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ABSTRACT: 
Clausewitz and Jomini are two big figures in the military science community. Their principles of the 
concentration of force are still prevalent today in the further development of principles. With this in mind 
there have been some studies where computer games have been used to improve military training.  
The study aims to study how the principles of war can lead to victory in the real-time strategy game 
Starcraft II. The purpose of this study to contribute to the body of scientific knowledge with using com-
puter games to increase the understanding of the principles of war.  
The method used in this study is a quantitative content analysis to gather data for analysis in the SPSS-
program.  
The results of the study were that all the use of principles that were chosen, with the exception of surprise, 
correlated with victory. It also showed that spatial ability leads to higher win probability, this find lowers 
the reliability of the study since it cannot prove to what extent this leads to victory.  
However, this result is not applicable in the physical world, it can only contribute to a theoretical under-
standing of the principles of war.  
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1. Inledning  
 

1.1 Problemformulering 
 
Spel och simuleringar har länge varit ett verktyg för krigsmakter historiskt. Romarna nyttjade 

sig av abstrakta ikoner för att simulera soldater och enheter i strid. Detta tillät de militära be-

fälhavarna att spela och testa sina abstrakta idéer i simulerade strider. Då kunde de förenklat 

och effektivt komma fram till vilken taktik som fungerade bäst.1 Detta är bara ett exempel av 

många olika typer av lösningar för att testa idéer om krigsföring. Idag använder försvarsmak-

ter jämförelsevis långt mer avancerade simulatorverktyg för att öva och utbilda. Arma är ett 

spel som försvarsmakten använder och kallar för Strisimpc. Detta är ett kommersiellt spel 

som finns på marknaden och är delar många likheter med att öva i verkligheten. Likaså finns 

det flygsimulatorer och även för att öva stridsvagnsbesättningar, och alla spel syftar till att 

kostnadseffektivt kunna utbilda och träna. Ekonomi och säkerhet är två argument för varför 

man skall använda denna tekniken. Framförallt är det mycket mer förlåtande, än i verklig-

heten, att göra misstag i simulatorerna och spelen.2 

 

Krigföringens principer har kritiserats av många olika militära tänkare. Clausewitz är en kriti-

ker av att nyttja krigföringens principer som teori.3 Även nyare tänkare, Ångström och Widén, 

menar att det finns något innebörders problematiskt med principerna som teori då de kan vara 

motsägelsefulla och inte innefattar faktorer som exempelvis moral vilket finns i krig. 

Är det möjligt att i ett datorspel testa om deras kritik är giltig? Kan man använda datorspelen 

för att testa krigsvetenskapliga teorier och idéer? Om krigföringens principer allmängiltiga 

bör de kunna nyttjas för att förklara även virtuella konflikter av viljor.  

 
 
 
 
 
 
 
1.2  Forskningsöversikt 
 

                                                
1 Smith, Roger. The long history of gaming in military training. Simulation & Gaming 41(1) 6–19 s. 10 
2  Sundgren, Linda. Simulatorträning ger effektivare övningar i fält. Officerstidningen. Nr 5 2018.s. 32–34 
3 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991. S.97 
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I en text av Kurt Squire kan man läsa om datorspel och utbildning. Han skriver om den histo-

riska påverkan av datorspel, och hur den ser ut idag och vilka fördelar det för med sig.  

Han spelet Pac-man som exempel och belyser några intressanta aspekter kopplat till spelet. 

