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Sammanfattning 
 

Detta experiment hade två syften, dels att undersöka 
skillnader i situationsmedvetenhet och prestation mellan 
officerare och studenter i en simulerad värld, dels 
undersöka hur två olika sätt att mäta 
situationsmedvetenheten samvarierar. Simulatorn som 
användes var det kommersiella spelet ”Delta Force 2” där 
ett eget scenario byggdes. För att mäta 
situationsmedvetenheten användes två metoder, SAGAT-
metoden och Cooper-Harper-metoden. SAGAT-metoden 
innebär att man bryter simuleringen och försökspersonen 
får svara på frågor som rör var de är, vad som händer och 
vad som kommer att hända. Denna metod mäter 
situationsmedvetenheten objektivt till skillnad från Cooper-
Harper som mäter situationsmedvetenheten subjektivt, 
försökspersonen får efter experimentets slut skatta sin egen 
uppfattade situationsmedvetenhet.  

De resultat som experimentet gav var att det existerade 
en signifikant skillnad i prestation mellan officerare och 
studenter, i avseende på deras sätt att röra sig i terrängen 
och undvika upptäckt, men inga övriga signifikanta 
skillnader kan visas upp.  

Resultatet från undersökningen visar också på att 
SAGAT-metoden inte är lämpad för denna typ av 
markstridsuppgifter.  
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Tack till följande 
 

Först vill jag tacka de försökspersonerna som ställde upp i min studie och 
genomförde det experiment som uppsatsen är grundad på. Tack till Er. 

 

Vill sedan ge ett stort tack till personalen på FOI, då framför allt Peter 
Berggren som hjälp mig som handledare och Jan Andersson som hjälp till med 
kommentarer i uppsatsen. Dessutom skulle jag vilja ge ett tack till Håkan 
Söderberg som hjälpte mig med att bygga scenariot i spelet. Tack även till Nils 
Dahlbäck på IDA som hjälp mig med råd och med stöd för att få min uppsats 
klar. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka mina tålmodiga föräldrar som ställt upp i vått 
och torrt. 
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”Han smög sakta fram längs husväggen, hoppades att 

inte vakterna som patrullerade området skulle upptäcka 
honom. Var han galen som gjorde detta? Nej, tänkte han 
vidare, med loggboken över narkotikasmugglarnas 
flygrutter kommer jag att vinna Pulitzerpriset! Han 
fortsätter längs vägen och springer snabbt i huset och 
hoppas att han inte möter någon i dörren. Där! Där är 
loggboken! Nu är det bara att ta den och sedan snabbt 
tillbaka till jeepen…” 

För att huvudpersonen i denna berättelse ska kunna klara sig helskinnad 
tillbaka till sin jeep krävs det en mängd olika förmågor. För det första är det mer 
kroppsliga förmågor, som exempelvis att kunna springa och krypa, titta och 
höra. Men det krävs också en mängd intellektuella färdigheter för att klara ut 
situationen. Man måste ha en god uppfattning av världen, var finns vakterna 
någonstans så att man inte springer rakt in i dem, var kommer de att vara i 
framtiden så att man kan undvika en sammanstötning även i framtiden. Det är då 
framförallt de kognitivt visuella förmågorna som kommer att undersökas, hur 
väl de uppfattade sin omgivning och hur väl de kom ihåg det som skedde 
omkring dem i simulatorn.  

Dessa kognitiva förmågor kommer att undersökas i denna uppsats och 
skillnader i dessa förmågor mellan officerare respektive studenter, där den förra 
gruppen har en utbildning i att ha en god uppmärksamhet på sin omgivning. 
Situationsmedvetenhet kan mätas på ett antal olika sätt, men i denna 
undersökning kommer två olika typer av tekniker att användas, den ena är att 
man bryter i försöket och försökspersonen får svara på frågor angående vad som 
sker och händer. Den andra typen av teknik är att försökspersonen får svara på 
en enkät direkt efter försöket. Dessa två tekniker kommer att jämföras och 
utredas hur de är relaterade till varandra. 
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När en människa utför en komplicerad sysselsättning, som till exempel att 
flyga ett flygplan eller sköta ett kärnkraftsverk, måste operatören i detta system 
veta vad det är som händer. Denna ”koll på läget” är något som har diskuterats i 
litteraturen under många år (se exempelvis Harwood, Barnett och Wickens 
1988, Shestra, Prince, Baker och Salas 1995, Endsley 1995a och Alfredsson 
2001). En av dessa forskare som har utvecklat en teori om 
situationsmedvetenhet (kommer i fortsättningen använda den engelska 
förkortningen SA, situational awareness) är Endsley (1995a).  

Situationsmedvetenhet kan användas för att studera mänskligt beteende i 
många olika typer av miljöer, men forskningen har hittills framförallt inriktat sig 
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på flygsituationer. Man har observerat både piloter och flygledare, eftersom 
deras arbetssituation är krävande då de måste fatta snabba och korrekta beslut 
och resultatet av ett felaktigt beslut kan bli fatalt. På senare tid har forskarna 
inom SA utökat sina intressesfärer och börjat titta på andra områden för att se 
om SA även i dessa spelar en viktig roll. Exempel på andra områden är bland 
annat processindustrier som exempelvis kärnkraftsverk och oljeraffinaderier. 
Inom olika taktiska och strategiska system, som till exempel brandbekämpning, 
polis och militär, pågår mycket forskning (Endsley 1995a, Matthews, Pleban, 
Endsley och Strafer 2000).  
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Enkelt uttryckt kan SA sägas vara ”koll på läget”, alltså förståelse av vad som 
händer i ens omgivning och vad detta kan få för betydelse i framtiden. Men det 
är inte så att alla behöver ha samma koll, för en pilot är det bara viss information 
som är intressant och för en operatör i ett kärnkraftsverk är det helt annan 
information som är intressant.  

Trots att olika situationer kräver olika sorters information för att en operatör 
ska uppnå hög situationsmedvetenhet kan SA beskrivas i generella termer. 
Endsley definierar situationsmedvetenhet så här: 

Situationsmedvetenhet är perception av element i omvärlden inom 
en volym av tid och rum, en förståelse av dess mening och en 
förutsägelse om deras status i en nära framtid. (Översatt av 
författaren från Endsley, 1995a)   

En persons hela kunskap ingår inte i SA, utan situationsmedvetenheten mäter 
bara vissa aspekter av en persons agerande i en dynamisk situation. SA ska alltså 
ses som en konstruktion som är skild från beslutsfattande och prestation 
(Endsley 1995a). Eftersom SA är skiljt från de övriga delarna av en operatörs 
prestation kan även en vältränad beslutsfattare begå misstag på grund av dålig 
eller ofullständig situationsmedvetenhet. Omvänt kan en operatör med hög och 
god SA fatta fel beslut eller prestera dåligt. Detta kan bero på att operatören i 
fråga har fått dålig träning på de procedurer som ingår, eller så kan det bero på 
oförmåga att genomföra de nödvändiga handlingarna. Situationsmedvetenhet är 
alltså grunden för en god prestation, nödvändigt men inte tillräckligt (Endsley 
1998).  

Endsleys modell över SA består av tre olika nivåer för att förstå vad det är 
som krävs av en operatör för att uppnå en hög och god situationsmedvetenhet 
(Endsley och Garland 2000).  
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Situationsmedvetenhet nivå 1: Perception av element i omgivningen   
Det första steget för att uppnå en god situationsmedvetenhet är att 

överhuvudtaget uppfatta relevanta objekt i omvärlden. För en pilot är dessa 
objekt till exempel andra flygplan, berg och varningssystem. För en officer i en 
stridssituation är det av högsta vikt att han har korrekt information om fienden, 
dess läge, antal och förehavanden. Detta i relation till var de egna trupperna 
finns någonstans och vad dessa gör för något just vid detta tillfälle. Detta på 
grund av att om man har en felaktig eller bristfällig perception av objekt i 
omvärlden ökar risken för att skapa sig en inkorrekt bild av världen. Jones och 
Endsley (1996) fann att 76 % av de fel som piloter gör beror på problem med att 
upptäcka den information som behövs för att fatta ett korrekt beslut. 
Situationsmedvetenhet nivå 2: Förståelse av den aktuella situationen 

För att förstå situationen man befinner sig i är man tvungen att ha uppfyllt den 
första nivån av situationsmedvetenhet, man kan inte förstå olika objekt i 
omvärlden om man inte först har varseblivit dessa objekt. Nivå 2 av 
situationsmedvetenheten går alltså ett steg längre än vad nivå 1 gör, till att förstå 
och tolka situationen. Det beslutsfattaren gör är att lägga ihop de objekt i 
omvärlden som han har uppfattat och skapa en holistisk uppfattning av världen. 
Ett exempel på detta är en stridspilot som ser tre fiendeplan komma emot honom 
i en viss formering och piloten kan då förstå vad för manöver fienden avser 
göra. En operatör i en processindustri måste lägga ihop olika delar av 
information som är helt disparata och skapa sig en förståelse av systemets 
nuvarande situation. En ovan operatör av ett system kan uppnå samma 
situationsmedvetenhet på nivå 1 som en erfaren operatör, men det är på nivå 2 
kommer novisen till korta. Problemen som en oerfaren operatör har är att 
integrera de olika delarna till en helhet och få en förståelse av situationen man 
befinner sig i.  

