroböckerna berättat om olika 
länder och epoker. Han fann att spelet fungerade bäst som ett konkret exempel som läraren 
sedan kunde spinna vidare på. Nielsen menar att eleverna får förståelse för de abstrakta 
begreppen genom att spela ett datorspel där de själva får uppleva förtryck, förföljelse och 
censur.  (Egenfeldt-Nielsen, 2005) 
 
4.2.3. Utveckling av Serious games 
 
“Serious games, with a few exceptions, do not demand the same level of technological “wow” 
factor nor the same staggering amount of content”  (Michael, 2005, s4). 
 
När man simulerar någonting innehåller det man simulerar mycket information och aspekter 
att ta hänsyn till. En simulator kan aldrig innehålla varje aspekt av det simulerade målet utan 
ska bara fokusera på de viktiga faktorerna. Michael (2005) beskriver ett projekt som 
inkluderade alla faktorer vilket ledde till att slutresultatet blev mycket dåligt. Förklaringen var 
att det innehöll allting men det var som att använda ett verktyg i form av en 1:1 skalad karta. 
Alltså ska en simulering vara en förenkling av verkligheten och endast innehålla de 
huvudsakliga faktorerna för att uppnå inlärning. 
 
Det viktigaste i ett Serious game är simuleringens realism (Michael, 2005). Spelaren lär sig 
hur spelet svarar utifrån hans handlade. Eftersom spelet ska fokusera på de viktigaste 
faktorerna av träning är det mycket viktigt hur utvecklaren väljer reglerna bakom 
simuleringen (Michael, 2005). Zyda (2005) beskriver vidare hur viktig storyn är i ett Serious 
game för att fånga användarens intresse och få honom att fortsätta spela. Är storyn dålig, 
tappar han intresset snabbt. 
 
Vid utveckling av underhållningsspel skriver Michael (2005) att det finns några genvägar en 
utvecklare brukar ta men dessa är inte självklart att en Serious game utvecklare kan använda.  
 
Nedan följer dessa genvägar:  
 
Slumptal används flitigt och finns i stort sett i alla spel. Man får fram slumpmässiga resultat 
vilket gör AI:n i spelet oförutsägbar. I Serious games dock ska man vara försiktig när man 
använder slumptal eftersom ofta vill man att spelet ska agera efter spelarens framgång istället 
för att slumpen ska bestämma. Michael (2005) nämner spelet Monopol som ett exempel. 
Spelaren lär sig väldigt lite om byggnad och tomtinvestering eftersom vinst handlar mer om 
tärningskast än spelarens beslut. 
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Tidskompression gör att man kan ”spola fram” i tiden. T.ex. ett underhållningsspel där man 
utkämpar ett krig som i realtid skulle ta flera år kan göras på någon timme. Ett annat exempel 
är en flygsimulator där användaren vill flyga över Atlanten. Då vill han inte att det ska ta ett 
halvt dygn utan vill ha möjlighet att spola fram till destinationen. Om ett Serious game är ett 
realtidsbaserat spel ska man i de flesta fall undvika tidskompression.  
 
Processförenkling tar bort eller reducerar steg i den process som inte är ”roliga”. Bilspel är ett 
sådant exempel där man förenklar körningen genom att ta bort steg som att koppla och växla 
eftersom spelets fokusering är tiden för att ta sig runt banan. Ett annat exempel är i ett FPS-
spel där det går att söka skydd bakom bildörrar vilket skulle vara meningslöst i verkliga livet 
då kulorna går rakt igenom en bildörr. Skulle liknande situation äga rum i ett Serious game är 
det inte lämpligt att eleven lär sig att bildörrar skyddar mot kulor. 
 
Headache removal är när man exkluderar problem som är mer irriterande än meningsfulla. Ett 
exempel är vapenkrångel i FPS-spel. I ett underhållningsspel är det mer irriterande än 
meningsfullt. Dock är det viktigt att en polis som tränar med liknande utrustning kan lära sig 
sätt att handskas med sådana problem.  
 
Perfekt kommunikation är en kombination av tidskompression och headache removal. T.ex. i 
ett underhållningsspel, om spelaren ger en order med sitt gränssnitt förväntar han att denna 
ska utföras genast och exakt enligt ord. Så kan man inte förvänta sig riktigt att det går till i en 
verklig situation. 
 
Sawyer (2004) hävdar att man ska vara medveten om följande problem när man utvecklar 
Serious games: 
 
• I Serious games är det inte bara underhållning som måste uppfyllas. Man kan tvingas ta 

bort underhållande element för att få in de lärande elementen. 
• Många kommer säkerligen att spela spelet på sämre hårdvara, man ska därför designa 

därefter. 
• Olika funktioner i programvaran krävs ofta för att stödja träningen. Exempel på sådana 

funktioner kan t.ex. vara loggfiler av spelandet, utskrivningsmöjligheter och olika 
instruktörsorienterade val.  

• När man designar användargränssnittet ska man ta hänsyn till att de som kommer spela 
spelet kanske är människor som aldrig spelat förr.   

 
 
Software Development Kits 
Verktyg, så kallade software development kits (SDKs), följer med allt fler underhållningsspel 
som kommer ut på marknaden. Med dessa kan man modifiera och göra egna scenarier. 
Tillgången och den låga kostnaden på dessa verktyg attraherar utvecklare av Serious games 
(Stone, u.å.).  
 
Vid utveckling av spel på kort tid är det lämpligt att använda befintliga spelmotorer och 
teknik och fokusera mer på spelets lärande syfte (Michael, 2005). Detta hävdar även Frank & 
Lundblad (2002). De skriver att då det är en hög kostnad att utveckla grundläggande 
algoritmer om och om igen använder allt fler utvecklare middlewares och toolkits för att lösa 
ofta förekommande delar i spel. Så länge man fångar användarens uppmärksamhet att denne 
vill klara av ett scenario och simulatorn svarar i realtid kan man använda den underliggande 
spelmotorn för att utveckla en träningssimulator. Exempel på där man använt ett sådant 
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verktyg är vid utveckling av en träningssimulator åt amerikanska marinkåren där en version 
av DOOM II används. Ett annat exempel är Tom Clancy’s Rainbow Six som modifierats med 
nya kartor och scenarion efter förfrågningar från amerikanska armén för att hjälpa dem träna 
sina trupper bekämpa terrorister i stadsmiljö (Stone, u.å.). America’s Army använder en 
modifierad version av Unreal Tournament II motorn. 
 
Rusel (2005) menar att modifiering är ett bra sätt att använda när man vill skapa ett kvalitativt 
innehåll till en låg kostnad. Det finns en del spelmotorer tillgängliga. Exempel på några 
underhållningsspel som erbjuder SDKs är Half Life 2, Unreal Tournament 2003, Far Cry och 
Neverwinter Nights. Det finns också en del nackdelar med att använda SDK:  
 
• Man kan inte göra innehåll genom att använda ett företags spelmotor och sedan sälja det 

kommersiellt utan att köpa licensen  
• Man måste äga en kopia av spelet för att spela modden  
• Man kan inte ta innehåll från ett system t.ex. Half Life 2 och sätta in det i ett annat t.ex. 

Unreal. 
 
Trots detta, menar Tim Holst att moddning erbjuder mycket: 
 ”It’s about reusing the wheel, not reinventing it” (Rusel, 2005). 
 
Vad ska man då välja för typ av utvecklingsmiljö? Kammen(2006) har i sitt examensarbete 
utarbetat en metod för att analysera FPS spel. Han har med hjälp av den jämfört tre olika 
utvecklingsmiljöer: Unreal Tournament 2003 (UT2003), Half Life 2 (HL2) och Operation 
Flashpoint (OFP). Kammens undersökning har resulterat i en tabell med poängsystem, med en 
femgradig skala, för de olika utvecklingsmiljöerna. Vidare begränsar denna undersökning sig 
inom försvarsmakten men vi anser ändå den relevant i denna studie eftersom alla parametrar 
rör studien utom militär realism och tidigare kunskap. Kammens utvärderingstabell består av 
följande parametrar: 
 
• Militär realism: Hur pass militärt realistiskt är spelet i sin grundversion? 
• Grafik: Kan terräng återges realistiskt?  
• Utvecklingsmiljö och modifieringsbarhet: Hur modifieringsbart är spelet? Finns det en 

utvecklingsmiljö? Kostar utvecklingsmiljön pengar? Byggs modifieringarna på 
egenutvecklade skriptspråk eller används redan existerande skript- eller 
programmeringsspråk?  

• AI: Hur pass bra den artificiella intelligensen är. 
• Community och dokumentation: Finns det ett en utvecklarcommunity som skapar 

modifieringar på den valda spelplattformen och i sådana fall hur stor är den? Finns det 
dokumentation på hur man skapar modifieringarna? 

• Tidigare kunskap: Försvarsmaktens tidigare kunskap om plattformen. 
 
Vikten som har en egen kolumn definierar vilket tyngd parametern har i Försvarsmakten. 
Enligt oss, relativt ointressant i denna studie eftersom om samma undersökning skulle göras 
för räddningstjänsten, hade det förmodligen framkommit andra resultat. 
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Figur 3. Kammens utvärderingstabell 
 
Kammen(2006) kom i undersökningen fram till slutsatsen att UT2003 och HL2 är likvärdiga 
utvecklingsmiljöer där Operation Flashpoint avfärdades p.g.a. brist på funktionalitet. 
Huruvida man ska välja, enligt Kammen, mellan HL2 eller UT2003 beror på vilka kunskaper 
utvecklarna har då HL2 använder C++ i hand med SDK och UT2003 använder en mer enklare 
scriptbaserad miljö. Dessutom är UT2003 baserad på OpenGL grafikmotor och HL2 på 
Microsofts Direct3D vilket också kan påverka valet beroende på vilken miljö utvecklaren är 
van vid.  
 

  
Figur 4 och 5. Utvecklingsmiljöer för HL2(t.v.) och UT2003 (t.h.)  
Bilder ifrån Valve Software och Epic Games 
 
4.2.4. Inlärning 
Det går inte bara att säga att spel lär ut och lämna det där. Spel kommer inte bara att delas ut 
av lärare till elever och sedan lita på att eleverna har lärt sig av materialet. Serious games 
måste, liksom andra utbildningsverktyg kunna bevisa att inlärning skett. Spel som lär ut måste 
även vara spel som testar. För att göra detta, har Serious games fördelen av att kunna använda 
både traditionella metoder och de interaktiva egenskaper som spel besitter. Att kunna 
utvärdera och testa är en avgörande faktor för att kunna avgöra om eleverna förstått materialet 
och om de kan minnas och använda det de lärt sig (Sande & Michael, 2005). 
 
