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Sammandrag 
Att förbättra transportmyndighetens energi-

effektivitet är en stor och viktig uppgift. 
Transportmyndigheter försöker bli allt "gröna-
re", utan de nödvändiga verktygen för att ge-
nomföra detta. Ett lovande men utmanande 
angreppssätt kan vara att påverka de personers 
beteende (oppførsel, adfærd) som ansvarar för 
att driva systemen. Är det möjligt att sporra 
människor till gärningar och beslut som giver en 
energieffektivare drift? 

Att spelskipa är att nyttja spelupplägg och 
spelutformning i allvarliga sammanhang för att 
engagera brukare i att lösa problem. Studien 
utreder olika spelupplägg och tre olika drift- och 
underhållsuppgifter. Deras krav på spelutform-
ning, såsom datafångst, spelmekanik och 
upphandling undersöks. 

Vi fann att det är möjligt att tillämpa (anven-
de) ett slikt spel i driften i en nära framtid ge-
nom att ställa upp tävlingar med belöningar till 
drift- och underhållspersonal såsom förare och 
reparatörer. Mycket av den driftdata som 
behövs för att bygga ett sådant spel finns redan 
tillgängligt i olika system och samlas in rutinmäs-
sigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett sådant spel bör tillämpas tillsammans med 
de entreprenörer som arbetar för Trafikverket, 
för att samka spelets verkningar och datakällor-
na med deras interna procedurer. Att införa 
spelet kräver viss teknikutveckling, att få fram 
gränssnitt mellan olika system som nu samlar 
data, för att kunna poängsätta vad spelarna gör 
och för att giva dem ett gränssnitt mot spelet. 

Att utvidga spelet till andra nivåer är också 
möjligt och till nytta, men som ett nästa steg. Att 
utveckla spelet kommer inte bara att förbättra 
trafikförvaltningens energieffektivitet utan också 
att giva strukturer och förfaranden som kan vara 
till nytta för förvaltning, mätning och rapporte-
ring i allmänhet. 

Rapporten föreslår en fortsättning på projek-
tet i form av pilotförsök för snöröjning, tågkör-
ning eller asfaltbeläggning i samarbete mellan 
nordiska transportmyndigheter och entrepre-
nörer. 
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genom att spelskipa arbetsuppgifter 
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Hur det begynte 
En hållbar energiomsättning med hög energi-

effektivitet är viktig med tanke på Jordens kli-
mat, framtida energiförsörjning och ekonomi. 
Vägtrafiken förbrukar en tredjedel av Sveriges 
oljeimport. Trafikverket omsätter energi för mer 
än en miljard kronor om året. Bara vägunderhål-
lets (vägdriftens) maskiner står för 20 000 kubik-
meter diesel om året. Järnvägen drar två pro-
cent av landets elförbrukning. Varje procents ef-
fektivisering innebär en besparing i Trafikverket 
på mellan tio och tjugo miljoner kronor per år.  

Hur kan vi nå dit? 
Vi har arbetat med handlingsplaner, entrep-

renadkrav och andra "piskor" ("stokker"). De är 

nödvändiga. Men de har ej visat sig vara tillräck-
liga.  

Kan vi dessutom börja använda "morötter" 
("gulerødder")? Kan vi locka människor till att 
prestera ännu bättre än de måste?  

Kan vi finna ett sätt att arbeta på, som före-
nar "moroten" med energiledningssystem enligt 
ISO-normen 50 001:2011? 

Hur kan vårt arbetssätt bli framgångsrikt, så 
att det består över tid och får nytta också av 
andras utvecklingsarbete?  

Kan vi nu finna en väg till ett framtida samhäl-
le med en hållbar energiförsörjning? 

Det blev utgångspunkt för tanken om ELSA. 
 

Bakgrund 
Trafikverket är huvudman för Sveriges statliga 

väg- och järnvägsnät. Trafikverket, dess kunder 
som kör tåg samt entreprenörer som bygger och 
underhåller vägar och järnvägar omsätter mellan 
2 och 3 TWh energi om året. Det är elektricitet 
till tågtrafik, belysning, pumpstationer, tunnel-
fläktar, annan utrustning och elförluster, diesel 
till färjor, entreprenadfordon och arbetsmaski-
ner samt bensin till inspektionsbilar mm.  

Trafikverket arbetar med energi- och klimat-
frågan på olika vis. Ett av dessa är så kallade 
styrkortsmål, som innebär att varje del av Trafik-
verket varje år får ett beting på hur mycket 
energiomsättningen och utsläppen av koldioxid 

från fossila källor skall minska jämfört med året 
före.  

Denna rapport undersöker hur spelskipning 
skulle kunna brukas för att påverka dessa bete-
enden (oppførsel, adfærd). Den är skriven (del 2) 
av Tekniska högskolan i Stockholm, Transport-
logistik, som en del av förstudien ELSA för Trafik-
verket år 2014. Texten är översatt (del 3) till 
skandinaviska – svenska – av Trafikverket och 
utökad med ett avslutande avsnitt (del 4) om 
projektets fortsättning och nordiska samarbets-
former. Både Tekniska högskolans originalrap-
port på engelska och den skandinaviska versio-
nen är tillgängliga på .... <länk>. 
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Vad går det ut på? 
 
Syftet med projektet är dubbelt.  
För det första handlar det om att effektivise-

ra: Vi vill minska vår klimatpåverkan, sänka ener-
giomsättningen och spara pengar.  

För det andra handlar det om att effektivise-
ra: Vi vill pröva ett nytt arbetssätt (arbejdsmåde) 

som bättre hjälper oss att nå våra mål på snab-
baste och billigaste sätt i gott samarbete med 
våra entreprenörer och kunder. Om det fungerar 
så kan vi arbeta likadant med många fler mål än 
energi.  

 

Krav och spel 
Att ställa krav (på entreprenörer) och att ski-

pa spel står inte i motsats till varandra. De kan 
snarare ses som kompletteringar till varandra på 
en skala där man strävar till bästa möjliga pres-
tation. Se bild 1-1. 

Med gradvis stegrade krav på ett visst mål 
inom en organisation kan man ibland se en ten-

dens till resonemanget "Gör inte för stora fram-
steg (fremskritt) i år, för det blir lika stora krav 
på förbättringar nästa år och då har vi ingenting 
kvar att komma med." Om man däremot spel-
skipar sitt mål på ett klokt vis kan det i stället 
föda tanken "Gör så stora framsteg som möjligt i 
år, för då hamnar vi i ett bättre läge nästa år." 

 
 

 
 
Bild 1-1. Att nå prestationsnivåer. Upphandlingskrav och spelskipning kan samverka.  
 

"Moroten", 
spelskipning 

"Piskan", krav 

Teoretiskt bästa möjliga nivå 

Bästa spelarens utfall 

Genomsnittsresultat i spelet 

Upphandlingskrav = miniminivå 

Lagens krav 

Sämsta höjd i branschen 

Dåligaste tänkbara resultat 
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Förebilder 
 
Sparsamt körsätt, eller "Eco-driving", är en fö-

rarutbildning som utvecklades i Finland i slutet 
av 1990-talet. I korthet går den ut på att bilföra-
re kan spara i medeltal 10 procent av sin bräns-
leförbrukning (drivstoff) genom att köra förutse-
ende, accelerera snabbt och bromsa så litet som 
möjligt. Den ingår numera i grundutbildningen 
för körkort, både för personbil och tyngre for-
don. Man har dock iakttagit att verkan avtager 
med tiden, det vill säga föraren återgår till ett 
mindre sparsamt körsätt om påminnelser eller 
andra sporrar uteblir.  

Lastbilstillverkaren Scania har börjat spelskipa 
sina kunders lastbilsförares arbete. Föraren får 
en inledande genomgång med tränare, åter-

koppling på varje körning utifrån bränsleförbruk-
ning och annat (tidhållning), har tillgång till en 
"heta linjen"-telefon som är öppen dygnet runt 
för frågor och synpunkter från förarna och får 
varje månad en personlig rapport om hur bra 
den har kört. Följden är att förarnas uppskatt-
ning för arbetet har ökat (de känner sig ”sedda”) 
och verkan av sparsamt körsätt blir bestående. 
Försöket började i Holland och utvidgas år 2014 
från 200 förartränare till 2 500 globalt.  

På norska järnvägar har lokförare börjat tävla 
i sparsam tågkörning. Man har sett stora skillna-
der, upp till 50 procent, i elförbrukning mellan 
olika förare på samma tåg och samma järnvägs-
sträcka. 

 

Läsanvisning
Rapportens del 3 är skriven på engelska av en 

forskargrupp vid Tekniska Högskolan i Stock-
holm. Del 2 är en översättning av del 3 till svens-
ka. Del 4 innehåller några tankar om projektets 
fortsättning. Delarna 1, 2 och 4 är skrivna med 
visst språkstöd (ordval och översättningar) för 
dem som egentligen hellre läser danska eller 
norska. 

 
Till rapporten hör också en presentationsfilm 

som är 6 minuter lång.  
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Del 2. Projektet ELSA (översättning) 
Möjligheten att spelskipa energiledningssystem i 

infrastruktur  
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Sammanfattning 
I ljuset av stigande oljepriser och hotande kli-

matförändringar är det en stor uppgift att för-
bättra transportmyndighetens energieffektivitet. 
Transportmyndigheter försöker bli allt "gröna-
re", utan de nödvändiga verktygen för att ge-
nomföra detta. De har också upphandlat många 
tjänster och funktioner från andra företag (bed-
rifter) i en nätverksvärld med öppna gränser och 
är ofta inte byggda för att genomföra strategier-
na på ett samordnat vis. Ett lovande men utma-
nande angreppssätt kan vara att påverka de per-
soners beteende (oppførsel, adfærd) som ansva-
rar för att upprätthålla systemen, för att därige-
nom påverka energieffektiviteten i driften. Det 
kan vara driftpersonal som kan arbeta mer ef-
fektivt, planerare som kan påverka driften, 
strategiska planerare som kan köpa in mer håll-
bart utstyr, ledning som utformar effektivare 
processer och så vidare. Är det möjligt att sporra 
människor till gärningar och beslut som giver en 
energieffektivare drift? 

Att spelskipa (spillskipe, spillskabe) är att 
nyttja spelupplägg och spelutformning i allvar-
liga sammanhang för att engagera brukare i att 
lösa problem. Många studier visar god verkan av 
spelskipning, särskilt i att ändra människors be-
teende. Det finns också betydande bevis för att 
spelutformaren måste se till att det finns belö-
ningar för att lösningsomgivningen skall fungera. 
Denna rapport undersöker om det är möjligt att 
nyttja spelskipning och spelutformning för att 
öka energieffektiviteten i Trafikverket. Studien 
undersöker olika spelupplägg och möjliga form-
givningar för ett spel om drift och underhåll 
(vedligehold). Formgivningarna skiljer sig åt i 
vilka tävlingar (konkurrencer) de ställer upp, 
tvärs över organisationen, mellan organisationer 
och mellan olika underhållsuppgifter. Tre olika 
drift- och underhållsuppgifter utreds. Deras krav 
på spelutformning, såsom datafångst, spelmeka-
nik och upphandling (för spelet och för att öka 
energieffektiviteten) undersöks. 

Vi fann att det är möjligt att tillämpa (anven-
de) ett slikt spel i driften i en nära framtid ge-
nom att ställa upp tävlingar med belöningar till 
drift- och underhållspersonal såsom förare och 
reparatörer. För att taga med fler organisations-
nivåer i spelet krävs andra spelmekanismer, eller 
att man inför nya slag av datainsamling för att 
mäta (måle) deras inflytande på energieffektivi-
teten. Varje underhållsuppgift måste vara en 
egen tävling; att tävla mellan olika underhålls-
uppgifter kräver mer invecklad datainsamling 
och spelmekanik. Mycket av den driftdata som 
behövs för att bygga ett sådant spel finns redan 
tillgängligt i olika system och samlas in rutinmäs-
sigt. I de flesta fall är det enkelt att skaffa de da-
ta som krävs eftersom de är antingen allmänt 
tillgängliga eller ägda av Trafikverket. I vissa fall 
krävs dock särskilda lov. Några entreprenadför-
faranden kan behöva ändras för att skaffa in fler 
data och för att upphandla effektivare maskiner 
och processer. 

Det befanns också att ett slikt spel bör tilläm-
pas tillsammans med de entreprenörer som ar-
betar för Trafikverket, för att samka spelets 
verkningar och datakällorna med deras interna 
procedurer. Upphandlingsförfaranden tillåter 
sådana samarbeten, men entreprenörsägda data 
måste uppmärksammas. Att införa spelet kräver 
viss teknikutveckling, att få fram gränssnitt mel-
lan olika system som nu samlar data, för att kun-
na poängsätta vad spelarna gör och för att giva 
dem ett gränssnitt mot spelet. 

Studien utreder möjligheten att spelskipa 
energiledning i (svensk) infrastruktur. Den kom-
mer fram till att spelskipning är möjlig omedel-
bart på vissa nivåer (roller) och för vissa arbets-
uppgifter. Att utvidga spelet till andra nivåer är 
också möjligt och till nytta, men som ett nästa 
steg. Att utveckla spelet kommer inte bara att 
förbättra trafikförvaltningens energieffektivitet 
utan också att giva strukturer och förfaranden 
som kan vara till nytta för förvaltning, mätning 
och rapportering i allmänhet.
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1  Inledning 
Att ändra en organisations energieffektivitet 

är vanskligt, i synnerhet i moderna nätverkande 
företag och förvaltningar med öppna gränssnitt 
och upphandling av varor och tjänster från 
utomstående företag. Många transportmyndig-
heter befinner sig i ett läge där de har politiska 
mål att bli "grönare" men ej styr över sina hu-
vudprocessers tillämpning, till dömes byggande 
och underhåll av infrastruktur.  

Ett sätt (måte) att försöka bli mer energief-
fektiv är att försöka påverka beteendet (oppfør-
sel, adfærd) hos dem som har makt att verkligen 
förändra delar av systemet. Det kan vara förare 

som kan köra mer energisnålt, underhålls(vedli-
geholds)tekniker som väljer mellan olika repara-
tionssätt och planläggare som påverkar driften i 
ett visst område.  

Men i nästa steg? Driftansvariga behöver ba-
ra laga om det finns ett behov av en underhålls-
åtgärd. Går det att påverka strategiska planläg-
gares, inköpsavdelningars och ledningens val på 
samma sätt?  

Denna förstudierapport börjar med att all-
mänt beskriva spelskipnings möjligheter och där-
efter utreda tre olika driftuppdrag.  

 

1.1  Komplexa anpassningsbara system 
Förutom utmaningen (utfordringen) att bes-

tämma vad som menas med energieffektiv finns 
flera andra stora spörsmål som gäller "grön" 
upphandling och drift: Skall transportsystemet 
vara energieffektivt att bygga, att bruka eller att 
underhålla? Hur kan det genomdrivas? Är det 
möjligt att taga med ett livscykelperspektiv när 
man upphandlar? Vilka systemgränser skall man 
då se till? Hur säkrar man hållbarhet (bæredyk-
tighet) ur en systemsynvinkel? Vem tar ansvar 
för det? När man ser på vilka intressenter som 
berörs är detta slags spörsmål avgörande för 
energieffektiviteten.  

Den invecklade ömsesidiga (gensidige) påver-
kan mellan långsiktiga hållbarhetsmål, upphand-
lingsprocesser och många olika intressen kräver 

grundläggande insikt om dynamiken. Återkopp-
lingstider på detta område är väldigt långa på 
grund av transportinfrastrukturens förväntade 
livslängd. Därför kan det hända att den faktiska 
verkan av "gröna" val ej syns förrän långt senare.  

Alltså, eftersom (1) det finns många inblanda-
de parter, (2) ansvaret är delat mellan och inom 
myndigheter, (3) marknaden har en säregen 
uppbyggnad, (4) den långvariga följden av vissa 
förhållanden ofta ej är känd, kan infrastruktu-
rens energieffektivitet beskrivas som ett komp-
lext adaptivt system med starka samhällsteknis-
ka inslag. 

 

1.2  Mål för ELSA 
ELSA betyder Energiledningssystem för an-

läggningar. Ett övergripande mål med ELSA är 
att spelskipa energiledningssystemet ISO 50001 
:2011 på väg- och järnvägsnäten för att sänka 
energiomsättningen i transportsektorn. 

ELSA har initierats av svenska Trafikverket. 
För att dels åstadkomma en öppen datastruktur 
i projektet som olika brukare kan utnyttja, dels 
få bra genomslag i branschen som påskyndar 

standardisering och gemensamma (felles) ar-
betsmetoder, önskar Trafikverket genomföra 
ELSA som ett nordiskt samarbetsprojekt. 

Idén som skall utredas i denna studie är om 
förekommande arbetsuppgifter kan bli delar i en 
dataspelsimulering där medarbetare, avdelnin-
gar, entreprenörer, förare med flera aktörer och 
organisationer kan spela tillsammans eller en-
samma i tävlingar och utmaningar. Projektet 
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skall få grepp om energiomsättningen i infra-
strukturens drift och underhåll och minimera 
den. 

I första steget spelskipas el- och bränsleför-
brukning i vägars och järnvägars drift och under-
håll. I senare steg bör energiledningssystemet 
kunna utvidgas till investeringsprojekt, fastighe-
ter, trafikledning och trafikarbete. Så smånin-
gom bör samma dataarkitektur kunna utnyttjas 
till att spelskipa även andra mål, såsom att un-
danröja vandringshinder för fisk i vattendrag 
under vägar och järnvägar, att minska restider, 
att sänka anläggningens livscykelkostnader mm. 
Det ligger dock långt fram i tiden jämfört med 
detta projekt. Fastän tankar om detta ej ingår i 
föreliggande förstudie, så är det intressant att 
uppfatta det i ett större sammanhang.  

Denna rapport har tre fokus. För det första 
undersöker den hur spelteknik kan påverka och 
främja energieffektivt beteende.  För det andra 
undersöker den potentialen att systematiskt 
styra energieffektiviteten med hjälp av spel-
mekanismer. För det tredje ser den efter vad 
som krävs för att för att få grepp om 
energiomsättningen genom att veta vad som 
faktiskt mäts och lagras. Den tredje punkten 
hänger samman med möjligheten att bruka data 
för spelskipning.  

Rapporten (Del 2, översatt som Del 3) är skri-
ven för Trafikverket år 2014 av forskargruppen 
GaPSLabs på Trafik och logistik hos Avdelningen 
för infrastruktur vid Tekniska högskolan i Stock-
holm.
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2  Spel, spelskipning och spelsimulering 
Området spel är stort och brett. Det är ett 

löst avgränsat fält inom interaktiva deltagande 
verksamheter med avsikt att engagera deltaga-
re, som kan vara verkliga intressenter i en verk-
samhet som leder till något som uppfattas som 

ett gott utfall. Detta kapitel skall ge en överblick 
över det som är vidkommande för projektet 
ELSA.  

 

2.1  Spel eller lek 
Sedan Johan Huizinga utkom med boken Ho-

mo Ludens (1938) har strukturerade former av 
lek studerats som verktyg för att exempelvis lära 
sig något, skapa eller förändra. Lek har en under-
ton av frihet, skapande och ofarligt experimen-
terande.  

Ordet spel eller spela innebär en lekfull verk-
samhet på ett strukturerat vis. Ett spel är – van-
ligtvis – roligt (morosamt), underhållande, enga-
gerande ellerock hänförande, med en känsla (fø-
lelse) av belöning på grund av spelet. Det är den 

struktur som ett spel lägger till leken som gör 
spelet till en metod som kan brukas till andra 
syften (formål) än att bara ha roligt – även om 
enkelheten i att ha roligt aldrig bör underskat-
tas. 

Det finns en stor uppsättning strukturer som 
kan läggas till för att skapa ett spel, från olika 
tekniker (dataspel eller brädspel) till mer eller 
mindre invecklade regelverk samt simuleringar. 

 

2.2  Spelsimulering
Spelsimulering är ett sätt att simulera ett sys-

tem med hjälp av spelmetoder. Andra uttryck 
för samma ting är simuleringsspel, policyövning 
och allvarligt spel. Olika författare föredrar olika, 
men i allmänhet beror uttrycket på vilket bruk 
av metoden som avses. Ser man till antalet böc-
ker och vetenskapliga artiklar så är inlärning det 
överlägset mest populära bruket av spelmeto-
der. Där använder man typiskt "allvarligt spel" 
och "spelsimulering" för vanligtvis datorstödda 
spel som sätter in spelaren i en simulerad omgiv-
ning (Bekebrede & Mayer 2005, De Freitas & 
Martin 2006, Kriz & Hense 2003). Att lära sig om 
innovationer genom spel är ett populärt ämne 
för ekonomiska avhandlingar, typiskt i förbindel-
se med marknader och leverantörskedjor (Mei-
jer et al 2009, Meijer 2009).   

På policyskaparområdet har spel varit i bruk i 
ett halvt århundrade som ett medel att föra 
samman beslutsfattare och andra intressenter i 
deltagartillställningar.  Spel ger ett sätt att be-
stämma för det första systemgränser och för det 

andra dynamiken i det spel som spelas. Sedan 
kan policyr och beslut formuleras i den simulera-
de omgivningen (Duke 1974, Duke & Geurts 
2004, Mayer 2010). Detta tillvägagångssätt vilar 
på Dukes och Geurts' (2004) fem K (C) för spelsi-
mulering för att förbättra beslutsfattande, näm-
ligen genom att förstå komplexiteten, främja 
kreativiteten, möjliggöra kommunikationen, nå 
samförstånd och åtagande att handla.  

Alltmer populär är möjligheten att pröva ver-
kan av beslut på ett simulerat system och se om 
nya roller, regler, mål och begränsningar kan 
skapas. Detta tillvägagångssätt, om än av stor 
vidkomst för beslutsfattande, är faktiskt ett tred-
je vis att bruka spel, hypotesprövning (Peters et 
al 1999). Denna tillämpning (anvendelse) är 
mindre vanlig och understryker spelsimulerin-
gens verifiering och validering (Klabber 2003, 
2006, Noy et al 2006, Meijer 2009).  
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2.3  Spelsimuleringens historia 
 
Litteraturen om spelsimulering är tvetydig om 

när orden simulering, spel, simuleringsspel eller 
spelsimulering skall brukas. Duke & Geurts 
(2004) talar om spelande ellerock simulering. 
Alla begreppen innebär att deltagande männis-
kor spelar roller i en konstgjord modell av verk-
ligheten.   

Duke & Geurts (2004) dryftar definition, skill-
nader och kombinationer av spelande och simu-
lering (sid. 35-41) för att placera sin "policyöv-
ning" som ett särskilt slags spelsimulering. Den-
na skrift nyttjar deras placering av två orsaker: 
Dels är den särskilt utformad för den spelsimule-
ringsmetod som används här. Dels hör Duke & 
Geurts till de mest teoretiserande och strukture-
rade användarna av spelsimulering i fält.  

Duke (1980) har definierat simulering som 
"en medveten ansträngning att återskapa ett 
systems huvuddrag för att förstå, experimentera 
med ellerock förutspå det systemets uppträdan-
de". För att kunna simulera behöver man en mo-
dell. Duke & Geurts använder Leo Apostels 
(1960, sid. 160) definition av modell: "Vem som 
helst som använder ett system A, som varken di-
rekt eller indirekt samverkar med ett system B, 
för att skaffa sig upplysningar om system B, bru-
kar A som modell för B". Dessa definitioner näm-
ner varken struktur, teknik eller tillämpning för 
modellen eller simuleringen. Det är bra för om-
rådet eftersom spelsimulering kan utformas på 
många vis och innehålla många tekniker, inräk-
nat delsimulering för att stödja det mänskliga 
spelandet. Enligt Duke & Geurts (2004) är en 
spelsimulering "ett särskilt slags modell som 
nyttjar spelteknik för att modellera och simulera 
ett system. En spelsimulering är en fungerande 
modell av ett verkligt system i vilket aktörer i si-
na roller delvis återskapar systemets uppföran-
de". Rollinnehavarnas delvisa återskapande kan 
kompletteras med tillagda delar, alltifrån enkla 
kort eller formulär till invecklade datasimulerin-
gar. 

Meijer & Hofstede (2003) använder samma 
beståndsdelar som ovan i sin definition, fastän 
de formulerar sig annorledes och på ett sätt som 

särskilt passar simulering i spel. "Simulering kan 
definieras som att studera verkan av mänskligt 
beteende (oppførsel, adfærd) eller beslut på 
några nyckelvariabler i en modell som represen-
terar ett system i verkligheten. Ett spel kan defi-
nieras som en klart avgränsad verksamhet med 
egna roller, regler och belöningar, som utföres 
för sin egen skull. En spelsimulering är en simu-
lering av ett system i verkligheten i form av ett 
spel. Detta medför att roller, regler och belönin-
gar i spelet härmar någon företeelse i verklighe-
ten" (Meijer & Hofstede, 2003).  

Wenzler är en inflytelserik spelsimuleringsut-
övare från området storskaliga affärssimulerin-
gar. I Wenzlers nomenklaturbild kallas allt man 
gör för simulering, för att understryka behovet 
av likhet med verkliga system. De realistiska si-
muleringar som Wenzler (2003) beskriver brukas 
för att öva nya arbetssätt eller utvärdera nya 
formgivningar. Abstraktare simuleringar visar 
ofta inte bestämda arbetssituationer utan sna-
rare allmänna principer. Jämfört med Duke & 
Geurts utnyttjar Wenzlers detaljerade simulerin-
gar inte spelteknik utan regler, roller, mål och 
begränsningar hämtade ur verkligheten.  