Situationsmedvetenhet nivå 3: Förutsägelse om framtida situationer 
Den tredje och högsta nivån av situationsmedvetenhet är att kunna förutsäga 

framtida handlingar och hur situationen kommer att se ut i en nära framtid. Detta 
uppnås genom den kunskap man har fått genom de två tidigare nivåerna, de 
element som finns omkring en och dessa elements betydelse. Ett exempel på 
detta är en jaktpilot som vet att en fiende är på väg att attackera och att fienden 
är på ett visst ställe kan då genom sin situationsmedvetenhet förutsäga vilket 
motattack som är bäst. Att kunna uppnå en hög SA är nödvändigt för att kunna 
genomföra en beslutsfattande process som kan leda fram till ett beslut som är 
korrekt i den situation som man befinner sig i just nu.  

Situationsmedvetenhet är alltså något mer än bara perception, att upptäcka 
omgivningen. Den består även av förståelse av den information man har 
uppfattat och jämfört med de mål som man har och den förutsägelsen om 
framtiden man har skapat sig är SA en viktig del i beslutsfattande.  
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I en situation är det flera olika faktorer som kan påverka hur god SA en 
operatör kan uppnå, vissa faktorer beror på den omvärld operatören befinner sig 
i, andra finns hos operatören själv.  

Exempel på yttre faktorer som påverkar SA kan ses i figur 1. Är det system 
som operatören arbetar med designat för att klara av situationen? Är systemet 
anpassat till den informationsmängd som finns i den situation som systemet och 
operatören finns i. Designen på systemets olika delar och gränssnitt kan stödja 
en operatör att förstå och kunna skapa sig en bild av situationen och därför kan 
han uppnå en god situationsmedvetenhet. Stress och arbetsbelastning är två 
faktorer som påverkar SA mycket. Stress kan vara av olika typer, 1) fysisk stress 
som till exempel buller, värme ljus och uttröttning, 2) socialpsykologiska 
faktorer som till exempel nervositet och osäkerhet. Stress påverkar 
situationsmedvetenheten på en mängd sätt och enligt Sheridan (1981) kan 
kognitivt tunnelseende uppstå. Med det begreppet menar Sheridan att man 
koncentrerar sig så på vissa delar av den situation som man befinner sig i så att 
man helt negligerar andra delar. Exempel på kognitivt tunnelseende var när en 
DC-8 störtade i Portland USA på grund av att bränslet tog slut, medan piloten 
var helt upptagen med att koncentrera sig på att försöka lösa ett problem som 
hade uppstått med landningsställen, Sheridan (1981).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



'����������������0������������������������

(��

Figur 1: Modell av situationsmedvetenhet i dynamiskt beslutsfattande. (Från Endsley 
1995a).   

Andra yttre faktorer som kan påverka situationsmedvetenheten är en uppgifts 
arbetsbelastning, komplexitet och automation. I många av dagens dynamiska 
och krävande system är arbetsbelastning en stor del av den stress som en 
operatör utsätts för. Endsley (1995a) visar att SA och arbetsbelastning inte 
samvarierar utan de är varandra oberoende. När till exempel en operatör har en 
hög arbetsbelastning men en låg SA klarar han inte av uppgiften, eftersom 
uppgifterna växer framför honom och han inte har någon koll på vad som händer 
och när vissa saker ska göras kommer operatören att göra fel och prestationen 
kommer i och med det att vara låg. Men om operatören i stället har både hög 
situationsmedvetenhet och hög arbetsbelastning kommer jobbet fortfarande vara 
krävande men operatören kommer att kunna lösa uppgifterna eftersom han har 
en uppfattning av vad som händer och vet i vilken ordning problem ska lösas.  

Situationsmedvetenheten påverkas också av individuella faktorer, dessa rör 
minnet, träning, mål och så vidare. Enligt Endsley (1995a) så är en persons 
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situationsmedvetande mest begränsad av uppmärksamhet och minne. I 
långtidsminnet har man sparat scheman och mentala modeller över olika 
situationer. Att snabbt kunna matcha olika kritiska variabler i situationen mot de 
modeller som man har i minnet gör att man snabbt vet vilken situation man 
befinner sig i och vilka möjliga lösningar som finns. Mentala modeller över 
prototypiska situationer kan också göra att man snabbt ur minnet kan ta fram en 
lösning som genom få antal steg ger ett förslag på en lösning. Att ha mål och att 
ha vissa föreställningar om situationen man är i kan också påverka den SA man 
har, det kan leda en till att fästa sin uppmärksamhet på vissa faktorer i stället för 
andra och kan också påverka hur man uppfattar den information som man tar in.   

Alla dessa faktorer, både yttre systemfaktorer och individuella faktorer, 
påverkar ens situationsmedvetenhet. De individuella faktorerna begränsar och 
riktar personens situationsmedvetenhet, medan de yttre systemfaktorerna sätter 
gränser för vilken situationsmedvetenhet personen kan uppnå. Detta påverkar de 
beslut som personen gör och vilka handlingar han därefter utför, dessa 
handlingar påverkar tillståndet i omvärlden vilket leder till en ny situation som 
man måste handskas med. 
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För att kunna mäta den situationsmedvetenhet som har diskuterats i tidigare 
kapitel finns ett antal olika tekniker för detta. Man kan dela in dessa tekniker i 
fyra olika varianter, Endsley (1995b): 

• Fysiologiska tekniker 

• Prestationsmätningar 

• Subjektiva mätningar 

• Objektiva mätningar 

I de fysiologiska mätningarna kan man bland annat mäta blodtryck, 
ögonrörelser, EEG och EKG. Men enligt Endsley (1995b) kan de inte utgöra en 
grund för att mäta SA, detta på grund av att man kan mäta om en försöksperson 
har uppfattat ett objekt, men man kan inte mäta hur mycket information som 
finns kvar i minnet eller om informationen är korrekt registrerad. Men enligt 
Svensson, Angelborg-Thanderz, Olsson och Sjöberg (1992) så kan man mycket 
väl använda sig av psykofysiologiska mätningar. De anser att en 
psykofysiologisk mätning verifierar den verbala utsagan, på samma sätt som den 
fysiologiska reaktionen ges ett psykologiskt innehåll. Detta eftersom det till 
exempel i försök av Viecente, Thornton och Moray (1987) visat sig att variansen 
i tid mellan två hjärtslag, den så kallade R-R-intervallen, minskar när den 
mentala ansträngningen ökar.    

Genom att mäta hur bra försökspersonen utför den uppgift han ska göra kan 
man komma åt dennes situationsmedvetande. Fördelar med dessa tekniker är att 
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de oftast är objektiva, och stör inte själva mätningen. Problem med att mäta 
prestation är att man kan ha en god prestation utan att ha en god SA och vice 
versa. Även problem med känsligheten hos tekniken är ett problem.  

Subjektiva mätningar kan bland annat innebära att försökspersonen själv 
uppskattar sin egen situationsmedvetenhet genom någon form av uppskattning, 
oftast genom en enkät där han får svara på frågor angående sin uppfattning om 
sin SA. En annan typ subjektiv mätning är att en observatör skattar 
försökspersonens situationsmedvetenhet. Denna teknik kan ge bra resultat 
eftersom försöksledaren som ska skatta försökspersonens SA oftast vet exakt 
vad det är som händer i till exempel den simulering som pågår. Problemet är 
dock att man aldrig kan veta vad eller hur försökspersonen tänker.  

Objektiva mätningar är en mer direkt mätning av en persons SA eftersom den 
enligt Endsley (1995b) ”kommer direkt in i en persons perception istället för att 
störa den” och de kräver inte en försöksperson eller en försöksledares skattning 
på SA utifrån inkomplett information.  

SAGAT-metoden 
Endsley (1995b) har skapat en metod att mäta situationsmedvetenhet som 

kallas SAGAT (Situation Awareness Global Assessment Technique). Denna 
teknik för att samla in en försökspersons SA är baserad på de tre olika nivåerna 
av situationsmedvetenhet och använder sig av en teknik där man fryser 
simuleringen och försökspersonen får svara på ett antal frågor i en enkät.  