Tutorials 
Utbildningssyftet med Serious games är den störst skiljande faktorn om man jämför dem med 
spel gjorda för underhållning. Men även spel gjorda för att underhålla innehåller 
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inlärningsobjektiv vilka man oftast hittar i början av ett spel. Dessa så kallade tutorials har för 
avsikt att ge spelaren den information om hur han kontrollerar och interagerar med spelet. 
Efter dessa testas oftast spelaren på det den ska ha lärt sig på genom små uppdrag. Man 
introducerar bara ett litet antal nya funktioner åt gången för att det inte ska bli för mycket för 
spelaren att ta till sig på samma gång. När de små uppdragen är avklarade, har spelaren lärt 
sig det han behöver för att starta det riktiga spelet. 
 
Chen & Michael (2005) och Gee (u.å.b) hävdar att underhållningsspel innehåller 
inlärningsprinciper, detta eftersom om ingen kunde lära sig spelen skulle ingen vilja köpa 
dem. Interaktivitet, risktagande och att man tvingas utforska och tänka efter är exempel på 
inlärningsprinciper som Gee nämner. Gunter et al. (2006) menar också att underhållningsspel 
kan lära spelaren något men att alla spel som görs i utbildningssyfte bör baseras på 
inlärningsteori och utbildningsforskning för att förbättra inlärningen. 
 
Inlärningsteori 
Inlärningsteori undersöker under vilka förhållanden inlärningsresultat och prestationer kan fås 
för att inlärning ska ske. Vilken teori man ska använda beror på vad man vill lära ut och vilket 
målgrupp det handlar om. Blooms taxonomi, utvecklad av Benjamin Bloom, är en teori som 
används i utbildning för utveckling och tester. Blooms taxonomi definierar sex nivåer av 
kompetens: 
 
• Utvärdering: som är förmågan att jämföra och urskilja olika idéer och göra val baserade 

på ett resonabelt argument. 
 

• Syntes: förmågan att skapa nya idéer från gamla. 
 

• Analys: förmågan att upptäcka olika mönster och känna igen gömda betydelser. 
 

• Tillämpning: förmågan att kunna använda den information man fått. 
 

• Förståelse: förmågan att förstå betydelse och information. 
 

• Kännedom: förmågan att observera och minnas information. 
 

El-Shamy (2001) menar att ett väldesignat och effektivt spel blir än mer effektivt som 
utbildningsverktyg om det gör ett antal av följande: 
 
1. Repeterar och förstärker huvudinformationen 
2. Ger omedelbara återkoppling 
3. Ger ”säker” övning av nya kunskaper 
4. Utvecklar förståelse för nya koncept 
5. Ger en meningsfull utmaning 
6. Stimulerar så många sinnen som möjligt 
7. Främjar omfattande dialog och diskussion 
8. Ger social kontakt och grupparbete 
9. Ger realistiska, komplexa erfarenheter 
10. Inkluderar analys, tolkning och reflektion 
 
Dessa inlärningskriterier stöds av en mängd inlärningsteorier.  De inlärningsteorier de stödjer 
beskrivs kort här: 
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Accelererad inlärning: inriktar sig på att man lär sig genom kombinera några av sinnena syn, 
hörsel och känsel lukt och smak. I ett spel kan man t.ex. kombinera visuella ting med tal.  
 
Vuxen inlärningsteori: Vuxna människor vill veta hur ett spel kan komma till nytta för dem. 
Den kanske viktigaste faktorn för att försäkra sig om att eleverna lär sig något, är motivation. 
Man föreslår ett antal faktorer som tjänar som motivation för vuxna elever: Uppfylla 
förväntningarna, personlig utveckling och behovet för sociala relationer. Två andra faktorer är 
verklighetsflykt och stimulans. Att förses med sådan här utbildning är ofta en välkommande 
paus från de dagliga rutinerna. Vid sidan av all möjlig interaktiv inlärning som ett spel ger är 
de oftast bäst på att ta användaren från det vardagliga och ge stimulans.  
 
Hjärnbaserad: Tre tekniker används för vid hjärnbaserad träning 
 

• Iscensatt fördjupning: fördjupar eleven i en lärande miljö. 
• Avslappnad uppmärksamhet: försöker eliminera rädsla hos eleven samtidigt som man 

förser eleven med en utmanande miljö. 
• Aktiv bearbetning: uppmuntrar eleven att samla och införliva information genom att 

aktivt bearbeta det. 
 
Spel innehållande denna teori kan förse spelaren med realistiska, komplexa upplevelser med 
meningsfull utmaning och ge omedelbar återkoppling, där de i en säker miljö kan öva på nya 
förmågor och beteenden.  
  
Klassisk inlärningspsykologi: Avser faktorerna repetition, förstärkning, bevarande och 
överföring. I ett spel kan man t.ex. spela om ett scenario och välja nya tillvägagångssätt. Man 
kan också ha möjligheten att spela in förloppet.  
 
Konstruktivism: Ser inlärning som att man söker efter betydelse och mening och föreslår att 
inlärning ska starta med att fokusera på problemen runt det som eleverna aktivt försöker 
förstå. Här kan man försöka få eleverna att göra kopplingar med fakta och utveckla en ny 
förståelse.  
 
Kontrollteori: Ser beteende som en inspiration av vad en person vill ha mest. De här behoven 
sätts igång av fem grundläggande mänskliga behov: överlevnad, kärlek, makt, underhållning 
och frihet.   
 
Öka förståelse: Innehåller bl.a. att man utsätter eleverna för praktiska övningar och direkt visa 
när man gör något fel. Detta kan göras i ett spel att om man misslyckas ger spelet omedelbar 
återkoppling. 
 
Inlärningsstilar: Den här teorin framhäver det faktum att personer tar emot och bearbetar 
information olika. Sättet att göra detta är uppfattning, abstrakt uppfattning, aktiva 
bearbetningar och reflektiva bearbetningar. För att få in detta i inlärning bör man använda 
olika kombinationer av erfarenhet, reflektion, begreppsbildning och experimentering. Ett 
väldesignat spel med skicklig introduktion kan göra just detta. 
 
Flerfaldig intelligens: föreslår att det finns minst åtta sätt som människor har för att uppfatta 
och förstå världen. Dessa är bl.a: verbal-lingvistik, logisk-matematisk, visuell-fysisk, 
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kroppslig-kinestetisk, musikalisk-rytmisk och interpersonell. Dessa kan uppfyllas med 
rollspel, samarbete, reflektion, visualisering, historieberättande etc.  
 
Neuroforskning: är studien av det mänskliga nervsystemet, hjärnan och den biologiska grund 
och medvetande, uppfattningsförmåga, minne och inlärning. Nervsystemet och hjärnan är den 
fysiska grunden till mänsklig inlärning. Går ut på att man ska ha fortsatt inlärning och 
intellektuell utveckling i vuxen ålder. Detta kan göras i spel genom att göra det realistiskt, 
djupgående och komplext. 
 
Höger hjärna, vänster hjärna, hela hjärnan: säger att de två olika hjärnhalvorna kontrollerar 
två olika ”metoder” för att tänka. För att öka högra hjärnans inlärning kan man ge mönster, 
metaforer, analogier, rollspel, visualisering, och rörelse. För att implementera detta i spel kan 
man inkludera material och tillvägagångssätt som är analytiska, logiska, organiserade och 
detaljerade. 
 
Dynamik i en liten grupp: man ska kunna arbeta i en grupp och utföra övningar och lära sig 
med gruppens hjälp. Detta kan göras i så kallade multiplayer spel. Man kan då låta spelarna ta 
sig an en gemensam uppgift där de måste samarbeta för att klara av den. 
 
Social inlärningsteori: Man lär sig genom att observera. Detta sker genom fyra olika 
processer: uppmärksamhet, bibehållande, skapande och motivation. 
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1. Repeterar och förstärker 
huvudinformationen 

 
 

 
 

 
√ 

 
√ 

         

2. Ger omedelbara återkoppling 
 

  √ √          

3. Ger ”säker” övning av nya kunskaper 
 

  √ √          

4. Utvecklar försåelse för nya koncept 
 

    √         

5. Ger en meningsfull utmaning 
 

 √ √   √        

6. Stimulerar så många sinnen som 
möjligt 

 
√      √ √ √  √   

7. Främjar omfattande dialog och 
diskussion 

    √  √       

8. Ger social kontakt och grupparbete 
 

 √          √ √ 

9. Ger realistiska, komplexa erfarenheter 
 

 √ √    √   √    

10. Inkluderar analys, tolkning och 
reflektion 

 

    √   √      

Figur 6. Enligt inlärningsteorierna (längs upp till höger) ska ett spel för utbildning innehålla 
de olika karaktärsdragen som listas ovan. Karaktärsdragen har bockar under de 
inlärningsteorier som stödjer dem (El-Shamy, 2001). 
 
Man använder tre olika huvudtyper för utvärdering i Serious games. (Chen & Michael, 2005) 
 
• Bedömning av slutförande, klarade spelaren lektionen eller testet? Detta är den enklaste 

formen av utvärdering. Genom att se att spelaren klarar spelet kan det ge en första 
indikation på att eleven har förstått materialet. Men att endast klara av spelet är inte 
tillräckligt. Risk att elever fuskar eller hittar ett hål i systemet finns alltid, därför är viktigt 
att veta om eleven lärt sig materialet i spelet eller bara lärt sig hur man gör för att klara 
det. 
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• Bedömning under simuleringens gång, hur valde spelaren sina handlingar? Ändrade han 
sig under spelet? Bedömning under simuleringens gång är detsamma som att en lärare 
observerar eleverna när de utför en uppgift eller ett test. Serious games kan erbjuda 
inspelning och spårmöjligheter som inte har varit möjliga i vanliga klassrum. Spel har 
länge haft inspelningsmöjlighet och tillåtit spelaren att spela in sin insats i spelet. En 
viktig egenskap som Serious games kan ta fördel av från vanliga spel är att de på senare år 
har börjat lära av spelaren. Scenariot, strategier och andra variabler justerar sig efter vad 
spelaren gör eller har gjort. 