Omkring år 2005 kom ett nytt uttryck som 
snabbt vann popularitet: allvarligt spelande. 
Uttrycket spreds främst i dataspelsbranschen. 
Dataspelande är mycket populärt runtom i värl-
den och branschen omsätter tiotals miljarder 
kronor om året. Övergången från dataspelande 
till allvarligt spelande innebär att spelen bygger 
på modeller på vetenskaplig grund i stället för 
fantasimiljöer. Skillnaden mellan allvarligt spe-
lande och spelsimulering är vansklig att peka ut 
eftersom uttrycken brukas växelvis. Båda simule-
rar en vinkel på verkligheten och båda nyttjar 
speltekniker. Ofta är deltagarens roll i ett allvar-
ligt spel fiktiv där hon skall hitta upplysningar el-
ler undersöka den modell som spelet bygger på. 
Rollen är ej en del av den vetenskapliga model-
len. Rollen i en spelsimulering är en väsentlig del 
av modellen. Deltagaren spelar en roll och på-
verkar därigenom hur modellen körs. I praktiken 
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är skillnaden mellan allvarliga spel och spelsimu-
leringar otydlig.  

 

2.4  Spelsimuleringens och spelomgångens beståndsdelar 
 
För att spela en omgång i en spelsimulering 

behöver man en spelformgivning och ett ut-
gångsläge. Formgivningen bestämmer spelom-
givningen, världen, i en spelomgång. Omgivnin-
gen bestäms i roller, regler, mål och begränsnin-
gar. Dessa uttryck grundas på Gibbs (1974) för 
att bestämma spelsimuleringens uppbyggnad. 
Utgångsläget bestämmer de formade storheter-
nas värden och situationsfaktorerna. I boken kal-
las storheternas inställda värden för spelsimule-
ringens laddning och situationsfaktorerna för 
dess läge.  

Rollerna i en spelsimulering delas i deltagar-
roller och spelledarroller. Rollerna behöver ej 
motsvara roller i den verklighet som modelleras. 
De kan vara akstrakta tolkningar av verkliga rol-
ler eller föreställda roller som inte finns just nu. 
Roller i en spelsimulering fördelas bland delta-
garna. Roller kan vara olika i vad de kan göra, vil-
ka mål de har eller bäggedera. Spelledare kan 
också fylla en roll, att möjliggöra ett beteende 
föreskrivet för en roll. I en sådan situation blir 
spelledaren en aktör. När en deltagares roll ej 
har någonting att göra med själva modellen (dvs 
en fantasiroll) kallas inte spelformen spelsimule-
ring utan allvarligt spel.  

Reglerna i en spelsimulering gäller antingen 
för en viss roll eller för alla deltagare i spelom-
gången. Reglerna kan härma gränser för uppträ-
dande i verkligheten eller vara påhittade för att 
ändra deltagarnas uppträdande.  

Målen som deltagarna upplever i en omgång 
uttrycks oftast i poäng eller pengar som man vin-
ner. Man kan giva olika roller olika mål för att 
skapa belöningssystem med mångfaldiga egen-
skaper. Mål kan vara individuella eller kombine-
rade för en skara roller. Mål behövs för att styra 
handlingarna i en spelomgång. Spelandet i en 
spelsimulering innebär att deltagarna sporras att 
vinna eller göra sitt bästa i en omgång. I en del 
spelsimuleringar, särskilt för inlärning, är de indi-
viduella rollernas mål inte i linje med vad som 

intresserar spelledarna. Belöningssystemet kan 
vara utformat för att främja själviskt beteende 
(oppførsel, adfærd) fastän samarbete vore bätt-
re för helheten. Att deltagarna ställs inför sitt 
eget beteende jämfört med ett optimalt beteen-
de nyttjas för inlärning.  

Begränsningar sätter gränser för vad man kan 
göra i en spelsimulering. De skiljer sig från regler 
i det att de begränsar variablers möjliga värden i 
en omgång. Regler formar beteenden genom att 
de bestämmer vad som är tillåtet eller förbjudet. 
Begränsningar formar värden på straff, minimi- 
och maximivärden på tid, pengar och poäng. Be-
gränsningar kan ställas för att göra spelsimule-
ringen lik verkligheten eller för att göra den ut-
tryckligen annorlunda.  

Rollerna, reglerna, målen och begränsningar-
na är delar av spelsimuleringens formgivning. En 
formgivning i sig medgiver ofta många sätt att 
ställa in och bruka en spelsimulering. För att 
kunna genomföra en spelomgång krävs två ting 
till, nämligen laddningen och läget. Laddningen 
och läget är ej delar av spelsimuleringen.  

Laddningen kan definieras som värdena på 
variablerna i den formgivna spelsimuleringen. 
Uttrycket är hämtat från Wenzler (2003). I sys-
temteknikvärlden kan det kallas för tillstånd och 
i mångaktörsystemvärlden för variabelinställnin-
gar. Gibbs (1974) brukar uttrycket scenario, men 
så som det ordet används idag i dataspelsbran-
schen har det fått en annan betydelse. Utan 
ändringar i formgivningen kan en spelsimulering 
ställas in för olika utgångslägen. Hur många del-
tagare i en viss roll, hur mycket pengar och hur 
många poäng finns i spelomgångens början, vad 
är strafffen värda, och så vidare? Beroende på 
hur invecklad formgivningen är kan olika ladd-
ningar leda till helt olika utfall av en omgång. 
Detta giver möjlighet att bruka laddningen som 
oavhängiga eller medlande variabler i annars 
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helt lika spelsimuleringar. Man kan experimen-
tera med skillnader i laddning eller med oföränd-
rad laddning och skillnader i läge.  

Läget i en omgång är alla variabler som tillhör 
omgången men inte ingår i spelets formgivning. 
Tillfället, urvalet av deltagare, orsakerna till och 
följderna av deltagande och så vidare är alltsam-

mans delar av läget. Många av lägesparametrar-
na bestäms i och med att spelomgången organi-
seras. En av de viktigaste lägesvariablerna när 
spelsimulering brukas till (kvantitativ) forskning 
är förmågan att variera valet av deltagare och 
deras förberedelser. Vad säger man till dem i 
förväg? Vad är gruppens sociala bakgrund 
(kultur, enhetlighet, känner de varandra) osv? 

 

2.5  Orsaker att bruka spelsimulering
En spelsimulering får människor att verka i en 

modell. Därigenom försvinner behovet att bygga 
in psykologiska och sociologiska antaganden 
(Duke & Geurts 2004).  Spelarnas gärningar inom 
en spelsimulering består av en mängd verksam-
heter för att nå mål i ett avgränsande, ibland 
abstrakt sammanhang med många begränsnin-
gar.  När deltagare tager med sig värderingar 
och tro från sitt verkliga liv in i spelomgången, 
till exempel kultur, kan det bli en del av model-
len utan att det behöver formaliseras i en (data)-
modell.  

På området försörjningsnät (forsyningsnet-
værk), och kanske även i samhällsvetenskaper, 
består forskningsmetoden i att undersöka en fö-
reteelse antingen i dess sammanhang, med 
tillhörande frågor om allmängiltighet, eller fritt 
från sammanhang för att bygga en universell te-
ori, med risken att missa betydelsen av samman-
hangsfaktorer.  Denna tudelning i angreppssätt 
är till syvende och sist ett spörsmål om huruvida 
det är bäst att studera en företeelse på djupet, 
med alla möjliga kopplingar till faktorer i sam-
manhanget och därigenom mista slutsatsernas 
allmänna tillämplighet, eller att studera en före-
teelse i vid mening, utnyttjandes många sva-
rande eller personer med olika bakgrund och 
dragandes en slutsats som är mer allmängiltig 
men kan ha missat viktiga frågor i sammanhan-
get.  Försörjningsnät är kända för att vara bero-
ende av sitt sammanhang, exempelvis på grund 
av produktegenskaper eller geografiskt läge.  
Inte undra på att en forskningsmetod som fall-
studien, som tager med faktorer från samman-
hanget, är populär bland nätverksforskare.  

Spelsimulering som forskningsmetod erbju-
der ett mellansteg mellan en fallstudie i verklig-
heten och mer sammanhangsbefriade metoder 
som enkäter. En spelsimulering efterliknar ett 
sammanhang som man råder över och går där-
för att upprepa. Deltagare kan hämtas från verk-
liga försörjningsnät eller från andra grupper. 
Med stora antal deltagare, deltagare med olika 
bakgrund eller från olika nät och möjligheten att 
styra sammanhanget och råda över det blir spel-
simulering ett slags laboratorieförsök i fråga om 
kontrollerbarhet med ett sammanhang som lik-
nar verkligheten, så som i fallstudier.  
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Bild 2-1: Ingångsvärden och utfall i en spelsimuleringsomgång.  
 
Bild 2-1 visar in- och utdata i en omgång spel-

simulering. De sex ingångsvärdena som beskrivs 
ovan bestämmer hela miljön för en omgång. Det 
enda ingångsvärde som man ej råder över är 
deltagarna. Man kan välja ut deltagare och lära 
dem reglerna, rollerna, målen och begränsnin-
garna men det förtager inte deras bakgrundsför-
hållanden, erfarenheter och världsåskådning. 
Snarare tvärtom: eftersom de sex ingångsfakto-
rerna till vänster behärskas är deltagarna den 
enda ostyrda källan till variation. Det gör spelsi-
mulering till ett idealiskt verktyg för att pröva 
svarsbeteenden i en råden omgivning. Spelom-
gången giver kvalitativa och kvantitativa data. 
Deltagarna får en erfarenhet. Denna erfarenhet 
kan inhöras och bli värdefull för deltagarna själ-
va. Att tillämpa spelsimulering för inlärning 
grundas på denna erfarenhet. För forsknings-
ändamål är det viktigt att veta att deltagare med 
erfarenhet av en spelomgång skiljer sig från 
aningslösa deltagare.  

 

 2.5.1 Lärande 
Goda inlärningseffekter av lek för små barn är 

väl kända i pedagogiska studier. Den härskande 

åsikten är att barn övar sina sociala färdigheter 
genom leken. Spelsimulering (och allvarliga spel) 
brukas ofta i inlärnkingsövningar. Spännvidden i 
hur invecklad formgivningen är varierar stort. 
Från väldigt enkla abstakta spel av spelgurun 
Thiagi (dr Sivasailam Thiagarajan) med en pap-
persblankett och en bra spelledare till flerdagars 
ledningsspel med många spelare såsom Global 
Supply Chain Game (Corsi, Boyson, Verbraeck, 
van Houten, & MacDonald, 2006) och spelsimu-
leringar gjorda av konsultföretag (Wenzler, 
2003) är alla till för att öva en roll och få nya in-
sikter genom försök och återkoppling. Gosen & 
Washbush (2004) undersökte lärandespelsimu-
leringars verkningsgrad. I en sammanfattning av 
de 39 bästa studierna av 115 som beskriver ut-
fall av spelsimuleringar, drager de slutsatsen att 
på ytan (overfladen) bekräftar dessa studier en-
tydigt effektiviteten i både datorstödda och erfa-
renhetsövande (enklare pappersnyttjande) spel-
simuleringar. De kritiserar dock bristen på ge-
mensam (felles) mätmetod för att undersöka 
verkan. De går till och med så långt att de säger 
att "... den utnyttjade kriterievariabeln lärande, 
är illusorisk. Så vitt vi vet har varje försök att 
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konkretisera denna variabel misslyckats. Som ett 
fält tror vi oss veta vad det är, men dess utseen-
de, så att det kan mätas, saknar form. ... Proble-
met ligger åtminstone (i det mindste) delvis i lä-
randets natur och hur den som lär sig uttrycker 
det. Lärandet är en inre själslig process. Vad och 
hur man lär sig är unikt för var och en. Att skapa 
ett redskap som kan fånga vad som lärs är lätta-
re sagt än gjort. För att komma åt detta, måste 
de som lär sig motiveras att uttrycka sitt läran-
de, ... ". De flesta studier som Gosen och Wash-
bush (ibid.) undersökte brukade deltagarnas 
självbedömning för att mäta lärandet. Den näst 
största gruppen nyttjade objektiva mått. Druck-
mann (1994) undersökte också frågan om verk-
ningsgrad och menar att mer "trogna" simule-
ringar (d.v.s. mer lika en verklig situation) passar 
bättre för att lära sig hur man gör, medan mer 
abstrakta simuleringar är bättre på att förmedla 
insikter. Detta stämmer med Wenzlers (2003) 
resonemang. Mest framträdande är nyttan för 
att skaffa sig insikter i invecklade problem 
(Druckman, 2004).   

 

2.5.2 Formgivning i smått och policyövning 
Klabbers (2008) presenterar ett metaramverk 

som söker omfatta ett teoretiskt rum som för-
kroppsligar alla slags spel(simuleringar). Det är 
resultatet av hans många års skrivande om och 
utförande av spelsimuleringar av komplexa soci-
ala system. Klabber skiljer mellan två slags form-
givning. Formgivning i stort handlar om föränd-
ringar i sociala system som finns i verkligheten. 
Hans arbete som konsult har fört in Klabbers i 
många organisationer och statliga frågor där 
ändringar i ett samhällssystem skulle formgivas. 
Därför nyttjade han spelsimuleringar, som var 
formgivning i det lilla, av den verkliga situatio-
nen som skulle formgivas i det stora. I formgiv-
ningen i det lilla kan lösningar, framtida situatio-
ner eller problem spelas upp och analyseras, vil-
ket leder till en hypotes om möjlig lösning för 
formgivningen i det stora. Här kan Duke & Ge-
urts (2004) kopplas till Klabbers' (ibid) fokus på 
analys och utforskning av nutida och framtida 
sociala system. De Caluwé & Geurts (1999) ana-

lyserade bruket av spelsimulering och dess verk-
ningsgrad för strategiska kulturförändringar och 
slöt sig till att angreppssättet var både brukbart 
och verkningsfullt inom vissa gränser.  

 
Duke & Geurts (2004) nämner fem spelsimu-

leringsfunktioner som är bra i policyövning. De 
sammanfattar funktionerna som fem K-n: kom-
plexitet, kreativitet, kommunikation, konsensus 
och engagemang att göra något. Komplexiteten 
handlar om hur spelsimulering kan hjälpa till att 
analysera invecklade situationer med många ak-
törer och dåligt definierade problem. Kreativitet 
handlar om hur spelsimulering kan hjälpa folk 
att tänka utanför sin vanliga miljö. De sista tre K-
na bidrar till att ändra ett verkligt (socialt) sys-
tem till det som formgivits i en spelsimulering 
(formgivning i det stora ur formgivning i det lilla, 
för att anföra Klabbers). Kommunikation mellan 
deltagare underlättas om de befinner sig i sam-
ma rum och talar om samma ämne. Konsensus 
uppstår i den delade erfarenheten och den dela-
de problemformuleringen och formuleringen av 
möjliga lösningar. Engagemang att göra något 
kommer av möjligheten att lyckas åstadkomma 
ett visst framtida tillstånd.  

 

2.5.3 Spelsimulering för att pröva hypoteser 
Även om det är vanligt att formulera hypote-

ser medelst spelsimulering, så är (kvantitativ) 
hypotesprövning inte lika framträdande. Detta 
avsnitt förklarar varför det kan vara bra att nytt-
ja spelsimulering i sådant syfte (formål). 

 
I vetenskapens värld fungerar tankesystem 

ofta som murar mellan discipliner.  Tankesyste-
men samlar forskargemenskaper (fellesskab) 
omkring en uppsättning problemställningar som 
dessa människor bestämt som vidkommande 
och en uppsättning metoder som de bestämt 
vara godtagbara (Kuhn, 1962).  I spelskipnings-
sammanhang är tidskriften Simulation & Gaming 
(S&G), föreningen ISAGA (International Simula-
tion and Gaming Association) och underhåll-
ningsspelsbranschen normgivande. De flesta 
publicerade forskningsstudier från dessa tre stö-
der formgivningsvetenskapen.  
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Hofstede & Meijer (2007) hävdar att det inte 

finns någon metodologisk orsak för spelsimula-
torer att avstå från att bruka empiriska metoder 
när så är lämpligt. Ändå är den empiriska veten-
skapens möjliga roll för spelskipning en omtvis-
tad fråga. Förutom att nyttja olika tekniker upp-
fattar de två "världarna" orsak-och-verkan på 
olika vis.  Inom formgivningsvetenskap är ord-
ningen främst att bygga och utvärdera i bruks-
sammanhanget, utnyttjandes processkausalitet 
(Klabbers, 2006). Inom den analytiska veten-
skapliga traditionen är huvudordningen att ut-
veckla en teori och sedan pröva eller rättfärdiga 
den, med bruk av variabler och korrelationer. En 
naturlig följd av behovet av statistisk signifikans 
är strävan att utesluta så många sammanhangs-
variabler som möjligt.  

 
Dessa två slags orsakssammanhang behöver 

inte stå i motsats till varandra.   Det är vanligt på 

området informationssystem (Benbasat & Zmud 
1999). Checkland & Scholes' (1991) aktionsforsk-
ning är ett annat sedan länge etablerat exempel.  
Att bruka enkätundersökning eller annan empi-
risk metod för att ta reda på ett förhållande i 
verkligheten är inte kontroversiellt. Men att bru-
ka en uppsättning tillämpningar av en formgiv-
ning som uppgiftskälla utanför det ursprungliga 
(opprinnelige) sammanhanget i verkligheten 
utan formgivningen kan vara kontroversiellt ef-
tersom aktionsforskare tvivlar på dessa uppgif-
ters vidkomst – och kanske med goda skäl (orsa-
ker). Det beror på den empiriske forskarens strä-
van att utesluta sammanhanget. Hofstede och 
Meijers poäng är att man inte måste taga bort 
sammanhanget för att forska empiriskt. Klabbers 
(2006) talar om hur metoder kan införlivas i 
spelsimulering. Se avsnitt 2.5.2. 

2.6  Spelskipning
Spelskipning (spillskipning. spillskabning) är 

bruket av speltänkande och spelmekanik i icke-
spelssammanhang för att engagera brukare i att 
lösa problem. Detta framväxande bruk av spel 
hänger samman med spelskipningen av samhäl-
let (Burke & Hiltbrand 2011). Innovation kan 
uppstå i spels spelande om drivkraften är sådan 
att deltagarna kan alstra (avle, fremstille) och til-
lämpa (anvende) sina idéer i ett system. Föga ve-
tenskaplig litteratur finns om detta; exempel är 
brittiska innovationer på pensionsområdet 
(Gartner, 2011) och "crowdsourcing" av idéer i 
ett försäkringsbolag (Bekebrede och Meijer, 
kommande).  

Från att i början ha omfamnats som ett nytt 
begrepp efter flugan för termen "allvarliga spel" 

som senare utecklades till i huvudsak inlärnings-
spel, har uttrycket spelskipning idag fått mycket 
kritik. Medan det finns en lång rad studier som 
finner positiva verkningar, så finns det också allt 
fler bevis för att formgivningen av ren spelskip-
ning kräver att man är oerhört uppmärksam på 
att ställa upp rätt system för stimulanser. I syn-
nerhet Deterding, Björk, Nacke, Dixon, & Lawley 
(2013) har betecknat de första populära strategi-
erna för spelskipning som tråkiga (kedelige). De 
kan skapa en konstgjord känsla av prestation. 
Spelskipning kan uppmuntra oavsiktliga beteen-
den om den utformas fel. I sitt huvudföredrag på 
ISAGA-konferensen 2014 anförde Mario Herger 
att analysen av incitamentsstrukturen är den 
punkt där de flesta spelskipningar misslyckas. 
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3  Spelkoncept för ELSA (delar i spelet) 
 
Grundtanken för spelet ELSA är att förbättra 

energieffektiviteten i Trafikverkets drift- och un-
derhållsarbete. Slutmålet är ELSA att blir Trafik-
verkets energiledningssystem, utfört som ett 
spel som ger belöningar och bestraffningar för 
bättre energieffektivitet och därigenom påver-
kar beteenden. I detta kapitel ser vi på vad som 
krävs för att formgiva och tillämpa (anvende) ett 
slikt spel.  

 
Driften och underhållet (vedligeholdet) som 

Trafikverket ansvarar för upphandlas vanligtvis 
från olika företag (bedrifter) – entreprenörer. 
Avtalet mellan företaget och Trafikverket speci-
ficerar underhållsmåtten. Företaget uppfyller 
sitt åtagande genom att anlita förare och annan 
personal och utnyttja olika maskiner och utrust-
ning. Avtals – och rapporteringsstrukturen visas i 
bild 3-1.  

 
Det finns flera slags underhållsåtgärder som 

Trafikverket gör. Dessa underhållsuppdrag skiljer 
sig i fråga om årstider, hur ofta de skall göras, in-
verkan, planläggning och så vidare. Vinsterna i 
energieffektivitet i några av dessa uppdrag kom-
mer mest från driften, men i några fall kommer 
de från uppdragens planläggning. Till exempel, i 
snöröjning påverkar snöplogförarens beteende 
(oppførsel, adfærd) energisparandet mer, me-
dan i belysning av vägar och järnvägar har plan-
läggningen större påverkan. Det betyder att 
sparandet i olika slags drift kommer från olika 
roller (nivåer) i organisationen och att folk på 
alla roller behöver vara med i spelet.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 3-1. Organisatorisk uppbyggnad, allmän. 
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Bild 3-2. Tre dimensioner för hur spelet kan utvidgas från spelarens synpunkt. 
 
Folk på alla nivåer (roller) spelar spelet. Spe-

let följer deras dagliga gärningar, mäter (måler) 
hur energieffektiva de är och räknar ut poäng ut-
ifrån måtten. Spelarna kan tävla (konkurrere) i 
spelet med sig själva eller med andra spelare i 
samma roll eller olika roller i organisationsstruk-
turen.  

 
Bild 3-2 visar vilka olika tävlingar som kan 

ställas upp i ELSA-spelet. ELSA-spelet kan organi-
seras längs tre olika axlar: roller, organisationer 
och arbetsuppdrag. Roller innebär de olika nivå-
er som människor kan arbeta på i en organisati-
on, från menig medarbetare till arbetsledare, 
rådgivare, planläggare eller högre chef. Organi-
sationer är de olika enheter, företag eller entre-
prenörer som planlägger och utför ett uppdrag, 
från medarbetaren själv till arbetslaget, hela fö-
retaget eller alla företag under samma beställa-
re. Arbetsuppgifter kan vara till exempel snöröj-
ning, vägkantsslåtter (slått, slåning) eller belys-
ning.  

 
På varje axel finns det olika nivåer. Tävling på 

självnivån på en axel är när varje individuell spe-
lare tävlar bara med sig själv och bara på den 
axeln. Till exempel kan en snöplogförare tävla 
bara mot sig själv och mot sina egna tidigare 
prestationer i snöröjning. Om man kombinerar 
med andra axlar så kan spelaren tävla med sig 
själv mot sina tidigare prestationer i olika före-
tag, olika arbetsuppgifter eller olika roller. Så 
kan den tävla som får olika roller i företaget, 
eller utför olika arbetsuppgifter (såsom att ploga 
snö på vintern och slå gräs längs vägarna på 
sommaren) eller byter till ett annat företag.  

 
Sammanivån på varje axel innebär tävling 

med alla spelare längs just den axeln. Människor 
som har olika underhållsuppgifter, till exempel 
snöröjning och vägbelysning, kan tävla mot var-
andra. Kombinerat med andra axlar leder detta 
till att alla tävlar med varandra.  I bilden visas 
detta högst upp till höger i lådan och det är dit 
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som spelet ELSA bör nå. Teoretiskt finns det då 
27 olika slags tävlingar. Vi har samlat dem i sex 
kategorier. Beroende på datatillgång (adgang) 
kan man ställa upp följande tävlingsnivåer: 

1. Tävling bara med sig själv: Spelaren jämförs 
bara med sina egna tidigare prestationer. 

2. Tävling inom företaget, inom en roll: I detta 
fall tävlar föraren eller underhållspersonalen ba-
ra med andra förare som gör samma arbetsupp-
gift inom samma företag.  

3. Tävling inom företaget, mellan olika roller: 
En tävling inom samma företag, där personal i 
olika roller tävlar med personal i samma roll och 
med personal i andra roller, alla inom samma ar-
betsuppgift. 

4. Tävling mellan olika företag, inom en roll: 
Personal tävlar med personal från andra företag, 
alla med samma arbetsuppgift. 

5. Tävling mellan olika företag och olika roller: 
All personal som arbetar med samma uppdrag 
inom underhållet tävlar med varandra. Till ex-
empel tävlar alla som arbetar med snöröjning 
med varandra, men de tävlar inte med dem som 
arbetar med vägbelysning.  

6. Tävling mellan olika arbetsuppgifter: Alla 
tävlar med alla. Här tävlar människor med olika 
roller, oavsett vilken arbetsuppgift eller vilket 
underhållsuppdrag de arbetar med.  

 
Människors dagliga arbetsuppgifter i under-

hållet påverkar energieffektiviteten. De behöver 
följas och mätas. Data över prestationer kan 
samlas in på olika vis (se kapitel 4, Dataspecifika-
tioner). Hur ofta data samlas in påverkar spelets 
formgivning och funktionssätt. Om spelet behö-
ver fungera i realtid – om spelfunktioner såsom 
poängberäkning och så vidare behöver framskri-
da medan spelarna utför sina gärningar – så be-
höver också data samlas in i realtid. Detta påver-
kar vilken teknik som väljs för att bygga spelet 
och med vilken teknik och vilka metoder man 
samlar in data.  

 
För att undersöka möjligheten att utforma 

och tillämpa ett sådant här spel för energiled-
ning har vi valt att studera tre bestämda (drift- 
och) underhållsuppgifter. 

 
Den första underhållsuppgiften är att ploga 

undan snö, där vägarna röjs (ryddes) från snö 
närhelst ett snöfall inträffar. Snöplogförarens 
beteende påverkar energieffektivitet hos arbets-
uppgiften i sig, men sparar också energi för alla 
fordon (kjøretøy) som kör på vägen.  

 
Den andra uppgiften är vägbelysning, där re-

gelbundet underhåll och inköp av mer effektiva 
lampor och styrsystem sparar elförbrukning.   