Denna metod har framför allt används i flygsimulatorer, trafikledningssystem 
och kontrollsystem (se exempelvis Jones och Endsley 1996 och Endsley och 
Garland 2000). Att använda sig av SAGAT för att mäta situationsmedvetenhet i 
en annan typ av simulator, i detta fall en markstridssimulator, har inte tidigare 
gjorts. 

Enligt Endsley et al. (2000) är den viktigaste aspekten av SAGAT att få 
frågorna korrekta som ska ställas under frysningar av simuleringen. För det 
första måste de vara relevanta för det tillfälle som simuleringen stoppas, det vill 
säga att inga frågor rör sådant som ännu inte har hänt. Dessutom måste frågorna 
vara ställda på ett sådant sätt att man lätt kan svara på dem utan att det behövs 
någon extra kognitiv bearbetning av det man har i minnet för att kunna svara. 
Detta på grund av att man inte ska påverka minnet av den situation som man 
befanns sig i innan frysningen. Om man blir tvungen att försöka tolka vad som 
står i frågorna kommer denna kognitiva process att störa minnet. 

För att kunna avgöra vad det krävs för situationsmedvetenhet i en viss 
situation i simuleringen och för att uppnå en god prestation använder man sig av 
en kognitiv uppgiftsanalysteknik som kallas en målorienterad uppgiftsanalys, se 
figur 2. I en sådan analys försöker man hitta de viktigaste målen med en 
situation, därefter ser man vilka är de submål som måste uppfyllas för att uppnå 
målen. Kopplat till varje submål finns ett eller flera beslut som måste tas för att 
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uppnå submålet. För varje beslut ser man vilken grad situationsmedvetenhet som 
är nödvändig för att genomföra beslutet, dessa SA-krav grundar sig på de tre 
nivåerna av situationsmedvetenhet som tidigare har nämnts.     

Baserad på denna uppgiftsanalys konstrueras en lista med den SA som krävs 
för målen och dess submål, frågor för att kunna avgöra huruvida 
försökspersonen har uppnått de SA-krav som ställs i situationen skapas också. 

Ett mål i det scenario som skapades för detta experiment var att överleva, 
detta är alltså ett mål som vi kan kalla 1.1. Ett submål för att kunna överleva var 
att undvika upptäckt, submål 1.1.1, andra submål för att uppnå målet kan vara 
att undvika att falla ner för branter, submål 1.1.2. För att kunna undvika 
upptäckt måste man för det första upptäcka vakterna, SA nivå 1, man måste 
också kunna avgöra om dessa personer man ser är vakter eller om de är övrig 
personal på området, är det inte vakter så kanske man inte behöver vara lika 
försiktig då dessa personer inte aktivt letar efter inkräktare, SA nivå 2. Till sist 
måste man kunna förutsäga var vakterna kommer att vara i framtiden för att 
kunna planera sin framryckning så att man inte stöter ihop med vakterna när de 
går sin runda, SA nivå 3. 
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Mål 
Submål 

Beslut 
Förutsägelse (SA nivå 3) 
Förståelse (SA nivå 2) 
Perception (SA nivå 1) 

Figur 2: Målorienterad uppgiftsanalys. 

 

När sedan SAGAT används i en försökssituation bryter man scenariot vid 
slumpmässiga tidpunkter och man ställer ett antal frågor ur frågebanken man 
skapat tidigare. Anledningen till att man bryter försöket vid slumpmässiga 
tidpunkter beror på att man vill undvika systematiska fel i resultatet beroende på 
att alla försökspersoner har fått svara på sin enkät vid samma tidpunkt. Vid varje 
frysning blir skärmen blank och man får frågorna att svara på; dessa kan med 
fördel vara datoriserade för att underlätta senare bearbetning av svaren. Vid 
bearbetning av försökspersonens svar kan man då jämföra dennes uppfattning av 
världen på alla de tre nivåerna av SA jämfört med hur det faktiskt såg ut. Denna 
skillnad mellan den ”verkliga” verklighet och försökspersonens uppfattade 
verklighet är det som fattas för att uppnå en total situationsmedvetenhet. 

Enligt Alfredson (2001) har SAGAT-metoden flera fördelar jämfört med 
andra metoder att mäta situationsmedvetenhet: 

1. Den tar en ”ögonblicksbild” av personens mentala modell av situationen. 

2. Den tittar på all den SA som krävs för situationen och mäter den globalt. 

3. Den mäter försökspersonens SA i situationen direkt utan att vara beroende 
av andra mindre direkta källor. 

4. SAGAT samlar in SA objektivt och kan, oftast, utvärderas objektivt.  
SAGAT har enligt Endsley och Garland (2000) både en god validitet såväl som en god 

reliabilitet. I flera experiment visar Endsley att SAGAT har en förmåga att 
kunna förutsäga en pilots prestation. I ett experiment där piloten som i en 
SAGAT-enkät kunde peka ut fiendeplan var det också mer troligt att de lyckades 
skjuta ner det planet. I experiment där man upprepade mätningar med SAGAT 
kom man fram till att de hade en hög korrelation mellan mätningar (vid 
upprepade mätningar 0.98, 0.99, 0.99 och 0.92).  

I och med att man bryter simuleringen som försökspersoner sitter i och som 
sedan får vända på sig och svara på ett antal frågar angående sin 
situationsmedvetenhet så uppkommer frågor angående hur mycket dessa 
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frysningar stör. Enligt Endsley et al. (2000) så stör inte frysningarna en 
försökspersons prestation någonting alls. Men Alfredson (2001) ifrågasätter att 
det inte uppkommer några som helst effekter av att bryta simuleringen. För att 
om det är så att man bryter simuleringen som man sitter och är koncentrerad på 
och får inga som helst effekter av denna störning av simuleringen kan det inte då 
vara så att simuleringen inte är verklig.  

Cooper-Harper metoden 
Denna metod för att mäta en försökspersons situationsmedvetenhet 

utvecklades av Cooper och Harper (1969) och är en subjektiv mätmetod som 
innebär att försökspersonen får efter att hela försöket har genomförts svara på en 
enkät där han ska skatta sin situationsmedvetenhet på en tiogradig skala (se 
bilaga 6.5). Skillnaden mot SAGAT-metoden är alltså att man får bara ett mät-
tillfälle och det är efter själva experimentet, så försökspersonens skattning av 
situationsmedvetenheten är över hela försöket. Man kan därför tappa 
information om det var vid speciella tillfällen som SA var lågt eller högt. 
SAGAT-metoden kommer åt denna variation i SA eftersom den bryter försöket 
och kan fånga situationsmedvetenheten i en specifik situation.   
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Andra typer av mätmetoder för att kontrollera en försökspersons 
situationsmedvetenhet är SART (Situational Awareness Rating Technique, 
Taylor 1990). Denna teknik att inhämta SA är liksom Cooper-Harper-tekniken 
en subjektiv mätning av situationsmedvetenheten. Försökspersonen skattar på en 
skala sin egen uppfattning av vilken SA han har. SAGAT är en objektiv mätning 
av SA i och med försökspersonen inte skattar sin SA utan man mäter vad han 
faktiskt vet. I en studie där man jämförde SAGAT med SART (Endsley, Selcon, 
Hardiman och Croft, 1998) fann man att det inte fanns någon korrelation mellan 
de två typerna av tekniker. Detta tyder på att objektiva och subjektiva 
skattningar av situationsmedvetenheten mäter olika saker. Enligt Endsley et al. 
är den subjektivt upplevda nivån av SA avgörande när man väljer hur man 
agerar i en situation. Detta är oberoende av den objektiva nivån på 
situationsmedvetenhet som man faktiskt har. Eftersom de två teknikerna att 
samla in en persons SA inte är korrelerade kan man enligt Endsley et al. 
ifrågasätta validiteten av subjektiva mätningar av SA, detta på grund av att 
subjektiva mätningar verkar mäta personens självförtroende i stället för den 
faktiska situationsmedvetenhet. 
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Användandet av simulatorer har framförallt använts inom flyget, då som ett 
träningsredskap för piloter, eftersom det är både billigare att flyga i en simulator 
och man slipper risken för olyckor som både kan kosta människoliv och kan 
innebära materiell skada. Att använda sig av simulatorer för infanteri är något 
som på senare tid blivit allt mer vanligt. Att träna infanterisoldater för ett 
uppdrag i en ny och obekant terräng så att de kan höja sin SA är något som är 
önskvärt för att öka säkerheten för soldaterna i en stridssituation.  