 
• Lärarutvärdering är en kombination av de båda föregående utvärderingarna. Serious 

games kommer förmodligen aldrig att kunna ersätta en lärare och borde därför innehålla 
verktyg för att assistera läraren i dennes utvärdering av elever. Verktygen skulle kunna 
innehålla läxor och övningskontroller, poängsystem och rapportering. En lärarutvärdering 
kan också vara att läraren observerar eleven när denne spelar. Multiplayerspel har oftast 
ett översiktsläge som skulle kunna användas för detta. 

 
Tanken bakom Serious games är inte att spelet ska ersätta läraren utan hjälpa och komplettera 
denne. Om spelaren lyckas klara spelet utan att lära sig något som han har nytta av i verkliga 
världen har spelet misslyckats med sitt syfte (Michael, 2005). 
 
4.2.5. Grafik 
Dillion (2006) skriver att många utvecklare klagar på att de inte har någon tillgång till grafik 
som kan stå upp mot huvudindustrin. Dillion menar också att man ska lägga fokus på 
innehållet och att man bör få ihop speldesigners med inlärningsdesigners för samarbete. Detta 
menar även Stone (2005). Stone skriver att så länge man lyckas fånga spelarens 
uppmärksamhet att spelaren vill klara av ett scenario och att simulatorn kan svara på ett 
korrekt sätt i realtid spelar inte den underliggande spelmotorns grafik någon roll. Carless 
(2005a) hävdar att man inte behöver modellera en kontinent in till minsta detalj när man bara 
ska flytta runt trupper på en karta. Är realismen för bra kan uppmärksamheten tas från 
interaktionen istället för att öka den. Smith & Mann (u.å) menar att ett spels misslyckande inte 
beror på att de är orealistiska utan istället på att de från grunden dåligt skapade. Michael 
(2005) påstår att träffsäkerheten bakom grafiken i en simulering ofta är det primära målet, 
därför är det inte alltid den finaste grafiken som behövs. Sammanfattningsvis verkar 
författarna överens om att så länge inte inlärningen drabbas av bristfällig grafik är det inget 
krav att använda den senaste grafikteknologin. 
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4.3. Befintliga Serious games 
Det finns en del skapade Serious games ute på marknaden idag och vi presenterar några av 
dem här. Anledningen att vi valt presentera nedanstående spel är att de är FPS-spel som 
handlar om krisberedskap.  
 
4.3.1. Hazmat: Hotzone 
Ett Serious game som inriktar sig mot krisberedskap med utbildning och träning av brandmän 
vilket gör det intressant i denna studie.  
 
Spelet utvecklas av avgångsstudenter vid Entertainment Technology Center vid Carnegie 
Mellon University i samarbete med New Yorks brandförsvar. Hazmat: Hotzone är ett 
multiplayer Serious game som spelas över nätverk och tränar brandmän vid kemiska och 
riskfyllda krissituationer. Spelet är byggt så att instruktören kan ha kontroll över situationen 
och samtidigt kan ändra scenarion (Carless, 2005b). Den underliggande spelmotorn till 
Hazmat: Hotzone är Unreal Tournament 2003:s spelmotor (Hazmat: Hotzone, 2006). 
 
Övningen börjar med att instruktören skapar en krissituation. Han kan då välja parametrar 
som plats, väderförhållande, var offer ska befinna sig och vilka symptom de har. När detta är 
gjort får eleverna logga in på varsin dator. En elev blir insatsledare och får bestämma vilket 
område som ska spärras av. De andra eleverna kommunicerar via radio. Instruktören har 
möjlighet att pausa spelet eller lägga till oväntade händelser när som helst under 
simuleringens gång. När simuleringen är klar kan instruktören föra diskussion med eleverna 
utifrån specifika exempel. Man kan sedan spela scenariot en gång till för att se om eleverna 
lärt sig något eller köra ett helt nytt scenario. Till motsats av den typiska spelbaserade träning 
som ersätter instruktören med en dator är Hazmat: Hotzone instruktörsbaserat. Denna modell 
minskar datorfelen samtidigt som det ökar systemets kapacitet. Modellen slår ihop två viktiga 
moment i brandmännens föreläsningar och övningar ute i fält. Då dessa fältövningar är dyra 
kan man bara utföra dem en eller två gånger per år. Man kan då se Hazmat: Hotzone som ett 
komplement till befintlig undervisning. Enligt Carless (2005b) är Hazmat: Hotzone ett av de 
bästa exemplen på Serious games som fungerar i praktiken och kan bidra till en stor 
utveckling i brandmännens träning.  
 
Brandmännen lär sig mycket effektivare med hjälp av denna simulator än vad de skulle göra 
med liknande information i form av papper och PowerPoint presentationer. Den 11 september 
2001 förlorade New York Fire Department en stor del personal med erfarenhet och kunskap. 
Detta har ökat behovet av att utbilda nya brandmän. USA har också fått ett ökat hot från 
terrorism vilket har givit behovet att träna på att handskas med kemiska, biologiska och 
radioaktiva hot (Carless, 2005b). 
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Figur 7. Instruktörens gränsnitt där han 
skapar ett scenario. Bilden hämtad från 
Hazmat: Hotzone (2006). 

 
Figur 8. Instruktörens gränssnitt där han 
bestämmer var farligt material ska placeras. 
Bilden hämtad från Hazmat: Hotzone (2006). 

 

 
Figur 9. Kemdykarens vy. Bilden hämtad från 
Hazmat: Hotzone (2006). 

 

 
Figur 10. Brandmännen får presenterat olika 
instruktioner de kan ge de nödställda. Bilden 
hämtad från Hazmat: Hotzone (2006). 

 
 
4.3.2. Fireslayer Challenge  
Fireslayer Challenge är en förstapersons 3D-simulering och är i första hand utvecklat för att 
marknadsföra MSA:s värmekamera Evolution 5200 Thermal Imager. MSA är ett företag som 
utvecklar verktyg för säkerhet och hälsa åt bland annat brandförsvaret. Då rökeffekter och 
inlevelsen i spelet känns realistisk är det värt att nämnas.   
 
I simuleringen ska man navigera sig fram i rökfyllda rum med hjälp av MSA:s värmekamera 
och hitta offer. Man ska också försöka släcka elden innan man får slut på luft. Då spelet är 
utvecklat för marknadsföring av en produkt saknas det en hel del viktiga funktioner som 
enligt oss hade behövt vara med för att spelet skulle kunna användas i utbildningssyfte. 
Rökdykaren som går in är själv och ska lösa alla uppgifter på egen hand, vilket känns 
orealistiskt eftersom brandmän aldrig opererar på det viset. Dessutom känns det vinklat i och 
med att det är reklam för deras värmekamera. Att kunna känna olika hinder är en viktig del 
för en rökdykare (Värends räddningstjänst, 2006). I Fireslayer Challenge är man totalt 
handikappad om man inte använder värmekameran då det inte finns någon form av känsel för 
hinder implementerat i användargränssnittet, utan man måste hela tiden ta upp kameran för att 
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kontrollera var man är. I verkligheten har man en helt annan relations och 
lokalsinnesuppfattning än vad man har i ett spel. Speciellt när man inte kan se något.  
 
4.3.3. Foreign Ground 
Svenska Försvarsmakten har utvecklat ett spel för träning och utbildning av internationella 
soldater som heter Foreign Ground. Spelet är skapat för att användas som ett komplement till 
vanlig träning (Frank, 2007; Kleja, 2005). Spelet grundar sig på erfarenheter från svenska 
soldater som opererat som fredsbevarande styrkor i olika länder. Man har fokuserat på 
kulturkrockar, dramatiska händelser och farliga situationer. Foreign Ground använder 
Unrealmotorn ifrån Epic Games. (Kleja, 2005) 
 

 
Figur 11: Bild ifrån Foreign Ground Frank (2007) 
 
Foreign Ground är ett FPT (First Person Thinker) spel, vilket betyder att spelaren ser det från 
ett förstapersonsperspektiv, men där strid är inte huvudaktiviteten. Vidare är det ett 
singel/multiplayerspel vilket betyder att det har stöd för att spelas ensam eller med flera 
spelare. Spelet går ut på att man ska lösa konflikter med ickevåldsamma medel. Användaren 
sätts i situationer där han måste ta beslut med hänsyn till ROE (Rules Of Engagement) (Frank, 
2007). Dock eftersom olika situationer kräver olika handlande är det upp till spelaren att 
använda sitt goda omdöme och sin existerande kompetens inom området. (Frank, u.å.) 
 
Besluten kan dock skilja sig åt med hänsyn till var i världen spelet utspelar sig. Spelet tar 
hänsyn till, från undersökningen nämnt ovan, vilka kulturella faktorer som präglar positionen, 
vilket innebär att användaren måste anpassa sina beslut ifrån det. (Frank, 2007) 
 
Spelet har editerbara scenarier för att öka interaktiviteten. All aktivitet spelas in och kan sedan 
spelas upp av instruktören i både första och tredjepersons vy. I och med att man genom spel 
över nätverk kan vara flera spelare samtidigt, kan instruktörerna anta roller som t.ex. 
civilbefolkning och milis. 
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5. RESULTAT 
 
5.1. Huvudsakliga faktorer 
 
Följande huvudsakliga faktorer har vi kommit fram till är viktiga för Serious games i form av 
FPS-simulatorer: 
 
• Utvärdering: Att kunna utvärdera både under och efter simulering är en mycket viktig 

faktor då inlärning måste bevisas. Vidare effektiviseras dessutom inlärning när 
utvärderingsmöjligheter finns tillgängliga. Utvärdering repeterar och förstärker 
informationen, ger omedelbar återkoppling och främjar omfattande dialoger och 
diskussioner (teoridel 4.2.4). Utvärdering uppnås med möjligheter att pausa under 
simulering genom administration och även möjligheter för in och uppspelning. 
Utvärdering medverkar dessutom till belöningssystemet. 

 
• Administration: är nödvändigt eftersom instruktören ska kunna forma dynamiska och 

realistiska scenarier, ha översiktlig insyn över simuleringen så att han kan administrera 
spelet under simulering. Vidare kan han förändra situationen för deltagarna och även 
pausa simuleringen för snabb utvärdering. Administration ger även möjligheter för in-och 
uppspelning och är en förutsättning för effektiv utvärdering 

 
• Grafik: I teoridel 4.2.5 berättas kort om grafikens betydelse i ett Serious game. Det sägs 

att grafiken inte har en betydande roll så länge inte målet med spelet blir drabbat. Vi drar 
därför slutsatsen att i Serious games rörande FPS-simulering är grafiken en betydande 
faktor eftersom den är viktig för realismen. Är grafiken bristfällig kan inte användaren 
uppfatta situationen rätt. I teoridel 4.3.3 beskrivs Foreign Ground vilket är ett exempel på 
detta. Kan användaren t.ex. inte förstå miljöer och ansiktsutryck p.g.a. bristande grafik 
påverkas hela spelets syfte. Därför blir grafiken en huvudsaklig faktor i detta ämne. 