 
Den tredje uppgiften är att underhålla spår-

växlar på svenska järnvägar, där regelbundet un-
derhåll och omedelbar lagning minskar försenin-
gar och sparar bränsle.  Spårväxlarnas uppvärm-
ning under vintern (för att få bort is) hanteras av 
styrsystem som slår av och på beroende på vä-
derlek. Införandet av slika styrsystem är dock ett 
strategiskt beslut och spelarna i den rollen kan 
också tagas med i spelet.  

 
Snöröjningsuppgiften är ett säsongsarbete, 

medan de andra två inte är det. Driftpersonalens 
beteende har störst påverkan på ener-gieffekti-
viteten i snöröjningsuppgiften, en måttlig på-
verkan i spårväxelunderhållet och väldigt liten 
påverkan i vägbelysningsuppgiften. Vägbe-
lysningsuppgiften handlar mest om planlägg-
ning, vilket de bägge andra icke gör.   

 
Uppgifterna har undersökts med vidkomman-

de intressenter, i tre olika seminarier. Det första 
seminariet undersökte tillgången till data inom 
Trafikverket , med projektledare från Trafikver-
ket. Datatillgången och entreprenörers intresse 
för sådana metoder undersöktes i det andra se-
minariet, med deltagare från Trafikverket och 
stora entreprenörer i Sverige.  Det tredje semi-
nariet undersökte  möjligheten att bedriva ett 
sådant energispel i de andra nordiska länderna, 
med deltagare från trafikförvaltningar i andra 
nordiska länder. Anteckningar från det första se-
minariet står i bilaga 1.  
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I de följande kapitlen undersöker vi de olika 

kraven på formgivning av spelet ELSA. Först un-
dersöker vi kraven på data för ELSA i kapitel 4, 
samt tillgången i Trafikverket. Utifrån datatill-
gången föreslår vi olika spelmekanismer och 
möjliga vis att ställa upp tävlingar i kapitel 5. 

Efter det undersöker vi hur Trafikverket köper 
underhåll och vilka följder bruket av ett sådant 
spel kan ha på avtalen, i kapitel 6. De olika ut-
vecklingsmodellerna och rekommendationer om 
hur spelet kan införas beskrivs i kapitel 7.  
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4  Dataspecifikationer för ELSA  
 
Detta kapitel angiver vilka data som är 

nödvändiga för att skapa stommen i spelet 
ELSA. Eftersom ELSA är ett system för spel-
skipning som inbjuder till energieffektivitet, 
samt tjänar som energiledningssystem, be-
höver varje persons gärningar i olika roller 
och organisationer som påverkar energief-
fektiviteten mätas, lagras och mängdberäk-
nas.  

 
Trafikverket samlar redan in data i olika 

system om underhållsarbete ur olika syn-
vinklar. För var och en av de tre upgifterna 

beskriver vi de data som redan finns och de 
data som saknas. 

 
Kraven och tillgången på data analyseras 

utifrån organisationsstruktur. För varje nivå i 
organisationsuppbyggnaden enligt bild 3-1 
letar vi efter data som behövs för att mängd-
beräkna deras inflytande på energieffektivi-
teten. Detta inflytande, som pekar på data-
behovet, visas i en bred begreppslig system-
dynamisk modell i bild 4-1.  

 
 

 
 
Bild 4-1. Systemdynamisk modell för snöröjning. 
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Dessutom beskrivs för varje uppsättning 
datakrav, när så är möjligt, dess parametrar i 
detalj, vilken intressent som nu är ansvarig  

för att förvalta data, vilken organisationsdel 
eller system som är källa samt Trafikverkets 
och ELSA:s tillgång (adgang) till data. 

 

4.1 Snöröjningsdata
Förutom att snö röjs enligt överenskom-

met avtal vidtager personal, som känner till 
området, också förebyggande avisningsåt-
gärder för att förhindra (ishalk)olyckor.  

 

För att göra en verklighetstrogen datamo-
dell av denna process, med intressenternas 
engagemang, har vi förtecknat de nödvändi-
ga parametrarna och datakällorna i tabell 4-
1.  

 
Tabell 4-1: Databehov för snöröjning 

Sl 
Nr 

Data Parametrar Ansvarig 
intressen
t 

Källa  Tillgängli
g för 
Trafik-
verket 

Mål 

1 Vägnät: 
GIS 
Topografi 
Klassifice-
ring 

Information om väglänk, 
med anmärkningar från 
förarundersökning om topografisk 
vansklighet, backar (skråning, 
hældning)  

Trafikver-
ket 

NVDB Ja Väglänksinformation, 
samband med förarunder-
sökning och GIS-databas 
som giver topografi. Väg-
klass för uppgift om trafik-
flöde.  

2 Väderdat
a 

Nederbörd (cm/tim), densitet, 
begynnelsetid, sluttid, per geografiskt 
område 

Trafikver-
ket 

VVIS Ja Att normalisera 
(korrigera) väderförhållan-
den  

3 Maskiner 
eller 
flottor 

Hastighet (fart), bränsleförbrukning, 
motorväxling, ståtid o.s.v., korrelerat 
med GIS och tid 

Entrepre-
nörer 

Okänt Nej Ping från maskiner med 
vidkommande data, som 
hjälper till att uppskatta 
förares beteende 

4 Trafikflöd
e 

Fordon (køretøj) per timme, per väg-
länk i GIS-databas 

Trafikver-
ket 

 Tindra 
(databas som 
lagrar statistik) 

Ja Att uppskatta sparad 
energi 

5 Driftdata Maskiner (maskinidentiteter) som 
utför ett uppdrag (vinter- eller 
sommarunderhåll) vid en viss 
tidpunkt, hur länge, vägsträcka 
tillryggalagd till och inom ett visst 
område för att utföra uppgiften  

Trafikver-
ket 

MIPmap Ja Att uppskatta förar-
beteende och räkna ut 
poäng 

6 Personald
ata 

Uppgifter om maskinförare  arbets-
ledare  entreprenörer  ansvarig 
enhet i Trafikverket  

Entrepren
örer och 
Trafik-
verket 

Inom Trafikver-
ket: Entrepre-
nörer och någ-
ra datasystem  

Delvis  Att uppskatta förar-
beteende, att räkna ut 
rätt poäng till arbetsleda-
re och entreprenörer 
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4.2 Vägbelysningsdata 
Trafikverket eller entreprenör tillämpar 

riktlinjer för energieffektivitet i att belysa vä-
gar i vägnätet. Bränsleeffektiviteten i under-
hållsarbetet för vägbelysningen kan mätas 
över vägnätets driftområden, regioner och 
entreprenörer. Underhållsuppgiften vägbe-
lysning är mindre dynamisk och ändringar 
mindre vanliga än för snöplogen. 

Intressentträdet liknar det för snöplogen 
(bild 3-1). Men de gärningar som påverkar 
energieffektiviteten utföres högre upp i int-
ressentkedjan. Energieffektiviteten är mer 
avhängig av utrustning och riktlinjer än av 
den personal som reparerar utrustningen, 
även om också reparationernas kvalitet kan 
uppskattas ur dessa data.  

 
Tabell 4-2: Databehov för vägbelysning 

Sl 
Nr 

Data Parametrar Ansvarig 
intressent 

Källa  Tillgänglig 
för Trafik-
verket 

Mål 

1 Belysning 
för vägnätet 

Slag och antal lam-
por i bruk per km 
väg 

Trafikver-
ket 

Maximo (kapi-
talförvaltnings-
system) för all 
elektrisk ut-
rustning 

Ja Att räkna ut energibruk för 
belysning 

2 Elmätar-
uppgifter 
(elförbruk-
ning) 

kW/tim för en regi-
on, driftområde, 
entreprenör  

Trafikver-
ket 

Okänt  Okänt Att se lampors elförbrukning 
över tid 

3 Normer för 
belysnings-
utrustning, 
effekt, ljus-
styrka 

Effektbedömning av 
armaturen  

Trafikverk
et och 
entrepre-
nörer 

Avtal Okänt Att räkna ut lampornas och 
annan utrustnings elförbruk-
ning och multiplicera med 
antalet i nätet 

4 Driftdata Hur ofta utrustnin-
gen lagas och byts 
ut. 

Trafikverk
et och 
entrepre-
nörer 

Maximo  Okänt Att uppskatta energiåtgång 
för underhåll. Samt att upp-
skatta försämringen och där-
med energieffektiviteten, ut-
rustningens kvalitet och 
entreprenören över tid 

5 Personal-
data 

Personal i fält  
deras arbetsledare 
 entreprenörer  
ansvarig enhet i 
Trafikverket 

Trafikverk
et och 
entrepre-
nörer 

Okänt Okänt Att giva rätt poäng 
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4.3 Spårväxelunderhållsdata
För att underhålla (vedligeholde) spårväx-

lar på järnväg undersöker personal växlarna 
och rapporterar fel. De gör en rapport om 
felet. Underhållspersonalen fyller i en blan-
kett för att få den utrustning som krävs. Se-
dan far de till platsen med ett fordon och la-
gar felet. De gör också en rapport om vad 
som gjorts för att laga felet.  

Bränsleeffektiviteten i denna uppgift har 
också samband med underhållets kvalitet. 

Bränsleeffektiviteten och därmed under-
hållskvaliteten kan mätas (måles) som:  

• Fel/spårväxel, passage, tonnage 
• Försening/fel 
• Upprepningar av felet 

 
Dessa mått kan samlas ihop och fördelas 

på intressentträdet i bild 3-1. Denna verk-
samhet pågår året runt – data samlas in lika 
ofta som underhållsåtgärderna inträffar. 

 
Tabell 4-3: Databehov för underhåll av järnvägsspårväxlar 

Sl Nr Data Parametrar Ansvarig 
intressent 

Källa  Tillgänglig för Trafik-
verket 

Mål 

1 Nät av 
spårväx-
lar 

Antal spårväxlar (med 
identiteter) per region, 
distrikt, entreprenör 

Trafikver-
ket 

BESSY  Ja Att uppskatta 
effektiviteten 

2 Väder-
leksdata 

Temperatur, snö och and-
ra förhållanden som på-
verkar spårväxlarnas skick 
(tillstand)  

Trafikver-
ket 

VVIS Ja Att normalisera 
(korrigera för) 
väderleksförhål-
landen  

3 Driftdata Material, räkningar, före-
byggande åtgärder för att 
underhålla växlar 

Trafikver-
ket 

BESSY Ja, dock ej fullständigt, 
eftersom personal ej har 
vana att föra in riktiga 
data. Ett nytt gränssnitt 
lanseras för att uppmunt-
ra till bättre registrering. 
Se bilaga 1. 

Ping från maski-
ner med vid-
kommande 
data, som 
hjälper till att 
uppskatta föra-
res beteende 

4 Personal
data 

Personal som utför under-
hållet  deras arbetsle-
dare  entreprenörer  
ansvarig enhet i Trafik-
verket 

Entreprenö
rer och 
Trafikver-
ket 

Okänt Okänt Att giva rätt po-
äng 
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4.4 Summering 
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Driftdata som behövs för ELSA-spelet 
finns att tillgå i flera system. Uppgifter om 
intressenter eller ägare ansvariga för några 
av dessa system är ej tillgängliga, men upp-
gifterna samlas in på något vis såsom nämns 
i kapitel 6. Driftdata samlas in automatiskt i 
de flesta fall – registreras från givare (senso-
rer) eller andra apparater – och skrivs in av 
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underhållspersonal i andra fall, men samlas 
in rutinmässigt för varje uppdrag.  

I alla tre analyserade underhållsuppdrag 
krävs en del data för att bygga spelet för en 
roll (nivå) och annan data för att bygga in 
korrektionsfaktorer så att andra tävlingar 
kan ställas upp, såsom tävling mellan två 
förare eller mellan en förare och en arbets-
ledare och så vidare. Dessa korrektionsfak-
torer krävs för att göra spelet rättvist genom 
att normalisera förhållanden utom de täv-
landes rådighet, såsom väderförhållanden 
och maskinens skick. Hur dessa faktorer ska-
pas diskuteras i kapitelt 5. Även om driftdata 
är tillgängliga så är uppgifter om vad männis-
kor på andra nivåer i organisationen gör inte 
lätta att tillgå. För att möjliggöra spelet mel-
lan olika roller såsom sägs i kapitel 3 behö-
ver nya former av datainsamling och presta-
tionsmätning införas i organisationens övre 
nivåer (chefer och planläggare).   

Mycket av datainsamlingen görs redan i 
dag i realtid, men en del samlas in satsvis, 
vanligtvis efter att underhållsuppgiften ut-
förts. Hur ofta det samlas in påverkar spelets 
formgivning och spelandet. Om data icke 
finns i realtid så är det ej möjligt att spela i 
realtid. Spelarna kan bara spela spelet efter 
ett tidsschema som motsvarar datainsam-
lingen, det vill säga att spelet bara kan gå 
framåt när nya data finns. När man inför nya 

former för datainsamling behöver man taga 
hänsyn till detta.  

Trafikverkets IT-system verkar vara av två 
slag, enligt vad vi fann i förstudien: 

Interna system eller redskap byggda för 
Trafikverket. Exempel är MIPmap och Bessy. 
Dessa system verkar vara byggda för 
Trafikverkets unika behov. De är lättare att 
undersöka och data från systemen kan 
samlas in med större befogenhet (makt). 

System som brukas av Trafikverket. Ett 
exempel är Maximo, en databas för förvalt-
ning av anläggningstillgångar. Maximo är en 
produkt från företaget IBM. Indata, data-
standarder och arbetsflöden är fastställda. 
Särskilt Maximo verkar kunna arbeta tillsam-
mans med interna system också (IBM:s 
mjukvara). Allmänt sett kan det finnas be-
gränsningar med sådan licensierad mjukvara 
i att hämta data som behövs för spelet.  

Föregående punkt visar att tillgänglighet 
och insamlingsbarhet inte längre är samma 
sak. Driftdata kan vara tillgängliga för många 
uppdrag, men om data ligger i en licens-
mjukvaras databas, såsom Maximos, så kan 
det vara vanskligt att få fatt i den eftersom 
det uppstår frågor om licens och kostnader 
när data ska hämtas på ett vis som ej förut-
setts för mjukvaran, eller att skapa ett nytt 
gränssnitt på produkten för att samla data 
till spelet. 

Mjukvarugränssnitten för att hämta data 
från olika källor behöver formgivas under 
hänsyn till spelarnas integritet och anonymi-
tet, liksom kopplingar till andra gränssnitt 
som räknar ut poäng.  
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5  ELSA poänggivning 
 

5.1  Poänggivningsprinciper
Envar spelare i spelet poängsättes i grunden 
utifrån tre ting: pengar, energi och utsläpp 
(av fossil koldioxid). Poängen sättes för varje 
enskilt uppdrag eller dag eller annan tidsen-
het, som kan vara olika för varje underhålls-
uppgift. Till exempel när man plogar snö kan 
poängen räknas ut per dag eller per timme 
eller från det att snöplogen tages i bruk tills 
den är klar, eller från det att maskinen kör ut 
ur garaget tills den kommer tillbaka. Poän-
gen grundas på mängden pengar och energi 
som sparas samt på mängden utsläpp. Me-
dan en del sparas i underhållsuppgiften som 
sådan, kommer större delen av sparandet 
genom de människor som brukar den inf-
rastruktur som underhålles. Därför ingår de 
pengar, energin och utsläppen, som alla 
infrastruk-turens brukare sparar eller inte 
sparar, i poängberäkningen.  

 
I och med att data bara är tillgängliga för 

driftarbetsuppgifter (se kapitel 4 om tillgång 
till data) måste poängen för alla spelare i 
spelet räknas ut utifrån driftdata. Därför 
måste poängen för arbetsledare (hos en 
entreprenör), planläggare (hos transport-
myndigheten) och andra på högre nivåer i 
organisationsstrukturen härledas (udledes) 
från denna driftdata, eller annorledes. För 

driftpersonalen och deras arbetsledare räk-
nas poängen ut på den data som finns att 
tillgå. För personal på andra nivåer behöver 
poängen räknas ut grundat på driftdata och 
expertpaneler som kan härleda hur planer 
och strategier påverkat driften.  

 
Den spelare som fått poäng kan jämföra 

(sammenligne) med sin egen prestation. För 
tävlingar med andra spelare i samma roll be-
höver några korrektionsfaktorer utnyttjas, så 
att tävlingen blir rättvis. Till exempel kan två 
snöplogförare tävla mot varandra om de har 
samma geografi, väder och maskin. Därför 
måste dessa faktorer rättas för att två förare 
från olika länder skall kunna tävla mot var-
andra. På liknande sätt (måte) kan korrek-
tionsfaktorer behöva tillämpas för olika rol-
ler i organisationen. För tävling tvärs mellan 
nivåer räknas poängen ut på andra sätt.  

 
Poängberäkningen behöver vara olika i 

varje arbetsuppgift eftersom varken data 
eller datatillgång är desamma. Allteftersom 
fler arbetsuppgifter läggs till får olika regler 
och spelmekanismer formgivas utifrån krav 
och tillgängliga tillgångar. För de tre under-
hållsuppgifter som undersökes i denna stu-
die skissas ett förslag till poängberäkning i 
följande avsnitt. 

5.2  Snöplogpoäng
För varje snöröjningsuppdrag – eller annan 
tidsenhet – är förarens poäng en funktion 
av: 

• Bränsleförbrukning per timme 
eller bränsleförbrukning per volym 
snö eller bränsleförbrukning per 
kilometer,  

• Bränsleförbrukning per fordon per 
kilometer eller tid per fordon per 
kilometer, samt 

• Tid eller avstånd som körts. 
 
För att jämföra mellan förare måste po-

ängen samlas in för varje snöröjningsupp-
drag och rättas (korrigeras) för: 

1. Väder: Snöns volym och densitet, 
väderförhållanden under arbetet 
m.m. 
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2. Maskin: Dess skick (tilstand), ge-
nomsnittlig bränsleförbrukning, 
avhängig av maskinens ålder  

3. Topografi: Terräng, rättelser för 
lutningar (skråninger), vägslitage 
och så vidare. 

 
För att göra tävlingen rättvis (retfærdig) 

normaliseras alla faktorer som skall ingå i 
poängberäkningarna.  

 
För jämförelser mellan olika roller, till 

exempel mellan en arbetsledare eller chef 
och en snöplogförare, räknas arbetsledarens 
poäng ut som den genomsnittliga poängen 
för de förare som den arbetsleder. För att 
jämföra på samma nivå, till exempel en ar-
betsledare mot en annan, räknas arbets-
ledarens poäng ut annorledes, nämligen 
utifrån total förbrukning rättad för regionens 
egenskaper. Om spelet ställer upp tävlingar 
mellan olika nivåer så kommer poängen för 
spelare i chefs- eller planläggarroller att räk-
nas ut på olika sätt i de olika tävlingarna 
(tävling med andra chefer eller planläggare, 
tävling med förare och så vidare).  

 
För jämförelse mellan arbetsledare kan 

arbetsledarens poäng för varje dag vara lika 
med summan av förarnas poäng (om vi anta-
ger att en arbetsledare ansvarar för flera fö-
rare). Eftersom förarpoängen redan är rät-
tad för väder och topografi behöver följande 
korrektionsfaktorer tillämpas på arbetsleda-
rens poäng:  

1. Antal förare 
2. Antal maskiner. 

För att jämföra en arbetsledare och en fö-
rare kan arbetsledarens poäng i spelets bör-
jan vara ett genomsnitt av förarnas presta-
tioner. Då blir alltså arbetsledarens poäng 
lika med summan av alla förares poäng delat 
med antalet förare. Denna poäng visar hur 
väl arbetsledaren presterar på grundval av 
individuella förare. Poängen kan jämföras 
med förarens poäng. 

 
Efter en tid, när mer data samlas in, kan 

variationen i arbetsledarens poäng (uträk-
nad som i föregående stycke) räknas ut. 
Denna variation, rättad för växlande förare 
och maskiner, giver arbetsledarens verkliga 
prestation och kan gälla som arbetsledarens 
riktiga poäng. 

 
För spelare högre upp i organisations-

strukturen, såsom planläggare, måste gra-
den av inflytande som deras initiativ har på 
drift och underhåll räknas ut för att de skall 
kunna poängsättas. Expertpaneler kan då 
poängsätta planerna eller utveckla reglerna 
som poängen räknas ut enligt. Förslag och 
planer som tillämpas på högre nivåer för att 
förbättra underhållet och minska energiom-
sättning kan poängsättas av expertpaneler 
eller deras regler i kombination med mått 
(målinger) på driftdata under en viss tid. 
Dessa poäng kan läggas samman eller förde-
las i olika tidsskalor för att få jämförelser 
med andra roller, såsom jämförelser med 
arbetsledare och förare.  
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5.3  Vägbelysningspoäng
Underhållspersonalens poäng utgår från 

bränsleförbrukningen för att utföra under-
hållsarbetet samt el som sparats genom un-
derhåll i god tid.  

 
För underhållspersonalen är poängen av-

hängig av: 
• Bränsleförbrukning per timme 

eller bränsleförbrukning per 
kilometer eller bränsleförbrukning 
per underhållsuppdrag,  

• El förbrukad per lampa,  
• Tid eller avstånd som körts, samt 
• Antal lampor. 

 
För att jämföra mellan underhållspersonal 

måste poängen samlas in för varje uppdrag 
(eller annan tidsenhet, se ovan) och rättas 
(korrigeras) för: 

1. Underhållsutrustning, antal fordon 
tillgängliga för underhållsarbete 
o.s.v. 

2. Lampspecifikationer 
3. Väderlek. 

Liksom för snöröjningen räknas chefens 
poäng ut på olika sätt om den ska jämföras 
med underhållspersonalens eller med andra 
chefers. 

 

För jämförelse mellan chefer – antagan-
des att en chef ansvarar för ett antal under-
hållspersonal och för ett stort geografiskt 
område – räknas chefens poäng ut som per-
sonalens samlade poäng för varje under-
hållsuppgift. Utöver personalens korrekti-
onsfaktorer behöver följande rättelser läg-
gas till:  

1. Antal resor, förare o.s.v 
2. Antal lampor som underhålles. 

 
För att jämföra chefen och reparatörer i 

spelets första tid kan chefens poäng vara lika 
med genomsnittet av personalens prestatio-
ner. Således blir chefens poäng summan av 
alla reparatörers (förares) poäng delat med 
antalet personal. Denna poäng visar chefens 
prestation i jämförelse med den enskilde 
individens och kan jämföras med förarens 
prestation. 

 
Liksom i snöröjningsuppgiften följs che-

fens prestation över tid och variationer räk-
nas ut. Det gör poängen mer precis och kan 
ersätta andra sätt att räkna ut poängen. 

 
Återigen, liksom för snöröjningen, an-

vänds expertpaneler i kombination med 
driftdata för att utvärdera planläggares infly-
tande på driftprestationer och deras poäng 
räknas ut på grundval av detta.  

 

5.4  Spårväxelunderhåll
Poängen för denna uppgift grundas på 

energi som gått åt för att utföra underhålls-
uppgiften samt förseningar som inträffar på 
grund av växelfel.  

 
Poängen för underhållspersonalen beror 

på: 
• Bränsleförbrukning per timme 

eller bränsleförbrukning per resa 
eller bränsleförbrukning per växel-
fel eller bränsleförbrukning per 
spårväxel,  

• Bränsleförbrukning per timme per 
försenat tåg,  

• Förseningstid, samt 
• Antal spårväxlar. 

 
För att jämföra mellan underhållspersonal 

måste poängen samlas in för varje uppdrag 
och rättas för: 

1. Växel: Växelns ålder, teknik (benä-
genhet att gå sönder (svigte) o.s.v) 
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2. Underhållsutrustning, till exempel 
transport 

3. Väder 
Faktorer korrigeras genom att ålder, 

teknik och andra parametrar normaliseras.  
 
Liksom för de båda tidigare underhålls-

uppgifterna räknas chefens poäng ut på olika 
sätt för jämförelser med andra chefer och 
för jämförelse med underhållspersonal.  

 
För jämförelser mellan chefer – under 

förutsättning att en chef ansvarar för ett 
antal underhållspersonal – räknas chefens 
dagliga poäng ut som summan av persona-
lens poäng och rättas med följande korrekti-
onsfaktorer (efter att personalens poäng re-
dan rättats för väder o.s.v.): 

1. Antal personal 
2. Antal maskiner 
3. Antal spårväxlar 

 
För att jämföra en chef och en förare i 

spelets början kan chefens poäng vara ge-
nomsnittet av förarnas poäng, det vill säga 
summan av förarnas poäng delat med anta-
let förare. Denna poäng visar hur chefen 
presterar jämfört med individuella förare 
och kan jämföras med förarens poäng. 

 
Liksom i de två föregående underhålls-

uppdragen kommer data över tid att ge mer 
precisa poäng till cheferna. Expertpaneler i 
lag med driftdata att kunna brukas till spel i 
roller högre upp i organisationsstrukturen. 

 

5.5  Begränsningar och deras innebörd
Alla poäng måste beräknas utifrån till-

gängliga driftdata. Ännu finns ingen data för 
att följa planläggares inflytande högre upp i 
organisationen på energiomsättningen. För 
att kunna mäta hela organisationen noga 
(nøje) måste något slags normerat sätt att 
samla in och analysera avtal och planer ut-
vecklas.  

 
Varje underhållsuppdrag har sina särdrag 

i hur det drives, hur det planlägges, hur det 
påverkar energiomsättningen, hur ofta det 

inträffar och hur bundet det är till årstider. 
Vilka data som samlas in skiljer sig för olika 
uppdrag, liksom datas tillgänglighet. Detta 
medför att poängberäkningen blir olika för 
varje uppdrag och måste skapas särskilt. Allt-
eftersom fler underhållsuppdrag läggs till i 
spelet, måste deras beräkningssätt också 
läggas till. Jämförelse mellan uppdragen blir 
vanskligt utan att korrigera för fler faktorer 
och samla in fler data. 