Pac-man är levererar tydliga stimuli till den som spelar, det finns en tydlig progression i svå-

righetsgraden och feedback är direkt och tydlig.4 Kontentan av hans text är att datorspel kan 

nyttjas för att hitta nya tankesätt, ny design och inspirera människor. Han tar även upp kritik 

mot datorspel, framförallt inducerat av överdriven datorspelande. Provenzo är en omskriven 

kritiker av datorspel och dess integrering i utbildning. Han har fyra tydliga kritiker:  

a) Det kan leda till våldsamt och aggressivt beteende  

b) Det tillämpar destruktiva könsnormer 

c) Uppmuntrar oländiga och individualistiska värderingar och 

d) Det hämmar kreativt lekande. 5 

Han besvarar även kritiken med att det inte finns någon konsensus och att kritiken således inte 

är absolut.6   

 

Den brittiska försvarsmakten har nyttjat sig av kommersiella datorspel för att öva inför insat-

ser utomlands. 7 I en undersökning som gjordes baserat på intervjuer kan man i en artikel av 

Curry, Price och Sabin läsa om försök i brittiska försvarsmakten att förbereda soldater för in-

sats med datorspel. Tanken med spelet var att träna, utbilda och stöd vid beslutsfattning.8  

Vidare kan man läsa att det är ett fenomen som inte begränsas till den brittiska försvarsmak-

ten. US Marines har använt sig av spelet ”DOOM” för att öva beslutsfattning.9  

I artikelns sammanfattning kan man konstatera att det finns framförallt ekonomiska fördelar, 

och att begränsningarna är att det är just ett datorspel och kan således inte räkna med alla 

friktioner och aspekter i konventionell övning.10  

 

                                                
4 Squire, Kurt. Video Games in Education. Comparative Media Studies Department, 14N-205 Massachusetts In-
stitute of Technology, Cambridge. s. 3 
5 ibid s. 7 
6 ibid s. 7-10 
7John Curry, Tim Price, Phil Sabin.  
Commercial-Off-the-Shelf Technology in UK Military Training. Simulation & Gaming 2016, Vol. 47(1) 7–30 s. 
8 
8 ibid s. 7  
9 ibid s. 10 
10 John Curry, Tim Price, Phil Sabin.  
Commercial-Off-the-Shelf Technology in UK Military Training. Simulation & Gaming 2016, Vol. 47(1) 7–30 s. 
26-27 
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I en licentiatavhandling från Linköpings universitet skriven av Håkan Hasewinkel kan man 

läsa om hur försvarsmakter kan använda kommersiella datorspel för utbildning och övning. 

Avhandlingen tittar på kommersiella luft-, mark- och sjösimulatorer och konstaterar att dessa 

är vanligt förekommande i försvarsmakter världen över, främst dock USA.11 Haseinkel har 

tagit fram en modell för hur försvarsmakter kan hitta och modifiera spel för att passa deras be-

hov. Modellen innefattar att man specificerar vad, hur och med vilka förutsättningar man vill 

öva i ett spel eller simulering. Efter genomfört spel eller simulering följer en utvärdering på 

spelet och detta producerar ett dokument som kan studeras.12 Slutligen konstaterar han två 

större fynd.  

1. Det finns ett behov av mer intuitiva pedagogiska och kraftfulla verktyg för förberedelser, 

hantering och utvärdering av spelbaserade simulationer. Speciellt eftersom man lär sig mest 

under modifieringsfasen än under själva spelandet.  

2. Det finns bristfällig kunskap angående skillnaden mellan försvarssimulationer och spel. 

Försvarssimulationer fokuserar i första hand på händelser och åtgärder, medans spelen foku-

serar mer på mänskliga reaktioner på händelser och åtgärder. 13 

 

I boken Computer games and team and individual learning skriver författarna Ray Peres och 

Harold O’neil om deras forskning om datorspel och lärande. De använde militär trupp för att i 

ett kommersiellt datorspel testa hur individuellt- och grupplärande tog sin form i spelet.14 

Några av deras resultat angående denna forskning är att spelen att under 115 inspelade spel-

sessioner så identifierade man 550 tillfällen då specifika former av samarbetsfärdigheter inom 

lagen manifesterade sig.15 Vidare konstaterar dem att multi-player är ett spelformat som läm-

par sig väl för att lära sig samarbetskunskaper. Intressant att notera, som de pekar ut i resultat-

diskussionen är att samarbetstillfällena ökade allt eftersom spelarna spelade fler sessioner. 

