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Den genomförda studien syftade till att undersöka hur prestation påverkas om deltagarna 

i ett experiment känner varandra sedan tidigare. Ett experiment har utförts på totalt 

femtiofyra personer, som i grupper om vardera tre personer försökt att släcka 

skogsbränder i mikrovärlden C
3
Fire, med varierande resultat. Mikrovärldar är en 

relativt ny forskningsplattform som kombinerar kontrollen som finns i en experimentmiljö 

med egenskaper som liknar de som finns i fältet. Hypotesen var att familjära grupper 

skulle göra bättre ifrån sig än grupper beståendes av främlingar. Det visade sig dock att 

familjaritetskriteriet inte var helt enkelt att kontrollera. Detta är en aspekt som visar 

nödvändigheten av noggrann screening. Resultatet visade inte några skillnader mellan 

familjära och icke familjära gruppers prestation. I diskussionsdelen diskuteras orsaken 

till detta. Slutligen lyfts några aspekter som skulle kunna vara meningsfulla att följa upp i 

framtida studier. En fråga som väcktes under denna studie, är den rörande mikrovärldars 

validitet, då datorspelsvana visade sig kunna utgöra en potentiellt allvarlig störvariabel. 

Detta är något som bör tas i beaktande vid framtida forskning, eftersom detta är en 

aspekt som många möjliga försökspersoner kan påverkas av.       

 

Inledning 

Projekt och grupparbete har fått en allt 
större betydelse för arbete och studier i vårt 
samhälle. Projektgrupper sammansätts för 
att styra och genomföra arbete och allt fler 
företag investerar stora resurser på att 
utveckla arbetsklimatet och företags-
aktiviteter för att gruppmedlemmar ska lära 
känna varandra. Tidigare forskning inom 
gruppbeslutsområden har bl.a. inriktat sig 
mot att studera ledarskap och organisation..  

Syfte 
Studien syftar till att studera om det finns 
någon skillnad i prestationen mellan 
grupper där medlemmarna känner varandra 
sedan tidigare och grupper där med-
lemmarna inte känner varandra. Den 
hypotes som prövas är att de grupper som 
känner varandra sedan tidigare, kommer att 
prestera bättre än de grupper där 
individerna precis har träffat varandra. En 
möjlig förklaring till detta antas vara att 
individerna i familjära förhållanden har en 
ledigare kommunikation, samt upplever det 
mindre obehagligt att ge instruktioner och 
korrigera varandra.   

 

Bakgrund 

Mikrovärldar 

En mikrovärld är en representation av en 
kontext där, man under laboratorielika 
förhållanden studerar beteende. I världen 
simuleras egenskaper som är relevanta för 
ett visst experiment. Beteenden i miljön 
kvantifieras och görs på så sätt tillgängliga 
för analys. Ett experiment i en mikrovärld 
är till skillnad från fältobservationer 
reproducerbart, en annan fördel är att 
resultaten är mer generaliserbara än 
klassiska laboratorieexperiment som fått 
kritik för att utföras i en alltför konstgjord 
miljö. 

I experiment med mikrovärldar är det inte 
bara omgivningen som påverkar en 
försöksperson, även försökspersonens 
handlingar inverkar på omgivningen. Detta 
gör att försökspersonen, i viss mening, 
skapar sina egna stimuli och en del av de 
problem som de stöter på är sådana de 
själv skapat (Brehmer, 2005) något som 
forskaren bör ha i åtanke då han 
undersöker resultatet vid studier i mikro-
världar.  
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C3Fire 

C3Fire utvecklades 1993 av Rego Granlund 
och Henrik Artman ur föregångaren D3fire 
som i sin tur utvecklades ur programmet 
NEWFIRE (Brehmer, 2005). På C3Fires 
hemsida (www.c3fire.org) kan man läsa att 
det är resultatet av ett projekt vid 
Linköpings universitet vars syfte var att 
skapa ett verktyg som tillät kontrollerade 
studier av samverkan, koordination och 
gruppträning i en dynamisk miljö. 
(C3FIRE…Internetkälla). Uppgiften i 
C3Fire går ut på att deltagarna, tillsammans 
ska försöka släcka en eller flera 
skogsbränder, för att göra detta styr varje 
spelare fyra brandbilar. För att prestera bra 
resultat är det viktigt att gruppmed-
lemmarna samarbetar och kommunicerar 
med varandra.  