Dessa simulatorer är få, stora och dyra att driva. I och med dagens 
datorutveckling har en vanlig hemmadator en grafisk kapacitet, som för bara 
några år sedan endast fanns i de mest avancerade laboratorier. Många av de spel 
som idag produceras är varianter på stridsspel, allt ifrån exempelvis spel som 
Commander & Conqueror där man spelar en general som ska styra sina trupper 
till spel som Operation Flashpoint där man spelar en soldat. Det är en skillnad 
mellan första-personsspel och tredje-personsspel, där det förstnämnda innebär 
att man ser världen genom personens i spelet ögon medan i tredje person ser 
man personen i spelet snett bakom ovanför.   
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Spelet som användes var Delta Force 2TM (Version 1.06.15) från Novalogic®. 
Detta är ett förstapersonsspel vars upplägg är att man spelar en person i en 
specialstyrka vars namn är Delta Force. Man ska i spelet genomföra ett antal 
uppdrag där man har tillgång till ett antal olika vapen och andra hjälpmedel. All 
fysik i spelet är verklighetstrogen som till exempel förmågan att kunna gå upp 
för branter och den verkan som de olika vapnen har. Man kan till exempel skjuta 
genom tält men inte genom väggar. I spelet medföljer en utvecklingsmiljö som 
gör att man kan skapa egna scenarier. Man kan där styra en mängd olika 
parametrar, som till exempel väder och vind, vilka olika sorters objekt som ska 
finnas, och hur motståndarna ska agera, det vill säga deras ”intelligens”. Man 
kan styra olika delar av deras beteende, bland annat hur väl de ska se och höra, 
hur de ska gå, hur de reagerar i olika situationer och så vidare.  

Det uppdrag som ska lösas i experimentet är ett uppdrag som är egenhändigt 
skapat av författaren tillsammans med Håkan Söderberg på FOI i det 
utvecklingsverktyg som medföljer spelet Delta Force 2. Uppdraget går ut på att  

Figur 3: Karta över området för scenariot. 

 

 

1. Start- och slutpunkt för 
scenariot, det är här 
jeepen är parkerad. 

2. Mötesplatsen med 
kontaktpersonen, när 
man kommer hit får 
man kartan. 

3. Ett övergivet flygfält. 

4. Den övergivna 
militärbasen 
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man agerar en journalist som har fått ett tips om att det pågår 
narkotikatillverkning på en nedlagd armébas i Ungern. För bakgrund till 
scenariot i spelet se bilaga 7.1: Hungarian Coffee. När scenariot börjar står man 
vid sin parkerade jeep och man ska gående ta sig fram till ett hus där ens 
kontaktperson ska möta upp och ge en karta över området. Vädret är vid tillfället 
mulet med regn och viss dimma, siktdjupet är cirka 100 meter.  

Målet är att ta sig in i militärbasen och få bevis på att narkotikatillverkning 
pågår, detta genom att fotografera olika saker som bevisar detta och att hämta en 
anteckningsbok där flygrutter framgår. När man rör sig framåt mot basen 
kommer en helikopter lyfta från basen och flyga i sydöstlig riktning och 
försvinna iväg. Det finns ett antal personer i simuleringen, två stycken 
patrullerar runt hela anläggningen, ett varv runt basen och sedan ner till 
flygplatsen och ett varv runt den och sedan tillbaka igen till basen. Runt 
flygplatsen går en person ensam, så även uppe på basen. Vid ett flygplan står två 
personer och lastar det med lådor. Vid ett fordon uppe vid militärbasen står två 
personer och tittar ut över landskapet. Alla dessa personer kan se och skjuta på 
försökspersonen om de hör och ser honom. Men om man smyger fram och håller 
sig någorlunda dold kommer man inte att upptäckas. När man har fotograferat 
det man tycker är intressant och hittat anteckningsboken ska man bege sig 
tillbaka till utgångspunkten vid jeepen. 

Att experimentet inte hade ett militär scenario berodde på flera faktorer, bland 
annat så gick det inte att programmera spelet så att man agerade i en grupp i 
spelet, vilket innebar att man var tvungen att vara ensam i uppdraget. För de 
officerare som ingick i experimentet skulle ett militärt scenario med en 
stridsuppgift där man är själv vara orealistiskt, då man aldrig genomför ett 
uppdrag ensam. Av denna anledning skapades ett uppdrag där det inte går ut på 
att skjuta så många som möjligt utan huvuduppgiften var att leta sig fram och att 
veta var man är och vart man är på väg. 
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I experimentet användes två typer av försökspersoner, den ena gruppen bestod 
av studenter som läser varierande utbildningar på universitetet och den andra 
gruppen bestod av officerare och reservofficerare från olika vapenslag. I den 
militära utbildning som officerarna genomgår ingår det utbildning i kartkunskap 
och orientering. Dessutom tränas de upp sin förmåga till att överblicka en 
stridssituation som uppstår och snabb kunna avgöra vad som sker. Detta genom 
att de har en god träning på olika typer av situationer som kan uppstå. 
Studenterna som ingick i studien hade inte denna träning av att ha en god 
situationsmedvetenhet och man skulle därför kunna dra slutsatsen att officerarna 
skulle ha en bättre situationsmedvetenhet än studenterna.  
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Denna studie har till syfte att undersöka om det finns någon skillnad i 
situationsmedvetenhet mellan officerare och studenter i en simulator. 
Situationsmedvetenheten har mätts med två olika typer av tekniker. Den ena var 
en objektiv mätning av situationsmedvetenhet med hjälp av SAGAT-metoden, 
den andra tekniken var en subjektiv mätning med hjälp av Cooper-Harper-
metoden. Prestationsmått i experimentet var tid för att lösa uppdraget och en 
övergripande skattad prestation som mätte försökspersonernas sätt att agera, det 
vill säga hur väl de rörde sig för att undvika upptäckt. Situationsmedvetenheten 
tillsammans med prestationsmåtten var de beroende variablerna i experimentet. 
Erfarenhet hos försökspersonerna, vilken erfarenhet och utbildning de hade av 
en liknande situation var den oberoende variabeln. Den experimentdesign som 
experimentet hade var en mellangruppsdesign. 

Man kan alltså sammanfatta experimentet i två olika typer av frågor: 

1. Teorifråga, har erfarenhet inom det militära en inverkan på 
situationsmedvetenhet och på prestationen? 

2. Metodfråga, hur förhåller sig de två teknikerna att mäta 
situationsmedvetenhet till varandra och är det möjligt att använda sig 
av SAGAT-metoden i denna typ av simulator? 
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I studien deltog 20 försökspersoner, alla män. Försökspersonerna var 
uppdelade i två grupper, 10 i vardera, där den ena gruppen bestod av studenter 
(medelåldern hos studenterna var 26,2 år), och den andra gruppen bestod av 
reservofficerare (vars medelålder var 27,2). Försökspersonerna erhöll en 
biobiljett som ersättning för deras medverkan i experimentet. 
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Den data som samlades in under experimentet kom från fyra olika enkäter: 

• Förenkät; där det efterfrågades om försökspersonens militära bakgrund 
och vilken datorvana personen hade. Se bilaga 6.2 för studenter och 
bilaga 6.3 för officerare. 

• SAGAT-enkäter; där fick försökspersonerna redogöra för olika 
händelser under scenariots gång och dessa svar jämfördes sedan med 
verkligheten. Se bilaga 6.7 och 6.8. 

• Observationsprotokoll; där försöksledaren fyllde i vissa data, som till 
exempel vilken väg försökspersonen gick, vad som hände och dennes 
agerande. Se bilaga 6.6. 

• Efterenkät; där fick försökspersonen redogöra för hur de uppfattade 
scenariot, hur de uppfattade svårigheter och fick skatta sin egen 
uppfattning om vilken grad av situationsmedvetenhet de hade med hjälp 
av Cooper-Harper. Se bilaga 6.4. 
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Den dator som användes för att genomföra experimentet på var en Dell 
Dimension 8100, Intel Pentium4 1,3 GHz med 256 Mb internminne. Skärmen 
som användes var en 21 tums skärm med en upplösning på 1024*786 pixel. 
Grafikkortet var ett NVIDIA GeForce2 GTS 32Mb. Ljudkortet var ett 
SoundBlaster Live! Value Digital 1024, och de högtalare som användes var 
Altec Lansing ADA885. Operativsystemet var Windows 2000 Professional.  
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Försökspersonen fick först en genomgång av scenariots bakgrund och en 
orientering om läget för att kunna genomföra scenariot (se bilaga 6.1). Efter 
denna genomgång fick försökspersonen tillfälle att ställa frågor om det var något 
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som var oklart om dennes uppgift som ska lösas. Försökspersonen fick sedan 
även fylla i en enkät där viss bakgrundsdata samlades in.  