 
• Underhållning: är viktiga för simulatorn och är viktig för dragningskraften för Serious 

games. Dels för att motivera användaren att nyttja simulatorn och dels för att få honom att 
behålla intresset. Vi anser att användandet av en datorstödd FPS-simulering är en väldigt 
innovativ träningsmetod vilket medför att intresse väcks och behålls så länge dynamiken 
är ansenlig nog. Vidare anser vi att utvärdering bidrar till underhållningen eftersom den 
ger användaren återkoppling. 

 
• Dynamik: är en faktor som hjälper att behålla underhållningsfaktorn. Ju mer dynamisk 

simulering desto mindre är risken att simulatorn blir enformig och ensidig. Dynamiken fås 
genom stora administrationsmöjligheter att förändra förutsättningar både före och under 
simulering. Detta leder bl.a. till meningsfull utmaning och realistiska erfarenheter. 

 
• Tutorials: är viktiga i Serious games precis som i vanliga underhållningsspel då 

användaren får lära sig grunderna i spelet. Först förklaras delmålet för användaren som 
sen följs av utförande. Denna metod stimulerar många sinnen samtidigt. Förser man inte 
användarna med den grundläggande information som behövs för att behärska simulatorn 
är risken stor att de uppfattar det som svårt och tråkigt.  
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5.2. Anpassning till räddningstjänsten  
Utifrån teorin kommer vi i denna del att beskriva hur Serious games ska anpassas till 
Räddningtjänsten och detta gör vi med att beskriva en tänkt rökdykarsimulator. 
 
5.2.1. Allmänt 
Rökdykarsimulatorn är ett Serious game vars syfte är att träna och utbilda brandmän inom 
rökdykning med inriktning på sökning och kommunikation. Simulatorn ska vara ett FPS spel 
vilket innebär att man spelar utifrån ett förstapersonsperspektiv. Det ska även vara ett MPG 
(Multi Player Game) vilket betyder att flera personer kan spela samtidigt och detta på olika 
datorer i nätverk, detta i enlighet med Hazmat: Hotzone (Teoridel 4.3.2).  
 
I gränssnittet får användaren välja vilken roll han ska spela. Dessa är som nämnt i teoridel 
4.1.1 strålförare, medföljare och rökdykarledare. Utöver detta finns även möjlighet att välja 
om man ska vara övningsledare. Övningsledaren har administrativa rättigheter vilket betyder 
att han kan ändra deltagarnas roller som han vill. Han bestämmer med hjälp av gränssnittet 
hur banan ska se ut och vilka förutsättningar som kommer att gälla, även detta i enlighet med 
Hazmat: Hotzone (Teoridel 4.3.2). När allt detta är klart startar övningsledaren simuleringen. 
Rökdykarlaget befinner sig vid baspunkten och spelet är igång. 
 
I teoridel 4.2.3 står det beskrivet om vikten att inte använda alla aspekter i en simulering. 
Samma gäller för en rökdykarsimulator. Skulle man inkludera varje detalj av vad rökdykning 
innebär skulle simulatorn bli oanvändbar i utbildningssyfte (Teoridel 4.2.3). Vi funderade en 
del över att inkludera släckning i enkel form eftersom situationen enligt Karlsson (2006) 
förändras efter släckning. Men eftersom denna studie inriktar sig på sökning och 
kommunikation kom vi fram till att denna faktor var onödig för just den här typen av träning. 
Vidare betyder även detta att när rökdykarna kommer in byggnaden finns det ingen eld att ta 
hänsyn till utan rökdykarna ska endast fokusera sig på att finna de nödställda. Detta 
bekräftades även vid Stensson (2006b) då släckning och sökning är två olika övningar i 
utbildning och träningssammanhang inom Räddningstjänsten. 
 
Det ska finnas många olika färdiga scenarier som övningsledaren väljer. Övningsledaren ska 
också kunna skräddarsy egna scenarion (Teoridel 4.3.1). Detta för att rökdykarsimulatorn ska 
vara dynamisk. Sängar, skåp, garderober och andra möjliga gömställen ska kunna 
genomsökas med hjälp av en knapptryckning. Brandslangen drar rökdykarna med sig genom 
hela byggnaden och den släpps aldrig. Den ska glida igenom objekt som rökdykarna kan lyfta 
den över t.ex. ett bord. Fasta och höga objekt som i verkligheten skulle omöjliggöra detta, en 
pelare eller en vägg, måste rökdykarna ta hänsyn till när de väljer sin väg. Som beskrivet ovan 
är det bättre vid utveckling av Serious games att fokusera på det viktiga. Skulle 
rökdykarsimulatorn innehålla slanghandhavande skulle den bli onödigt omständlig. Detta är 
en processförenkling. Se teoridel 4.2.3. 
 
Rökdykarparet ska kunna stå, sitta på huk och ligga ner eftersom sikt och värmepåverkan 
varierar beroende på ställning. Ju lägre ställning de har desto mindre värmepåverkan men 
desto högre fysisk ansträngning och långsammare rörelser. (teoridel 4.1). Skulle 
rökdykarparet hitta en nödställd ska de genast evakuera personen. Detta görs med en 
knapptryckning och strålföraren tar tag i den nödställde. Vidare kontaktar rökdykarparet 
rökdykarledaren med kommandot ”slang ut” och utrymmer i slangens riktning. Detta görs 
genom det befintliga kommunikationssystemet.  
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5.2.2. Gränssnitt och kontroller 
 
Kontroller 
Kontrollerna som är beskrivna nedan baseras på befintliga FPS-spel. Vi väljer dessa typer av 
kontroller eftersom användare som spelat FPS-spel är vana vid dem.  
 
Rökdykarsimulatorn ska, som de flesta andra FPS-spel styras med tangentbord och mus. 
Vanliga knapptryckningar för rörelse framåt, bakåt, i sidled, stå, sitta och ligga ska finnas. Det 
ska även finnas speciella knappar för olika kommandon. I många FPS-spel har man för 
enkelhetens skull en händelseknapp, vanligtvis mellanslagstangenten, som utför kommandon 
beroende på vad spelarkaraktären befinner sig. Står han vid en dörr kommer det upp en liten 
symbol som visar det och trycker han då på händelseknappen öppnas dörren, Detta i enlighet 
med liknade kontroller från både Hazmat: Hotzone (teoridel 4.3.1) och Fireslayer Challenge 
(teoridel 4.3.2). Ett annat exempel kan vara att karaktären står vid ett fönster och väljer att 
öppna det. I denna simulator vill vi ha liknande för dörr och fönsteröppning men även vid 
livräddning. Här är det symbolen som talar om vad som kommer att hända. Nästa knapp ska 
vara till för andra kommando som forcering av dörrar och fönster. Här ska en 
förloppsindikator framträda som berättar hur lång tid det tar att utföra åtgärden. Vi vill inte 
heller att det ska vara för komplicerat med olika knapptryckningar för varje specifikt 
kommando, eftersom rökdykarsimulatorn skulle bli för svår att lära sig. Allt detta i enlighet 
med befintliga FPS-spel. 
 
Rökdykarna skall kunna titta på sina manometrar och se hur mycket luft de har kvar. Denna 
information ska inte vara presenterad utan ska göras med en knapptryckning eftersom att så är 
verkligheten idag för de flesta rökdykare (Karlsson 2006). Nedan presenteras kontrollerna 
vilka är baserade på andra FPS spel, inklusive de båda simulatorerna nämnda ovan, för att öka 
användarvänligheten: 
 
• Rörelsekontroller: Gå framåt, bakåt, i sidled. 
• Kontroll för att se sig omkring: Vända sig och titta upp och ner 
• Ställningskontroller: Stå, sitta på huk, ligga. 
• Händelseknapp 1: Öppna dörrar och fönster, påbörja livräddning. 
• Händelseknapp 2: Forcera dörrar och fönster. 
 
Rökdykarnas gränssnitt 
Rökdykargruppen består som nämnt av tre individer (teoridel 4.1.1). Därför skall dessa ha 
varsitt gränssnitt. Strålföraren som går först kommer att se strålröret som att han håller det i 
händerna ungefär som ett vapen i andra FPS spel. Detta kommer att röra sig i sidled framåt 
tillbaka vid rörelse för att få en realistisk känsla. Medföljaren som håller i slangen och är 
bakom strålföraren skall se slangen som går fram till sin kamrat alternativt försvinner in i 
röken beroende på avståndet mellan de båda och röktätheten. Ingen av dem släpper någonsin 
slangen därför ska den alltid finnas synlig i gränssnittet.  
 
Rökdykarledaren ska ha ett speciellt gränssnitt där denne kan se hur rökdykarparet försvinner 
in i röken. Han befinner sig alltid på baspunkten och för anteckningar om hur byggnaden ser 
ut utifrån hur rökdykarparet beskriver miljöerna (teoridel 4.1.2). Därför ska han vara utrustad 
med två stycken tidtagarur och ett ritblock. För att uppnå hög realism anser vi det bättre att 
rökdykarledaren använder fysiska verktyg. Vidare anser vi det dessutom onödigt att 
implementera dessa i gränssnittet eftersom vi inte finner någon fördel med att användaren gör 
detta digitalt. 
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Det kan hända att rökdykarna endast ser en meter framför sig vid tjock rök (Karlsson, 2006). 
Därför är rökdykarna väldigt beroende av att känna sig fram när de söker (teoridel 4.1.4). 
Detta märkte vi när vi analyserade Fireslayer Challenge (teoridel 4.3.2). Det var väldigt svårt 
att orientera sig i en datoranimerad 3D-miljö när man inte såg något. Vi anser att i 
verkligheten, när man befinner sig i ett mörkt rum, vet man var man vänder sig och ungefär 
hur långt man rört sig framåt. Det gör man inte på samma sätt i ett datorspel, därför behövs 
några hjälpmedel i simulatorn. Det behövs någon form av kompass som visar rökdykaren hur 
mycket han har vänt sig. Man kan förslagsvis använda en pil som rör sig efter var han vänder 
sig (se figur 12). Vidare måste man ha något hjälpmedel som berättar för rökdykaren när han 
stöter in i något hinder och som även berättar vad det är för hinder. Detta hjälpmedel kan vara 
i form av pilar som pekar åt det hållet hindret är och en text som visar vad det är. T.ex. om 
rökdykaren stöter till en säng ser han en pil åt sidan och en text där det står ”säng” (se figur 
12). Dessa beslut kom vi fram till efter analysen på Fireslayer Challenge 
 
Vi har diskuterat mycket kring huruvida vi ska använda mätare för att presentera ackumulerad 
värmebelastning, ackumulerad fysisk belastning och den nuvarande värmepåverkan. Vi har 
kommit fram till att presentera den ackumulerade värmebelastningen i form av en mätare i 
gränssnittet skulle göra det för lätt för användaren eftersom i verkligheten enligt Karlsson 
(2006) har rökdykaren svårt att bedöma sin egen värmebelastning och märker det inte förrän 
synförsämring inträffar. Därför bör liknande implementeras i rökdykarsimulatorn. Vid hög 
värmebelastning blir användarens gränssnitt då suddigt vilket gör det svårare för honom att 
utföra sin uppgift vilket även informerar honom att han borde minska sin värmebelastning. 
Om han inte bryr sig om detta kan hans gränssnitt och röstkommunikation slås ut och hans 
karaktär blir medvetslös på golvet, detta i enlighet med verklig rökdykning. 
 