 

 

 
ELSA, energiledningssystem för anläggningar 34 Trafikverket, Sverige 2015-04-20 M31 
 

 



 
 

6  Inköp och upphandling 
 
Med offentlig upphandling avses "de åt-

gärder som vidtas av en upphandlande myn-
dighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller in-
gå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller 
byggentreprenader" (svensk lag om offentlig 
upphandling, SFS 2007:1091 kap.2, 13§). 
Upphandlingsprocessen är utformad för att 
uppmuntra fri och rättvis tävlan för att tvin-
ga varje leverantör att bli mer uppfinningsrik 
och framställa produkter av bättre kvalitet 
till lägre pris. Det antages att som en följd av 
denna tävlan får köparen (i detta fall Trafik-
verket) betala mindre för bättre produkter.  

 
Upphandlingsprocessen specificeras i de-

talj i anbudsunderlaget. Beskrivningen styrs 
av upphandlingsbestämmelser såsom: 

• EU: Europaparlamentets och Rå-
dets direktiv 2004/18/EG av den 
31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upp-
handling av byggentreprenader, 
varor och tjänster 

• EU: Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2009/81/EG av den 
13 juli 2009 om samordning av 
förfarandena vid tilldelning av 
vissa kontrakt för byggentrep-
renader, varor och tjänster av 
upphandlande myndigheter och 
enheter på försvars- och säker-
hetsområdet och om ändring av 
direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG 

• Sverige: Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling, 

• Sverige: Lag (2007:1092) om upp-
handling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjäns-
ter, 

• Finland: Lag om offentlig upp-
handling = Laki julkisista hankinno-
ista (348/2007), 

• Finland: Statsrådets förordning 
om offentlig upphandling = Valtio-
neuvoston asetus julkisista han-
kinnoista (24.5.2007/614), 

• Norge: Lov om offentlige anskaf-
felser (1999-07-16-69), 

• Danmark: Bekendtgørelse om 
fremgangsmåderne ved indgåelse 
af offentlige vareindkøbskontrak-
ter, offentlige tjenesteydelseskon-
trakter og offentlige bygge- og 
anlægskontrakter (BEK nr 712 af 
15/06/2011). 

 
Alla dessa lagar säger att ett upphand-

lingsavtal är ett juridiskt dokument som är 
bindande för båda parter (i detta fall Trafik-
verket och en entreprenör) att fullfölja sina 
åtaganden. I åtagandena ingår att fullfölja 
uppdraget genom att uppfylla tekniska och 
funktionella specifikationer eller betala för 
tjänsten. Men bland åtagandena finns också 
andra ting som hör till den upphandlade pro-
dukten. Ett av dem är data och tillgång till 
data. Man kan kräva beskrivning av utrust-
ning uttryckt som maskiners egenskaper och 
bränsleförbrukning eller registrering av varje 
tillfälle som en tjänst eller ett uppdrag utfö-
res. Entreprenören skall tillhandahålla alla 
de data som specificeras i avtalet, men det 
betyder inte att entreprenören måste till-
handahålla alla data som den har. Detta 
medför att Trafikverket inte får tillgång till 
vissa uppgifter om den upphandlade varan 
eller tjänsten eftersom det inte står i avtalet.
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6.1  Upphandling av snöröjning
Snöröjning är en underhållsuppgift som 

grundas på ett uppdragskontrakt. Det är ett 
slags tjänstekontrakt som brukas för under-
håll, konsulttjänster, finans- och IT-tjänster 
med mera. Till uppdragskontraktet hör do-
kument som administrativa föreskrifter och 
standardbeskrivning. De handlar mer om 
allmän arbetsbeskrivning är om upphand-
lingsprocessen som sådan.  

 
Alla dessa dokument beskriver i detalj 

kraven på underhållsarbetet. Där ingår snö-
vallens tillåtna bredd och höjd, krav på sikt 
(synlighet), röjningsregler för körfält, gång-
vägar och busshållplatser och mycket mer. 
Varje kontrakt kan se olika ut men de har än-
då hög detaljeringsgrad om vad entreprenö-
ren måste uppfylla.  

 
Entreprenören kan bara försäkra sig om 

att kraven tillmötesgås genom att mäta sin 
prestation. Det innebär att de samlar data 
om sina gärningar så som omtalas i kapitel 4. 
Där kan ingå uppgifter om: 

• omgivningsförhållanden (väderlek, 
trafik, geografi, vägens tillstånd), 

• tillgängliga resurser (fordon, arbe-
tare, salt- eller sandblandning, 
kunskap),  

• arbetsprestation (bränsleåtgång, 
tidsåtgång, körsträcka),  

• arbetsresultat (kvalitetsmått). 
 
Entreprenören analyserar sina data för att 

åtminstone avgöra om upphandlingskraven 
uppfylls. En del data rapporteras till Trafik-
verket enligt kontraktet.  Inrapporterade 

data utgör dock bara en del av de data som 
finns och kan i vissa fall vara summerade da-
ta. Till exempel kan kontraktet säga att ent-
reprenören skall rapportera sand- och salt-
förbrukning för föregående månad (Stan-
dardbeskrivning för basunderhåll Väg). Upp-
gifter om var, när och varför sand och salt 
brukades går inte till Trafikverket. Detsam-
ma gäller för andra data. Därför är läget just 
nu att entreprenören mäter många ting för 
att bedöma om de uppfyller avtalskraven, 
men Trafikverket inte har tillgång till dessa 
data eftersom det inte står i avtalet. Detta 
upptäckte vi under förstudiens andra se-
minarium, där de flesta deltagarna från ent-
reprenörer nämnde att mycket data samlas 
in men inte delgives Trafikverket.  

 
Data som rapporteras till Trafikverket kan 

brukas i spelet. Sekretesskraven vid upp-
handling, som handlar om att röja uppgifter 
om uppdragskontrakt, säger:  

"Enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller sekretess för alla sekretess-
belagda uppgifter hos beställaren som kon-
sulten får kännedom om genom sitt uppdrag 
för beställaren. Sekretessen avser förbud att 
röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, 
genom att handlingar lämnas ut eller på 
annat sätt. 

Uppgifter som omfattas av sekretess skall 
av konsulten hanteras så att risk inte förelig-
ger att tredje man får del av uppgifterna. 
Konsulten skall informera all personal som 
berörs av uppdraget om denna sekretess-
plikt. 

Sekretess gäller även efter avtalets upp-
hörande." Se bilaga 3. 

 

6.2  Upphandling av vägbelysning
Underhållsuppgiften vägbelysning riktar 

in sig på att skaffa så energieffektiv 
utrustning som möjligt på ett så 
energieffektivt sätt som möjligt. Detta gäller 
både själva utrustningen och logistiken eller 

leveransen. I de flesta fall upphandlas den i 
ett leveransavtal eller ett varukontrakt.  
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Sådana avtal utnyttjar normer, i detta fall 
svensk standard SS-EN 13201-2, "Vägbelys-
ning - Del 2: Krav på prestanda". Ett undan-
tag är Danmark, som valt att alltid ha ett 
krav för området intill vägbanan. Områdets 
storlek har bestämts till 3,5 meter.  

 
En upphandling beskriver utrustningens 

funktionella egenskaper utifrån denna norm. 
Den kan taga med ljusegenskaper, teknisk 
livslängd o.s.v. Det strider mot EU:s upp-
handlingsregler att bestämma varumärke i 
en upphandling, men märket måste bestäm-
mas i det slutliga avtalet. 

 
Leveransavtalet hänvisar till de administ-

rativa föreskrifterna som reglerar anbuds-
sekretessen:  

"Enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller absolut anbudssekretess 

till dess att tilldelningsbeslut har fattats. 
Därefter blir anbud och andra i upphand-
lingen ingående uppgifter allmän handling. 

... 
Även om en anbudsgivare har begärt sek-

retess är det ingen garanti för att uppgiften i 
fråga kommer att omfattas av sekretess." Se 
bilaga 3. 

 
Det innebär att enligt avtalet har Trafik-

verket tillgång till uppgifter från det vin-
nande anbudet för sina syften. 

 
Dock specificerar inte avtalet en full be-

skrivning av produkten. Ofta utelämnas drift-
detaljer såsom leveransprocess, process för 
ibruktagande och så vidare, inräknat uppgif-
ter som är viktiga för spelet. 

 

6.3  Upphandling av spårväxelunderhåll
Underhållsuppdraget Spårväxelunderhåll 

kan sägas vara ett byggentreprenadkontrakt, 
ett varukontrakt eller ett tjänstekontrakt. 
Det skulle kunna specificeras som vilket som 
helst av dessa eftersom spårväxelunderhåll 
innehåller flera olika delar. För det första 
kräver det att det finns en fysisk utrustning 
(växlar) att utföra arbetet på, vilket behöver 
upphandlas. Sedan finns underhållssidan när 
delar behöver bytas eller lagas. Till sist skulle 
bygget av nya spår kunna ingå, om den nu-
varande infrastrukturen ej längre är brukbar. 

 

I fallet tjänstekontrakt liknar upphandlin-
gen snöröjningsfallet. I fallet byggentrepre-
nadkontrakt blir uppgifter tillgängliga enligt 
avtalet:  

”Entreprenadarbetena mäts och ersätts 
enligt ME (Mät- och ersättningsregler)”. Se 
bilaga 3. 

Ändock samlas uppgifter in för varje mått 
som har att göra med energiledning. Till 
exempel ingår inte vissa gärningar, som att 
stänga av elektriskt utstyr eller maskiner 
under arbetsraster, i uppdragsbeskrivningen 
och följs ej heller upp. Alltså, trots mätnings-
regler iakttages vissa data icke. Och Trafik-
verket kräver ej heller in sådana uppgifter 
från entreprenören.  

 

6.4  Tillgång till databaser
Information som är tillgänglig i upphand-

lingsprocessen behandlas ovan i kapitel 4 i 
förbindelse med de tre underhållsuppgif-
terna. Det är viktigt att veta hur man kan få 
tillgång till denna information. Projektet 

behöver data från flera databaser (se bilaga 
4 för beskrivningar): 

• NVDB - nationell vägdatabas är re-
sultatet av ett regeringsuppdrag 
som Vägverket fick 1996. NVDB 
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omfattar ett referensvägnät och 
en stor mängd data kopplade till 
vägnätet. Den används av både 
offentliga och privata aktörer. 
NVDB är ett samarbete mellan 
Trafikverket, Sveriges Kommuner 
och Landsting, skogsnäringen, 
Transportstyrelsen och Lantmäte-
riet. Huvudman för NVDB är Tra-
fikverket. 

• VVIS - Trafikverkets väderinforma-
tion. För att få noggrannare och 
mer lokal information än prognos-
leverantörerna kan ge, har Trafik-
verket placerat ut egna väderstati-
oner på punkter längs vägarna där 
risken för halka är som störst. Ba-
serat på data från dessa kan infor-
mation skickas ut såväl till dem 
som har uppdraget för snöröjning 
och halkbekämpning som till trafi-
kanter. 

• Tindra - Trafikmätningssystemet 
är ett riksomfattande system för 
mätning och presentation av for-
donsuppdelad trafikinformation 
på det statliga vägnätet. Via Tind-
ra har man tillgång till information 
om vägutnyttjandet i form av års-
medeldygnstrafik (ÅDT), trafikar-
bete (TA) och trafikförändring. 
Informationen används inom Tra-
fikverket bland annat vid plane-
ring och vid dimensionering av in-
satser för drift och underhåll av 
vägnätet. 

• Mip-kartan – MIP (Mobila Inrap-
porteringar från Plogbilar) är ett 
system som finns på Trafikverket. 
Systemet är primärt tänkt att an-
vändas för att få in data från vin-
terenheter. Systemet är dock 
byggt för att även kunna stödja 
andra typer av fordon. 

• BESSY – ett system för genomfö-
rande av säkerhets-, underhålls- 

och övertagandebesiktning av 
Trafikverkets fasta järnvägsanlägg-
ningar. 

• Maximo – är ett underhållssystem 
som främst är avsett för Trafikver-
kets tekniskt komplexa väg- och 
tunnelanläggningar samt ITS-
anläggningar. Sigma (http:// 
sigmaitm.se) har i konkurrens 
tilldelats ansvaret att förvalta och 
vidareutveckla Maximo i ca 2 år 
med option på ytterligare 1 + 1 år. 

 
De flesta av dessa ägs och sköts av Trafik-

verket, men det finns databaser som ägs av 
utomstående. I detta fall bör upphandlings-
avtal specificera vilka kopplingar som är 
tillåtna och som stöds.  

 

6.4.1  Tillgång till externa databaser 
En del databaser ägs ej av Trafikverket 

självt men tillhandahålles som en tjänst. 
Maximo är ett exempel. De utvecklas och 
sköts av tredje part enligt avtal. 

 
Sådana avtal beskriver vad som skall till-

handahållas och vad som kan ändras efter 
att systemet tagits i bruk. Eftersom spelet 
kan kräva datasökningar som ej är typiska 
kan ändringar behövas i avtalet för tilläggs-
tjänster som utvecklar dessa datasökningar. 

 

6.4.2  Tillgång till interna databaser 
Idag lagrar Trafikverket alla sina kontrakt i 

den interna (ej öppna) databasen Projekt-
portal Underhåll. IT-avdelningen giver till-
gång till den om en enhet på Trafikverket så 
begär. Då får man tillgång till listan över alla 
kontrakt, men kan fortfarande inte se inne-
hållet i något kontrakt. Tillgång till de enskil-
da kontrakten gives av respektive projektle-
dare (driftledare). Den som vill se flera kont-
rakt måste få tillåtelse av varje projektleda-
re. Även om det är samma projektledare 
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måste tillåtelse givas för varje kontrakt för 
sig.  

 
Tillgång till ett projekt kräver alltså flera 

steg: Först få allmän tillgång till systemet och 
därefter särskild tillgång till projektet. Fallet 
kan bli ännu mer invecklat om man behöver 
taga kontakt med flera projekt (exempelvis 
kan ett avtal om underhåll av spårväxlar 

hänvisa till kontrakt om anskaffning av nöd-
vändiga redskap eller delar). Då blir det en 
procedur i många steg där varje steg kan ta-
ga lång tid.  

 
För denna förstudie tog det mer än en 

månad att få tillgång till åtminstone ett pro-
jekt.  

 

6.5  Sammanfattning
Upphandlingen av en tjänst eller en leve-

rans bestämmer i förväg alla juridiska krav, 
inräknat beskrivning av vilka uppgifter som 
skall tillhandahållas till Trafikverket. Trafik-
verket måste också offentliggöra uppgifter 
om sin verksamhet, inräknat avtal, mått och 
så vidare, enligt lagen (SFS 2009:400) om of-
fentlighet och sekretess. Ett aktuellt problem 
är att entreprenörer måste tillhandahålla 
alla begärda data men ingenting därutöver 
trots att de kan ha samlat in fler uppgifter 
medan de utför Trafikverkets uppdrag.  

 
Detta kan leda till en situation där data 

som behövs till spelet finns men Trafikverket 
ej har laglig tillgång till den. En lösning kan 
vara att göra upphandlingar och avtal mer 
noggranna genom att begära fler data. Detta 
innebär att uppgiftskraven identifieras och 

bestäms innan det upphandlade avtalet ut-
formas. Det kan vara vanskligt att göra såda-
na ändringar för alla slags kontrakt i alla regi-
oner. Det kan också göra några entreprenö-
rer mindre villiga att lämna anbud, vilket 
minskar upphandlingens effektivitet.  

 
Den idealiska lösningen vore att få ent-

reprenörerna intresserade i datadelning 
genom att de deltager i spelet och därige-
nom får spelresultat som bidrager till att öka 
vinst och andra fördelar. Skall man taga med 
entreprenörer i spelet så behöver man ändra 
delar i entreprenadavtalen för att giva ut-
rymme åt fler uppgifter och datainsamling 
för spelet, samt försäkra sig om att dessa 
ändringar ej har menlig (dårlig) inverkan på 
utförandet av underhållsarbetet.  
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7  Utvecklingsmodeller 
 
Att införa ELSA som ett spel som samti-

digt är ett energiledningssystem skapar ett 
nytt ledningsskikt som skulle kunna komma 
på kant med befintliga strukturer. Varje upp-
drag som Trafikverket utför omsätter energi 
och ett slikt ledningssystem kommer att om-
fatta hela Trafikverkets organisation. Det 
kommer att påverka tillgång till data samt 
upphandlingsrutiner, förändra uppmuntran 
och påföljder för vardagliga arbetsuppgifter 
och ändra människors beteende (opførsel).  

 
ELSA-spelet kan införas på många olika 

sätt och kan taga många olika former, som 
beskrivet i tidigare kapitel. Spelets formgiv-
ning blir säkert invecklad liksom dess infö-
rande om man ser på projektets omfattning 
och påverkan på ledningsstrukturer. Här föl-
jer en lista på goda exempel att följa vid 
införandet, upptäckta genom de olika semi-
narierna och i linje med Ivo Wenzlers arbete, 
en ledande spelutvecklare vid företaget Ac-
centure och Delfts tekniska högskola:  
 

1. Tillsammans med entreprenörer. 
Projektet är bäst att införa i partnerskap 
med entreprenörer. Detta kan säkerställa 
samarbete samt att Trafikverket får tillgång 
till andra datakällor som nu är gömda. Det 
kommer också att säkerställa att spelets 
formgivning anpassas till underhållsuppdra-
get och att spelarna får rätt återkoppling ge-
nom spelet. Detta underströks av entrepre-
nörerna i det andra seminariet.  

 
2. Frivillig grund. Deltagandet i spelet bör 

vara frivilligt och inte påtvingas uppifrån. Så 
säkerställes intresse och långvarighet för 
spelet.  

 
3. Börja med driftdata. Det är också bäst 

att införa spelet i delar, med början i driftrol-
len. Denna nivå är enklast att införa efter-
som den mesta data finns tillgänglig för den-
na nivå och är lätt att skaffa. Denna roll är 
också enklast att spelskipa eftersom beteen-
de på denna nivå direkt påverkar energief-
fektiviteten.  

 
4. Självständig spelplattform. Spelet går 

bäst att införa med en särskild spelplattform 
till att börja med, utan att integrera den i da-
gens ledningsrutiner. Denna begynnelsetil-
lämpning (anvendelse) kan tjäna som pilot-
fall där dess påverkan på beteende kan iakt-
tagas. När allt fler underhållsuppgifter tages 
med i spelet kan spelet övergå i ett energi-
ledningssystem. 

 
Spelets införande kräver en del mjukvaru-

utveckling. Åtminstone ett brukargränssnitt 
för spelaren, flexibla datakopplingar till be-
fintliga system i Trafikverket, styrmål för 
spelmekaniken och databas för att lagra och 
hantera resultat behöver utvecklas. Spelets 
formgivning och införande kan organiseras 
på olika vis, som beskrivs i de följande av-
snitten.  

 

7.1  Självbygge hos transportmyndigheten
Spelet kan ägas och byggas av en trans-

portmyndighet (i detta fall Trafikverket). Ett 
IT-bolag kan upphandlas för att utveckla 
mjukvaran. I så fall kommer datahanteringen 
att tagas väl om hand av IT-företaget och 
Trafikverket blir ägare till data. Därigenom 

undviks juridiska problem med datadelning. 
Men för närvarande har få IT-företag erfa-
renhet av att formgiva spel. Att utveckla spe-
let i partnerskap med entreprenörer kom-
mer också att bli vanskligt liksom vidare ut-
veckling, ändringar och förbättringar.  
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7.2  Spelplattform som tjänst
I denna utvecklingsmodell hanteras spe-

lets formgivning, införande och underhåll av 
ett spelbolag. Spelarna, eller organisatio-
nerna, abonnerar på spelet som en tjänst 
och varje ny underhållsuppgift som behöver 
föras in i spelet kan bli en ny tjänst, eller en 
utvidgning av den tjänst som redan finns. Så-

dana företag levererar en bättre spelupple-
velse. Men de uppgifter som behövs för 
spelet skall delas med en extern part, spel-
bolaget. Trafikverket och entreprenörerna 
får en kostnad för abonnemanget, som be-
höver förnyas regelbundet ellerock med nya 
abonnemang för nya tillagda underhållsupp-
drag.  

 

7.3  Modulbygge i klunga (klynge)
I detta fall består utvecklingen mest av att 

införa ramar för spelet. Det kan ett spelbolag 
göra. När ramarna är införda kan entrepre-
nörer, enskilda spelare eller transportmyn-
digheten anpassa (tilpasse) dem till varje un-
derhållsuppdrag. En sådan tillämpning är väl-
digt vansklig att styra och kräver en organi-
sation som råder över helheten. Men den 

säkerställer ett stort engagemang från spela-
re och entusiaster samt god formgivning och 
spelfunktioner eftersom en klungmodell sä-
kerställer kvalitet och vidkomst. Bland lyc-
kade exempel på detta tillvägagångssätt kan 
nämnas Världsbankens "Urgent Evoke" och 
spelet Betaville(.net) 
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8  Slutsatser 
 
Att spelskipa (spillskipe, spillskabe) är att 

bruka speltänkande och spelfunktioner i 
ickespelsammanhang för att engagera bru-
kare i att lösa problem. Spelskipning upp-
muntrar nyskapande, deltagande och samar-
bete om det formgives väl. Nyskapande kan 
komma tack vare spelet om belöningar är i 
linje med problemsamman-hanget och bru-
karna kan tillämpa sina idéer i systemet. 
Spelfunktioner har också makt att ändra 
människors beteende (opførsel). Spelskip-
ning kan vara ren, det vill säga med bara 
verkliga data och verkliga belöningar, eller 
blandas med spelsimulering i de fall där de-
lar av verkligheten passar att modellera.  

 
Vi har analyserat möjligheten att utnyttja 

spel för att öka energieffektiviteten i Trafik-
verkets underhållsarbete. Genom att analy-
sera tre olika underhållsuppdrag har vi un-
dersökt vilka olika slag och former av spel 
det kan bli, data- och mjukvarukrav på spe-
let, hur spelet kan påverka upphandling och 
ändringar i upphandling för att möjliggöra 
spelet.  

 
Trafilkverket är i huvudsak en nätverks-

organisation, där många funktioner upp-
handlas som tjänster av olika entreprenörer, 
som sedan lägger ut delar av arbetet på un-
derentreprenörer. Att förbättra energieffek-
tiviteten i en så invecklad organisation är en 
vansklig uppgift. Att spelskipa är i detta sam-
manhang att påverka folks beteende på alla 
nivåer i organisationsstrukturen så att denna 
förändring har ett positivt inflytande på sys-
temet. ELSA-spelet bör därför kunna ta med 
alla som spelare, men kan byggas på många 
olika sätt, avhängigt av genomförbarheten.  

 
Driftdata finns för alla underhållsuppdra-

gen. Men för några underhållsuppdrag så-
som vägbelysning är det planläggningen sna-

rare än själva driftarbetet som har den störs-
ta påverkan på energieffektiviteten. Så länge 
data om underhållsplanläggning bara finns i 
form av avtal och rapporter är de svåra att 
automatiskt foga (føje) in i spelet. Att taga 
med människor i högre roller i spelet blir in-
vecklat om inte andra former för datainsam-
ling införes.  

 
Att formgiva och införa ett spel bara i 

driftrollerna är mycket väl genomförbart och 
ganska enkelt. Det stämmer också med den 
allmänna seden inom spelskipning, där spel 
är mest lyckade när uppdragen är likformiga 
och återkommande. Att spelskipa högre rol-
ler innebär att skapa olika spelfunktioner för 
olika roller eftersom de rätta datakällorna 
inte är lättillgängliga. Även om det är möjligt 
så blir formgivning och införande invecklade. 
Dessutom måste varje underhållsuppdrag, 
för att hålla spelet enkelt, vara sin egen täv-
ling. Tävlingar mellan olika underhållsupp-
drag är mindre enkla att genomföra. 

 
Datainsamlingen hämmas av den upp-

handlingsprocess som Trafikverket följer. 
Vissa uppgifter rapporteras till Trafikverket 
enligt kontraktkraven, men det är tydligt att 
det finns mycket mer data som inte delas.  
För att utveckla spelet kan Trafikverket 
hämta data från de system som det redan 
äger, men för några system eller data som 
entreprenörerna har men inte delar med sig 
av behöver tilläggsupphandlingar göras eller 
också behöver nuvarande kontrakt och fram-
tida upphandlingar ändras. 

 
Det bästa är att utveckla spelet på frivillig 

grund, i samarbete med entreprenörer, in 
bit i taget med början i driftrollen och i en 
form där människor kan bidraga till spelets 
funktionssätt. Specialister på spelutformning 
och forskning för att hantera olika idéer i 
spelet kommer att behöva upphandlas eller 
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utvecklas. Det är också bäst att utveckla spe-
let som en egen plattform och när dess ver-
kan har prövats och tydliggjorts kan den så 
sakta integreras i Trafikverkets styrprocess 
som ett energiledningssystem.  

 
Spelet är genomförbart omedelbart på 

driftnivå i de uppdrag där påverkan på ener-
gieffektiviteten mest kommer från driftarbe-
tet. Att införa ELSA-spelet kommer inte bara 
att påverka energieffektiviteten utan också 
effektivisera andra delar såsom datainsam-
ling, bättre rapportering och mått (målin-
ger). Det kommer också att taga med perso-
nal i dessa roller i planläggningen av sådana 

uppdrag, utnyttjandes mer kunskap och ex-
pertis. Spelets fördelar kommer inte bara 
genom spelandet, utan genom de föränd-
ringar som Trafikverket kommer att genom-
gå för att införa ELSA. 