Dock så konstaterar dem att spelarna inte själva noterade att de blev bättre på att samarbeta. 

Detta innebär att man bör ha med sig en speltränare vid sessionerna för att med positiv för-

stärkning vidare förbättra inlärningen.16  

                                                
11 Hasewinkel, Håkan, A blueprint for using commercial games off the shelf in defence training, education and 
research simulations, Department of Computer and Information Science, Linköpings universitet, Licentia-
tavhandling Linköping: Linköping, 2006 s. 92 
12 Ibid s. 126 
13 Ibid s. 179 
14 Perez, Ray S. & O'Neil, Harold F., Computer Games and Team and Individual Learning [Elektronisk resurs], 
Elsevier, 2008 s. 77 
15 ibid s. 94-95 
16 Ibid s. 95  
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En studie som gjordes på den första versionen av Starcraft visade på hur utmaningarna i 

Starcraft kunde liknas vid flygledning, katastrofhantering och militär ledning. De menar att 

Starcraft, i liknelse med de ovannämnda yrkena, har liknande karaktär kopplat till fyra fak-

torer. Slumpmässighet, ofullständig information, oändliga möjligheter och asymmetri.17 I stu-

dien tas fem olika indikatorer ut, aktioner per minut, spatial varians av aktioner, makro och 

mikro aktioner samt vinst eller förlust.18 De kommer fram till att de spelare som får högst på 

dessa indikatorer är de som oftast vinner.19  

 

Forskningslucka: 

Vad som går att utröna ur forskningsöversikten är att det kan finnas nytta kopplat till dator-

spel och lärande. Kopplat till militär verksamhet finns det forskning som visar på att det kan 

finnas fördelar att ha det som ett utbildningsverktyg. Vi har även sett att Starcraft är ett kom-

plext spel som delar likheter med andra komplexa domäner, som exempelvis militär ledning. 

Dock finns det några saker som inte har täckts av den tidigare forskningen. De studierna som 

gjorts på Starcraft är på en gammal version, Starcraft Broodwar. Den aktuella versionen är 

nyare och 2010 släpptes efterföljaren av Starcraft Broodwar, Starcraft II. Således finns det en 

relativt bred lucka inom området Starcraft II att undersöka dess möjliga koppling med krigs-

vetenskap.  

 
1.3  Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen kommer att undersöka om krigsföringens principer i ett real-tids strategispel. Detta 

syftar till att öka förståelsen av krigföringens principer och hur de kan leda till vinst.  

 
Förekommer krigföringens principer i Starcraft II? Om ja, leder de till vinst? 

 

Hypoteser: 

H1 Krigföringens principer leder till vinst i Starcraft II 

 
 

                                                
17 Lewis, Joshua. Trinh, Patrick. Kirsh, David. A Corpus Analysis of Strategy Video Game Play in Starcraft: 
Brood War. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 33(33) s. 688 
18 ibid s. 690 
19 ibid s. 692 
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1.4  Disposition  
 

Kapitel 1 innefattar inledningskapitlet. Här går uppsatsen igenom problemformulering och 

forskningsöversikten. Detta avser att mynna ut i en frågeställning och syfte. Kapitlet lägger 

grunden för uppsatsens vidare delar. 

 

Kapitel 2 innefattar teorin. Här går vi igenom teorins innebörders delar följt av en teoridis-

kussion. Detta kapitel innehåller också operationaliseringen av teorin, det vill säga där teorin 

görs om till indikatorer för att undersöka empirin. 

 

Kapitel 3 innefattar metod och empiri. Här finner läsaren vald metod och en förklaring av 

denna. I kombination med förklaring finner vi även en diskussion rörande valet med dess för- 

och nackdelar. 

 

Kapitel 4 resultatpresentation och diskussion. Här går uppsatsen igenom undersökningens re-

sultat varpå en diskussion följer 

 

Kapitel 5 Sammanfattande diskussion. Här dras slutsatser och diskussion om uppsatsens relia-

bilitet och validitet. Vidare avhandlas här förslag på vidare forskning, uppsatsens betydelse 

för yrkesutövningen.  