När scenariot startade stod försökspersonen vid sin jeep, som stod parkerad på 
en väg. För att försökspersonen ska få träna på de knapptryckningar och 
förflyttningar som finns i scenariot var den första sträckan längs denna väg en 
övningssträcka och denna övning pågick i ungefär 5 minuter. När 
försökspersonen kom fram till mötesplatsen där han ska möta kontaktpersonen 
där han fick ytterligare information om läget i basen, att den håller på att 
avvecklas och det är bara några få personer kvar på basen. Försökspersonen fick 
även en karta över området att studera och planera sin väg in i basen. 
Försökspersonen får sedan bege sig ut på sitt uppdrag och efter bästa förmåga ta 
sig in osedd och hitta de objekt som ska hittas.  

Vid två tillfällen bröts scenariot och försökspersonen fick fylla i en SAGAT-
enkät. Efter försöket så fick försökspersonen fylla i Cooper-Harper enkäten och 
de fick även fylla i en enkät angående deras uppfattning om scenariot och 
simulatorn. Efter experimentet, som ungefär tog ungefär 40 minuter till 1 timme 
och 20 minuter, fick försökspersonen en kopp kaffe och som tack för hjälpen 
med sitt deltagande i försöket en biobiljett.  
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Några av de resultat som kom fram från de olika enkäterna och variabler som 

mättes var om försökspersonerna hade förstått den uppgift som de skulle utföra i 
scenariot och att de inte ansåg att de behövde någon ytterligare information, 
varken före eller under det försöket pågick. På en sjugradig skala, där 1 innebar 
att försökspersonen inte hade förstått någonting och 7 att de hade förstått allt, 
var medelvärdet 6,55 för hur väl försökspersonerna hade förstått vad som var 
syftet med scenariot. På frågan om försökspersonerna tyckte att det var 
tillräcklig information om scenariot och annan bakgrundsinformation svarade 
försökspersonerna på en sjugradigskala 5,6. Detta betyder att de ansåg att 
informationen var tillräcklig.  

På frågor angående själva spelet och hur trovärdig dess fysik och den övriga 
miljön i spelet var ansåg de flesta av försökspersonerna att det var realistiskt, på 
frågan om fysiken i spelet svarade försökspersonerna med ett medelvärde på 
4,75 på en sjugradigskala. Även historien runt scenariot ansåg de vara trovärdig 
med ett medel på 5,25.  

De mått som inte kom till användning i de statistiska beräkningarna var bland 
annat tiden det tog för försökspersonerna att lösa uppdraget. Detta mått 
användes inte på grund av att det inte gavs några instruktioner om att tiden 
skulle tas och därför tog vissa försökspersoner väldigt god tid på sig. De 
fotografier som de tog under experimentets gång på objekt som skulle vara 
intressanta användes inte heller eftersom de vara svåra att bedöma hur 
intressanta de var. 
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I det observationsprotokoll som skrevs under experimentet ritades en karta 
över den väg som försökspersonen gick.  Försökspersonen fick även själv i de 
två SAGAT-enkäterna fylla i den väg som han ansåg att han hade gått. Även var 
de befann sig just i det ögonblick som scenariot stoppades ritades in, och om de 
hade blivit upptäckt så noterades var detta hade skett. Dessa tre mått på 
situationsmedvetenheten gjordes om till en tregradigskala där 3 var en perfekt 
överensstämmelse mellan uppfattad plats och den verkliga platsen och en 1 var 
en dålig överensstämmelse.   

De resultat som man fann var att det inte existerade en signifikant skillnad 
mellan officerares och studenters avvikelse när det gäller var någonstans de var 
när de fick fylla i SAGAT-enkäterna, detta gällde vid bägge tillfällena när SA 
mättes. För första mättillfället (t=0,6, p=0,556, medelvärde för studenter var 2,4 
och för militär 2,2) och för det andra mättillfället (t=-0,849, p=0,407, 
medelvärde för studenter 2,7 och för militärer 2,9). Den avvikelse från den väg 
de ritade att de hade gått till den faktiska vägen de gick framkom inte heller 
några signifikanta resultat. För första mättillfället (t=-0,640, p=0,530, avvikelse 



'����������������0������������������������

�$�

för studenter var 2,4 och för militärer 2,6) och för det andra mättillfället (t=-
1,325, p=0,202, avvikelse för studenter var 2,3 och för militärer 2,7). 

Pearsons korrelationstest visade att det fanns en signifikant korrelation mellan 
de två mättillfällena med avseende på den punkt de befanns sig vid när scenariot 
stoppades, (r=0,577, p<0,5). Korrelationen mellan de två mättillfällena för den 
väg de gick var inte signifikant, (r=0,111, p=0,641).  

För den subjektiva skattningen av situationsmedvetenheten med hjälp av 
Cooper-Harper metoden framkom ingen signifikant skillnad mellan officerares 
och studenters skattning, (t=-1,080, p=0,295). 

Tabell 1: Spearmans rho för SAGAT och Cooper-Harper.  Resultat som är feta är 
signifikanta på .05-nivån. 

 Avvikelse plats 
mätning 1  

Avvikelse plats 
mätning 2 

Avvikelse väg 
mätning 1 

Avvikelse väg 
mätning 2 

Cooper-
Harper 

0,180 0,179 -0,015 0,435 

Signifikans       
(2-svansad) 

0,448 0,451 0,949 0,055 

 
Försökspersonernas prestation i scenariot mättes även det med avseende på 

hur väl försökspersonen betedde sig. Hur väl man utnyttjade terrängen för att 
rycka fram osedd, om man stannade och observerade omgivningen innan man 
fortsatte framåt, om man bara sprang rakt in i militärbasen eller om man smög 
fram, detta är några av de aspekter som räknades in i denna variabel som var en 
skala från 1 till 10 där 1 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Denna prestation 
mättes tre gånger under scenariot och en totalprestation räknades ihop som 
medelvärdet av de tre prestationerna. 

När en ANOVA beräknades på totalprestationen uppdelat på studenter och -
officerare blev resultatet följande: (F(1, 18)=5.2069, p<0,05), där officerare hade 
en bättre prestation än studenterna. Officerarnas medelvärde på totalprestation 
var 4,97 medan studenters prestation var 3,67. 

Vid ytterligare korrelationsberäkningar för att utröna om det existerar något 
samband mellan dataspelsvana och de SA-mått som kommit fram i SAGAT-
enkäterna, avvikelse i den punkt där försökspersonerna ansåg befinna sig och 
avvikelse i den väg de tror att de gått, finner man att det inte existerar någon 
signifikant korrelation. Man finner inte heller någon signifikant korrelation 
mellan dataspelsvana och Cooper-Harper, i tabellen benämnd som CH-poäng. 
Se tabell 2. 
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Tabell 2: Korrelationer för dataspelsvana och de olika måtten på 
situationsmedvetenhet.  Resultat med * är signifikanta på ,05-nivån. Speltid=hur mycket 
de spelat dataspel, AvvikSA=vid vilken punkt de befann sig, Avvikväg=vilken väg de 
gått, CH-poäng=vilket svar de gett på Cooper-Harper. 

 Speltid AvvikSA1 AvvikSA2 Avvikväg1 Avvikväg2 CH-poäng 

Speltid 1      

AvvikSA1 ,163 1     

AvvikSA2 ,210 .577* 1    

Avvikväg1 -,511* ,313 ,146 1   

Avvikväg2 ,218 .522* ,731* ,111 1  

CH-poäng ,128 ,269 ,135 ,037 ,478* 1 
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Den första frågeställningen som skulle testas i denna uppsats var: 

• Teorifråga, har erfarenhet inom det militära en inverkan på 
situationsmedvetenhet och på prestationen? 

Det visade sig i de statistiska beräkningarna som gjordes att det inte existerar 
någon signifikant skillnad mellan officerares och studenters 
situationsmedvetenhet, varken när den mättes objektivt med hjälp av SAGAT, 
eller när den mättes subjektivt med Cooper-Harper. Slutsatsen man drar är alltså 
att den träning och erfarenhet som officerare har påverkar inte deras 
situationsmedvetenhet i denna typ av situation. Däremot har de en signifikant 
bättre prestation i experimentet än studenter. Denna prestation som bedömdes 
utifrån hur de rörde sig för att undvika upptäckt och hur väl de utnyttjade 
terrängen för skydd och hur väl de spanade innan de rörde sig in i lägret. Denna 
prestation kan man tänka sig påverkas av officerares erfarenheter.  