 
Om data för mer ledande roller (såsom 

för att spelskipa högre nivåer i organisations-
strukturen)  verkar vara vanskliga att få fatt i 
för ren spelskipning, så är en korsning med 
simuleringsspel möjlig. Detta är bara tillråd-
ligt för processer på lång sikt (planläggning, 
styrning) där gärningar och prestationer är 
vanskliga att skilja åt.  
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9  Hänvisningar och bilagor 
 

Se del 3, avsnitt 9, sidorna 87-88.
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Executive Summary 
In the context of rising oil prices, looming 

climate change, improving the energy 
efficiency of transport administration is a 
hard task. Transport administrations 
increasingly have goals of becoming 
’greener’, without the necessary apparatus of 
implementing these goals. They also have 
(sub)contracted many services and functions 
to other companies in a networked world 
with open boundaries, and often do not have 
structures and processes that support a 
coordinated implementation of strategies. To 
influence the behaviour of the people 
responsible for maintaining systems can be a 
promising but also challenging approach in 
directly influencing the operational energy 
efficiency. These people could be operators 
who can be more efficient, planners who can 
influence operations, strategic planners who 
can procure greener equipment, 
management to design more efficient 
processes and so on. Is it possible to provide 
incentives so that their actions and decisions 
result in energy efficient operations? 

Gamification is the use of game concepts 
and game design in non-game contexts to 
engage users in problem solving. A lot of 
studies find positive effects in the use of 
gamification, especially in changing 
behaviour. There is also significant evidence 
that game designer has to pay a lot of 
attention to providing incentives aligned with 
the solution environment to be effective. This 
report investigates the feasibility of using 
gamification and game design to improve 
energy efficiency within Trafikverket. The 
study investigates different game concepts 
and possible designs for a game around 
maintenance operations. The designs differ in 
the competitions they set up, across the 
institutional structure and across 

organizations and maintenance scenarios. 
Three distinct maintenance scenarios are 
chosen for investigation. The requirements 
for game design, such as data, game 
mechanics, and procurement (for the game 
and for improving energy efficiency) are 
investigated with respect to the different 
game designs. 

It was found that an implementation of 
such game at the operational level is feasible 
in the near future, by setting up competitions 
and providing incentives to operators such as 
drivers and maintenance mechanics. 
Including other institutional levels in the 
game requires different game mechanics 
from the one for operators, or the 
implementation of new forms of data 
collection to measure their influence on 
energy efficiency. Each maintenance scenario 
has to be its own competition, competing 
across scenarios requires complex data 
collection and game mechanics. Much of the 
operational data needed to build such game 
is already available in different systems, and 
collected routinely. Procuring the data for the 
game is easy in most cases, since the data is 
either on the public domain or owned by 
Trafikverket, but in some cases need 
additional licensing. Some contracting 
procedures need to be changed to make 
more data available, and to procure more 
efficient machinery and processes. 

It was also found that such game should be 
implemented together with the contractors 
that provide services to Trafikverket, to align 
the effects of the game and the data sources 
with their internal procedures. Procurement 
structures allow for such collaborations, 
however there needs to be attention for the 
contractor-owned data. The implementation 
of the game requires some technology 
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development, for developing interfaces for 
the different systems currently collecting 
data, in scoring the actions of the players and 
the game interfaces for the players. 

The study reports on the feasibility of a 
game for energy management in 
infrastructures within Sweden. The study 
finds that games are immediately possible at 
some levels, and for certain types of 

scenarios. Expanding the game into other 
levels is also possible and beneficial, but as a 
next step. Developing the game will improve 
not just the energy efficiency of the transport 
administration, but will also provide 
structures and processes that could prove 
beneficial to general administration, 
measurement and reporting. 
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1  Introduction 
To change the energy efficiency of an 

organisation is a notoriously hard task, 
especially in the context of modern 
networked firms and institutions with open 
boundaries and (sub) contracting of 
particular services and processes to external 
organisations. Many transport 
administrations find themselves in a position 
in which they have public goals of becoming 
more ‘green’ but do not have control over the 
actual implementation of the primary 
processes in for instance infrastructure 
construction and maintenance. 

One attempt at becoming more energy 
efficient is to aim to influence the behaviour 
of those in the power to actually change a 
part of the system. This may be operators 

who could drive more efficient, maintenance 
mechanics who need to choose between 
different repair options, and planners who 
influence the operations in a particular 
region. 

But how about the next level? Through 
smart planning and modern monitoring, 
operators will only need to do a repair job if 
there is a need for maintenance. Could we 
influence the choices of strategic planners, 
procurement departments and management 
in the same way? 

The structure of the pre-study is reflected 
in this report through both a general 
reflection on the potential of gaming, and 
exploration of 3 particular operations 
scenarios. 

 

1.1  Complex Adaptive Systems 
Besides the challenge of defining the term 

‘energy efficient’, there are several other 
major issues when it comes down to green 
procurement and operations: Should a 
transport system be energy efficient in 
construction, in use or in maintenance? How 
could one enforce these? Is it possible to 
include a life-cycle perspective during the 
procurement? What are the system 
boundaries to be included? How would one 
ensure the ‘greenness’ from a system’s 
perspective? And who is taking responsibility 
for that? Considering the various 
stakeholders involved, these types of 
questions are of key importance for energy 
efficiency. 

Because of the complex interactions 
between long term sustainability goals, 

procurement processes and multiple 
stakeholder-interests, fundamental insight is 
needed into their dynamics. Feedback cycles 
within this sector are very long, due to the 
expected lifetime of transportation 
infrastructure. This leads to the situation that 
the actual effects of green road choices may 
only appear much later. 

Therefore, given that the problem has (i) a 
multi-actor nature, (ii) separation of 
responsibilities between and within 
authorities, (iii) a very particular market 
structure, and (iv) unknown long-term 
interactions resulting from particular 
parameter settings, one can characterize 
energy-efficiency of infrastructure as a 
complex adaptive system with strong 
sociotechnical phenomena. 
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1.2  Goals for the ELSA project and this feasibility study 

Project ELSA stands for Energy 
Management System for Installations (In 
Swedish: Energiledningssystem för 
anläggningar). The overall goal is to create an 
energy management system that is compliant 
with the ISO 50001:2011 standard to 
ultimately reduce the amount of energy used 
in large-scale installations within the rail and 
road sector. 

ELSA is aiming to be a Nordic project, to 
which the Swedish Transport Administration 
(Trafikverket) has taken the initiative, but 
with support of and in collaboration with the 
other Nordic transport administrations, from 
for instance Denmark, Norway, Iceland and 
Finland, including their autonomous regions 
Åland, Faroe and Greenland. This 
collaboration shall promote an open data 
structure and a broader adoption in the 
infrastructure sector that can influence 
standardisation and uptake of the methods. 

The idea to be explored in this feasibility 
study is whether currently existing, common 
jobs and tasks can become part of a game 
structure in which colleagues, departments, 
contractors, drivers and many more actors 
and institutions can play together or alone in 
competitions and quests. The project aims to 
get a grip on the energy use in infrastructure 
maintenance and to help minimizing this. 

In the first step, ELSA looks primarily at the 
electricity and petrol consumption in 

maintenance of roads and railways. In latter 
stages, potential is seen in including the 
investment, traffic control and real estate 
management parts, amongst others, in such 
an energy management system too. It is also 
potentially interesting to explore the role of 
gaming mechanisms for managing other ‘soft 
targets’ like fish migration through culverts 
under roads and railways, travel times or 
even life cycle costs. However, thoughts on 
this are not included in this pre-study, though 
interesting to perceive in the larger context. 

This report has three focus areas. First of 
all, it explores the use of gaming methods as 
a potential driver for positively influencing 
energy efficient behaviour. Secondly, it 
explores the potential of managing energy 
efficiency in a systematic way by using 
gaming mechanisms. Thirdly, it looks into the 
requirements for getting a grip on energy 
consumption by knowing what is actually 
measured and stored. This last point aligns 
with the potential of using this data for 
gaming purposes. 

The Gaming and Participatory Simulation 
Lab (GaPSLabs) of KTH Royal Institute of 
Technology, Stockholm wrote this report for 
Trafikverket, during 2014. 
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2  Gaming, gamification, gaming simulation 
The field of gaming is a large and broad 

domain. It is a loosely demarcated field of 
interactive participatory activities, aiming to 
involve participants, who may be the real 

stakeholders in an activity that leads to 
something that is perceived as a positive 
result. This Section aims to give an overview 
of the aspects relevant to the ELSA project. 

 

2.1  Game versus Play 
Since the book by Johan Huizinga (1938) 

titled Homo Ludens (Huizinga, 1938) (the 
playing man), structured forms of play have 
been studied as means to for instance learn, 
create or change. Play has the notion of 
freedom, creativity and harmless 
experimentation. 

The word Game, both as a verb and as a 
noun, entails playful activity in a structured 
manner. A game is (usually) fun, entertaining, 
engaging and/or immersive, with a sense of 

gratification due to the play. It is the structure 
that is added to Game over Play that makes a 
game a method that can be used for purposes 
other than simple fun (even though the 
simplicity of fun should never be 
underestimated). 

There is a large range of structures that 
can be added to make a game, from different 
technologies (computer games versus board 
games), to rather complex rules systems, to 
simulations. 

 

2.2  Gaming simulation 
Gaming simulation is here defined as 

‘simulating a system through gaming 
methods’. Other terms used are simulation 
game, policy exercise and serious gaming. 
Different authors have different preferences, 
but generally the terms depend on the 
intended use of the method. Given the 
number of gaming titles and scientific 
publications, the use of gaming methods for 
learning is the most popular by far, typically 
occupying ‘serious gaming’ and ‘simulation 
game’ for usually computer-supported games 
that place the player in a simulated world 
(Bekebrede & Mayer, 2006); (De Freitas & 
Oliver, 2006); (Kriz & Hense, 2006). Learning 
about innovation in games is a popular topic 
for MBA-style versions, typically related to 
markets and supply chains (Meijer, van der 
Kracht, van Luipen, & Schaafsma, 2009); 
(Meijer, 2009). 

In the world of policymaking, there is half 
a century of history in using gaming as an 
intervention to bring together policy makers 
and other stakeholders in participatory 
events. Games provide a way to collectively 
decide firstly on the system boundaries and 
secondly on the dynamics of the system that 
will be played. Then, policies can be 
formulated in this simulated environment 
(Duke, 1974); (Duke & Geurts, 2004); (Mayer, 
2010). This approach relies on  the 5-C’s of 
gaming simulation for improving policy 
making, namely by understanding the 
Complexity, enhancing Creativity, enabling 
Communication, reaching Consensus and 
Commitment to action (Duke & Geurts, 
2004). 

Increasingly popular is the possibility to try 
out the effect of policies on a simulated 
system, and see whether innovation in roles, 
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rules, objectives and constraints can be 
made. This approach, although very relevant 
for policy-making, is actually a third use of 
gaming, for testing hypotheses (Peters, 
Vissers, & Heijne, 1998). This application is 

less common and puts great emphasis on the 
verification and validation of the gaming 
simulation (Klabbers, 2003), (Klabbers, 
2006);(Noy, Raban, & Ravid, 2006); (Meijer, 
2009). 

 

2.3  A history of gaming simulation? 
The terminology in the literature on 

gaming simulations is ambiguous about when 
to use the term simulation, game, simulation 
game, gaming simulation (Duke & Geurts 
(2004) use the term gaming/simulation). All 
concepts share the notion that human 
participants play a role in an artificial setting 
that models (an aspect of) reality. 

Duke & Geurts (2004) discuss the 
definition, differences and combinations of 
gaming and simulation (pp 35 – 41) to 
position their ‘policy exercise’ as a particular 
type of gaming simulation. This book uses 
their positioning for two reasons: firstly, they 
are particularly shaped for the gaming 
simulation method that is used in this book. 
Secondly, Duke and Geurts are among the 
most theorizing and structured users of 
gaming simulation in the field. 

Duke (1980) defined simulation as “a 
conscious endeavour to reproduce the central 
characteristics of a system in order to 
understand, experiment with and/or predict 
the behaviour of that system.” To be able to 
simulate one needs a model Duke and Geurts 
use the definition of Leo Apostel (1960, p. 
160), who defined a model as follows: “Any 
person using a system ‘A’ that is neither 
directly nor indirectly interacting with a 
system ‘B’, in order to obtain information 
about system ‘B’, is using ‘A’ as a model for 
‘B’”. The definitions used do not mention a 
structure, technique or implementation of a 
simulation or model. For the field of gaming 
simulation this is useful as the design may 

have many forms and incorporate many 
techniques, including complete sub-
simulations to support the human play. 
According to Duke & Geurts (2004), a gaming 
simulation is “a special type of model that 
uses gaming techniques to model and 
simulate a system. A gaming simulation is an 
operating model of a real-life system in which 
actors in roles partially recreate the 
behaviour of the system”. The partial 
recreation by actors in roles could be 
completed with additional elements, ranging 
from simple forms or fiches to complicated 
computer simulations. 

Meijer & Hofstede (2003) use the same 
elements as above in their definition, though 
their formulation is different and is 
particularly suited towards the simulation 
use of gaming. “Simulation can be defined as 
studying the effects of human behaviour or 
decisions on some key variables in a model 
that represents a real-world system. A game 
can be defined as a clearly delineated activity 
with its own roles, rules and incentives, 
carried out for its own sake. A gaming 
simulation is a simulation of a real-world 
system in the form of a game. This implies 
that the roles, rules and incentives of the 
game mimic some real-world phenomenon” 
(Meijer & Hofstede, 2003). 

Wenzler is an influential gaming 
simulation practitioner coming from the 
world of large-scale business simulations. In 
Wenzler’s nomenclature diagram all activities 
are called simulations. This is to emphasise 
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the need for similarity with real-world 
systems. The realistic simulations Wenzler 
(2003) describes are used in training for new 
work practices or evaluation of new designs. 
More abstract simulations tend not to 
illustrate specific work situations but general 
principles. Wenzler calls these gaming 
simulations. To make the link with the 
definition of Duke and Geurts the more 
detailed simulations of Wenzler do not use 
gaming techniques but real-world rules, roles 
and objectives and constraints. 

Around 2005 a new term came up that 
rapidly gained popularity: serious gaming. 
The term caught on in the computer (video) 
game industry mainly. World-wide the play of 
computer games is very popular and the 
(video) game industry is a billion-dollar-
turnover sector. The transition from video 

games to serious games is to build games 
upon models that have a scientific 
background instead of fantasy environments. 
It is hard to pinpoint exactly the differences 
between serious gaming and gaming 
simulation as the terms are used 
interchangeably. Both simulate an aspect of 
the real world and both use gaming 
techniques. Often the role of the participant 
in a serious game is a fictitious one in which 
he or she needs to find information or 
explore the model underlying the game. This 
role is not part of the scientific model. A role 
in a gaming simulation is an essential part of 
the model. The participant plays a role and 
thus influences the run of the model. In 
practice the distinction between serious 
games and gaming simulations is vague. 

 

2.4  Elements of a gaming simulation and a session 
To play a session with a gaming simulation 

one needs a design and a configuration. The 
design defines the institutional environment 
that spans the world within a session. The 
institutional environment is defined in ‘rules’, 
’roles’ and ‘objectives’ and ‘constraints’. 
These terms are based upon Gibbs (1974) to 
define the structure of gaming simulation. 
The configuration determines the values of 
the parameters of the design and the 
situational factors. In the present book, the 
parameter settings are called the ‘load’ and 
the situational factors the ‘situation’ of the 
gaming simulation. 

The roles in a gaming simulation are 
divided into roles for participants and roles 
for game leaders. Roles do not necessarily 
match with the roles present in the real-
world aspect modelled. Roles can be abstract 
interpretations of real-world roles or 
envisioned future roles that do not exist at 

present. Roles in a gaming simulation are 
distributed over the participants. Roles can 
differ in the actions that they can perform or 
in the objectives associated, or both. Game 
leaders can fulfil a role too, enabling a pre-
scripted behaviour for a role. The game 
leader is like an actor in such a situation. 
When the role of a participant has nothing to 
do with the model itself (i.e. a fantasy role) 
such designs are not classified under gaming 
simulation but under serious games. 

The rules in a gaming simulation are 
specific for a role or generic for all 
participants in the gaming simulation session. 
Rules can mimic behavioural limitations in 
the real world or can be artificial constructs 
to change behaviour of participants. 

Objectives that participants experience in 
a session will most often be expressed in 
points or money to be earned. Different roles 
can have different objectives to create a 
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multiple attribute incentive system. 
Objectives can be individual or the combined 
goal of a set of roles. Objectives are needed 
to steer the actions in a session. The gaming 
element of a gaming simulation means that 
participants will be motivated to win or do 
the best they can in a session. In some gaming 
simulations, especially for learning, the 
objectives of the individual roles are not 
aligned with what the game leaders are 
interested in. The incentive structure can be 
shaped to promote selfish behaviour while 
seen from an overall view cooperative 
behaviour would be better. The 
confrontation of participants with their 
behaviour compared to the optimal situation 
is used for learning. 

Constraints limit the range of actions 
possible in a gaming simulation. They differ 
from rules as constraints limit the possible 
values of variables in a session. Rules shape 
the behaviour as they define what is allowed 
or forbidden. Constraints shape the values of 
punishments, the minimum and maximum 
values of time, money and points. Constraints 
can be set to make a gaming simulation 
match the real world or to make it explicitly 
different. 

The roles, rules, objectives and 
constraints are part of the design of a gaming 
simulation. A design itself often allows 
multiple ways to tune and use a gaming 
simulation. To be able to actually conduct a 
session two more inputs are required, namely 
the load and the situation. The load and the 
situation are not a part of the gaming 
simulation. 

The load can be defined as the values of 
the variables in the design of the gaming 

simulation. The term is used after Wenzler 
(2003) in the world of systems engineering it 
could be called the ‘state’, and in the world of 
multi-agent systems the ‘variable setting’. 
Gibbs (1974) uses the term ‘scenario’, but 
with the current use of this word by the 
computer game industry the term has a 
changed connotation. Without alterations to 
the design a gaming simulation can be shaped 
for different configurations. How many 
participants in a certain role, how much 
money or how many points are in a session at 
start-up, what is the value of punishments, et 
cetera? Depending on the complexity of a 
design, loads can lead to completely different 
outcomes of sessions. This gives the 
opportunity to use the load as independent 
or mediating variables in otherwise fully 
identical gaming simulations. Experiments 
can be set up using variations in the load, or 
with a constant load and variations in the 
situation. 

The situation of a session is all variables 
that surround a session but are not part of 
the design. The venue, selection of 
participants, the reasons for and 
consequences of participation, etc, are all 
part of the situation. Many of the situation 
parameters are determined through the 
actual organisation of a session. One of the 
most important variables in the situation 
when using gaming simulation for 
(quantitative) research is the ability to vary 
the selection and preparation of the 
participants. What do you tell them in 
advance? What is the social background of 
the group (culture, homogeneity, do they 
know each other), etc? 

 

2.5  Reasons to use gaming simulation 
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A gaming simulation makes people 
operate in a model, thus eliminating the need 
to build in psychological and sociological 
assumptions (Duke & Geurts, 2004). The 
actions of players within a gaming simulation 
consist of a set of activities aimed at 
achieving goals in a limiting, sometimes 
abstract context with many constraints. As 
participants take values and beliefs from their 
real life with them into a session, e.g. culture, 
it can be made part of a model, without the 
need to formalise it in a (computer) model. 

In the domain of supply networks (and 
perhaps even in the social sciences) research 
methods either study a phenomenon within 
its context with its associated issue of 
generalisability, or context-free to build a 
universal theory with the associated risk of 
missing the influence of contextual factors. 
This dichotomy in approaches boils down to 
the question as to whether it is better to 
study a phenomenon in depth, providing all 
possible links with contextual variables and 
thus losing the general applicability of the 
conclusions, or to study a phenomenon in a 
broad sense, using many respondents or 
subjects from various backgrounds and 

drawing a conclusion that is more universally 
true, but may have missed important 
contextual issues. Supply networks are 
known to be context dependent, for instance 
because of the product characteristics or 
geographic location. No wonder a research 
method that incorporates contextual 
variables like the case study method is 
popular among network researchers. 

Gaming simulation as a research method 
provides an intermediate step between the 
study of a case in a real-world context and the 
more context-free methods like 
questionnaires. A gaming simulation 
emulates a controlled context and thus 
provides a repeatable experiment. 
Participants can be selected from real-world 
supply networks or from other populations. 
Large numbers of participants, using 
participants with different backgrounds or 
from different networks and the possibility to 
manipulate the context in a controlled way 
make gaming simulation a laboratory-style 
experiment in terms of controllability with a 
context that resembles the real-life situation, 
as in case studies.
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Figure 2-1: Inputs and outputs of a gaming simulation session 

Figure 2-1 shows the inputs and outputs of 
a session with a gaming simulation. The six 
inputs just described determine the full 
environment present in a session. The only 
input that cannot be controlled is the group 
of participants. One can select participants 
and one can instruct them about the rules, 
roles, objectives and constraints but that 
cannot take away the relational history, 
experiences and world view of the humans 
that participate. On the contrary: because the 
six inputs on the left of Figure 2-1 are 
controlled, the participants are the only 
uncontrolled source of variation which makes 
a gaming simulation an ideal tool to test 
behavioural responses in a controlled 
environment. The session will yield 
qualitative and quantitative data. The 
participants gain an experience. This 
experience could be debriefed and made 
valuable for the participants themselves. The 
application of gaming simulation for learning 
purposes is based upon this experience. For 
research purposes it is important to note that 

participants with the experience of a session 
are different from naïve participants. 

2.5.1  Learning 
Positive learning effects of playing for 

young children are widely accepted in 
educational studies. The leading opinion is 
that children practice their social skills while 
playing. Gaming simulations (and serious 
games) are often used for learning practices. 
The range of complexity of the designs differs 
tremendously. From extremely simple 
abstract games by game-guru Thiagi (Dr. 
Sivasailam Thiagarajan) using a paper form 
and a good game leader to multi-day-multi-
player management games like the Global 
Supply Chain Game (Corsi, Boyson, 
Verbraeck, van Houten, & MacDonald, 2006) 
and gaming simulations by consultancy firms 
(Wenzler, 2003) all are meant for practising a 
role and learning new insights through 
experimentation and feedback. Gosen & 
Washbush (2004) studied the effectiveness of 
gaming simulations for learning. Summarizing 
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the best 39 papers out of 115 papers that 
describe results of gaming simulations, they 
conclude that at face value the effectiveness 
of both computer-supported gaming 
simulations and experiential exercises (more 
simple paper-based gaming simulations) is 
clearly supported by these papers. They do 
criticise, however, the lack of a shared 
measurement methodology to study the 
effectiveness. They even go so far as to 
conclude that: “ ... the criterion variable being 
used, which is learning (...), is illusive. To our 
knowledge, every attempt to concretise this 
variable has failed. As a field, we believe we 
know what it is, but what it looks like so it can 
be measured lacks form. (...) The problem lies 
at least in part in the nature of learning and 
the learners’ expressions of it. Learning is an 
internal mental process and what is learned 
and how it is learned is unique for each 
individual. To create an instrument able to 
capture what is actually learned is easier said 
than done. To get at this, learners have to be 
motivated to express their learning, (...)”. 
Most studies Gosen and Washbush (ibid) 
found used self-report of participants to 
indicate the learning. The second-largest 
group used objective measures. Druckmann 
(1994) investigated the effectiveness 
question too, and suggests that simulations 
with more 'fidelity' (similarity to a real-world 
situation) are better suited for learning actual 
practices, while more abstract simulations 
are better for learning insights. This is in line 
with the reasoning of Wenzler (2003). The 
usefulness for learning insights in complex 
problems has been most prominent 
(Druckman, 1994). 

2.5.2  Design-in-the-small and the policy 
exercise 

Klabbers (2008) presents a meta-
framework that tries to span a theoretical 

space that embodies all types of gaming 
(simulation). It is the result of his many years 
writing articles about and performing gaming 
simulations on complex social systems. 
Klabbers distinguishes between two types of 
design. Design-in-the-large is about changes 
made in social systems that exist in the real 
world. His work as a consultant has brought 
Klabbers into many organisations and 
governmental issues where changes in a 
social system had to be designed. Therefore 
he used gaming simulations that were a 
design-in-the-small of the real-world 
situation that should be ‘designed-in the-
large’. In a ‘design-in-the-small’, solutions, 
future situations or problems can be enacted 
and analysed, leading to a hypothesised 
possible solution for the design-in-the-large. 
Here the link can be made between (Duke & 
Geurts, 2004) and Klabbers (ibid) focus on the 
analysis and exploration of current and future 
social systems. De Caluwé, & Geurts (1999) 
analysed the use and effectiveness of gaming 
simulation for strategic culture change and 
concluded the approach was both useful and 
effective within certain limitations. 

Duke & Geurts (2004) mention five 
functions of gaming simulation that make 
them useful for their policy exercise (which is 
a special type of gaming simulation). They 
summarise the functions as the five ‘C’s: 
Complexity, Creativity, Communication, 
Consensus and Commitment to action. The 
complexity function is about the way in which 
gaming simulations can help in analysing 
complex situations with multiple actors and 
ill-defined problems. Creativity is about the 
way that gaming simulation can help people 
think outside of their normal environment. 
The last 3 C’s help change a real-world (social) 
system into the one that has been designed 
in a gaming simulation (Design-in-the-Large 
from Design-in-the-Small to quote Klabbers). 
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Communication between participants is 
facilitated by having them in the same room 
talking about the same topic, Consensus is 
created by the shared experience and shared 
formulation of the problem and possible 
solutions, and Commitment to action is 
gained from the possibility to successfully 
enact a future state. 

2.5.3  Gaming simulation for hypothesis 
testing 

While hypothesis generation is common 
using gaming simulation, the (quantitative) 
testing of a hypothesis is less prominent. This 
section explains why using gaming simulation 
for this function can be fruitful. 