 
1.5  Centrala begrepp 
 
Krigföringens principer: avser utvalda delar ur Jominis och Clausewitz principer. Se mer i 

teorikapitlet och operationaliseringen. 

 

Realtids-strategispel: är en genre av strategispel där den största skillnaden är ofullständig in-

formation samt att det är uppbyggt på ett annorlunda tidsystem utan spelarna kan spela obero-

ende av varandras drag. 

 

Vinst: Definieras i spelet av att en spelare förstör sin motståndares samtliga enheter och 

byggnader, alternativt att motståndaren ger upp.  
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2. Teori 
 
2.1 Teori 
 
I detta kapitel kommer vi gå igenom teorival, analysverktyg och argument för och emot vald 

teori.  

Den teori författaren har valt för undersökningen är Jominis och Clausewitz principer för 

kraftsamling.   

 

2.2 Carl von Clausewitz’s kraftsamling 
Clausewitz var en preussisk militär tänkare från 1800-talet. En av de största influenserna inom 

krigsvetenskapen. 20 

 

1. Samlad styrka 

Detta handlar om att ens enheter skall koncentreras till tid och rum. Detta är centralt för att 

kraftsamlingen skall kunna uppnås. Det är viktigt att man håller ihop sina styrkor i så stor ut-

sträckning som möjligt i syfte att kunna utnyttja den relativa styrkeöverlägsenheten. Dock 

finns det tillfällen då man behöver dela upp sin styrka, och då skall detta kunna beläggas med 

motiv, enligt Clausewitz. Detta för att man inte i onödan skall dela upp styrkan, så att man 

inte riskerar att missa en chans till kraftsamling. 21 

 

2. Tid 

Denna faktor är viktig men den kan glömmas bort i stridens hetta. Tiden genomsyrar till del 

alla andra punkter. Det är tiden som gör att egen trupp och materiell kan komma att få sänkt 

uthållighet. Då vi inte vet vilka tidsramar som kriget är inom måste man hela tiden ta höjd för 

att man kommer vara där på obestämd tid. 22 

 

3. Stridsekonomi  

Detta är ett balanserat nyttjande av sina resurser. Man skall eftersträva att kriga så kostnads- 

och materieleffektivt som möjligt. Denna punkten är dok något motsägelsefull gentemot idéen 

om kraftsamling, då kraftsamlingen innebär just en samling av kraft. Detta är något som en 

                                                
 
21 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991 s. 174 
22 Ibid s. 178-179 
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befälhavare måste laborera med för att kunna uppnå sina uppsatta mål. Det är ofta svårt att 

veta hur mycket som behövs för att lösa en viss uppgift då kriget inte är ett nollsummespel. 

Stridsekonomi handlar också om att ha utvilade resurser som man skulle kunna använda vid 

framgång eller motgång för att stödja upp egen trupp. 23 

 

4. Underrättelser 

Denna punkt är fundamental för att kunna bestämma var kraftsamlingen skall ske. Med under-

rättelser kan man få reda på uthålligheten av motståndaren, var denna är svag eller stark. Var 

denne har sina reserver, och med detta får vi fram beslutsunderlag för att kunna identifiera en 

punkt där kraftsamlingen kan ske och uppnå resultat.24  

 

5. Samtidighet  

Denna punkt hänger ihop med tidsaspekten och samlade styrkor. Med samtidighet menas att 

exempelvis ett anfall från två håll blir samordnat i tid och rum så att det blir ett samtidigt an-

fall. Om man frångår från denna princip riskerar man att presentera två olika anfall för mot-

ståndaren vilket blir lättare att försvara, och misslyckas att uppnå en kraftsamling. 25 

 