När det gäller den fysiska ackumulerade belastningen ska denna inte heller presenteras för 
användaren samma anledning nämnt ovan. Istället ska det visas med tyngre andning, 
långsammare rörelser och svårare att utföra uppgifter. Däremot ska värmepåverkan 
presenteras i form av en mätare i gränssnittet, detta därför att, enligt Karlsson (2006), känner 
rökdykaren värmepåverkan tydligt. Ju högre nålen står desto mer adderas på den 
ackumulerade värmebelastningen och på den ackumulerade fysiska ansträngningen. Vad 
rökdykaren då bör göra är att söka lägre ställning för att minska sin värmepåverkan (teoridel 
4.1). 
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Figur 12. Enkelt exempel på hur rökdykarparets gränssnitt ska se ut. En pil som visar vilket 
håll rökdykaren är vänd, värmepåverkan och vad som rökdykaren känner i sin närhet. (Bild: 
Redigerad skärmdump ifrån Fireslayer Challenge)  
 
Övningsledarens gränssnitt 
Övningsledaren måste också ha ett gränssnitt vilket ska vara översiktligt. Han ska kunna se 
hela övningen ovanifrån i förslagsvis en 2D-karta och se hur rökdykarna rör sig samtidigt som 
han kan lyssna på deras kommunikation. Detta gör att han får god överblick över 
händelseförloppet (Teoridel 4.3.1). Han ska också kunna gå in i 3D och uppleva det hela ur 
rökdykarens perspektiv och även kunna ”flyga” runt och se sig om. När han gör det, anser vi 
att han, ska ha möjligheten att minska rökens intensitet för sig själv för att få bättre sikt. Men 
samtidigt ska han också kunna se det precis som rökdykaren vilket gör att han kan sätta sig in 
i rökdykarens situation. Detta för att senare ha möjlighet att utvärdera eleverna och bevisa att 
inlärning skett (teoridel 4.2.4). 
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Figur 13: Övningsledarens översiktliga gränssnitt där han ser rökdykarnas rörelser 
ovanifrån. Plustecknet är baspunkten, trianglarna rökdykarna, kvadraterna de nödställda och 
det röda strecket slangen.(Bild:Redigerad skärmdump från spelet Counterstrike) 
 
Övningsledaren ska också ha möjligheten att aktivt ändra spelets förutsättningar. Han ska ha 
möjlighet att intensifiera röktätheten för rökdykarna och han ska kunna öka värmepåverkan. 
Som det är beskrivet i teoridel 4.1 kan situationen i rökdykning ändras radikalt på kort tid. 
Övningsledaren ska kunna simulera ras som blockerar vägen ut, han ska plötsligt kunna flytta 
rökdykarna så att de separeras. Han ska även kunna simulera slangbrott. Stensson (2006a) 
berättar att rökdykarna kan ofrivilligt komma ifrån varandra i verkligheten därför är det 
viktigt att övningsledaren har en sådan funktion i sitt gränssnitt. Denna funktion har även den 
amerikanska motsvarigheten av övningsledare i Hazmat: Hotzone. I riktig rökdykning kan 
övertändning ske och då måste rökdykarparet genast utrymma. Detta ska övningsledaren 
kunna simulera. Rökdykarna märker detta genom plötslig och radikal ökning av 
värmepåverkan i sitt gränssnitt.  
 
Det ska finnas med en pausfunktion för övningsledaren. Han kan då gå in och frysa 
simuleringen och samtala med eleverna om situationen de befinner sig i (Teoridel 4.2.4). 
Detta gör han helt verbalt då vi inte anser att det finns något behov av att göra detta genom 
simulatorn. Både Karlsson (2006) och Stensson (2006a) anser det viktigt att det finns 
möjligheter att skapa varierade banor. Det ska finnas möjlighet att skapa hotell, källarlokaler 
lägenheter, sjukhus och villor eftersom det inte går att träna i alla typer av lokaler i 
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verkligheten. Olika objekt kräver olika söktekniker eftersom man förväntar sig nödställda på 
olika ställen, beroende på vad det är för typ av lokal.  
 

 
Figur 14: Ett exempel på hur övningsledarens administrationsgränsnitt kan se ut när han 
skapar ett scenario. (Bild ifrån Hatzmat Hotzone) 
 
Utvärderingsgränssnitt ska finnas med i övningsledarens gränssnitt. Detta presenteras 
förslagsvis på duk från projektor för övningsdeltagarna. Stensson (2006a) menar att 
möjligheten att kunna utvärdera är värdefull vilket även är beskrivet i teoridel 4.2.4. I detta 
gränssnitt ska man liknande övningsledarens gränssnitt kunna se hela banan ovanifrån. Där 
ska man kunna spela upp händelseförloppet i realtid samtidigt som kommunikationen mellan 
rökdykarna spelas upp. På detta vis kan deltagarna se exakt vilka beslut de fattade och på 
vilka grunder. De kan också se om de gjorde något fel och kan spekulera och reflektera över 
händelsen med övningsledaren. Det är vitalt att kunna utvärdera i träning och utbildning i 
Serious games (teoridel 4.2.4) och därför är det viktigt att det finns med i rökdykarsimulatorn 
också. Även om användarna klarade spelet och fick ut de nödställda betyder inte det att de 
gjorde allting felfritt.  
 
Med det ovanstående beskrivna gränssnittet för övningsledaren har därmed de tre olika 
utvärderingsformerna är beskrivna i teoridel 4.2.4 (Bedömning av slutförande, Bedömning 
under simulering och Lärarutvärdering) för Serious games implementerats i 
rökdykarsimulatorn. 
 
5.2.3. Grafik 
I teoridel 4.2.5 står beskrivet att grafiken spelar en mindre roll inom Serious games. I vårt fall 
ser vi inte det som någon faktor av större vikt men det ska ändå vara visuellt tillfredställande. 
Detta därför att enligt teoridel 4.1.4 tar rökdykaren beslut ifrån vad det är för typ av byggnad 
som genomsöks. Detta blir givetvis rökdykaren informerad om innan han går in, men det är 
ändå viktigt för realismen att det också ser ut som vad som informerats. I teoridel 4.2.5 skrivs 
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att grafiken inte är viktig men får inte vara så bristfällig att det påverkar simuleringen. När vi 
frågade Karlsson (2006) och Stensson (2006a) (se bilagor) tyckte de båda att grafiken spelade 
en viss roll inte minst för realismens skull men även för att det var förtroendeingivande om 
spelet hade tillfredställande grafik. Även enligt punkt 9 i teoridel 4.2.4 är det viktigt med 
realism och detta fås delvis med realistiska miljöer. Om spelutvecklarna bestämmer sig för att 
använda en befintlig, modern spelmotor istället för att skapa sin egen löser sig detta av sig 
själv eftersom dagens spel är väl grafiskt utvecklade. 
 
5.2.4. Ljud 
Vi anser att ljudet i spelet spelar än mindre roll och skall bara vara med för att öka 
spelkänslan precis som vilket annat underhållningsspel som helst. Utöver 
radiokommunikationen ska användaren kunna höra sina fotsteg och sin egen andning för att 
veta ungefär vilken ackumulerad värmebelastning karaktären har.  
 
5.2.5. Underhållningsfaktorn 
I teorin diskuteras det en hel del om ett Serious game behöver vara underhållande. Några 
författare tycker att det är av större vikt och andra av mindre. Karlsson (2006) anser att det 
inte är någon nödvändighet men absolut ingen nackdel om det är det. Stensson (2006a) hävdar 
att det inte får vara tråkigt och menar att när man får en belöning på något sätt blir det 
underhållande. I denna rökdykarsimulator behöver man inte lägga någon tid på att göra det 
underhållande utan vi anser att detta kommer att sköta sig självt. Eftersom belöningssystemet 
helt och hållet kommer vara ifrån övningsledaren behöver man inte lägga någon energi i det. 
Detta är ett tränings och utbildningsredskap och eftersom inlärningen kommer vara övervakad 
av instruktör behöver man, enligt oss, inte motivera utövarna i någon större utsträckning. Men 
om simulatorn ska användas till rekrytering blir det en annan sak. Då kan det vara aktuellt att 
göra som gjorts i America’s Army där det finns en version för ren utbildning och träning och 
en som utvecklats för rekryteringssammanhang. 
 
5.2.6. Kommunikation 
Kommunikationen ska ske genom simulatorn och det ska finnas ett filter som gör ljudet så 
autentiskt som möjligt. Både rökdykargruppen och övningsledaren ska ha 
kommunikationsmöjligheter. Övningsledaren kommer mestadels att enbart lyssna men ska vid 
behov ha möjlighet för dubbelriktad kommunikation. Enligt teoridel 4.1.5 råder det delade 
meningar om hur mycket man ska använda radion som kommunikationsmedel. Vi tror på 
Stensson (2006a) och Karlsson (2006) eftersom rökdykarledaren måste bli informerad av allt 
som händer annars förloras den gemensamma lägesuppfattningen. Rökdykarna ska veta om 
hans kamrat befinner sig inom armlängds avstånd genom en symbol i gränssnittet, detta för att 
rökdykarna ska märka ”kroppskontakten”. Rökdykarledaren antecknar ständigt på sitt 
anteckningsblock om vad rökdykarparet rapporterar och försöker bilda sig en uppfattning om 
hur byggnaden ser ut. Detta kan vara intressant för honom att jämföra i utvärderingen mot den 
riktiga kartan. Denna jämförelse kallas gemensam lägesuppfattning (Karlsson 2006).  
 