In the world of science, paradigms 
frequently act as walls between disciplines. 
Paradigms assemble communities of 
researchers around a set of problem 
situations that these people have defined as 
relevant, and a set of methods that they have 
defined as acceptable (Kuhn, 1962). In the 
world of gaming simulation, the Journal 
Simulation & Gaming (S&G), ISAGA 
(International Simulation and Gaming 
Association) and the entertainment game 
industry set the standard. The majority of the 
published research papers from these three 
favour the science of design. 

Hofstede & Meijer (2007) argue that there 
is no methodological reason why gaming 
simulators should not employ some of the 
methods of empirical sciences when 
appropriate. Yet the potential role of 
empirical science is a controversial issue 
around gaming simulation. Apart from 
employing different techniques, the ‘two 
worlds’ employ different concepts of 
causality. Within the design sciences the 
major scheme is: build and evaluate in 
context-of-use, using process causality 
(Klabbers, 2006). Within the analytical 

sciences tradition the major scheme is: 
develop a theory and test or justify it, using 
variables and correlations. A corollary caused 
by the need for statistical significance is the 
tendency to rule out as many context 
variables as possible. 

The two types of causality do not need to 
bite each other. In the world of information 
systems this is more common (Benbasat & 
Zmud, 1999). Checkland & Scholes (1991) 
action research is another long established 
example. Using a survey or other empirical 
technique for getting to know about a real-
world problem situation is not controversial. 
But using a set of implementations of a design 
as a source of data outside the original 
context of the real world without the design 
can be controversial because action 
researchers doubt the relevance of these 
data, and perhaps with good cause. This is 
due to the empirical researcher’s tendency to 
discard context. Hofstede and Meijer’s point 
is that discarding context is not a prerequisite 
for doing empirical research. The following 
paragraphs focus on how to integrate 
methods in gaming simulation. 

Klabbers (2006) presents a meta-
framework that tries to span a theoretical 
space that embodies all types of gaming 
(simulation). It is the result of his many years 
writing articles about and performing gaming 
simulations on complex social systems. 
Klabbers distinguishes between two types of 
design. Design-in-the-large is about changes 
made in social systems that exist in the real 
world. In his words, the real-world situation 
should be ‘designed-in the-large’. In a 
‘design-in-the-small’, solutions, future 
situations or problems can be enacted and 
analysed, leading to a hypothesised possible 
solution for the design-in-the-large. Here the 
link can be made between Duke & Geurts 
(2004) and Klabbers. 
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2.6  Gamification 
Gamification is the use of game thinking 

and game mechanics in non-game contexts to 
engage users in solving problems. This 
emerging use of gaming is linked to the 
gamification of society (Burke & Hiltbrand, 
2011). Innovation can take place through 
game play if the incentives are such that the 
crowd can generate and implement their 
ideas in a system. Little scientific literature on 
this exist, and examples are UK innovation in 
pensions (Gartner, 2011) crowd sourcing of 
ideas in an insurance company (Bekebrede 
and Meijer, Forthcoming). 

While initially embraced as a new term 
after the hype of the term ‘serious games’ 
that later evolved into mainly games for 
learning, now the term gamification has 

received a lot of criticism. While there is a 
long list of studies that finds positive effects, 
there is increasing evidence that the design of 
pure gamification requires tremendous 
attention to the setup of correct incentive 
systems. Especially Deterding, Björk, Nacke, 
Dixon, & Lawley (2013) has characterised the 
initial popular strategies for gamification as 
not being fun. They can create an artificial 
sense of achievement. Gamification can 
encourage unintended behaviours when 
done wrong, and in his ISAGA 2014 keynote, 
Mario Herger addressed that the analysis of 
the incentive structure is the single point of 
failure for most gamification trajectories. 
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3  Game concepts for ELSA (game elements) 
The ELSA game concept attempts to 

improve the energy efficiency of the 
maintenance operations of Trafikverket. The 
eventual goal of ELSA is to be an energy 
management system for Trafikverket, 
implemented as a game that provides 
incentives and penalties for better energy 
efficiency, thereby influencing behaviour. In 
this section, we take a look at the 
requirements for the design and 
implementation of such a game. 

The maintenance operations that 
Trafikverket is responsible for are usually 
(sub) contracted to different companies or 
entrepreneurs. The contract between the 
company and Trafikverket specifies the 
parameters of maintenance. The company 
conducts these operations by hiring drivers or 
other personnel, and using different 

machines and equipment. A general 

institutional structure is depicted in Figure 
3-1 . 

There are several different types of 
maintenance operations conducted by 
Trafikverket. These maintenance tasks differ 
from each other in terms of seasonality, 
frequency of occurrence, impact, planning 
and so on. The gains in energy efficiency in 
some of these tasks come mostly from the 
operations, as in from the actual act of 
maintenance, but in some cases it comes 
from the planning of the tasks. For example, 
while clearing snow, the driver’s behaviour 
influences the energy savings more, while 
lighting roads or railways etc. planning 
influences the energy savings more. This 
implies that the savings in different types of 
operations accrue from different levels in the 
institutional structure, and people at all levels 

need to be players in the game.
 

Trafikverket 

Contractors Contractors Contractors Contractors 

Managers Managers Managers 

Area managers and 
other managerial staff 

Machine 
operators 

Machine 
operators 

Machine 
operators 

Figure 3-1: General Institutional Structure 
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Figure 3-2: Dimensions of organisation in the ELSA Game environment 

People at all levels are players in the game. 
The game tracks their daily actions, measures 
them for how energy efficient they are, and 
calculates scores based on the 
measurements. The players can compete 
within the game with themselves, or with 
other players at the same or different levels 
within the institutional structure. 

2 represents the different competitions 
that can be setup for the ELSA game. The 
ELSA game can be organized along three 
different axes: Levels, Companies and Tasks. 
Levels represent the different institutional 
levels that people (players) can belong to. 
Companies are the different companies or 

entrepreneurs planning and performing the 
maintenance tasks. Tas 

ks represent the different maintenance 
tasks, such as snow ploughing and road 
lighting.  

There are levels in each of the three axes. 
A competition at the Self level on one axis is 
where each individual player competes only 
with himself, and only on that axis. For 
example, a snow plough driver can compete 
with himself or herself, against his historical 
record of snow ploughing only. Combining 
the other axes, the player could compete 
with himself or herself, against his or her 
historical record while moving across 
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different companies, tasks or levels. Such 
competitions can occur when the player 
moves up institutional levels, or performs 
different maintenance tasks (such as 
ploughing snow in winter and mowing grass 
in summer) or working in different companies 
over time.  

The Same level on each axis represents 
competition along that axis, among people at 
that level. For example, competitions among 
snow plough drivers, across companies, or 
among all people at one company or among 
all people at that institutional level. Similar to 
the Self level, the other axes could be 
combined to create more competitions, such 
as between people at the same level 
competing across companies and 
maintenance tasks.  

The All level on each axis represents 
competition among all the people along that 
particular axis. People performing different 
maintenance tasks, such as snow ploughing 
and road lighting could compete against each 
other. Combined with the other axes, this 
leads to a competition where everyone is 
competing against everyone. In the figure, 
this is indicated at the top right of the cube, 
and is the ideal goal for the ELSA game. From 
this organization, there can be 27 different 
types of competitions. These have been 
broadly condensed into six different types, 
and depending on the data availability, the 
following levels of competitions can be set 
up: 

1. Competition only with himself or 
herself: The player, at any level is 
compared only with his/her 
historical performance. 

2. Competition within the company, 
within one level: In this case, the 
drivers or maintenance personnel 
compete with other drivers 

performing the same task within 
the same company. 

3. Competition within the company 
across levels: A competition only 
within one company, where 
personnel across levels compete 
with personnel from the same 
level and with personnel from 
other levels. 

4. Competition across companies, 
within one level: Personnel 
compete with personnel from 
other companies, all of them 
performing the same task. 

5. Competition across companies, 
across levels: All personnel 
working on the same maintenance 
scenario compete with each 
other. For example, everybody 
working on ploughing snow 
competes with each other, and do 
not compete with personnel 
working on road lighting. 

6. Competition across maintenance 
types: Everybody competes with 
everybody. Here people across 
levels compete with each other, 
irrespective of the task and 
maintenance scenario. 

The daily tasks of the people involved in 
maintenance influence the energy efficiency, 
and as such need to tracked and measured. 
Data on how people perform can be collected 
using various mechanisms, (see section on 
Data Specifications). The frequency of data 
collection influences the game design and 
mechanics. If the game needs to run real 
time, as in the game mechanics such as point 
calculation, etc. need to advance as and when 
the players perform their actions, the data 
collection also needs to be real time. This 
then has implications on the technology used 
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for building the game, and the technology 
and methods for data collection. 

To study the feasibility of the design and 
implementation of such a game for energy 
management, we chose to investigate three 
distinct scenarios. 

The first management scenario is that of 
ploughing snow, where roads are cleared of 
snow whenever snowfall happens. The 
behaviour of the driver driving the plough 
influences the energy efficiency of the task 
itself, but also saves energy for all vehicles 
driving on the road. 

The second scenario is that of road 
lighting, where regular maintenance and 
procurement of more efficient lamps and 
control systems saves the electricity 
consumed. 

The third scenario is that of maintaining 
switches on the Swedish railroad, where 
regular maintenance and immediate repairs 
reduces delays and saves fuel. The heating of 
switches in winter is handled by control 
systems which turn on or off heating based 
on weather. However, the implementation of 
such control systems is a strategic decision, 
and the players at this level can also be 
included in the game. 

The snow plough scenario is seasonal, 
whereas the other two are not. The 
behaviour of the maintenance personnel has 
the most influence on energy efficiency in the 
snow plough scenario, a more moderate 
influence in the switch maintenance and very 
little influence in the road lighting scenario. 

The road lighting scenario is mostly about 
planning, whereas the other two are not. 

The scenarios were investigated with 
relevant stakeholders, through three 
different workshops. The first workshop 
investigated the availability of data within 
Trafikverket in a workshop with project 
leaders from Trafikverket. The availability of 
data and the interest of contractors towards 
such methods was investigated in the second 
workshop, with participants from 
Trafikverket, and major contractors in 
Sweden. The third workshop investigated the 
feasibility of conducting such a game in other 
Nordic countries, with participants from the 
transport administrations of other Nordic 
countries. The notes from the first workshop 
are included in Appendix 1. 

In the following sections, we investigate 
the different requirements for the design of 
the ELSA game. Firstly, we investigate the 
data requirements for ELSA in Chapter 4, and 
the availability within Trafikverket. Based on 
the data availability, we suggest different 
game mechanics and possible ways to set up 
competitions in Chapter 5. We then 
investigate the different ways in which 
Trafikverket procures maintenance, and the 
implications of using such a game might have 
on contracting in Chapter 6. The different 
development models and recommendations 
on how the game can be implemented are 
described in Chapter 7.  
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4  Data Specifications for ELSA 
This section specifies the data necessary to 

create the core game concepts for ELSA. 
Since ELSA is a gamification system that 
incentivises energy efficiency, and also serves 
as an energy management system, the 
actions of every person in different 
institutions and organizations that influence 
energy efficiency and management needs to 
be measured, stored and quantified. 

Data on different aspects of maintenance 
operations is already being gathered by 
Trafikverket in different systems. For each of 

three scenarios we document the data 
already available, and the data that is 
missing. 

The data requirements and availability is 
analysed based on the institutional structure. 
For every level in the institutional structure as 
seen in figure 3-1, we look for data that is 
needed to quantify their influence on energy 
efficiency. This influence, which indicated the 
data requirements, is represented in a broad, 
conceptual systems dynamics model as seen 
in Figure 4-1. 

 

 
Figure 4-1: Systems Dynamics Model for Snow Plough 

Further, for each set of data requirements, 
assuming that it is already available, detailed 
parameters, the stakeholder currently 
responsible for maintaining the data, the 

source agency or system and the access to 
Trafikverket and E Bilaga 5: Principer för 
mångdata 
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4.1  Snow plough scenario 

Apart from snow being cleared as agreed 
to in the contract, workers familiar with the 
area also take proactive de-icing measures to 
prevent accidents. 

To make a realistic data model of this 
process, with the involvement of the 
stakeholders, we list the necessary 
parameters, data sources in Table 0-1. 

 
 

Table 0-1: Data requirements for snow ploughing 

Sl 
No 

Data Parameters Stakehol
der 
responsible 

Sourc
e or 
Agency  

Availab
le to 
Trafikverk
et 

Purpose 

1 Road 
network: 

GIS 
Topography 
Classification 

Link information, 
Annotated with driver 

survey data on hardness of 
topography 

Trafikverk
et 

NVDB Yes Link 
information, co-
related with 
surveys of 
drivers to 
annotate GIS 
database to give 
topography. 
Classification to 
give indication of 
traffic flow. 

 

2 Weather data Snowfall (cms/hr), 
density, start time, end time, 
per geography area 

Trafikverk
et 

VVIS Yes To normalize 
weather 
conditions,  

3 Machines or 
fleets 

Speed, Fuel consumption, 
gear changes, idle time etc, 
co-related with GIS and time 

Contracto
rs 

Unkn
own 

No Ping from 
machines with 
relevant data , 
which help 
estimate driver 
behaviour 

4 Traffic flow Vehicles/hour, per link in 
GIS database 

Trafikverk
et 

 
Tindra 
( DB 
storing 
statistics
) 

Yes To estimate 
energy saved 
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4.2  Road lighting 
Trafikverket or the contractor implements 

policies for energy efficiency for lighting 
roads across the road network. Fuel 
efficiency of road lighting can be measured 
across the road network in terms of counties, 
regions, and contractors. The road lighting 
scenario is less dynamic and changes in this 
scenario less frequent than that of the 
snowplough. The stakeholder tree is similar 

to that of the snowplough scenario. But the 
actions that affect the efficiency are taken 
higher on the stakeholder chain. The energy 
efficiency is more dependent on the 
equipment and policies than on the 
personnel who repair the equipment, 
although quality of repair can be estimated as 
well from this data. 

Table 0-2 gives an overview of data 
available for this scenario. 

Table 0-2: Data Requirements for Road lighting 

Sl No Data  Parameters Stakeholder 
responsible 

Agency or 
Source 

Available 
to 
Trafikverk
et 

Purpose 

1 Lighting for 
the road 
network 

Type and number 
of lights used per 
km of the road 
network  

Trafikverket Maximo 
(Asset 
managemen
t system) for 
all electric 
driven 
assets 

Yes To calculate the 
energy used for 
lighting 

5 Operational 
data 

Machines (machine 
identities) which perform a 
task (winter/summer 
maintenance) at a specific 
time, for long how, the route 
taken to within a particular 
area complete this task  

Trafikverk
et 

Mipm
ap 

Yes To estimate 
driver behaviour 
and to calculate 
points. 

6 Personnel 
Data 

Data on operators of 
machines  managers  
contractors  division with 
Trafikverket responsible 

Contracto
rs and 
Trafikverket 

Withi
n 
Trafikver
ket: 
Contract
ors and 
some IT 
systems  

Partiall
y  

To estimate 
driver behaviour, 
to attribute 
points to 
managers and 
contractors 
correctly.  
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2 Electric 
meter 
information 
( 
consumptio
n) 

kW/hr for a 
region, county, 
contractor  

Trafikverket Unknown  Unknown To find energy 
used by bulbs 
over time 

3 Standards 
of lighting 
equipment, 
wattage, 
luminescen
ce 

Power rating and 
equipment used  

Trafikverket 
and 
Contractors 

Contracts Unknown To calculate 
energy used by 
these bulbs and 
other equipment 
and then multiply 
it by the number 
in the network 

4 Operational 
data 

Frequency of 
repair and 
replacement of 
equipment 

Trafikverket 
and 
Contractors 

Maximo  Unknown To estimate the 
energy used for 
maintenance. Also 
to estimate the 
deterioration and 
hence the energy 
efficiency , quality 
of the equipment 
and the 
contractor over 
time  

5 Personnel 
data 

Personnel at the 
field  their 
managers  
contractors 
division in 
Trafikverket 
responsible 

Trafikverket 
and 
Contractors 

Unknown Unknown To attribute the 
points correctly 

 

4.3  Railway Switch Maintenance 
To maintain switches, personnel check on 

switches and report when there is any fault. 
They file a report on the fault. The 
maintenance crew fills out a form to get 
required equipment. The crew then takes out 

vehicle(s) to the site and fixes the fault. The 
crew also files a report of the action taken to 
fix the fault. 

The fuel efficiency in this scenario is also 
correlated to quality of maintenance. The 
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fuel efficiency and hence of the quality of 
maintenance can be measured by in terms of: 

• Faults / switch || passage || tonnage 
• Delay / fault 
• Repetitions of fault 

These measures can be aggregated and 
attributed over the tree of stakeholders in 
Figure 3-1. This process goes on around the 
year; the frequency of data collection is at the 
same as the frequency of the event (of 
maintenance). 

Table 0-3: Data Requirements for Railway Switch maintenance 

SI No Data  Parameters Stakeholder 
responsible 

Agenc
y  

Available to 
Trafikverket 

Purpose 

1 Netw
ork of 
switch
es 

Number of switches ( 
with their ids) / region / 
county / contractor 

Trafikverket BESSY  Yes To estimate the 
efficiency 

2 Weat
her 
data 

Temperature, snow and 
other conditions which 
affect the condition of 
switches 

Trafikverket VVIS Yes To normalize 
weather conditions,  

3 Opera
tional 
data 

Materials, invoices, 
preventives actions to 
maintain switches 

Trafikverket BESSY Yes, although it 
is not complete, 
as personnel do 
not have a 
practice of 
entering 
accurate data. A 
new interactive 
interface is being 
launched to 
encourage 
better practice. 
(See Appendix 1) 

Ping from 
machines with 
relevant data , 
which help 
estimate driver 
behaviour 

4 Perso
nnel 
data 

Personnel who conduct 
the maintenance  
managers 
contractors 
division in Trafikverket 
responsible  

Contractors 
and 
Trafikverket 

Unkno
wn 

Unknown To attribute the 
points correctly 
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4.4  Summary 
Operational data needed for the ELSA 

game is available across various systems. 
Data on the stakeholders or owners 
responsible for some of these systems is not 
accessible, but the data itself is collected in 
some form as discussed in Chapter 0. 
Operational data is collected on an 
automated basis in most cases, recorded 
from sensors or other devices, and entered 
by the maintenance personnel in other cases, 
but is collected regularly for each mission or 
task etc. 

In all three scenarios analysed, some data 
is required to build the game for one level, 
and other data to build correction factors so 
other competitions can be set up, such as 
competitions between two drivers, or a 
driver and a manager etc. These correction 
factors are required to make the competition 
fair by normalizing factors not entirely in the 
control of the players, such as weather 
conditions and the state of the machine etc. 
The formations of these factors are discussed 
in Chapter 0. Although operational data is 
available, data on the activities of people at 
other levels of the institutional structure is 
not readily available. To make the game 
feasible across levels as discussed in Section 
3, new forms of data collection and metrics of 
performance need to be established within 
the upper levels of the organization 
(managers and planners). 

A lot of the data collection is today already 
done real time, but some of the data is 
collected on a batch basis, usually after the 
maintenance task. This frequency of 
collection has implications for the game 
design and game play. If data is not available 
real time, real time game play will not be 
possible. Players can only play the game on a 

similar schedule as that of the data collection, 
i.e. game play can move forward only when 
new data is available. When setting up new 
forms of data collection, this needs to be 
considered. 

The IT systems within Trafikverket seem to 
be of at least 2 types, as discovered during 
the feasibility study: 

Internal systems/tools built for 
Trafikverket – Examples are Mipmap and 
Bessy. These systems seem to be built for the 
unique requirements of Trafikverket. These 
systems will be easier to examine and data 
from these systems can be collected with 
more authority. 

Systems used by Trafikverket – Example 
for this is Maximo (an assets management 
database). Maximo is an enterprise product 
by IBM. The input, the data standards and the 
workflows are fixed. Maximo specially seems 
to be able to work with internal systems as 
well (IBM Software). In general, with such 
licensed software, there might be limitations 
of querying with this product’s database to 
collect the data needed for the game. 

The previous point raises the issues of 
availability and collectability as they are no 
longer the same. Operational data for many 
scenarios might be available, but if the data 
lies in a licensed software product’s database 
(such as Maximo), it might be hard to get to 
as there will be licensing and cost issues when 
querying the data in a way that is not 
expected in the software product, or in 
creating a new interface on the product to 
collect data for the game. 

The software interfaces to pull data from 
different sources to the game would need to 
be designed, while considering privacy and 
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anonymity of players, and connectivity to 
other interfaces which calculate points.
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5  ELSA Points Attribution 
 

5.1  Scoring Principle 
Every player in the game is scored on three 

basic attributes: money, energy and 
emissions. The scoring is for each individual 
mission or day or unit of time, which can be 
different for every scenario. For example, 
while ploughing snow, the score can be 
calculated per day or per hour or between 
activation and deactivation of the plough, or 
between driving out the machine and 
returning it to a garage. The scores are based 
on the quantity of money and energy saved, 
and the quantity of emissions. While some 
savings can be done during the maintenance 
task itself, most of the savings accrue by 
people using the infrastructure being 
maintained. Hence, the money, energy and 
emissions saved or not saved by all the users 
of the maintained infrastructure also factor 
into the score calculation. 

Given that data is available only for 
operational tasks (see Chapter 4 on Data 
Availability), the scores for all players in the 
game have to be calculated based on 
operational data. Thus, scores for managers 
(within a contractor organization), planners 
(within the transport agencies), and other 
higher levels in the institutional structure 
have to be inferred from this operational 
data, or other means. For the operations 
personnel, and their managers, the scores are 
calculated based on the operational data 

available. The personnel at other levels, 
scores need to be calculated based on 
operational data, and expert panels which 
can infer how plans and strategies influenced 
operations. 

Once scored, every player can be 
compared against his or her own 
performance. For competitions with other 
players at the same level, some correction 
factors need to be applied, so the 
competition can be fair. For example, two 
snow plough drivers can compete with each 
other if the geography, weather and 
machines are the same. Therefore, those 
factors will need to be corrected for if two 
drivers in different countries can compete 
against each other. Similarly, other correction 
factors might need to be applied for different 
levels in the organizations. For competitions 
across different levels, the scores are 
calculated differently. 

The scoring mechanisms for each scenario 
need to be different, since the data and the 
data availability is not the same for each 
scenario. As more scenarios are added, 
different rules and mechanisms will need to 
be designed based on the requirements and 
resources available. For the three scenarios 
being considered in this study, a proposal for 
the scoring mechanism for each is outlined in 
the following sections. 
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5.2  Snow Plough Scenario 

For every mission (or other unit of time), 
the driver score is a function of the following: 

• (Fuel Consumed Per Hour or Fuel 
Consumed Per Volume of snow or 
Fuel Consumed Per km), and 

• (Fuel Consumed per vehicle per 
km or Time Taken per vehicle per 
km), and 

• (Time or Distance Driven) 
To compare across drivers, these scores 

have to be collected for every mission, and 
corrected for the following: 

1. Weather: Volume and density of 
snow, weather conditions while 
driving etc. 

2. Machine: Condition of the machine, 
average fuel efficiency depending on 
the age of the machine 

3. Topography: Terrain, to correct for 
gradients, road wear and tear etc. 

To make the competitions fair, all the 
correction factors are normalized, and then 
factored in the score calculations. 

For comparisons across different levels, 
for example to compare a manager and a 
driver of the snowplough, the manager’s 
score will be calculated such that his score is 
an average of the drivers he manages. To 
compare across the same level, for example 
one manager against another, the managers’ 
score will be calculated differently, namely by 
using the total consumption, corrected for 
the characteristics of the region. If the game 
sets up competitions across levels, then for 
people/players at planning and management 
levels, their scores for each competition 
(competition with the same level, 
competition with operations personnel etc.) 
are calculated differently. 

For comparison across managers, the 
manager scores (assuming one manager is 

responsible for several drivers), for each day, 
the driver scores can be aggregated (a 
cumulative sum). The following correction 
factors need to be applied: (Other correction 
factors such as weather, topography, etc. 
have already been applied in the calculation 
of the drivers’ score) 

1. Number of Drivers 
2. Number of Machines 

For comparing a manager and a driver, in 
the initial periods of the game, the manager’s 
score can be an average of the drivers’ 
performance. Thus, the manager’s score will 
be a sum of all the drivers scores (the score 
for comparing across managers), divided by 
the number of drivers. This score gives an 
indication of how the manager is performing 
on the basis of individual drivers, and can be 
compared with the driver’s performance. 

Over a period of time, as more data is 
collected, the variation in the manager’s 
score (as described in the previous 
paragraph) can be calculated. This variation 
(corrected for changing drivers and 
machines) gives the true performance of the 
manager, and can be substituted as the 
actual score of the manager. 

For players higher in the institutional 
structure, such as planners, the degree of 
influence of their initiatives on the 
maintenance operations has to be calculated 
and provides their score. Expert panels can 
then score the plans or develop the rules 
based on which scores can be calculated. 
Initiatives and plans implemented at higher 
levels to improve maintenance and reduce 
energy consumption can be scored using 
expert panels or their rules in combination 
with measurements of operations data over 
a period of time. These scores can be 
aggregated or disaggregated in different time 
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scales for comparisons with other levels, such 
as comparisons with managers and drivers. 

 

5.3  Road Lighting Scenario 
The scores for the maintenance personnel 

are based on fuel consumed while 
performing the maintenance operations and 
electricity saved by doing timely 
maintenance. 

For the maintenance personnel, the scores 
are a function of the following: 

• (Fuel Consumed Per Hour Or Fuel 
Consumed Per km or Fuel 
Consumed Per Maintenance Task), 
and 

• (Electricity Consumed Per Lamp), 
and 

• (Time or Distance Driven) 
• The Number of Lamps 

To compare across maintenance 
personnel, these scores have to be calculated 
every mission (or other unit of time as 
described above) and corrected for the 
following: 

1. Maintenance equipment, number of 
vehicles available for maintenance, 
etc. 

2. Lamp specifications 
3. Weather 

Similar to the snow plough scenario, the 
manager scores are calculated differently for 
comparisons with managers and for 
comparisons with maintenance personnel. 