6. Ledning 

Denna punkt är en av de viktigaste av alla. Det är ledningen som binder ihop alla andra fak-

torer och gör det möjligt att samordna saker som samtidighet, samlad styrka och stridseko-

nomi. Det är således också av vikt att ledningen utövas på ett adekvat sätt så att hela förbandet 

kan verka samordnat i kraftsamlingen. 26 

  

                                                
23 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991 s.175-178 
24 Ibid s. 175-179 
25 Ibid s. 177 
26 Ibid s.175-179 
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2.3 Baron Antoine Henri de Jomini’s kraftsamling 

Denne tänkare hade generalsgrad i franska armén under 1800-talet. Han utvecklade militärt 

tänkande under sin tid och kom ut med boken The art of war 1838.  

 

Jomini har fem olika faktorer som spelar roll i kraftsamlingen. Dessa är följande: 

 

1. Avgörande punkten är var kraftsamlingen skall ske någonstans i tid och rum. Detta 

är någon som han har identifierat som en absolut punkt. För att uppnå framgång måste 

man hitta luckor där man kan kraftsamla. Denna punkt skall inte vara godtycklig och 

måste vara någonstans där man har intresse för att kraftsamla, exempelvis logistik, 

kommunikationer och även stridande förband. 27 Han har tre kriterier för att identifiera 

avgörande punkter, dessa är:  

” The decisive point of a battle-field will be determined by, 

1. The features of the ground 

2. The relation of the local features to the ultimate strategic aim. 

3. The positions occupied by the respective forces…”28 

 

2. Underrättelser är imperativa för att den avgörande punkten skall kunna identifieras. I 

krigets domäner är det i regel ofullständig information. För att man skall kunna ”ladda 

upp” sin kraftsamling är det också viktigt att ens egna förband är återhämtade. 29 Detta 

gäller således åt andra hållet också, att med underrättelse inhämta information om hur 

återhämtade motståndaren är, var dom har sitt försvar, vilka som återhämtar för att 

bara nämna några exempel. För att uppnå detta skall man avdela personal och resurser 

för inhämtning. Genom spaning och även fångutfrågningar så kan man kartlägga en 

bild om hur motståndaren uppträder.30 

 

3. Reserver behövs enligt Jomini för att kunna stötta kraftsamlingen. De skall sättas in 

om man möter större motstånd än förväntat vid kraftsamlingen. De skall vara geogra-

fiskt på en annan plats än var striden sker, för att de inte skall kunna bli påverkade, 

dock inom räckhåll för att snabbt kunna understödja striden. Det skall finnas på alla 

                                                
27 Jomini, Antoine-Henri de, The art of war., Greenhill, London, 1996 s. 70-71, 85-87 
28 Ibid s. 88 
29 Ibid s. 70 
30 ibid s. 269 
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nivåer, från högsta nivå ned till enskilda stridande förband, kompanier och plutoner 

exempelvis. 31  

 

4. Överraskning kan uppnås på olika sätt. Högt tempo och oväntat uppträdande är två 

sätt som var för sig eller i kombination kan överraska en motståndare på en specifik 

plats och tid. För att detta skall vara möjligt är det imperativt att man har ett adekvat 

underrättelseläge om motståndaren och lägesuppfattning. Man måste överväga att man 

själv också kan bli överraskad vid eget försök att överraska. Motståndaren behöver 

inte vara helt ovetandes om våran verksamhet för att en överraskning skall kunna upp-

nås, dock måste motståndaren uppfatta det tillräckligt sent för att kunna åtgärda det. 