 Mellan de två mättillfällena som mätte vid vilken punkt de befanns sig vid 
när experimentet stoppades för SAGAT-enkäterna existerar det en signifikant 
korrelation. Detta kan tolkas som att en försöksperson som har en hög SA vid 
första tillfället även har det vid andra tillfället, det vill säga att en person som har 
en hög SA kommer att behålla den och tappar inte bort sig eller förlorar 
kontrollen på sin omgivning. Omvänt är att en person som inte har en hög SA 
inte kan öka på den utan kommer att alltid vara lite vilsen.  

En faktor som skulle kunna påverka prestationen och 
situationsmedvetenheten är den vana försökspersonerna har av första-
personsdataspel. Vid beräkningar framkom dock inga signifikanta resultat. Men 
när försökspersonerna genomförde experimentet kunde man observera en 
skillnad mellan de som var dataspelsvana och de som inte hade vana av att spela 
spel. De skillnader man kunde observera var först och främst en svårighet med 
”knappologi”, det vill säga att veta hur man skulle styra och titta i spelet. 
Samordningen mellan att man går framåt genom att trycka på ”upp-pilen” och 
att man tittar runt och styr med musen hade de som hade låg dataspelsvana 
problem med. De personer som hade vana av dataspel, och då framför allt de 
som spelat exempelvis Quake eller Half-Life, hade en annan spelstil som gick 
mer ut på att springa rakt fram och inte titta så mycket runt. Anledningen att 
inga resultat kunde beräknas på dataspelsvana och prestation eller på 
situationsmedvetenhet beror på problem med mätningarna av dataspelsvana. I 
förenkäten som försökspersonerna fyllde i innan de genomförde experimentet 
frågades de efter vilken datorvana de hade. Frågorna bestod av hur många 
timmar i veckan de tillbringade framför datorn och hur många procent av denna 
tid de spelade spel, se frågorna 10 och 11 i bilaga 7.2. Men eftersom frågorna är 
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i intervaller kan man inte exakt bestämma hur mycket spel de spelar. 
Intervallerna gör att måttet blir för oprecist för att man statistiskt ska kunna se 
någon skillnad. 

Den andra frågan i arbetet var: 

• Metodfråga, hur förhåller sig de två teknikerna att mäta 
situationsmedvetenhet till varandra och är det möjligt att använda sig 
av SAGAT-metoden i denna typ av simulator? 

Det visade sig precis som i andra studier, Endsley et al. (1998), att det inte 
existerar några signifikanta korrelationer mellan SAGAT och Cooper-Harper. 
Orsaken till detta är att de mäter olika aspekter av situationsmedvetenheten, 
subjektiva mått verkar mäta försökspersonens självförtroende och egen skattning 
av prestation vilket innebär att de mäter den upplevda kvalitén på 
situationsmedvetenhet till skillnad från den faktiska.  

I experimentet finns ett antal problem som kan ha bidragit till resultaten. 
Några av dessa validitets- och reliabilitetsproblem är följande: 

Mätfel 
Den skala som situationsmedvetenheten mättes på, det vill säga en tregradig 

skala från ett till tre, var för grov för att kunna avgöra en skillnad mellan de som 
hade väldigt god koll på sin SA mot dem som hade en lite sämre 
situationsmedvetenhet. En skala med fler steg skulle troligtvis ha gjort att man 
fått en större skillnad mellan de som hade hög SA och de som hade lägre SA.  

För att kunna säkerställa vissa bakgrundsfaktorer hos försökspersonerna fick 
de fylla i en enkät där det bland annat efterfrågades om deras datavana och hur 
mycket de spelade dataspel. Problem som uppstod när dessa variabler skulle 
användas till att kontrollera hur de påverkade både situationsmedvetenheten och 
prestationen i experimentet var frågorna felaktigt ställda i enkäten. 
Försökspersonerna fick ringa in alternativ på hur många timmar de satt framför 
en dator i veckan och sedan hur många procent av denna tid de spelade spel, se 
bilaga 7.2, fråga 10 och 11. Eftersom frågorna är ställda på detta sätt kan en 
person som sitter få timmar framför datorn men spelar mycket av den tiden få 
samma svar på dataspelsvana som en som sitter många timmar framför datorn 
men spelar lite. Detta trots att den senare personen kan spela fler timmar än den 
förra.  

Problemet med den simuleringsvärld som användes, det vill säga spelet Delta 
Force2, var att man inte kunde logga några som helst data ur det. Man var alltså 
tvungen att manuellt vid sidan om försökspersonen sitta och rita på en karta den 
väg som han gick.  
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SAGAT 
Om man kunde använda sig av SAGAT-metoden för att kontrollera en 

persons situationsmedvetenhet i en markstridssimulator var en av 
frågeställningarna. Svaret på denna fråga är att SAGAT-metoden kanske inte är 
den bästa metoden för detta ändamål. SAGAT-metoden bygger på att man 
ställer frågor om den situation som försökspersonen just nu befinner sig i och 
om en möjlig framtid. Dessa frågor skapas genom en målorienterad 
uppgiftsanalys där man bryter ner situationen i mindre och mindre mål och 
analyserar sedan vad det krävs för information och agerande för att uppfylla 
dessa mål. Men om man ska kunna ställa dessa frågor och de ska vara relevanta i 
den situation som man stoppar simuleringen måste alla försökspersoner vara på 
ungefär samma ställe i scenariot. Detta var något som inte alltid skedde i detta 
experiment då försökspersonerna fick välja själva vilken väg de skulle gå. Detta 
innebar att vissa av frågorna de fick svara på var meningslösa i och med att 
frågorna var frågade efter information eller objekt som försökspersonen skulle 
ha sett men ej gjort detta då de inte hade sett dessa objekt. En lösning på detta 
hade varit att de skulle rycka fram längs en förutbestämd väg och på detta sätt 
kontrollera att försökspersonerna skulle se allt som det frågades efter.  

I SAGAT-enkäterna frågar man försökspersonen om vad han har sett. I och 
med att man frågar om detta kan man medvetandegöra dessa objekt för 
försökspersonen vilket innebär att objekt och händelser som försökspersonen 
inte varit medveten om eller inte haft en möjlighet att förutse kommer för 
försökspersonen att uppmärksammas. Detta påverkar resultatet av mätningarna 
av situationsmedvetenheten i och med att man faktiskt inte mäter försöks-
personernas faktiska situationsmedvetenhet utan vad de blir påminda om att 
veta. 

Denna metod är framförallt utvecklad av Endsley för att mäta piloters SA 
(Endsley 1995a). Skillnaden mellan ett uppdrag för piloter och marktrupper är 
att en pilot innan ett uppdrag har en lång och genomgående förberedelse där 
man på sekunden planerar var man skall befinna si och vid vilken tidpunkt. 
Detta till skillnad från ett uppdrag för till exempel en skyttegrupp som rycker 
fram och planerar sin väg under tiden. Detta gör att SAGAT-metoden kanske 
inte är lämpad för att användas till att undersöka situationsmedvetenhet hos 
marktrupper.   

Simulering/scenariot 
Scenariot i sig var inte ett rent militärt uppdrag som exempelvis att ta en kulle 

eller att infiltrera en anläggning utan uppdraget var upplagt ur ett perspektiv att 
försökspersonen var en journalist. Detta kan ha påverkat prestationen hos 
försökspersonerna, framför allt för officerarna eftersom detta inte är en situation 
de är tränade för.  
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I experimentet användes en skärm där försökspersonerna såg simuleringen på. 
Detta gav ett synfält i scenariot på ungefär 45° till skillnad i verkligheten där 
man har ett synfält på över 180°. Detta kan ha påverkat försökspersonernas 
situationsmedvetenhet i och med att man inte ser så mycket av omvärlden som 
man gör i verkligheten.  

För att öka verklighetsuppfattningen i simuleringen kan man använda sig av 
3D-ljud, ”headtracking” och 3D-glasögon, det vill säga ett system som känner 
av vilken riktning du har på huvudet och anpassar bilden efter det. Detta gör att 
simuleringen ökar i verklighetsgrad och därmed underlättar för försökspersonen 
att få en högre prestation.  

Problem som uppstod i simulering var att försökspersonen inte kunde 
upptäcka branter, några dog när de ramlade ner för branter, vilket är ett problem 
för hur verklighetstrogen simuleringen var.  

#���� )����������������+�

Fortsatt forskning inom detta område med simulatorer och 
situationsmedvetenhet skulle vara att utveckla och förbättra de instrument man 
har i dag för att kunna observera och mäta situationsmedvetenhet hos 
försökspersoner. Att utveckla simulatorer med exempelvis 3D-glasögon och 
headtracking för att öka verklighetsuppfattningen i simuleringen vilket skulle 
leda till att man ökade immersionen i simulatorn.  