For comparison across managers, the 
manager scores (assuming one manager is 
responsible for several maintenance 

personnel and for a large area), for every 
maintenance task, the personnel scores can 
be aggregated (a cumulative sum). The 
following correction factors need to be 
applied: (Other correction factors have 
already been applied in the calculation of the 
drivers’ score) 

1. Number of transports, drivers, etc. 
2. Number of lamps to be maintained 

For comparing a manager and repairmen, 
in the initial periods of the game, the 
manager’s score can be an average of the 
personnel performance. Thus, the managers 
score will be a sum of all the drivers scores 
(the score for comparing across managers), 
divided by the number of personnel. This 
score gives an indication of how the manager 
is performing on the basis of individuals, and 
can be compared with the driver’s 
performance. 

Similar to the snowplough scenario, the 
managers’ performance is tracked over time 
and variations calculated which gives a more 
accurate representation of the score, and can 
replace other mechanisms for calculating the 
score. 

Again, similar to the snowplough scenario, 
expert panels in combination with 
operational data are used to evaluate 
planners’ influence on the operational 
performance and their scores are calculated 
based on this mechanism. 

 

5.4  Railway Switch Maintenance 
The scores for this scenario is based on 

energy consumed while performing the 
maintenance task, and delays that occur 
because of switch faults. 
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The scores for the operations personnel is 

a function of the following: 
• (Fuel Consumed Per Hour Or Fuel 

Consumed Per Trip Or Fuel 
Consumed Per Fault Or Fuel 
Consumed Per Switch), and 

• (Fuel Consumed Per Hour Per 
Train Delayed), and 

• (Time delayed) 
• Number of Switches 

To compare across maintenance 
personnel, these scores have to be collected 
every mission, and corrected for the 
following: 

1. Switch: Age of the switch, technology 
(tendency to fail etc.) 

2. Maintenance equipment, such as 
transport 

3. Weather 
For corrections, the factors have to be 

normalized based on age, technology or 
other parameters. 

Similar to the other two scenarios, the 
manager scores are calculated differently for 
comparisons with managers and for 
comparisons with maintenance personnel. 

For comparison across managers, the 
manager scores (assuming one manager is 
responsible for several personnel), for every 
day, the maintenance personnel scores can 
be aggregated (a cumulative sum). The 
following correction factors need to be 
applied: (Other correction factors such as 
weather, topography etc. have already been 
applied in the calculation of the drivers’ 
score) 

1. Number of drivers 
2. Number of Machines 
3. Number of Switches 

For comparing a manager and a driver, in 
the initial periods of the game, the manager’s 
score can be an average of the drivers’ 
performance. Thus, the managers score will 
be a sum of all the drivers scores (the score 
for comparing across managers), divided by 
the number of drivers. This score gives an 
indication of how the manager is performing 
on the basis of individual drivers, and can be 
compared with the driver’s performance. 

Similar to the other two scenarios, 
historical data is tracked to get more accurate 
scores for managers, and expert panels and 
operational data are used to get scores for 
players higher in the institutional structure. 

 

5.5  Limitations and Implications 
All scores have to be calculated based on 

the available operational data. As of now, 
there is no available data to track the 
influence of planners higher in the 
institutional structure on energy 
consumption. To be able to measure the 
entire institutional structure accurately, 
some standardized way of collecting and 
analysing contracts and plans has to be 
developed. 

Each maintenance scenario is different, in 
terms of the actual operations, the way it is 

planned, its impact on energy consumption, 
frequency of occurrence and seasonality. The 
data collected for each task is different, and 
the availability is different as well. This 
implies that the scoring mechanism is 
different for each scenario, and has to be 
built separately. As more scenarios are added 
into the game, the mechanisms for that 
scenario will have to be added. Comparison 
across these scenarios will be difficult 
without correcting for even more factors and 
collecting more data.  
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6  Procurement 
Procurement is “measures taken by a 

contracting authority with the aim of 
awarding a contract or concluding a 
framework agreement regarding products, 
services or public works” (Swedish Public 
Procurement Act SFS 2007:1091, Article 13). 

The procurement process is designed to 
stimulate free and fair competition with the 
aim of forcing each supplier to be more 
innovative and produce better quality 
products at lower prices. As a result of this 
increased competition, it is assumed that 
consumers (in this case Trafikverket) will pay 
less for better products. 

Details of the procurement process are 
specified in contract documents. Description 
of the document is guided by the laws of 
procurement, such as: 

• EU: Directive 2004/18/EC of the 
European Parliament on the 
coordination of procedures for the 
award of public works contracts, 
public supply contracts and public 
service contracts, 

• EU: Directive 2009/81/EC, 
• Sweden: Lag (2007:1091) om 

offentlig upphandling, 
• Sweden: Lag (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänste, 

• Finland: Laki julkisista hankinnoista 
(348/2007), 

• Finland: Valtioneuvoston asetus 
julkisista hankinnoista 
(24.5.2007/614), 

• Norway: Lov om offentlige 
anskaffelser, 

• Denmark: Bekendtgørelse om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
offentlige vareindkøbskontrakter, 

• Denmark: Offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og 
anlægskontrakter. 

All these laws specify that a procurement 
contract is a legal document which binds both 
parties (in this case Trafikverket and a 
contractor) to fulfil their obligations. These 
obligations include completing assignment by 
satisfying technical and functional 
specifications or paying for said service. 
However these obligations also describe 
other processes and aspects related to the 
procured item. One such aspect is related to 
data and its availability. It could require 
descriptions of equipment used in terms of 
characteristics and fuel consumption of 
machinery or requests to provide records for 
every time that a service task is performed. 
Contractors have to provide all data specified 
in the contracts, but this does not mean that 
contractors are required to provide all 
information they have. This leads to a 
situation where some information about the 
procured product or service is not available to 
Trafikverket because it was not specified in 
the procurement contract. 

 

6.1  Procurement around the Snow Plough Scenario 
Snow ploughing is a maintenance work 

that is done based on work assignment 
contract (Uppdragskontrakt). It is a form of a 
service contract (Tjänstekontrakt) that is 
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used for maintenance, consulting, financial 
and ICT-related services, etc. There are some 
other documents that go along with 
assignment contract such as administrative 
regulations (Administrativa Föreskrifter) or 
standard description (Standardbeskrivning). 
They are mainly dealing with general work 
descriptions rather than the procurement 
process itself. 

All these documents provide detailed 
description of requirements to fulfil the 
maintenance work. It includes allowed snow 
bank width and height, visibility 
requirements, cleaning orders near lanes, 
pathways and bus stops, and much more. 
Each contract can be different but they still 
have very detailed levels of requirements 
that contractors have to fulfil. 

Contractors can make sure that they meet 
all requirements only by measuring their 
performance. It means that they collect data 
on their actions as is discussed in Chapter 0. 
This could include data about: 

• environment and conditions 
(weather, traffic, geography, road 
quality), 

• available resources (vehicles, 
workers, salt or sand mix, 
knowledge), 

• work performance (usage of petrol, 
utilisation of time, travelled 
distance), and 

• work result (quality measures) 
The data produced is analysed by 

contractors at least to determine if the 
procurement requirements are fulfilled and 

some of data is reported to Trafikverket 
according to the contract. However reported 
data is only part of data and in some cases it 
can be aggregated data. For example, 
contracts state: “The contractor shall (…) 
report sand and salt consumption, for the 
previous month” (Standardbeskrivning för 
Basunderhåll Väg). Information about 
location, time and reasons for using sand and 
salt does not go to Trafikverket. The same 
applies to other data. Thus, the situation right 
now is that contractors make a lot of 
measurements to assess whether they are 
satisfying the requirements in the contract, 
but Trafikverket does not have access to all 
this data because it is not specified in the 
contract. This was discovered in the second 
workshop, where most of the participants 
from the contractors mentioned that a lot of 
data is collected but not disclosed to 
Trafikverket. 

Data that is reported to Trafikverket can 
be used for the game. The Purchaser's 
Confidentiality Requirements, which relates 
to the disclosure of data on Assignment 
Contracts states: “According to the Official 
Secrets Act (SFS 2009: 400), which relates to 
confidentiality of information of the client, 
the procurement consultant becomes aware 
of the tender of the client. Confidentiality 
refers to the prohibition to disclose any 
information, whether it is done verbally, 
through documents disclosed or otherwise. 
Information covered by the confidentiality 
can be managed on condition that there is no 
risk from third parties that are part of the 
data” (see Appendix 3 for original text). 

 

6.2  Procurement around the Road Lighting Scenario 
The Road Lighting Scenario focusses on 

obtaining most energy efficient equipment in 
the most energy efficient way. This is 

applicable for the equipment itself as well as 
for the logistics or delivery. In most cases this 
is procured by a supply agreement 
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(Leveransavtal) or supply contract 
(Varukontrakt). 

Such contracts are devolved based on 
standards, which in this case is MEW ‐ 
classes listed in Standards of Lighting 
Equipment, Wattage, Luminescence EN 
13201 ‐ 2:2003. A bit of an exception is 
Denmark that has used an option always to 
have a requirement for the area adjacent to 
the carriageway and the size of the area is 
defined as 3.5 meter. 

Based on this standard, procurement 
project includes functional characteristics of 
the equipment. It can include brightness 
characteristics, service life etc. It is typically 
against EU procurement rules to specify a 
brand in a procurement project, but the 
brand has to be specified in the final awarded 
contract. 

The supply agreement refers to 
administrative regulations that regulate the 
confidentiality of tender documents: 
“According to the Official Secrets Act (SFS 
2009:400) confidentiality of tender applies 
strictly until the award decision. After, 
tenders and other contracts become 
available for public information. Even if a 
bidder has requested confidentiality, there is 
no guarantee that the item in question will 
remain confidential” (see Appendix 3 for 
original text). 

It means that data of the winning tender is 
available to Trafikverket for its purposes 
according the contract. 

However this still does not specify the full 
description of the product. Often, 
operational details are skipped, such as 
delivery process, utilisation process and so 
on, which include the data that is important 
for the game. 

 

6.3  Procurement around Railway Switch Maintenance 
The scenario for Railway Switch 

Maintenance could be characterised as a 
maintenance contract, supply contract or a 
work contract (Byggentreprenadkontrakt, 
Varukontrakt eller Tjänstekontrakt). This 
could be specified in any of the three types of 
contracts since railway switch maintenance 
includes several different aspects. First of all 
it requires presence of physical equipment 
(such as switches) to perform the work, 
which need to be procured. Then there is a 
maintenance aspect when there is a need to 
change or fix some elements. And then it 
could include the construction of new tracks, 
if current infrastructure cannot be used any 
longer. 

In case of a maintenance work, 
procurement is similar to the snowplough 
case. In case of a work contract, data is 
available according to contracts: 
“Construction works are measured and 
compensated according to measurement and 
compensation rules” (see Appendix 3 for 
original text). But even with this, data is 
collected for each aspect related to energy 
management. For example some actions 
taken such as switching off electric 
equipment or machines during work brakes 
are not included in the work description and 
are typically not monitored. Thus despite 
measurement rules, some important data is 
not observed. And again Trafikverket often 
does not require such data from contractors. 
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6.4  Access to Databases 

Information that is available in 
procurement process is an aspect that has 
been discussed before in Chapter 4 while 
elaborating the three scenarios. It is also 
important to know how this information can 
be accessed. The project required data from 
several databases (see Appendix 4 for original 
descriptions): 

• NVDB (National Road Database) 
covers a reference road network and 
a big amount of data connected to 
the road network. NVDB is used by 
both public and private actors. NVDB 
is collaboration between 
Trafikverket, the Swedish Transport 
Agency, The Swedish Association of 
Local Authorities and Regions, 
forestry and Lantmäteriet, where 
Swedish Transport Agency is the 
responsible agency. 

• VVIS is a weather information system 
of Trafikverket. The Transport 
Administration has placed their own 
weather stations at points along the 
roads where the risk of slipping is 
greatest to get more accurate and 
more local information than forecast 
providers can provide. Information 
from these sources is sent to those 
who have the task of clearing snow 
and ice. 

• Tindra is a traffic measurement 
system, which measures and 
presents information about traffic on 
state roads. The information is used 
in Trafikverket for planning 
operations and maintenance of the 
road network. 

• Mip-kartan is a Trafikverket system, 
which is primarily intended to get 
data from snowplough machines. 

• BESSY is a system for inspecting 
safety, maintenance and control for 
rail infrastructure. 

• Maximo is a maintenance system 
that is primarily intended for 
administration of technically complex 
road and tunnel facilities, as well as 
ITS facilities. Sigma 
(http://sigmaitm.se) is responsible 
for managing and developing 
Maximo. 

Most of them are owned and maintained 
by Trafikverket, however there are databases 
that are owned by third parties. In this case 
procurement contracts should specify what 
connections are allowed and are supported. 

6.4.1  Access to External Databases 
Some databases are not owned directly by 

Trafikverket and are provided as a service. 
Maximo is such an example. They are 
developed and maintained by third parties 
based on a contract. 

Such contracts specify what is supposed to 
be provided, as well as what can be changed 
after system is in use. Since the game might 
require data queries that are not typical, 
changes might be needed in the contract for 
additional services to develop these queries. 

6.4.2  Access to Internal Databases 
Currently Trafikverket stores all its 

contracts in the Maintenance Project Portal 
system (Projektportal Underhåll). This is a 
closed database. Access is granted by the IT 
department if one of Trafikverket’s units 
requests it. After access is granted, one has 
access to the list of all contracts, but it is still 
impossible to see the content of any contract. 
This is because the content of each project is 
controlled by a project manager, who can 
give final access to a specific contract. When 
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several projects have to be viewed, 
permission from each of the project 
managers is needed. This is true even in cases 
when it is the same person - access to each 
project happens individually. 

Thus access to any of projects requires 
multiple steps: getting general access to the 
system and then getting access to specific 
project. The case can be even more 

complicated if there is a need to contact 
several projects (for example, contacts of 
railway switches maintenance could refer to 
contracts about obtaining necessary tools or 
details). Then it becomes a multi-step process 
where each step can take quite some time. 

For this feasibility study, it took more than 
a month to get access to at least one project. 

 

6.5  Summary 
The procurement of a service or supply 

defines a priori all legal requirements, 
including information on what data will be 
provided to Trafikverket. Trafikverket is also 
obliged to make public data on its activities, 
including contracts and measurements, etc. 
as defined by the Public Access to 
Information and Secrecy Act (Offentlighets- 
och sekretesslag (2009:400)). A current 
problem is that contractors have to provide 
all required data but not anything else 
despite the fact that they may have collected 
additional data while performing 
Trafikverket’s tasks. 

This could lead to situations where data 
required for the game exists but Trafikverket 
has no legal access to it. One solution could 
be to make procurement processes and 
contracts stringent by requiring more data. 
This implies that the data requirements are 
identified and defined before the 

procurement contract is developed. It might 
be hard to make such changes for all types of 
contracts in all regions, and could also make 
some contractors less inclined to participate 
in tenders reducing the effectiveness of the 
procurement process. 

The ideal solution would be to get 
contractors interested in data sharing by 
including them in the game, providing game 
results which could help to increase profits 
and other benefits. Including contractors in 
the game implies that some elements in the 
procurement contracts need to be changed, 
to make room for additional tasks and data 
collection for the game, but also to ensure 
that these changes don’t have adverse effects 
on the actual performance of the 
maintenance tasks. 
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7  Development Models 
Implementing ELSA as a game also serving 

as an energy management system creates a 
new management layer which might conflict 
with existing structures. Every task carried 
out by Trafikverket expends energy, and such 
a management system will span across 
Trafikverket’s organizational structure. It will 
influence access to data, procurement 
procedures, change incentives and penalties 
for everyday tasks, and change behaviour of 
people. 

The ELSA game can be implemented in 
many different ways, and can take many 
different forms as described in earlier 
sections. The game design will certainly be 
complex, as well as its implementation given 
the scope of the project and the influence on 
management structures. Listed below are 
some best practice principles to follow for 
implementation, discovered through the 
different workshops, and in line with the 
work of Ivo Wenzler, a senior game developer 
at Accenture and TU Delft: 

1. Together with contractors: This project 
is best implemented in partnership with 
contractors. This can potentially ensure co-
operation, and disclosure of other data 
sources currently hidden from Trafikverket. 
This will also ensure that the game design is 
aligned with the maintenance context, 
ensuring relevant feedback to the players 
through the game. This point was 
emphasized by contractors in the second 
workshop. 

2. Voluntary basis: The participation in the 
game should be voluntary, and not enforced 
from the top down. This will ensure interest 
and longevity for the game. 

3. Start with operational data: It is also 
best to implement the game in pieces, 
starting from the operational level. This level 
is easiest to implement since the data is 
available mostly for this level and can be 
easily retrieved. Also this level is a good fit for 
the game requirements, since behaviour at 
this level directly influences energy 
efficiency. 

4. Independent Platform: The game is best 
implemented as a separate platform initially, 
without integrating into current 
management practices. This initial 
implementation will serve as a test case 
where its influence on behaviour can be 
observed. As more and more maintenance 
scenarios are integrated into the game, the 
game platform can be slowly transitioned 
into becoming an energy management 
system. 

The implementation of the game requires 
some software development. At the very 
least a user interface for the player, flexible 
data connections to existing systems within 
Trafikverket, business logic for the game 
mechanics and database systems for storing 
and management of results need to be 
developed. The game design and 
implementation can be organized in different 
ways, described in the following sections. 

 

7.1  Custom Built by a Transport Administration 
The game can be owned and built by a 

transport administration (in this case 
Trafikverket). The development of the 
software can be outsourced to an IT 

company. In such a scenario, the data 
management for the game will be handled 
well by the IT company, and the data will be 
completely owned by Trafikverket avoiding 

 

Project ELSA FinalELSA 
förstudie rapport 2015-4-20 

Document:  
Version: 1.1 

Date: 
2015-04-

203 

Status: 
Final, public 

Page
: 

83 / 
102 

 KTH GaPSlabs as FUD uppdrag for Trafikverket 
 



ELSA Final report  

 
any legal hassles of data sharing, but at 
present such companies usually have no 
experience in game design. It will also be hard 

to develop the game in partnership with 
contractors, and further development, 
changes and enhancement will be difficult. 

 

7.2  Third Party Service 
In this development model, the design, 

implementation and maintenance is done by 
a gaming company. The players, or the 
organizations subscribe to the game as a 
service, and each new maintenance scenario 
that needs to be included in the game can 
become a new service, or expand the service 
already provided. Such companies deliver 

better game experience. However, the data 
needed for the game should be shared to an 
external partner, which is the gaming 
company. The cost that Trafikverket and 
contractors incur is the service subscription, 
which will need to be renewed periodically or 
for new service subscriptions for additional 
scenarios. 

 

7.3  Crowd Based Modular Structure 
In this case, the development is mostly in 

implementing frames for the game. This can 
be done by a gaming company. Once these 
frames are implemented, they can be 
customised for each individual scenario by 
either contractors, individual players or the 
transport administration. Such 
implementations are very hard to manage, 
and require an organization in control of the 

concept. But this ensures a lot of involvement 
from players and enthusiasts, and also 
ensures good game design and game 
mechanics, since the crowd based model 
ensures quality and relevance. Amongst 
others the World Bank (Urgent Evoke) and 
the game Betaville (www.betaville.net) are 
successful examples of this approach. 
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8  Conclusions 
Gamification is the use of game thinking 

and game mechanics in non-game contexts, 
to engage users in solving problems. 
Gamification encourages innovation, 
participation and collaboration, if designed 
properly. Innovation can take place through 
game play if the incentives are aligned with 
the problem context and users can 
implement their ideas in the system. Game 
mechanics are also powerful in changing 
behaviour. Gamification can be of a pure type 
(only using real data and real incentives) or a 
mix with gaming simulation (in case parts of 
reality can better be modelled). 

We analysed the feasibility of using 
gaming in improving energy efficiency in the 
maintenance operations for Trafikverket. 
Through the analysis of three different 
maintenance scenarios, we explored the 
different types and forms the game can take, 
the requirements for the game in terms of 
data and software, the influence the game 
can have on procurement and changes in 
procurement to make the game possible. 

Trafikverket is mostly a networked 
organization, where many functions are 
procured as services through various 
contractors, who then sub-contract other 
services. Improving energy efficiency in this 
complex structure is a hard task. The use of 
gamification in this context is to influence 
behaviour of people at all levels in the 
institutional structure such that this change 
results in a positive influence on the system. 
The ELSA game should therefore be capable 
of including everyone as players within the 
game, but depending on feasibility, can be 
structured in many different ways. 

The operational data for all scenarios are 
available. However, for some maintenance 

scenarios such as road lighting, most of the 
influence on energy efficiency comes from 
planning, and not really on efficient 
operations. Data on planning for 
maintenance, while available in the form of 
contracts and reports, cannot be easily and 
automatically retrieved for the game. Unless 
different data collection mechanisms for 
people at higher levels are implemented, 
including people at these levels in the game 
will be a complicated affair. 

Designing and implementing a game only 
at the operational level is extremely feasible 
and fairly easy as well. It also fits the general 
practice in gamification, where games are 
most successful in contexts where the tasks 
are mostly homogenous and repetitive. 
Including higher levels in the game implies 
the creation of different game mechanics for 
different levels, since the right data sources 
are not easily available. While this is still 
possible, the design and implementation 
becomes complicated. Further, to keep the 
game simple, each maintenance scenario has 
to be its own competition, and competitions 
across these scenarios are less feasible. 

The collection of data is hampered by the 
procurement procedures followed by 
Trafikverket. Some data is reported to 
Trafikverket according the contractual 
obligations, but it is clear that a lot more data 
exists that is not being shared. For the 
development of the game, Trafikverket can 
procure data from systems it already owns, 
but for some systems or data that contractors 
have but do not share, additional 
procurement needs to be done or existing 
procurement contracts and future 
procurement procedures need to be 
changed. 
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The game is best developed voluntarily, in 

partnership with contractors, in an 
incremental fashion starting at the 
operational level and in a form where people 
can contribute to the game mechanics. 
Expertise for game design and research to 
manage different concepts in the game will 
need to be procured or developed. It is also 
best to develop the game as a separate 
platform, and once its effects are tested and 
articulated, it can be slowly integrated into 
Trafikverket’s management procedures as an 
energy management platform. 

The game is immediately feasible at the 
operational level, for scenarios where the 
influence on energy efficiency is mostly from 
operational tasks. Implementing the ELSA 
game will have an impact not only on energy 
efficiency, but will also streamline other 

aspects such as data collection, better 
reporting and measurements. It will also 
include personnel at these levels in the 
planning of such tasks, leveraging more 
knowledge and expertise. The benefits from 
the game derive not just from the game play, 
but in the changes Trafikverket will undergo 
for the implementation of ELSA. 