5.2.7. Inlärning och utvärdering 
Underhållningsspel använder ofta tutorials (se teoridel 4.2.4) för att lära spelaren de mest 
elementära kontroller och funktioner. Det är också lämpligt att använda detta i 
rökdykarsimulatorn. Man skulle kunna tänka sig en enklare bana utan rök där användaren blir 
tilldelad några enklare uppgifter vilka han blir instruerad interaktivt hur man ska gå tillväga. 
Ett exempel på detta: gå till väggen genom att trycka på ”w” knappen, öppna den dörren 
genom att trycka på ”mellanslag”, forcera det fönstret genom ”enterslag” och slutligen 
evakuera en nödställd genom att använda alla ovanstående. Genom att använda tutorials 
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slipper övningsledaren instruera om de triviala delarna och kan fokusera sig på de mer 
komplexa aspekterna. En tutorial för övningsledaren där han lär sig sitt 
administrationsgränssnitt bör även finnas med. 
 
Som beskrivet i teoridel 4.2.4 måste alla tränings och inlärningsverktyg bevisa att inlärning 
har skett. Detta gäller självklart även i detta fall och det är upp till övningsledaren att se till 
detta. Eftersom man kan spela in allt som hänt under simuleringen och utvärdera det kan 
övningsledaren jämföra träningssessioner med varandra och på det viset se om deltagarna 
utvecklat sin kunskap. Vi ser utvärderingsfasen i denna simulator som en av de viktigaste 
faktorerna vilket bekräftas också av att alla träningssimulatorer vi nämnt i teoridelen 
innehåller och fokuseras på utvärdering. 
 
I teoridel 4.2.4 står det att man bör använda inlärningsteorier när man skapar Serious games. 
Om dessa exkluderas riskeras att simulatorns användare inte lär sig något de har nytta av vid 
verklig rökdykning och den har då misslyckats med sitt syfte. El-Shamy (2001) använder tio 
punkter för att effektivisera inlärning i spel. Rökdykarsimulatorn har beskrivits i enlighet med 
dem vilket förklaras nedan:  
 
Eftersom simulatorn har utvärderingsgränssnitt och administrationsgränssnitt som har paus, in 
och uppspelningsmöjligheter gör det att simulatorn delvis repeterar och förstärker 
informationen och även ger omedelbar återkoppling. Denna utvärderingsmetod öppnar 
dessutom möjligheter för omfattande dialoger och diskussioner och inkluderar analys, 
tolkning och reflektion. Vid utbildning av nya rökdykare tränar de, i en sådan här simulator, 
under kontrollerade former där de tillåts göra fel som i en riktig krissituation hade haft 
förödande konsekvenser. Detta medför att simulatorn ger säker övning av nya kunskaper. 
Rökdykare kan träna scenarier som man i normal träning annars har svårt med och detta, 
anser vi, ger en meningsfull utmaning. Eftersom simulatorn är ett multiplayer spel ger detta 
social kontakt och grupparbete och i och med att det är en rökdykarsimulator som har 
realistiska miljöer och dynamiska scenarier ger detta användaren realistiska och komplexa 
erfarenheter. 
 
5.2.8. Utvecklingsverktyg 
Att bygga en spelmotor från grunden är dyrt, tidskrävande och komplicerat (teoridel 4.2.3). 
Därför är det effektivt att använda SDK som utvecklingsverktyg för denna simulator. Att 
utveckla en simulator i ett SDK kräver endast att man äger en kopia av spelet. Detta skulle 
vara tidseffektivt och kräver inga avancerade programmeringskunskaper. Om man inte köper 
licens måste en SDK-utvecklad produkt vara gratis och fri för alla att använda. Man kan alltså 
inte upphovsrättskydda en sådan modd. Half Life 2:s tillhörande SDK Source och Unreal 
Tournament 2003 SDK är erkända bra utvecklingsverktyg och skulle vara bra alternativ 
eftersom den innehåller nödvändiga funktioner som t.ex. som möjligheten att skapa 
rökmiljöer.  
 
I teoridel 4.2.3 nämns Kammen(2006) som har gjort en omfattande undersökning kring vilka 
utvecklingsmiljöer som lämpas bäst för Serious games inom försvarsmakten. I sin 
undersökning har han inkluderat en handfull parametrar. Han beskriver UT2003 och HL2 som 
likvärdiga utvecklingsmiljöer för att utveckla spel inom försvarsmakten. Han menar att det är 
så likvärdiga att det är bättre att låta utvecklarna välja någon av dem baserat på deras tidigare 
kunskap. Vi utgår ifrån Kammens utvärderingstabell men utan inaktuella parametrar som 
militär realism, AI och tidigare kunskap. Vidare ignorerar vi vikten eftersom den är utfärdad 
för försvarsmakten. Med detta tillvägagångssätt får HL2 20 poäng och UT2003 22 poäng 
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vilket, om man utgår ifrån Kammens slutsats, räknas som likvärdigt. Eftersom Kammens 
metod modifierats en aning vid denna räkning ska detta resultat räknas mer som en 
fingervisning än ett vetenskapligt resultat. 
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6. DISKUSSION 
 
6.1. Diskussion 
Detta ämne har vi funnit mycket intressant och vi har även fått bra respons från Värends 
räddningstjänst. Deras höga intresse för studien har inspirerat oss ytterligare. Serious games 
ligger verkligen i tiden och vi tror att det kommer att fortsätta utvecklas produkter i takt med 
att den tekniska utvecklingen går framåt. Vi tror också att eftersom dagens generation växer 
upp med datorspel kommer acceptansen för denna typ av inlärning att öka.  
 
Serious games är ett ganska nytt fenomen inte minst inom träning med hjälp av FPS-
simulatorer som handlar om annat än krig och skjuta. Detta har gjort det svårt att hitta 
tillfredställande med information. Grafiken har vi endast berört ytligt med anledning av 
begränsat med tillgänglig information. Våra källor nämner det emellanåt men vi har inte hittat 
någon specifikt detaljerad information om grafikens betydelse i Serious games. Samma gäller 
med ljud. Det finns så pass begränsad information om ljud inom Serious games att vi till en 
början missade ämnet helt vid inläsningen. För att denna studie ska bli mer komplett borde 
grafiken och ljudet ha undersökts i en större utsträckning.  
 
Eftersom vi endast har två intervjupersoner blir studien inte speciellt generell. Vi borde även, 
för att göra studien mer vetenskaplig, inte begränsat oss enbart inom Värends räddningstjänst 
utan även försökt skapa kontakter inom Räddningsverket eftersom de har hand om den 
nationella utbildningsstandarden och all utbildning av nya brandmän. Vi gjorde inte detta då 
vi till en början inte ansåg det nödvändigt utan trodde att kontakten med Värends 
räddningstjänst var tillräcklig. När vi väl kom till insikt var det i ett försent skede.  
 
När det gäller vårt resultat finns det utan tvivel andra sätt att utveckla en rökdykarsimulator. 
Det resultatet vi kommit fram till baseras på de befintliga källor vi har. Vi tycker dock att vårt 
resultat ger en grundläggande bild om hur ett Serious game anpassat för Räddningstjänsten 
skulle kunna se ut. Vidare kan vi dra slutsatsen att inlärningsteorier i någon form är ett måste 
för att få ett fungerande Serious game i utbildningsverksamhet. Dock kan det utredas vidare 
vilka teorier som är lämpligast. De teorier som används i denna studie är i stort sätt slumpvist 
valda av det massiva urval som finns. Anledningen att vi valde dessa är att de i litteraturen 
nämndes i sammanhang med spel och lärande. Att utreda vilken inlärningsteori som är bäst 
för detta ändamål anser vi vara en omfattande utredning i sig. Resultatet som vi tagit fram 
baseras på den litteratur vi funnit, färdiga Serious games och även lite från vår egen erfarenhet 
av underhållningsspel. Det sistnämnda förstärker subjektiviteten i studien men vi anser dock 
oss kunniga nog inom ämnet för att komma fram till de triviala delar som t.ex. kontroller och 
gränssnitt i FPS-spel. I resultatet har vi också presenterat fem huvudsakliga faktorer som är 
viktiga för Serious games i området FPS-simulering. Dessa har vi framställt baserat mestadels 
på inlärningsteorierna eftersom syftet med Serious games är som bekant inlärning. Vi har 
även baserat dem på teorin bakom Serious games och simulering men även tagit hjälp av 
befintliga underhållningsspel.  
 
Det finns inte mycket litteratur om hur man utvecklar Serious games och vi har förlitat oss 
mycket på Michael (2005). Därför borde vi försökt ta kontakt med Serious games utvecklare i 
Sverige för intervjuer för ett mer kvalitativt resultat. Vi har dock försökt få tag på utvecklarna 
bakom Hazmat: Hotzone genom upprepade e-postmeddelande men förgäves. Vi har också 
haft begränsat material när det gäller information om rökdykning. Rosander (1987) är gammal 
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och lite inaktuell. Mycket av informationen kring rökdykning har vi fått genom Karlsson 
(2006) och Stensson (2006a) därför kan objektiviteten i denna information ifrågasättas.  
 
6.2. Förslag på vidareutveckling 
Vi har i undersökningen skrivit ett förslag på hur en rökdykarsimulator inom 
Räddningstjänsten skulle kunna se ut. Eventuella efterföljare inom detta ämne kan fortsätta 
där vi slutade och fördjupa studien ytterligare. Man skulle också kunna tänka sig att utveckla 
en prototyp på en simulator utifrån våra resultat och kanske t.o.m. en slutgiltig produkt för 
användning av Räddningstjänsten.   
 
Om utveckling av en rökdykarsimulator skulle ske kan man behöva tänka på ännu fler 
faktorer och fler funktioner och följa med i utvecklingen. Stensson (2006a) berättar att IR-
kameror börjar användas alltmer vid rökdykning och är därför ett förslag att implementera vid 
framtida utveckling. I spelet Fireslayer Challenge visas, dock på ett subjektivt sätt, att IR-
kameror är ett användbart redskap.  
 