Att undersöka hur navigering och vägfinnande skiljer sig i verkligheten 
jämfört med en virtuell värld skulle vara intressant att undersöka och se hur 
dessa varierar med olika typer av kognitiva och spatiala förmågor. 
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As a consequence of the cold winters during the last two years and the 
collapsing infrastructure in the Balkan Peninsula, the area is beginning to 
become lawless. In the Balkan is now areas were civilians are lacking food, 
water, healthcare, shelter etc. There are areas were raiding parties harasses 
villages and minority groups in search for spoil of war. These parties are 
commanded by local warlords and constituted by mercenaries and fortune 
hunters, who makes them look like a modern form of pirates. A major part of 
their profit comes from smuggling, which includes everything from drugs, 
weapons and plutonium to humans. It doesn’t matter what, as long as there is a 
market for the merchandises. This is the everyday life of Balkan.  

One of the countries on the border between the Balkan and EU is Hungary – a 
country with insufficient economy, corruption, defective judicial system and a 
small, badly equipped police force. All these factors promote persons and 
organisations with doubtful intention. Except these factors, everyone involved in 
business activities, legal or not, know that success is due to four critical P’s - 
Product, Price, Promotion and Place, where the last P – Place was the main 
reason why Hungary became the transit and reloading country prior to others. 
The geographical position of Hungary offers several advantages such as; directly 
outside the Balkan war zone and the EU-borders, little danger of interruption 
from authorities, inaccessible terrain areas, natural rendezvous for trading routes 
from Middle East and Russia to its final destination in Europe and for 
merchandise in the other direction, from the European countries to Russia and 
Middle East. 

During the last six months have the illegal entry of merchandises, mainly 
weapons, humans and drugs, to the European Community increased rapidly, so 
have the illegal export from the European Community of pharmaceutical 
products, luxury cars and money. This traffic passes through a region known as 
the Hungarian Route. 

Orientation 
The new director of internal security for EU is a professional bureaucrat with 

high political ambition that makes her eager to show rapid results. As always, 
political points, are easiest made by fighting drugs and drug trading. Therefore, 
she has ordered the operational wing of the EuroPolice called EuroPolice 
Special Operation Group, EP-SOG, to investigate and bring the drug traffic at 
the Hungarian Route to an end. Despite all the efforts and resources used by EP-
SOG, they have not been able to put an end the drug traffic on the Hungarian 
Route. EP-SOG´s failure is getting embarrassing for the otherwise so efficient 
EP-SOG. It is also starting to be humiliating for the director as she promised 
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results before Christmas and it is already late November. Naturally the media is 
all over the story and it has made the headlines the last week. This stimulates 
and accelerates the spreading of rumours and hearsay.  

Since the summer have you been stationed in Bratislava, Slovakia, in aim to 
build up a similar newspaper as the Swedish “Metro” for the Kinnevik Media 
Cooperation, KMC. As a former war correspondent at CNN Central Europe are 
you, with the greatest of interest, following the media cover of “The Hungarian 
Route” as it is assumed to take place next door. At the same time, you´re 
thinking this might be a major scoop for the reporter who could get insight into 
the traffic, it could also be good publicity for a new newspaper that wants to 
establish itself on the market. 

Assignment 
Naturally, are rumours and hearsays in circulation, one more imaginative than 

another, and nothing you have not heard before, except fore one vague and 
undefined rumour about coffee. First, you overheard it on the local pub, where 
one trucker to another, grumbled over unreliable road to the coffee the plant. 
The next incident occurred a couple of days later, when you were doing a story 
about the local wine. The research for the story made you go to a small village 
called Zámky east of Bratislava, where you meet with the chief blender. When 
discussion storage, he mentioned a funny thing, a couple of week ago he had had 
a man visiting him wanting to buy barrels for storage off coffee beans, but as 
they had so few he could not sell any. The answer had made the man mad and he 
had left promptly. These two incidents made you start thinking and wanting you 
to meet the two truckers again, which happened unexpected at the local bar. 
Before you know what had happened, had you and the two truckers, at your 
convenience, downed so many beers that the world had become pleasant and 
enjoyable, yet a little too foggy, when one of the truckers says; Aye you should 
see the brewery I’m working for, they don’t develop shit liked this… 

The next morning when you wake up in your apartment with an extensive 
hangover you hardly remember how this happened, but after cups of coffee 
small pieces of yesterday starts to appear. You remember the truck drivers, beers 
and most of all that one of them promised you that you could meet his cousin, 
Peter, who is a Pharmacology from Greece working for one of the drug lord, the 
upcoming evening at a barn near HódmezõvásárhelyAs precautionary measure, 
you start your day be visiting a contact you have at the EuroPolice to look into 
the names you heard yesterday evening. At the same time your friend starts to 
tell you interesting facts about the persons whose names you have mentioned, 
your friend also shows you the following pictures… 
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1. Ålder:……………… 

 

2. Har du gjort värnplikt:           Ja               Nej 

Om Ja fortsätt med fråga 5, om Nej fortsätt med fråga 11. 

 

3. Vilken var din befattning (exempel Skyttesoldat eller militärpolis): 

    ………………………………………………………………………. 

 

4. Vilken grad hade du: 

 

Soldat  

Gruppchef 

Troppchef 

Plutonsbefäl 

Kompanibefäl 

 

 5. Hur lång tid gjorde du värnplikt (månader):……………….. 

 

 6. Vilket år muckade du:……………… 

 

 7. Har du gjort repövning (om Ja, vilket år och hur länge): 

 

    ……………………………………………………………… 

 

8. Har du haft utlandstjänst (om Ja, var, när och vilken/vilkabefattning/ar  

   och mission/er): 

 

    …………………………………………………………………………………. 
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9. Hur ofta orienterar du: 

 

Aldrig 

2 gånger om året 

2 gånger per halvår 

1 gång i månaden eller oftare 

 

Datorvana 

 

10. Hur många timmar i veckan tillbringar du framför en dator? 

 

0 –   5 

6 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

21 – 25 

26 och uppåt 

 

11. Hur många procent av din tid framför datorn tillbringar du med att spela spel 

 något av liknande spel? 

  

Krigsspel (exempel Delta Force, Spec Ops eller Counter-Strike) 

Actionspel (exempel Quake, Half-life eller Tomb Raider) 

 

  0 – 20 % 

21 – 40 % 

41 – 60 % 

61 – 80 % 

81 – 100 % 
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8. Vilken typ av spel brukar du spela? 

    Kryssa i rutan för de spel du spelat. På de nedersta raderna kan du  

    fylla i egna spel.  

 Delta Force  Myst 

 Spec Ops  Ultima 

 Counter-Strike  EA Sports NHL 

 Quake  Colin McRae Rally 

 Half-life  Red Alert 

 Tomb Raider  Sim City 

 Longbow 2  Age of Empires 

 Microsoft Flightsimulator  Backpacker 

 Baldurs Gate  Journalist 

 Tetris  Schack 

 _________________________________  _________________________ 

   9. Namnge dina fem favoritspel och rangordna dem från 1 till 5, där 1 är bäst. 

 

1……………………………………………… 

 

2……………………………………………… 

 

3……………………………………………… 

 

4……………………………………………… 

 

5………………………………………………. 

 

10. Markera på skalan hur viktig varje aspekt av spel är: 

Realism  

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Grafik  

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Spänning 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 
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Miljö 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Att det går att spela över nätverk 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Lätt att lära 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Lärorikt 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Annat:………………………………….. 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 
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1. Ålder:……………… 

 

2. Vilket år gick du ut reservofficersutbildningen:…………………………..   

 

3. Vilket truppslag tillhör du:……………………………… 

 

4. Vilken befattning har du:………………………………… 

   

7. Har du gjort repövning (om Ja, vilket år och hur länge): 

 

          ……………………………………………………………… 

 

     8. Har du haft utlandstjänst (om Ja, var, när och vilken/vilka befattning/ar  

        och mission/er): 

 

      …………………………………………………………………………. 

 

5. Hur ofta orienterar du: 

 

Aldrig 

2 gånger om året 

2 gånger per halvår 

1 gång i månaden eller oftare 

 

Datorvana 

 

6. Hur många timmar i veckan tillbringar du framför en dator? 

0 –   5 

6 – 10 

11 – 15 

16 – 20 

21 – 25 

26 och uppåt 
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7. Hur många procent av din tid framför datorn tillbringar du med att spela spel? 