If more managerial levels of data (such as 
those for the gamification of higher levels in 
the institutional structure) appear to be 
difficult to obtain for pure gamification, a 
cross-over hybrid solution with a simulation-
based gaming approach is feasible. This is 
only recommended for processes that have a 
longer time horizon (planning, management) 
and where actions and performance are 
difficult to separate. 
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Appendix 1: List of Abbreviations 
BESSY   System för genomförande av säkerhets-, underhålls- och 

övertagandebesiktning 

cm   Centimetre 

CO2   Carbon dioxide 

DB   Database 

EC   European Commission 

ELSA   Energy Management System (Energiledningssystem för anläggningar) 

EU   European Union 

FUD   Forskning, Utvecling och Demonstration 

GaPSLabs   Gaming and Participatory Simulation Lab 

GIS   Geographic Information System 

GPS   Global Positioning System 

hr   Hour 

ICT   Information and Communications Technologies 

id   Identity Documentation 

ISAGA   International Simulation And Gaming Association 

IT   Information Technology 

kJ   KiloJoule 

km   Kilometre 

KTH   Royal Institute of Technology 

kW   kiloWatt 

MBA   Master of Business Administration 

MEW   Luminance package lighting class 

MIP   Mobila Inrapporteringar från Plogbilar 

NVDB   Nationell VägDataBas 

PPU   Projektportal Underhåll 

SEK   Swedish Krona 

SFS   Svensk Författningssamling 

Tindra   Trafikmätningssystemet 
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UHnvi   Underhåll, Nationellt Underhåll, Väg och järnvägsdata, indata 

VVIS   Trafikverkets Väderinformation System 
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Appendix 2: Notes from Data Workshop, June 25, Trafikverket 
1. From the planning department: 

1.1. Fix around 60,000 damages/year 
1.2. Around 80,000 preventive 

reports/year 
1.3. Machines go on tracks to measure 

cracks, parallelism 
1.4. Online systems to see faults around 

a location, to minimize trips 
2. Railway Switches: 

2.1. Object: 
2.1.1. Maintainability 
2.1.2. Service History 
2.1.3. Standard repair time 
2.1.4. Fault Mode 
2.1.5. Age (Relative term, since 

different parts of the switch will 
have different ages depending 
on service history) 

2.1.6. Levels of wear and tear 
2.2. Score is a function of SEK, CO2, 

Quality of Service 
2.3. To measure CO2: 

2.3.1. Number of visits to site (car 
trips), data to be collected from 
contractors 

2.3.1.1. Per Switch 
2.3.1.2. Per fault 
2.3.1.3. Per traffic amount 
2.3.1.4. Per 

tonnage/passengers (3 and 
4 data to be collected from 
traffic control systems) 

2.3.1.5. Number of materials 
to be used per fault 

2.3.1.6. Number of operations 
of switch 

2.4. To Measure SEK: Hard to measure 
SEK, Trafikverket only receives 
invoices for the entire job or the 
contract, low level details are hidden 
from Trafikverket, data exists only 

with the contractors. One option is 
to measure delays caused by a fault, 
and the value of delays 

2.5. To measure Quality of Job: 
2.5.1. Number of faults per switch 

per passenger or per tonnage 
2.5.2. Time delays per fault 
2.5.3. Number of repetitions per 

fault per switch 
2.6. Switches are heated during winter, 

consuming around 10kW/hr, 
depending on weather 

2.7. New system turns on heating 
automatically based on weather and 
heat sensors 

2.8. To take preventive actions, need 
better reports from contractors 

2.9. Application.trafikverket.se/rufus. An 
interactive interface to make better 
reports is being launched. 

3. For Road Maintenance, every vehicle 
that does more than 50 hours of work 
for Trafikverket needs to have a GPS 
device and needs to be tracked 

4. GPS data and activation sensors provide 
data to Trafikverket, unclear which 
system receives data 

5. Requirements for such machines 
operated by contractors specified in the 
maintenance contract 

6. MIPKartan is a database that tracks snow 
ploughing, Lars Nordquist person in 
charge. Contains data on when plough 
was activated, and where. GPS trails 
available, but only when ploughs 
activated. Not available otherwise 

7. Ploughing usually starts if there is more 
than 1cm of snow 

8. For more details contact Andreas 
Andersson, for road maintenance in both 
summer and winter 
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9. University of Luleo has a small project on 

e-maintenance, where cars equipped 
with sensors measure road state 

10. LUP is the central data warehouse for 
Trafikverket 

11. For electricity consumption on the 
Railways: 
11.1. Voltage and current on the 

catenary are measured 
11.2. What is bought, and what is 

lost are both measured 
11.3. From next year, a new central 

data warehouse will be available, 
from which data can be accessed 

11.4. Train driving style, the 
competence of the drivers influence 
consumption 

11.5. Train dispatchers can plan 
meetings and stops to influence 
consumption 

11.6. Power dispatchers have no 
influence on electricity 
consumption, they monitor current 
uptakes and service levels 

11.7. Combine electrical system and 
train management system data to 
get meaningful patterns 

11.8. Data is measured 
approximately every 6 seconds 

11.9. Energy meters + GPS is being 
installed on trains 

12. Maximo is a DB maintained by UHVI 
infrasystems for road lighting 
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Appendix 3: Confidentiality in Procurement Contracts 
Omfattning § 1 från Entreprenadkontrakt 

(kontraktsvillkor) Totalentreprenad 
”Entreprenadarbetena mäts och ersätts 

enligt ME (Mät- och ersättningsregler)” 
Sekretess av anbudshandlingar AUB.59 

från TrV Administrativa Föreskrifter 
Konsultuppdrag 

”Enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller absolut anbudssekretess till 
dess att tilldelningsbeslut har fattats. 
Därefter blir anbud och andra i 
upphandlingen ingående uppgifter allmän 
handling. 

Uppgifter i anbud kan dock omfattas av 
sekretess på grund av andra bestämmelser 
enligt offentlighets och sekretesslagen. 
Trafikverket prövar detta varje gång en 
allmän handling begärs utlämnad. 

Även om en anbudsgivare har begärt 
sekretess är det ingen garanti för att 
uppgiften i fråga kommer omfattas av 
sekretess. För sekretess erfordras att 
uppgifterna avser affärs- eller 
driftförhållanden för anbudsgivaren samt att 
det av särskild anledning kan antas att 
anbudsgivaren lider skada om uppgifterna 
röjs. 

Om anbudsgivaren anser att uppgifter i 
anbud omfattas av sekretess, bör 
anbudsgivaren skriftligen begära sekretess 
och precisera vilka uppgifter som avses samt 
vilken skada som anbudsgivaren skulle lida 
om uppgifterna röjs.” 

Beställarens krav på sekretess § 2.1 från 
TrV Uppdragskontrakt (kontraktsvillkor) 
Konsultuppdrag 

”Enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) gäller sekretess för alla 
sekretessbelagda uppgifter hos beställaren 
som konsulten får kännedom om genom sitt 
uppdrag för beställaren. Sekretessen avser 
förbud att röja uppgift, vare sig detta sker 
muntligen, genom att handlingar lämnas ut 
eller på annat sätt. 

Uppgifter som omfattas av sekretess ska 
av konsulten hanteras så att risk inte 
föreligger att tredje man får del av 
uppgifterna. Konsulten ska informera all 
personal som berörs av uppdraget om denna 
sekretessplikt. 

Sekretess gäller även efter avtalets 
upphörande. 

Ovanstående ska även gälla för av 
konsulten kontrakterad underkonsult.” 
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Appendix 4: Description of Databases 

• NVDB - nationell vägdatabas är 
resultatet av ett regeringsuppdrag som 
Vägverket fick 1996. NVDB omfattar ett 
referensvägnät och en stor mängd data 
kopplade till vägnätet. Det används av både 
offentliga och privata aktörer. NVDB är ett 
samarbete mellan Trafikverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting, skogsnäringen, 
Transportstyrelsen och Lantmäteriet. 
Huvudman för NVDB är Trafikverket. 

• VVIS- Trafikverkets väderinformation. 
För att få noggrannare och mer lokal 
information än prognosleverantörerna kan 
ge, har Trafikverket placerat ut egna 
väderstationer på punkter längs vägarna där 
risken för halka är som störst. Baserat på data 
från dessa kan information skickas ut såväl till 
de som har uppdraget för snöröjning och 
halkbekämpning men också till trafikanter. 

• Tindra - Trafikmätningssystemet är 
ett riksomfattande system för mätning och 
presentation av fordonsuppdelad 
trafikinformation på det statliga vägnätet. 
Via Tindra har man tillgång till information 
om vägutnyttjandet i form av 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT), trafikarbete (TA) 
och trafikförändring. Informationen används 
inom Trafikverket bland annat vid planering 
och vid dimensionering av insatser för drift 
och underhåll av vägnätet. 

• Mip-kartan – MIP (Mobila 
Inrapporteringar från Plogbilar) är ett system 
som finns på Trafikverket. Systemet är 
primärt tänkt att användas för att få in data 
från vinterenheter. Systemet är dock byggt 
för att även kunna stödja andra typer av 
fordon. 

• BESSY – ett system för genomförande 
av säkerhets-, underhålls- och 
övertagandebesiktning av Trafikverkets fasta 
järnvägsanläggningar. 

• Maximo – är ett underhållssystem 
som främst är avsett för Trafikverkets 
tekniskt komplexa väg- och 
tunnelanläggningarna samt ITS-
anläggningar. Sigma (http://sigmaitm.se) 
har i konkurrens tilldelats ansvaret att 
förvalta och vidareutveckla Maximo i ca 2 år 
med option på ytterligare 1 + 1 år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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Del 4. Slutord 
ELSA – projekt 
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Tankar om projektets fortsättning 

 
Vi avslutar med några spörsmål som ännu 

söker sina svar. 
 

 
 

Belöningar 
Med spelskipning kan man få människor 

att nå mål för målets skull. Men troligtvis 
kan man komma ännu längre om man 
kopplar målet till ekonomisk-materiell vinst 
för den tävlande – både entreprenören och 
individen. Det är önskvärt att få fram 

riktlinjer för i vilken utsträckning ekonomiska 
belöningar ellerock bestraffningar bör 
tillämpas i ELSA.  

 
 
 

 

Data och integritet
Med mångdata menar vi insamling och 

lagring av stora mängder driftdata som kan 
analyseras för att hitta mönster och svara på 
nya frågor (spørsmål) som ställs i efterhand. 

Tillstånd och hantering måste självklart 
uppfylla personuppgiftslagen (PUL) och mot-
svarande i andra länder. Men det räcker ej. 
Det är avgörande att de människor som del-
tager i projektet känner (føler) förtroende 
för hur data hanteras.  

Förhållningssätt i denna fråga behöver 
diskuteras. Intill vidare kan man få viss väg-
ledning om mångdatahantering av sju princi-
per som tagits fram1 av PopTech & RF Bella-
gio Fellows. Principerna är delvis motstridiga 
mot ELSA:s mål men förtjänar allvarlig efter-
tanke:  

1. Öppna dataverktyg 
När det är möjligt, bör verktygen för upp-

giftsanalys och databehandling vara med öp-
pen källkod, oavhängiga av arkitektur och i 
allmänt bruk (R, python, osv.). 

2. Genomsynlig datauppbyggnad 
Infrastrukturen för datainsamling 

och -lagring bör fungera utifrån öppna 

1  http://www.rockefellerfoundation.org/blog 
/promise-challenge-big-data 

normer för att så många brukare som möjligt 
skall kunna nyttja den. 

3. Utveckla och behåll kunskapen på plats 
Sprid datakunskaper. Framhäv lokalt 

dataarbete och bygg på de kunskaper som 
finns.  

4. Lokalt ägarskap till data 
Använd Creative Commons och licenser 

som säger att data ej skall brukas för kom-
mersiellt ändamål. 

5. Moralisk datadelning 
Antag befintliga regelverk för datadelning 

såsom IRKK:s (2013)2.Tillåtelse för att dela är 
viktigt. Hur uppgifterna kommer att brukas 
bör vara tydligt uttalat. En valmöjlighet är 
alltid att föredraga när det går. Det måste 
alltid vara möjligt för individer att taga bort 
sig själva från en datamängd efter att den 
har samlats in. 

6. Rätt att ej övervakas  
De lokala samhällena har en rätt att inte 

övervakas. Storskaliga stadsbevakande pro-
jekt måste ha en tydlig ram för hur männis-
kor kan vara med eller välja att ej deltaga.  

2 Internationella röda korskommittén,  
http://irevolution.net/2013/04/11/data-protection-
for-crisis-mapping 
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7. Lära sig av misstag 
Mångdata- och uthållighetsprojekt måste 

vara öppna för att möta, rapportera och dis-
kutera misslyckanden. 

 
Hela texten, på engelska, står i bilaga 6 

(vedlegg 6). 

 

Nordiskt samarbete
Om arbetet skall få genomslag och resul-

tatet bli bestående så bör det väga så tungt 
att det blir normgivande.  

För att giva tyngd åt arbetets resultat är 
ett samarbete med andra länder önskvärt. 
Det smidigaste (glatteste) valet av samar-
betsparter torde vara de nordiska länderna. 
Följande myndigheter är aktuella:  

• Danmark: Bane Danmark, Trans-
portministeriet, Vejdirektoratet, 
FO Landsverk, GL Naalakkersuisut 

• Finland: Trafikverket, AX Ålands 
landskapsregering 

• Island: Vegagerðin, 

• Norge: Jernbaneverket, Statens 
vegvesen, 

• Sverige: Trafikverket.  
Så många som möjligt av dessa bör ingå i 

en referensgrupp eller en styrgrupp. Där bör 
även entreprenörer och kunder (järnvägs-
operatörer) ingå. 

 
För vägsidan bör det vara möjligt att hitta 

lämpliga samarbetare genom Nordiska väg-
tekniska föreningen (NVF). För järnväg sak-
nas motsvarande nordiska organisation. I 
alla händelser bör projektet ha så direkt kon-
takt som möjligt med var och en av dem på 
listan ovan.

 

Val av projekt 
Efter förstudien bör projektet fortsätta 

med ett, två eller tre pilotuppdrag. För varje 
uppdrag bör bildas en arbetsgrupp där 
transportmyndighet(er), entreprenörer och 
forskare tillika konsulter deltager. 
Uppdragen i detta skede bör ligga "nära" 
driften, med snabb återkoppling till de 
tävlande, och ej ha stark betoning på mer 
långsiktig planering. Här följer några förslag 
till uppdrag. Uppdragen bör samordnas som 
ett utvecklingsprojekt: 

 

Snöröjning 
Uppdraget är att spelskipa snöröjning på 

vägnätet så att snöplogförare tävlar med sig 
själva ellerock varandra om att spara bränsle 
(brændstof, drivstoff) åt trafikanterna och 
samtidigt själva köra bränslesnålt (griskt, 
gjerrig). I senare steg bör spelskipningen 
kunna utvidgas till tävling mellan arbetslag-

driftområden, mellan entreprenörer, mellan 
beställare-handläggare-projektledare och 
mellan maskintillverkare.  

I uppdraget ingår att etablera samarbete 
med minst en entreprenör om ett pilotför-
sök, att analysera följder av ersättningsregler 
för snöröjning, att se över och föreslå änd-
ringar i anbudsunderlag inför nästa upp-
handling samt att taga fram en enkel modell 
för klimatkalkyl om sambandet mellan snö-
röjning och trafikens energieffektivitet.  

I eller parallellt med uppdraget studeras 
möjlighet och metod för att införa bränsle-
mätning av entreprenadmaskiner 
och -fordon. 

 

Tågkörning 
Uppdraget är att spelskipa energieffekti-

vitet i järnvägstrafiken så att lokförare tävlar 
med sig själva ellerock varandra i sparsam 
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körning. I senare steg bör spelskipningen 
kunna utvidgas till tävling mellan tågopera-
törer och mellan maskintillverkare. 

I uppdraget ingår att etablera samarbete 
med minst ett trafikbolag om ett pilotförsök. 
Det är önskvärt att norska Jernbaneverket 
och NSB med sin erfarenhet deltager i 
uppdraget. Uppdraget är avhängigt av det 
pågående uppdraget att införa elmätning på 
tåg. 

Trots att tågkörning utgör en betydande 
del av Sveriges elförbrukning och den allra 
största delen av Trafikverkets elomsättning, 
ansåg styrgruppen för förstudien ej att den 
faller under Trafikverkets ansvar utan bara 
är en fråga för järnvägsbolagen – 
tågoperatörerna. 

 

Vägbeläggning (veidekke) 
Uppdraget är att spelskipa utläggning av 

asfalt- och bitumenbeläggningar på väg så 
att maskinförare och arbetslag tävlar med 
sig själva ellerock varandra i arbetets energi-
effektivitet och dess följder för trafikens 
energieffektivitet. I senare steg bör spelskip-
ningen kunna utvidgas till tävling mellan ent-
reprenörer, mellan beställare-handläggare-
projektledare och mellan maskintillverkare.  

I uppdraget ingår att etablera samarbete 
med minst en entreprenör om ett pilotför-
sök, att analysera följder av ersättningsregler 
för beläggningsarbeten, att se över och före-
slå ändringar i anbudsunderlag, att avgränsa 
beräkningsmodellen i förhållande till livscy-
kelanalys (LCA) samt att taga fram en mall 
för klimatkalkyl på området.
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Bilaga 5:  Sparpotential 
Storleken på Trafikverkets verksamhet och 

energisparpotential gives i tabell 1-1. Den försik-
tiga gissningen (gætet, gjetningen) ger en poten-
tiell årlig besparing om 14+30 = 44 miljoner kro-
nor av att spelskipa energieffektiviteten i drift- 
och underhållsarbetet. Den sammanlagda sam-

hällsekonomiska vinsten blir enligt samma upp-
skattning 195 miljoner kronor samtidigt som kol-
dioxidutsläppen minskar med 32 000 ton om 
året. Det motsvarar 0,6 procent av Sveriges tota-
la utsläpp av klimatpåverkande gaser3. 

 
 

 
Tabell 1-1. Uppskattad energisparpotential i Trafikverket, Sverige. 

 
Anläggning Vägnät ("stenvägar") Järnbanunät (järnvägar) Summa 

Verksamhet Biltrafik 4 Drift och underhåll Eldrift Tågtrafik Underhåll  
Storlek 5 nätets längd, km  98 400   11 900  

Gfm/år 6 78 200 7   144  254 
Ttm/år 8 31   21  52 

Huvudsakligt energislag Bensin Diesel El Diesel  
Energi-
omsätt-
ning  

energi, GWh/år 74 000 9 200 10 810 11 1 840 62012 77 000 
pengar, Mkr/år 88 600 13 240 324 14 736 740 90 000 

koldioxid, ton/år 17 440 000 15 50 000 16  70 000 17  17 560 000 
Gissad 
sparpo-
tential 
av ELSA  

procent 18 0,1 %19 6 %20 1 %21 8 %22 4 %23  
energi, GWh/år 74 12 8 150 25 270 
pengar, Mkr/år 89 14 3 59 30 195 

koldioxid, ton/år 17 440 3 000  5 600 6 250 32 000 

3  55,77 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2013 
enligt Naturvårdsverket, se http://www.naturvardsverket. 
se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--nationella-
utslapp/ 

4  Inräknat personbil, buss, lastbil, motorcykel och 
moped. 

5 Talen gäller för år 2013. 
6  Persontrafik, gigafordonsmeter = miljoner 

fordonskilometer per år. 
7 Källa: Tabell 3 i: Utsläppen från vägtrafiken nu lägre än 

1990, men ökad takt krävs för att nå klimatmålen. PM 2014-
02-26. Håkan Johansson, Trafikverket. 19 sid. 

8 Godstrafik, teratonmeter = miljarder tonkilometer per 
år. 

9  Räknat på koldioxidutsläpp 2,36 kg/liter bränsle, 
densitet 0,82 kg/liter bränsle, energiinnehåll 44 MJ/kg 
bränsle. 

10  Avrundat pga låg noggrannhet i ingångsvärdet för 
bränsleförbrukning. 

11 Inräknat elförluster. 
12 Grovt skattat som proportionellt mot kostnaden för 

järnvägsentreprenader för underhåll 6.234 Mkr inräknat 
reinvesteringar och jämfört med vägars drift och underhåll 
2 023 Mkr år 2013. 

13 Räknat på bränslepris 12 kr/liter. 
14 Räknat på elpris 0,40 kr/kWh. 
15 Källa: Tabell 2 i PM 2014-02-26, Håkan Johansson, se 

anmärkning ovan.  

16 Extrapolering ur: PM Energieffektivisering DoU. Per 
Jonsson, VTI 2008-04-09. Dnr: 2007/0657-24. 13 sid.  

17  Källa: Trafikverkets årsredovisning 2013, Tabell 15, 
Utsläpp av växthusgaser per färdmedel (miljoner ton).  

18  Egna MTP-beräkningar (dvs "mellan tummen och 
pekfingret"). 

19  Möjligheten att påverka vägtrafikens 
bränsleförbrukning genom drift- och underhållsåtgärder 
antages starkt begränsad och berör i huvudsak snöröjning, 
beläggningens rullmotstånd och logistiken vid 
trafikomledningar. 

20  Erfarenheter från Sparsamt körsätt ("Eco-Driving") 
visar på sparmöjligheter på i genomsnitt 10 procent för 
personbilar och i samma storleksordning för tunga fordon 
(kjøretøj). För entreprenadmaskiner gör vi en mer försiktig 
bedömning.  

21  Sparmöjligheten genom investeringar i elnätet är 
betydligt större. Här uppskattas dock att den del av dessa 
investeringar, som skulle gå att påverka med hjälp av 
spelskipning, är avsevärt mindre. 

22  Erfarenheter från Norges Statsbaner visar på 
besparingar på i enstaka fall ända upp till 50 procent med 
sparsamt körsätt för lokförare.  

23  För järnvägsunderhållet gissar vi försiktigtvis att 
sparmöjligheten är något lägre än för entreprenadmaskiner 
i vägunderhållet.  
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Bilaga 6: Principer för mångdata 
 
Seven Principles for Big Data and Resilience Projects 
Posted on September 23, 2013 |  

Authored by Kate Crawford, Patrick Meier, Claudia Perlich, Amy Luers, Gustavo Faleiros and 
Jer Thorp, 2013 PopTech & Rockefeller Foundation Bellagio Fellows.  

Update: See also “Big Data, Communities 
and Ethical Resilience: A Framework for 
Action” written by the above Fellows and 
available here (PDF)24. 

The following is a draft “Code of Conduct” 
that seeks to provide guidance on best 
practices for resilience building projects that 
leverage big data and advanced computing. 
These seven core principles serve to guide 
data projects to ensure they are socially just, 
encourage local wealth- & skill-creation, 
require informed consent, and be 
maintainable over long timeframes. This 
document is a work in progress, so we very 
much welcome feedback. Our aim is not to 
enforce these principles on others but rather 
to hold ourselves accountable and in the 
process encourage others to do the same. 
Initial versions of this draft were written 
during the 2013 PopTech & Rockefeller 
Foundation workshop in Bellagio, August 
2013. 

1. Open Source Data Tools 

Wherever possible, data analytics and 
manipulation tools should be open source, 
architecture independent and broadly 
prevalent (R, python, etc.). Open source, 

24  http://poptech.org/system/uploaded_files/66 
/original/BellagioFramework.pdf 

hackable tools are generative, and building 
generative capacity is an important element 
of resilience. Data tools that are closed 
prevent end-users from customizing and 
localizing them freely. This creates 
dependency on external experts which is a 
major point of vulnerability. Open source 
tools generate a large user base and typically 
have a wider open knowledge base. Open 
source solutions are also more affordable and 
by definition more transparent. Open Data 
Tools should be highly accessible and 
intuitive to use by non-technical users and 
those with limited technology access in order 
to maximize the number of participants who 
can independently use and analyze big data. 

2. Transparent Data Infrastructure 

Infrastructure for data collection and 
storage should operate based on transparent 
standards to maximize the number of users 
that can interact with the infrastructure. Data 
infrastructure should strive for built-in 
documentation, be extensive and provide 
easy access. Data is only as useful to the data 
scientist as her/his understanding of its 
collection is correct. This is critical for 
projects to be maintained over time, 
regardless of team membership, otherwise 
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projects will collapse when key members 
leave. To allow for continuity, the 
infrastructure has to be transparent and clear 
to a broad set of analysts – independent of 
the tools they bring to bear. Solutions such as 
hadoop, JSON formats and the use of clouds 
are potentially suitable. 

3. Develop and Maintain Local Skills 

Make “Data Literacy” more widespread. 
Leverage local data labor and build on 
existing skills. The key and most constraint 
ingredient to effective data solutions remains 
human skill/knowledge and needs to be 
retained locally. In doing so, consider cultural 
issues and language. Catalyze the next 
generation of data scientists and generate 
new required skills in the cities where the 
data is being collected. Provide members of 
local communities with hands-on experience; 
people who can draw on local understanding 
and socio-cultural context. Longevity of big 
data for resilience projects depends on the 
continuity of local data science teams that 
maintain an active knowledge and skills base 
that can be passed on to other local groups. 
This means hiring local researchers and data 
scientists and getting them to build teams of 
the best established talent, as well as up-and-
coming developers and designers. Risks 
emerge when non-resident companies are 
asked to spearhead data programs that are 
connected to local communities. They bring 
in their own employees, do not foster local 
talent over the long-term, and extract value 
from the data and the learning algorithms 
that are kept by the company rather than the 
local community. 

4. Local Data Ownership 

Use Creative Commons and licenses that 
state that data is not to be used for 
commercial purposes. The community 
directly owns the data it generates, along 
with the learning algorithms (machine 

learning classifiers) and derivatives. Strong 
data protection protocols need to be in place 
to protect identities and personally 
identifying information. Only the “Principle of 
Do No Harm” can trump consent, as explicitly 
stated by the International Committee of the 
Red Cross’s Data Protection Protocols (ICRC 
2013). While the ICRC’s data protection 
standards are geared towards humanitarian 
professionals, their core protocols are equally 
applicable to the use of big data in resilience 
projects. Time limits on how long the data can 
be used for should be transparently stated. 
Shorter frameworks should always be 
preferred, unless there are compelling 
reasons to do otherwise. People can give 
consent for how their data might be used in 
the short to medium term, but after that, the 
possibilities for data analytics, predictive 
modelling and de-anonymization will have 
advanced to a state that cannot at this stage 
be predicted, let alone consented to. 

5. Ethical Data Sharing 

Adopt existing data sharing protocols like 
the ICRC’s (2013). Permission for sharing is 
essential. How the data will be used should 
be clearly articulated. An opt in approach 
should be the preference wherever possible, 
and the ability for individuals to remove 
themselves from a data set after it has been 
collected must always be an option. Projects 
should always explicitly state which third 
parties will get access to data, if any, so that 
it is clear who will be able to access and use 
the data. Sharing with NGOs, academics and 
humanitarian agencies should be carefully 
negotiated, and only shared with for-profit 
companies when there are clear and urgent 
reasons to do so. In that case, clear data 
protection policies must be in place that will 
bind those third parties in the same way as 
the initial data gatherers. Transparency here 
is key: communities should be able to see 
where their data goes, and a complete list of 
who has access to it and why. 
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6. Right Not To Be Sensed 

Local communities have a right not to be 
sensed. Large scale city sensing projects must 
have a clear framework for how people are 
able to be involved or choose not to 
participate. All too often, sensing projects are 
established without any ethical framework or 
any commitment to informed consent. It is 
essential that the collection of any sensitive 
data, from social and mobile data to video 
and photographic records of houses, streets 
and individuals, is done with full public 
knowledge, community discussion, and the 
ability to opt out. One proposal is the 
#NoShare tag. In essence, this principle seeks 
to place “Data Philanthropy” in the hands of 
local communities and in particular 
individuals. Creating clear informed consent 
mechanisms is a requisite for data 
philanthropy. 

7. Learning from Mistakes 

Big data and resilience projects need to be 
open to face, report, and discuss failures. Big 
data technology is still very much in a learning 
phase. Failure and the learning and insights 
resulting from it should be accepted and 
appreciated. Without admitting what does 
not work we are not learning effectively as a 
community. Quality control and assessment 
for data-driven solutions is notably harder 
than comparable efforts in other technology 
fields. The uncertainty about quality of the 
solution is created by the uncertainty 
inherent in data. Even good data scientists 
are struggling to assess the upside potential 
of incremental efforts on the quality of a 
solution. The correct analogy is more a craft 
rather than a science. Similar to traditional 
crafts, the most effective way to excellence is 
to learn from one's mistakes under the 
guidance of a mentor with a collective 
knowledge of experiences of both failure and 
success. 
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