Familjaritet 

Familjaritet som begrepp har inte fått 
någon vedertagen definition, det har varit 
upp till forskarna att definiera kriterier på 
begreppet. I dagligt tal kan det sägas 
innefatta egenskaper som bekantskap och 
förtrolighet mellan människor. Av-
saknaden av definition har bidragit till att 
det inte finns något universellt mått för att 
mäta familjaritet. Familjaritet känne-
tecknas av en gemensam kunskapsgrund 
om varandra, personer känner till mycket 
av varandras styrkor och svagheter och de 
har en rad erfarenheter som man delat 
inom gruppen (Adams, Roch & Ayman, 
2005).  

Metod 

Metoden som använts i denna studie är 
experiment i en kontrollerad miljö. 
Försökspersonerna har fått genomföra tre 
scenarier i C3Fire och tillsammans försökt 
begränsa och kontrollera eldens förlopp. 
För att kontrollera att försökspersonerna 
inte använder verbala eller visuella 
kommunikationsvägar har hörselkåpor och 
skiljeväggar använts. Detta för att 
kommunikationen och de taktiska besluten 
ska ske via programmets inbyggda 
textkommunikationssystem. Efter det att 

försökspersonerna avslutat experimentet 
fick de fylla i en enkät, där de fick ange 
bland annat hur ofta de spelade datorspel, 
hur väl de uppfattade att de presterat, 
chattvana och så vidare.  

Försökspersoner 

Totalt ingick 54 personer i studien, 18 
grupper med tre personer i varje grupp, nio 
familjära och nio icke familjära. Vi valde 
att ha grupper om tre personer för att hålla 
grupperna små. Detta gör att grupperna blir 
lättare kontrollera och studera samtidigt 
som samarbete kan främjas. 

Experimentmiljö 
Experimenten genomfördes i C3Fire, varje 
försöksperson var ansvarig för fyra stycken 
brandbilar, bilarna hade oändligt med 
vatten och bensin. Försökspersonerna 
kommunicerade med varandra via det 
inbyggda textkommunikationssystemet. 
Detta system tillåter inte att spelaren 
bläddrar bakåt i historiken, detta är tänkt 
att simulera verbal kommunikation. 

Resultat 

Vi har valt att statistiskt titta på hur 
familjära grupper presterar i förhållande till 
icke familjära, detta har räknats på med en 
envägs variansanalys. Vi har valt att mäta 
gruppers prestation genom att titta på 
antalet nedbrända rutor i deras resultat av 
det sista scenariot. 

Hypoteser 
Experimentet sattes upp efter de hypoteser 
vi hade om familjaritet och prestation. Vi 
avsåg att mäta om familjära grupper lyckas 
bättre med att släcka bränder än icke 
familjära grupper. 

H0 : Det råder inte en signifikant 
skillnad mellan familjära och icke 
familjära gruppers prestation, dvs. 
resultat. 

H1 : Det råder en signifikant skillnad 
mellan familjära och icke familjära 
gruppers prestation, dvs. resultat. 
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Som oberoende variabel i experimentet 
användes gruppernas sammansättning, om 
de var familjära eller icke familjära, dvs. 
om de kände varandra eller ej inom 
gruppen. Den oberoende variabeln 
kontrollerades med en enkätfråga i slutet 
av experimentet. 

Som beroende variabel användes ned-
brända rutor. Den beroende variabeln fick 
verka som mått av prestation i detta 
experiment, ett lågt antal nedbrända rutor 
var mått på hög prestation. 

Variansanalyser 

Familjära grupper presterade överlag bättre 
än icke familjära grupper då de fick ett 
lägre antal nedbrända rutor.  

En inomgrupps variansanalys utfördes 
även på familjära och icke familjära 
gruppers resultat av nedbrända och släckta 
rutor. Detta för att jämföra familjära och 
icke familjära gruppers inre varians-
analyser av nedbrända och släckta rutor 
med varandra. Ett högt värde på nedbrända 
rutor representerar återigen ett sämre 
resultat medan ett högt värde på släckta 
rutor representerar ett bättre värde. 
Medelvärdet för nedbrända och släckta 
rutor, sammanslaget, skilde sig markant åt, 
se diagram1. 
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Diagram 1: Diagramöversikt för medelvärden av 

antal nedbrunna rutor och i släckta rutor för varje 

experimentgrupp 

Diskussion 

Analysen visar inte på några signifikanta 
skillnader mellan familjära och icke 

familjära grupper på prestation. Vad detta 
kan bero av annat än att vår hypotes var 
felaktig diskuteras kortfattat här nedan. 
Här presenteras även varför vi valt den 
metod som använts under experimenten. 

Metoddiskussion 
Mikrovärldar ger oss möjligheten att få ut 
kvantitativ data i en kontrollerad experi-
mentmiljö, experimentet kan till skillnad 
från exempelvis en fallstudie replikeras. 