  

 0 – 20 % 

21 – 40 % 

41 – 60 % 

61 – 80 % 

81 – 100 % 

 

8. Vilken typ av spel brukar du spela? 

    Kryssa i rutan för de spel du spelat. På de nedersta raderna kan du  

    fylla i egna spel.  

 Delta Force  Myst 

 Spec Ops  Ultima 

 Counter-Strike  EA Sports NHL 

 Quake  Colin McRae Rally 

 Half-life  Red Alert 

 Tomb Raider  Sim City 

 Longbow 2  Age of Empires 

 Microsoft Flightsimulator  Backpacker 

 Baldurs Gate  Journalist 

 Tetris  Schack 

 _________________________________  _________________________ 

   9. Namnge dina fem favoritspel och rangordna dem från 1 till 5, där 1 är bäst. 

 

1……………………………………………… 

 

2……………………………………………… 

 

3……………………………………………… 

 

4……………………………………………… 

 

5………………………………………………. 
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10. Markera på skalan hur viktig varje aspekt av spel är: 

Realism  

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Grafik  

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Spänning 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Miljö 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Att det går att spela över nätverk 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Lätt att lära 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Lärorikt 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 

Annat:………………………………….. 

 Inte alls     1      2  3  4  5     6       7       Väldigt mycket 
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1. Till vilken grad förstod du syftet med din uppgift? 

 

 Inte alls     1 2 3 4 5 6 7 Väldigt mycket 

 

2. Hur var informationen/underrättelseunderlaget om scenariot, det vill säga 

    kartinformation, information om drogtillverkning och smuggling samt de 

    involverade personerna? 

 

 Otillräcklig     1 2 3 4 5 6 7 Tillräcklig 

3. Har arbetsrytmen störts på grund av yttre faktorer under scenariot, exempel  

    telefon eller datorfel? 

 

 Inte alls     1      2  3  4  5  6  7 Väldigt 
mycket 

 

4. I vilken grad anser Du att Du förstår händelseutvecklingen, 

    varför det gick som det gick? 

 

 Inte alls     1      2  3  4  5  6  7 Väldigt 
mycket 

 

5. Hur svårt anser du att det var att orientera sig i den simulerade världen? 

 

 Inte alls     1      2  3  4  5  6  7 Väldigt 
mycket 

4. Vad var det svåraste med att lösa uppdraget i scenariot?  

     

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Vad tyckte Du om spelet och scenariot 

 

5. I vilken grad  tyckte Du att omvärlden var en naturtrogen miljö? 

 

 Inte alls     1      2  3  4  5  6  7 Väldigt 
mycket 

 

6. I vilken grad förstod Du kommandoknapparna? 

 

 Inte alls     1      2  3  4  5  6  7 Väldigt 
mycket 

 

7. Vilka kommandoknappar var svårast att komma ihåg? 

     

  ………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hur stressande var uppdraget att genomföra?  

  

 Lite 1 2 3 4 5 6 7   Mycket 

9. Hur realistiskt var scenariot, det vill säga ramhistorien och den bakgrund  

   som gavs? 

 

 Lite 1 2 3 4 5 6 7   Mycket 

 

10. Hur realistisk upplevde du omvärlden och fysiken i spelet? 

 

 Lite 1 2 3 4 5 6 7   Mycket 

11. Hur hög var din mentala arbetsbelastning? 

 

 Låg 1 2 3 4 5 6 7   Hög 

 

12. Hur engagerande var övningarna? 

 

 Lite 1 2 3 4 5 6 7   Mycket 
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Bedömning av ”koll på läget” (situational awareness), du börjar längst ner. 

  

 

I min koll på läget ingick allt som är 
väsentligt och dessutom åtskilligt som 
har mindre betydelse. 

10 

      

 

I min koll på läget ingick allt som är 
väsentligt och dessutom en del som har 
mindre betydelse. 

9 

   3 
 

 

 

I min koll på läget ingick allt som är 
väsentligt (och ingenting mer eller 
mindre). 

8 

    

JA 
 

 

Min koll på läget var otillräcklig. Några få 
men betydelsefulla aspekter var utanför 
min kontroll.  

7 

    Var din koll på läget 
tillfredsställande? NEJ 

Min koll på läget var reducerad. Flera 
betydelsefulla aspekter var utanför min 
kontroll. 

6 

    
 

 

 

Jag hade dålig koll på läget. Åtskilliga 
betydelsefulla aspekter var utanför min 
kontroll. 

5 

    

JA 
 

 

Jag hade mycket dålig koll på läget. 
Hälften av de betydelsefulla aspekterna 
var utanför min kontroll. 

4 

    Var din koll på läget 
acceptabel? 

       NEJ 

 

Jag hade mycket, mycket dålig koll på 
läget. Merparten av de betydelsefulla 
aspekterna var utanför min kontroll. 

3 

    
 

 

 

Jag hade extremt dålig koll på läget. 
Nästan alla de betydelsefulla aspekterna 
var utanför min kontroll.  

2 

JA    

Tillät din koll på läget 
att du genomförde 
uppgiften? 

NEJ 

 Jag hade inte alls koll på läget. 1 

 

 

BÖRJA HÄR! 
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1. Rita in vägen de gick.  

 

2. Vilka personer såg FP: 

 

 �Den ensamma vakten runt den militärbasen 

 �De två vid lastbilen 

 �De två patrullerande 

 �Piloten 

 �Den ensamma vakten vid flygplatsen 
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3. Tid för uppdraget:__________________________________ 

 

4. Hittade FP boken:     �JA              �NEJ 

 

 

 

5. Vad såg FP för objekt: 

 

 ________________________=________ stycken fordon av 16 möjliga. 

 �Flygplanet 

 �Knarklådor 

 �Kodboken (utan att ta den) 

  

6. Hur många byggnader var FP inne i: 

 

 ______________________________= _______stycken av 17 möjliga. 

 

7. Hur många gånger var FP inne i ett hus som han redan varit i: 

 

 ______________________________= _______gånger. 

 

8. Hur många gånger blev FP upptäckt: 

 �1 gång  anledning:____________________ 

 �2 gånger  anledning:____________________ 

 �3 gånger anledning:____________________ 

 �4 gånger  anledning:____________________ 

 �5 gånger anledning:____________________ 

 �6 gånger  anledning:____________________ 

 �7 gånger eller fler 

9. Hur många gånger spelade FP scenariot: 

 �1 gång 

 �2 gånger 

 �3 gånger 

 �4 gånger 

 �5 gånger eller fler 
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10. Hur många gånger efterfrågade FP extra information: 

 �1 gång anledning:____________________ 

 �2 gånger anledning:____________________ 

 �3 gånger anledning:____________________ 

 �4 gånger anledning:____________________ 

 �5 gånger anledning:____________________ 

 �6 gånger anledning:____________________ 

 �7 gånger eller fler 

 

11. Avvikelsepoäng:  SAGAT 1:_________________ 

    SAGAT 2:_________________ 

 

 

12. Prestationskvalité: Del 1:_________________ 

     Del 2:_________________ 

    Del 3:_________________ 

    Total:_________________ 

 

 

13. Spelbeteende: � Springa framåt, Quake-stil 

    � Försiktig 

 

14. Vilka objekt fotograferade FP. 

 

1.______________________________Betyg:__________ 

2.______________________________ Betyg:__________ 

3.______________________________ Betyg:__________ 

4.______________________________ Betyg:__________ 

5.______________________________ Betyg:__________ 
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1. Markera på kartan var du är någonstans. 

 

2. Markera den väg du har gått för att komma till den punkt du nu är vid. 

 

3. Om du har blivit upptäckt, markera på kartan var någonstans du blev för första 

   gången upptäckt. 
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4. Markera på kartan med en fyrkant var du har sett olika personer någonstans. 

 

5. Var det något som flög över dig?  JA NEJ 

 

6. Om det har det, vad var det för något.___________________________ 
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7. Hur många fordon har du sett och vilken sort var det: 

 

 ________________________________________________ 

 

 

8. Markera med ett kryss på kartan om du har sett anteckningsboken. 

 

9. Markera med en cirkel på kartan var du har sett lådor med narkotika. 
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1. Markera på kartan var du är någonstans. 

 

2. Markera den väg du har gått för att komma till den punkt du nu är vid. Från den  

    senaste frysningen av scenariot. 

 

3. Om du har blivit upptäckt, markera på kartan var någonstans du blev för första 

   gången upptäckt. 
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4. Markera på kartan med en fyrkant var du har sett olika personer någonstans. 

 

5. Hur många fordon har du sett och vilken sort var det: 

 

 ________________________________________________ 

 

 

6. Markera med ett kryss på kartan om du har sett anteckningsboken. 

 

7. Markera med en cirkel på kartan var du har sett lådor med narkotika. 
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