Denna simulator är bara menad för tre rökdykare, rökdykarparet och rökddykarledaren, men i 
framtiden skulle man kunna ha flera rökdykarpar och låta de gå in genom olika 
inträngningsvägar. Tekniskt sett finns det egentligen inga begränsningar för hur omfattande 
en sådan produkt skulle kunna bli. Man skulle kunna tänka sig ett flervåningshus i brand med 
mängder med rökdykargrupper och en insatsledare med ett eget gränssnitt som styr och 
planerar hela övningen. På detta vis skulle Räddningstjänsten kunna träna på omfattande 
övningar vilka man i verkligheten kanske varken har tid eller råd till att genomföra 
regelbundet.   
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 - Intervju med Joakim Karlsson 
Joakim Karlsson började som brandmannavikarie men gick sedan brandingenjörsutbildning. 
Har jobbat som brandingenjör sedan 1987 både som konsult och i kommunal räddningstjänst. 
Hans nuvarande befattning är stf räddningschef vid Värends Räddningstjänst med bl.a. ansvar 
för stabs- och ledningsfrågor. 
 
Tror du att Räddningstjänsten skulle kunna dra nytta av en träningssimulator? 
– Ja Definitivt! 
 
Hur tror du att en simulator skulle hjälpa Räddningstjänsten i utbildning och träning? 
– Man kan se ett par olika delar. Den ena är att ge baskunskaper till dem som inte varit med så 
länge i samband med nyutbildning och liknande. Detta då innan man börjar träna praktiskt 
och i dyrare övningar. 
 
– Det kan också vara bra till att träna i miljöer som är svårt att göra i verkligenheten. Alltså i 
lokaler där vi inte får lov eller har möjlighet att träna t.ex. industrilokaler. Det finns objekt 
som är så viktiga att vi måste träna i dem och då måste vi bygga kopior av dom och där skulle 
det vara bra med ett komplement. Så jag ser väldigt stora möjligheter och 
utvecklingspotential.   
 
Vilka möjligheter ska finnas i administrationsgränssnittet/instruktörsgränssnittet? 
– Administrationsgränssnittet ser jag som ett förberedande verktyg och sen tycker jag det ska 
finnas ett instruktörsgränssnitt som används under genomförande. Det kan vara två olika delar 
i det. Administrationsgränssnittet tycker jag det är viktigt att man kan förändra miljön så man 
inte uppfattar det som en statisk träning och samma varje gång. Man ska kunna förändra 
förutsättningar och utgångsläge innan man använder denna här i ett övningsmoment. Man 
skall kunna byta miljöer, byta rökfyllnadsgrad, intensitet, lägga in olika hinder och ändra 
uppgifter. Helt enkelt att det finns möjlighet att förändra så detta ger något till den som även 
är lite mer rutinerad och inte bara ett begränsat användningsområde. 
 
– Instruktörsgränssnittet ska vara till för den som är övningsledare eller instruktör och han ska 
kunna följa övningen översiktligt och se det i 2d vy och gärna också kunna se 
övningsdeltagarnas 3d vy också. Det ska finnas möjlighet för instruktören att bryta eller pausa 
i övningstillfället och kommunicera med rökdykarna antingen i verkligenheten eller genom 
spelet. Alltså man kan pausa och köra en lärostund och sen fortsätta. Detta beror på vilken fas 
i rökdykarutbildningen man är. Man kan också köra igenom hela övningen och sen ta detta i 
utvärderingen i efterhand. Övningsledaren ska kunna dynamiskt förändra förutsättningarna, 
kanske inte totalt men t.ex. simulera ras, skada på någon av rökdykarna eller reträttvägen blir 
spärrad. Det är otroligt värdefullt med en uppföljning eller utvärderingsmöjlighet där man kan 
spela upp rörelsemönster och radiotrafik. T.ex. kunna titta på situationen när rökdykarna 
upptäckte att reträttvägen var spärrad och fundera ifrån varför vilka beslut som fattades och 
varför.  
 
Hur tycker du gränssnittet för rökdykarna ska se ut? 
– Denna typ av simulator är det väl lite underförstått att det ska vara ett första persons 
perspektiv för rökdykarna. Jag tycker att man skall kunna kalla upp och titta på sitt 
återstående luftförråd och inte ha det presenterat konstant eftersom att så är inte verkligheten 
än så länge. I takt med utvecklingen av vår utrustning kommer det mer av det och det kanske 
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är en tidsfråga innan man har en display i masken eller en varningslampa tänds vid lite luft 
men så är inte verkligenheten för väldigt många av Sveriges rökdykare. Det är ytterst få som 
jobbar med det absolut vassaste. Vi vet att större delen av Sveriges rökdykare är 
deltidsbrandmän och det är inte där den typen av utrustning hamnar först. Alltså att man kan 
med någon enkel tangenttryckning få upp luftmätaren eller titta ner på den.  
 
– Sen tycker jag att man måste ha med ansträngningsnivå och om det ska vara i form av 
trögare rörelser vet jag inte men på något sätt måste man spegla den fysiska ackumulerade 
belastningen. Jag tycker också det är viktigt att spegla den ackumulerade värmebelastningen 
och nuvarande värmepåverkan. Det är likadant där att det är svårt att veta hur man praktiskt 
ska simulera detta m detta ska vara något man visuellt uppfattar eller man märker av genom 
någon form av påverkan genom ur fort jag kan utföra någon form av jobb.  
 
– Det är nog viktigt att få välja att göra saker som kan vara svåra att göra i simulatorn såsom 
att bryta en dörr t.ex. Det är inte till för att simulera dörrbrytning utan det måste vara ett 
kommando jag väljer. Det kan vara så att det kan ta olika lång tid beroende på om det är en 
ståldörr eller en träddörr. Så något smart gränssnitt för åtgärder måste det till. Sen kan det 
addera till den fysiska ackumulerade belastningen beroende på vad dykaren gör. 
 
– Något form av rökdykarledargränssnitt ska finnas där man kan tänka sig en 
rökdykarledarväska med skrivmöjligheter och två tidtagarur. Frågan är dock ska man ha det i 
simulatorn eller ska man jobba med fysiska prylar. Jag tror det är det är viktigt att få in så 
mycket som möjligt i simulator så man slipper lösa prylar. Det mycket lättare att rita med 
penna så jag tror sketchboard skulle vara aktuellt men det beror på lite. Man ska inte göra 
saker och ting krångligare det behöver för att nå målet. 
 
– När man är inne och rökdyker har man en ficklampa så det är inte så man kan springa in i en 
vägg och ta stopp. Det är sällan så kompakt rök och skulle det vara så håller rökdykaren låga 
ställningar där sikten är bättre. Det är fortfarande så att en halv meter bort kan det ligga en 
person utan man ser honom. Man bör nog också ha något kompassliknande så man ser hur 
man vänder sig i röken. Ett förslag hur det ska vara är pilen som rör sig ”fadar” för att visa hur 
mycket man vridet sig för att göra det mer lättförståligt. 
 
Hur viktig tycker du grafiken är? 
– Det är svårt att säga. Men jag tror den är ganska så viktig. Det är nog väldigt individ 
beroende men ju ovanare man är vid det här desto viktigare är det för inlevelsen hur bra 
grafiken är. Däremot tror jag det är möjligt att använda det här och få bra inlevelse utan att 
grafiken är den bästa. Det finns simulatorer som ä väldigt tråkiga i gränssnittet men ändå når 
målet. Om man tränar rörelsemönster t.ex. tror jag inte grafiken är speciellt viktig. Men jag 
tror grafiken är ganska så viktig särskilt om det skulle vara något som man kan få ut på bred 
front. Pratar man om en simulator för ”elitrökdykare” som tränar väldigt mycket och använder 
den här simulatorn ofta. Då kanske det är av mindre betydelse för då inser man lättare vad 
man ska ha den till. Men för det breda perspektivet tror jag det är viktigt.  
 
Hur viktigt tycker du att ”rolighetsfaktorn” är? 
– Detta är lite kopplat till samma svar som om grafiken. Jag tror annars att det inte är så 
fruktansvärt viktigt. Jag ser detta som ett klart och rent träningshjälpmedel helt enkelt. Talar 
jag om för individen vad detta verktyg är till för och vad det ska användas till är det som 
andra arbetsuppgifter. Samtidigt är det absolut ingen nackdel. Känner man att det här var skoj 
får man en posetivare inlärningseffekt i det hela. Är spelet roligt och det är hög inlevelse kan 
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detta ge en möjlighet för sådana man aldrig kan sätta i sådana roller. Det kan vara studiebesök 
eller för de som tycker det är spännande med räddningstjänst utan att jobba med det.  
 
I böckerna står det att radiokommunikationen inte var så viktig om man jämför 
teckenspråket mellan rökdykarna och i en simulator kan det vara svårt att använda det. 
Hur tycker du att man ska lösa detta? 
– Ja det är en bit som kräver lite tankeverksamhet just för att i detta fallet har man inte lika 
störd miljö som i verkligheten. Det känns lättare att använda radiosamband. Jag vill inte ha ett 
samband här där jag tjattrar mer på radion än vad jag gör i verkligheten. Jag vill helst ha så 
likt hanteringssätt som möjligt annars blir det fel. Om vi har ett träningssätt i simulatorn och 
så kommer vi ut och tränar ett annat i verkligenheten. Det vill vi inte. Det är en hel del fysisk 
kontakt mellan rökdykarparet. Många gånger är det bara ett enkelt slag på stöveln för att visa 
att man är med. Man skulle kunna tänka sig att är rökdykarna inom en armlängds avstånd 
visas en indikator istället för den fysiska kontakten i verkligheten. När man inte har det 
försvinner den. Ingen varning utan för det får man inte i verkligenheten utan när den 
försvinner får rökdykaren ställa sig frågan om det var medvetet att de splittrade på sig. Jag 
tror inte det skulle vara ett kommando där man puffar på kollegan utan de sitter i ryggmärgen 
när de dyker på riktigt.   
 
– Man bör nog köra kommunikationen genom simulatorn för att underlätta uppspelning vid 
utvärderingen.  
 
Vad tycker du är viktigt att ha med i simulatorn förutom nämnt? 
– Det nog bra att ha med verktyg som motsvarar t.ex. dörr forcering på olika typer av dörrar. 
Den typen av kommando för olika åtgärder. Slanghantering måste också vara simulerad på ett 
vettigt sätt. Ju längre in jag befinner mig desto mer slang har jag med mig och desto större 
fysiskt motstånd. Men detta beror lite på syftet med simulatorn. Tränar man bara på 
sökmönster ser jag inte detta som något viktigt utan det blir bara ett ytterligare moment i 
riktig träning. Det beror lite på vad man vill träna. Det får inte vara så stor realism att man att 
det blir svårt att träna i simulatorn. Simulatorn är ju på definition en förenkling av 
verkligheten. Det kan finnas saker som man vill ta bort bara för att få bort strulet med det och 
koncentrera oss på det vi verkligen vill träna. Det kan ju vara så att man stoppar in så mycket 
realism att man tappar träningseffekten.  
 