De fördelar som kommer av att genomföra 
experiment i en kontrollerad mikrovärld 
kan innebära att den ekologiska validiteten 
på resultaten blir lidande, och därmed 
möjligheten att generalisera resultaten till 
den verkliga värld den representerar.  

Poängen är alltså att presentera ett 
dynamiskt problem för försökspersonerna 
samtidigt som variablerna hålls observer-
bara och under kontroll. Är det då rimligt 
att anta att man kan generalisera resultat 
som kommit fram ur experiment med 
mikrovärldar, och applicera dem på den 
riktiga världen? Det är alltid farligt att anta 
att resultat skall vara generaliserbara bara 
för att signifikans uppnåtts i en experi-
mentmiljö, om man inte noga tänkt igenom 
hur experimentet ställs upp så riskerar 
resultaten tillskrivas fel betydelse.  

Försökspersonerna ställdes inför en 
avancerad uppgift i en oförutsägbar 
värld där de bara fick information om delar 
av vad som hände, något som kräver 
samarbete för att gruppen ska kunna 
prestera bra (Granlund, 2002). Nämnda 
egenskaper är typiska för många riktiga 
problem (Brehmer & Dörner, 1993) så vi 
finner det rimligt att anta att eventuella 
resultat från experimentet skulle kunna 
generaliseras till verkligheten.  

Kommunikationen i experimentet skedde 
enbart via text i ett meddelandefönster, 
något som kan ha påverkat resultatet i 
experimentet. En typ av påverkan kan vara 
att försökspersonerna kände sig obekväma 
med att kommunicera på detta sätt, vilket 
kan ha påverkat negativt på deras resultat. 
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Ett annat resultat kan vara att personerna 
presterade bättre på grund av detta, då 
kommunikationen kan fungera ledigare då 
sociala faktorer kunnat förbises. En 
textbaserad kommunikation kan bidra till 
ett mer sakligt meningsutbyte vilket kan ha 
reducerat skillnaden mellan familjära och 
icke familjära grupper. Denna kommu-
nikation kan även uppfattas som mer 
anonym vilket kan ha gynnat hur de icke-
familjära grupperna presterat. Vid muntlig 
kommunikation kan kommunikations-
mönster tydligare studeras, som huruvida 
familjära grupper har rikare kommu-
nikation eller tydligare ledartagande. 

De olika scenariona valde vi att begränsa 
till tio minuter, dels för att hela 
experimentet inte skulle ta alltför lång tid, 
vilket kunde ha försvårat tillgången till 
försökspersoner men även för att tiden 
skulle vara anpassad till scenariernas 
svårighetsgrad.  Det skulle finnas en viss 
utmaning att släcka bränderna, om tiden 
varit t.ex. femton minuter för varje 
scenario hade flera grupper klarat av 
uppgiften och det hade varit svårare att dra 
slutsatser från resultaten.  

Valet att använda tre scenarion baseras på 
att inlärningskurvan, vid tidigare experi-
ment började planas ut efter mellan tre och 
fem försök. Efter som den spelmiljö som vi 
konstruerat var enklare än vid de tidigare 
experimenten bedömdes tre scenarion vara 
tillräckligt.  

Resultatdiskussion 
Vi kan med denna studie visa att 
familjaritet inte verkar ha den betydelse för 
grupprestation i mikrovärldar som vi kunde 
förvänta oss. Det har tidigare visat sig att 
grupper som känner varandra har lättare att 
använda dator som kommunikationsmedel 
än icke familjära grupper varför vi kunde 
förvänta oss en ökad prestation (Alge, 
Wiethoff & J. Klein, 2003). Familjära 
grupper kunde vi förvänta oss prestera 
bättre i uppgifter som hanterar dold 
information (Gruenfeld, Mannix, Williams 

& Neale, 1996). Ingen av dessa teorier 
kunde bekräftas.  

För familjära grupper kunde man utläsa att 
de som ansett sig få sämre instruktioner 
presterade också sämre. Vad detta kan bero 
på kan vi inte från denna studie dra några 
slutsatser om, men det kan tänka sig att 
icke familjära grupper är mer fokuserade 
på uppgiften. Det kom även fram att 
familjära grupper som tyckte sig prestera 
bättre faktiskt även gjorde detta. 

För icke familjära grupper kunde man se 
en tydligare korrelation mellan chattvana 
och prestation än hos familjära. Mer 
frekvent chattanvändning verkade kor-
relera med bättre prestation för icke 
familjära grupper. Det skulle kunna bero 
på att familjära grupper kan lyckas 
kompensera för tekniska svårigheter bättre 
än icke familjära grupper. Det kan även 
vara så att icke familjära grupper blir mer 
sårbara då de inte behärskar kommuni-
kationsmediet. Den enda korrelation som 
förekom för bägge grupperna var hur ofta 
deltagarna spelade datorspel. De som 
spelade mycket datorspel presterade bättre 
än de som spelade lite, oavsett hur väl de 
kände varandra sedan tidigare.  