– IR-hjälpmedel skulle kunna vara något att ha med då handhållen variant. Det finns i mask 
också med idag är det vanligast med handhållen kamera. 
 
– Man skulle kunna tänka sig beroende på vilken typ av brand man möter att man får välja 
olika typer av släckningsmetoder. Men detta kräver att det visuella bra så man kan se vilka 
åtgärder som ska tas därför beror det nog på vilken grafik nivå man väljer. 
 
– Olika utrymningsvägar som t.ex. ett fönster. Man väljer andra väger för skadade istället för 
att gå genom hela utrymmesvägen och nedför alla trappor kan man evakuera en person genom 
ett fönster och till stegen. Sen måste man påbörja inträngning igen.  
 
– Man kan tänka sig att man simulerar två rökdykarpar som går in med två inträngningsvägar 
där den ena jobbar bottenplan och där den andra jobbar övre plan eller man skickar ett par 
vänster varv och en den andre höger varv i större industriplan vilka man väljer i 
administrationsgränsnittet.  
 



  46  

Något annat du kan tänka på? 
– Något man kan tänka på mer är kommunikation ifrån rökdykarledaren till övningsledaren 
och denne man behöver inte ha ett gränssnitt men man tänker på att träna rökdykarledaren 
också eftersom det är rökarteamet som tränas. Den kommunikationen som rökdykarledare 
måste man ha. Man måste rapportera bakåt framsteg o.s.v. Det beror lite var man vill sätta 
gränsen som rökdykarträning. Vill man att hela rökdykargruppen ska tränas ska man nog 
tänka på det.  
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Bilaga 2 - Intervju med Pelle Stensson 
 
Pelle Stensson har arbetat inom Räddningstjänsten sedan 1984. Som en del i sitt arbete arbetar 
han som insatsledare, vilket innebär att han leder insatser ute på fältet vid händelser. En annan 
del som Pelle arbetar med är utbildning, övningsverksamhet, fysisk träning och hälsa han ser 
också till så att alla är klara med sina läkarundersökningar och genomgår de tester som finns. 
 
Tror du att Räddningstjänsten skulle kunna dra nytta av en träningssimulator? 
– Helt övertygad att vi skulle kunna ha nytta av det i flera avseenden.   
 
Hur tror du att en simulator skulle hjälpa Räddningstjänsten i utbildning och träning? 
– För att bli brandman måste man gå utbildning man går vanlig skola, gymnasie och sedan två 
år eftergymnasial utbildning som heter skydd mot olyckor och finns på fyra ställen i Sverige. I 
den eftergymnasiala utbildningen skulle räddningsverket kunna ha stor nytta av detta. Det är 
många killar och tjejer som aldrig sett det här innan och genom ett sådant här spel skulle de 
kunna få en bra bild innan de ska ut och prova det i verkligheten. När vi utbildar 
deltidsanställda brandmän har vi utbildning på skola och på brandkåren där kör vi en två och 
en halv veckas utbildning lokalt. Där skulle vi själva ha väldigt stor nytta av det för de 
kommer från gatan och har aldrig jobbat med det. Det är väldigt bra för nu är det mycket läsa, 
berätta och förklara på whiteboard vilket man nog får fortsätta med men att ha detta som ett 
spel mellan eller som en komplettering till den aktiva rökdykningen tror jag skulle vara 
väldigt lärorikt och bra att illustrera på detta viset. 
 
Vilka möjligheter ska finnas i administrationsgränssnittet/instruktörsgränssnittet? 
– Först och främst måste jag kunna skapa sådana miljöer att jag kan ställa rökdykarna på prov 
för att de ska kunna gå in och göra ett effektivt sök och lära sig själva metoden för sökning för 
det handlar ju inte bara om sökning för att rädda liv utan det handlar ju även om att ha en 
metod för att vara säker själv i sin egen roll. Jag ska kunna skapa sådana miljöer att jag kan 
träna dem, hur gör du här om detta händer? Att man kan skapa ett scenario som verkar lugnt 
men att man snabbt kan förändra scenariot genom att man får en övertändning i lokalen, en 
rödykare försvinner bort eller kommer ifrån den andra, man hittar en person som man är inne 
och letar efter, för det är många sådana moment som kommer i ett verkligt läge och förändrar 
läget för den lugna rökdykningen. Är man inte duktig med sitt strålrör ska man kunna få så att 
röken sprider sig mer. Missar man vitala saker ska man kunna förvärra insatsen för dem lite, 
bara för att de missade det här så kommer det en konsekvens på något sätt. Jätteviktigt att man 
ska kunna träna kommunikation rökdykarna där inne och rökdykledaren utanför så att även 
denna kommunikation tränas.  
 
– Jag vill kunna skapa rumsmiljöer som är realistiska, vi jobbar ju mycket med att söka 
referenspunkter och det är ju viktigt att man kan skapa flera sådana referenspunkter som man 
ständigt kan återkomma till. Det ska vara lätt att sätta in en bokhylla, soffa och tv i en 
rumsmiljö. Det ska vara lätt att byta rumsmiljö från gång till gång. Att bygga rumsmiljö är ju 
att bygga så realistiska miljöer som möjligt. Man ska kunna lägga på sådana moment som att 
branden tilltar eller att branden avtar med de moment som rökdykarna gör och kunna skapa 
brand i viss del, kunna skapa brand i större del och sen då enligt ett förutbestämt mönster gör 
rökdykaren rätt ska branden bete sig på ett sätt och gör han fel ska den bete sig på ett annat 
sätt.  
 
Hur tycker du gränssnittet för rökdykarna ska se ut? 
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– Det finns flera faktorer som kan vara viktiga att lära sig att som rökdykare hålla låg ställning 
när man är inne i ett utrymme men det är inte alltid så att man behöver det utan man ska 
kunna gå upprätt man ska kunna ligga ner man ska ha möjlighet att förflytta sig på flera olika 
sätt för vi kryper ju inte bara för att vi ska krypa utan vi kryper i de områden vi ska krypa och 
de andra går vi i för det är ju mycket snabbare och effektivare. Slangdragning ställer till stora 
problem vid en vanlig rökdykning för den hänger ju alltid upp sig överallt, det är kanske en 
sådan sak som man också skulle ta med. Är jag inte noga med att ställa upp en dörr så att 
dörrar slår igen detta på verkar sökningen. Kunna jobba med olika typer av sök, de ska kunna 
utse referenspunkter, de ska kunna göra närsök. De ska kunna dra till sig slang. De ska 
självklart kunna hitta personer på ett bra sätt och kunna transportera ut dem. 
 
Hur viktig tycker du grafiken är? 
– Jag tror att ju mer realistiskt och ju mer nära verkligheten man kan komma desto mer 
förtroende ingivande blir det, så visst är grafiken en väldigt viktig del.   
 
Hur viktigt tycker du att ”rolighetsfaktorn” är? 
– Det får inte vara tråkigt. Jag tror att om man får någon belöning eller kvittens på att nu 
gjorde du rätt. Underhållningen blir ju då att du lyckas på något sätt 
 
Hur tycker du att kommunikationen ska gå till? I böckerna står det att radio 
kommunikationen inte var så viktig om man jämför teckenspråket mellan rökdykarna 
och i en simulator kan det vara svårt att använda det. 
– Vi jobbar med en speciell sökrutin där vi jobbar med att all kommunikation som sker mellan 
rökdykarna ska ske via radio. Kommunikation sker ändå utan att man använder radion, man 
pekar och har alltid kroppskontakt. Man har till 90 procent kompisen inom armlängds avstånd 
och det beror även på brandbelastning ibland så kanske man är flera meter ifrån varandra men 
man har ändå koll på varandra. Jag vill ha med att man pratar mycket till varandra via radion 
men samtidigt ska man kunna sträcka ut en hand och känna kompisens stövel. Eller om man 
inte har kontakt med varandra fysiskt så har man kontakt med varandra med slangen i mellan 
varandra för den släpper man ju aldrig, det ska man inte göra.  
 
Vad tycker du är viktigt att ha med i simulatorn förutom nämnt? 
– Jag kan tänka mig att simulatorn bör vara i olika steg så att man kan börja väldigt 
grundläggande, en grundläggande utbildning för de nyanställde och det ska vara väldigt basic 
man ska lära sig begreppen som vi jobbar med. Det ska vara närsök, begreppen 
vänsterkontakt, högerkontakt och att man breddar man ska kunna slang in och slang ut. Men 
sen när vi har forsättningsutbildning för de brandmän som jobbat i några år ska man kanske 
kunna skala på några moment. Man kan plocka på lite hinder under deras sökning ska man 
aktivt kunna gå in och förstöra för dem. Man plockar bort en brandman och då måste de 
fundera. ”Jag tabbade bort min kompis”. Man ska kunna plussa på i takt med att man blir 
duktigare på det här. Man ska kunna söka uppe på saker, under saker för det är sådana 
moment som är verkliga som att kommer vi till en säng är det en naturlig grej för oss att söka 
under sängen så att det inte blir att man inte kommer under sängen i spelet. Man ska även 
kunna öppna dörrar och fönster. Kan man skapa miljöer i ett utrymme beroende på hur de 
agerar, branden tilltar och gör de då inget kommer det att bli väldigt svårt men agerar de och 
får tänka på släckning får man en positiv effekt av det här.   
 
Något annat du kan tänka på? 
– Det som också är viktigt är det här med dokumentation att när vi skickar in folk att man som 
rökdykledare har koll på rökdykarna, när gick de in, hur mycket luft hade de. Som spelledare 
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kan jag bestämma hur mycket luft rökdykarna ska ha. Som rollen som rökdykledare måste jag 
då hålla koll på tiden för att jag vet ju hur mycket luft rökdykarna har när de går in och jag 
måste då sitta och räkna lite och titta på om de ska gå ut. 
 
– Man ska kunna spela in förloppet och stanna och gå tillbaka så att man kan diskutera med 
rökdykarna hur de tänkte i olika situationer och fråga varför de gjorde som de gjorde. Någon 
form av att man ska kunna återskapa och spela upp det en gång till och kunna pausa, ungefär 
som Wikegård ritar i hockeykväll, gå in och visa.  
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