Framtida forskning 

Att plocka bort datorvanan (för det verkade 
ha en betydande inverkan för båda 
grupperna) ur experimentmiljön, dvs. att 
utforma ett experiment där man inte 
behöver förlita sig på datorer, skulle 
förmodligen ge en större skillnad mellan 
grupperna.  

Det hade varit intressant att utföra denna 
typ av studie, med muntlig kommunikation 
mellan försöksdeltagarna istället. Det 
förekommer en risk att kommunikations-
mediet påverkat utfallet av experimentet, 
något som borde undvikas.  

Konceptet med att kommunicera via 
datorer är också en aspekt som påverkas av 
spelvana. Vana nätverksspelare kan 
förmedla budskap mycket snabbt med 
tangentbord, med egna förkortningar och 
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en egen jargong. Detta kan leda till en 
förhöjd prestation i scenarier som använder 
sig av denna form av kommunikation, 
något som kan påverka validiteten hos 
experiment.  

Slutsats 

Denna studie visar att det inte går att dra 
några slutsatser kring huruvida familjaritet 
påverkar prestationen i denna typ av 
gruppuppgifter. För studier i mikrovärldar 
har vi sett att det finns en del externa 
faktorer som det måste tas hänsyn till vid 
framtida experiment. Vid forskning av 
familjaritet måste det tidigt definieras ett 
tydligt mått för hur man skall kunna mäta 
dess effekt.   

Under det att vi utfört denna studie och 
experiment har det framkommit ett antal 
uppslag på forskningsområden som skulle 
kunna vara intressanta att fördjupa sig i. En 
faktor som inte har varit i fokus för tidigare 
forskning är hur datorspelsvana påverkar 
försökspersonernas resultat. I våra experi-
ment såg vi indikationer på att personer 
som spelat datorspel tidigare presterade 
bättre i experimentet än de med lite, eller 
ingen spelvana. Den generation som är 
född på mitten av sjuttiotalet och framåt 
har, i alla fall i Sverige, till stor del vuxit 
upp med Tv-spel och senare datorspel. 
Frågan är hur detta påverkar prestationen i 
en datorbaserad miljö. Det verkar inte 
otroligt att de som har mer erfarenhet av 
datoranvändning och spelvana skulle ha 
lättare att ta till sig informationen som 
presenteras i ett sådant medium. Det 
framstår nästan som självklart att en person 
född, t.ex. under sjuttiotalet, och som tidigt 
introducerats till denna typ av miljö skulle 
ha lärt sig en hel del. Detta är människor 
som kanske har tio- femton år av 
erfarenhet, och dessutom lärt sig detta i 
tidig ålder. När nu denna generation 
kommer ut i arbetslivet, hur påverkar dessa 
kunskaper/erfarenheter informationsbear-
betning och prestation? Nästa fråga är då; 
hur kommer de som växte upp under 
nittiotalet, då datorutvecklingen gick 
framåt med stormsteg, påverkats rörande 

kognitiva processer som minne, inlärning, 
uppfattningsförmåga etc.? Det har skrivits 
mycket, speciellt i kvällspressen, om hur 
våldsamma datorspel kan komma att 
påverka barn och ungdomar negativt, men 
det talas mycket lite om övrig påverkan.  

Kommer detta i sin tur leda till att 
mikrovärldar som experimentplattform 
måste ses över? Om dataspelserfarenhet 
har en stor inverkan på deltagande i 
mikrovärldsexperiment och merparten av 
deltagarna är studenter som har erfarenhet 
av dataspel så måste kanske mikrovärldar 
som experimentplattform ses över i 
grunden. Om det är så att försökspersoner 
presterar bra på grund av att dom är vana 
vid dataspel så kanske studier av andra 
faktorer omöjliggörs. De scenarier som vi 
testade i C3Fire kan mycket väl liknas vid 
ett datorspel, flera av de som angav att de 
spelat mycket förstod snabbt upplägget 
med att förflytta enheter på en karta, 
enheternas egenskaper och andra tekniska 
aspekter. Detta kan vara en aspekt som 
måste tas i beaktande i vidare forskning. 
Det betyder, i praktiken, att en sextonåring 
som spelat strategispel under hela sin 
uppväxt skulle kunna prestera bättre än en 
expert på området, eftersom han förstår 
den bakomliggande strukturen men inte det 
faktiska innehållet. Har man då inte tappat 
hela konceptet med mikrovärldar, som går 
ut på att kombinera fältstudier med en 
kontrollerad experimentmiljö? 
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