Han skriver dock att: ”Before the invention of fire-arms surprices were more easily 

effected than at present; for the reports of artillery and musketry firing are heard to so 

great a distance that the suprise of an army is now next to an impossibility…” 32 

 

5. Enkelhet handlar om att man skall ha planer som inte är för komplexa då dessa kan 

missuppfattas vid vidarebefordring av planen, och då kan blir produkten en annan i 

slutändan. Enkelhet utesluter inte storslagna planer, det innebär att dess utformning 

och delgivning måste vara lättförstådd och i relation till förbandets förutsättningar.33 

Hans sammanfattning är att: ”The more simple a decisive maneuver, the more sure of 

success will it be…” 

 

  

                                                
31 Jomini, Antoine-Henri de, The art of war., Greenhill, London, 1996 s. 133 
32 ibid s. 209 
33 ibid s. 178 
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2.4 Diskussion om krigföringens principer.  
En av de största militära tänkarna inom krigsvetenskapen, Clausewitz, sade följande saker an-

gående principer för krigföring:  

 

Helt omöjligt att fånga krigskonsten i ett positivt system, i vilket befälhavaren alltid kan finna 

stöd för sitt handlande. Varje gång en befälhavare förlitade sig till sin talang skulle han 

känna sig utanför och i konflikt med denna teori … den som har talang och genialitet, hand-

lar oavsett befintliga lagar och teorin kommer i konflikt med verkligheten.34 

 

Här menar han att det finns något fundamentalt intuitivt och konstnärligt som styr en befälha-

vares beslut vilket medför att teorin inte överensstämmer med verkligheten. Detta styrker han 

med att det finns många andra aspekter i krig som ej tas med i principerna. Mod, rädsla och 

äregirighet är några exempel som inte innefattas, och enligt honom inte mätbara. Vidare säger 

han att krigets natur motverkar planmässighet och att det råder stor ovisshet i krigets dimma, vilket enligt 

honom gör att principer som någon typ av mall för agerande omöjliga.35  

Jomini, menade tvärtom att principer var användbara och att det skulle kunna vara farligt att 

avvika från dessa. Han sade också att de var fåtaliga, kunde ändra form beroende på rådande 

omständigheter men att de kunde tjäna som en ledstång för befälhavare.36 I motsats till Clau-

sewitz påstod han att talang kunde applicera dessa principer lika väl som lärt sig principerna 

genom utbildning. Principerna skulle dock inte vara för specifika utan mer generella för att 

”skapa” talangen för befälhavaren. 37 

 

Ångström och Widén summerar problematiken med krigföringens principer. De menar att ju 

mer omfattande dessa principer blir, desto större blir risken för att dessa principer tas som ab-

solut sanning. Detta kan leda till att befälhavare blir statiska i tänkandet, dogmatiska och i 

slutändan förutsägbara, vilket leder till att motståndaren kan lista ut hur de skall agera. Detta 

blir i sin förlängning paradoxalt om exempelvis principen för överraskning blir förutsägbar. 

Ångström och Widén skriver: 

                                                
34 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005 s. 138 
35 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991. S.97 
36 Ibid s. 137-138 
37 Ibid s. 138 
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” Om t.ex en fiende förväntar sig överraskning från vår egen sida i varje läge är avsteg från 

principen om överraskning just ett exempel på överraskning. Detta är exempel på de innebo-

ende paradoxerna i användandet av krigföringens principer. ”38 

 

Vad vi kan utröna är att det finns paradoxer och en viss ofullständighet i teorin. Clausewitz 

menar att det den är ofullständig för att den inte tar moral och saker som äregirighet med i be-

räkningen. Jomini å andra sidan menar att det visst går, men han ser på teorin från ett mer 

praktiskt perspektiv.  

Med en utgångspunkt från Jominis perspektiv kan vi föra argumentet att det visst går att an-

vända teorin, men att det har begränsningar så som Clausewitz och Ångström & Widén säger. 

Även faktumet att det är dessa principer som försvarsmakten baserar taktikens grunder på, 

vilka är fundamentala grundpelare i officersutbildningen. Detta innebär att det är dessa vi har 

fått som verktyg för att lösa striden med. Å ena sidan är det viktigt att kritisera och ständigt 

utvärdera våran egen diskurs och medel för att driva på en utveckling. Å andra sidan är det 

också viktigt att kunna använda de verktyg vi har, och försvarsmakten skriver i Handbok 

Markstrid - taktiska fältmässiga grunder att:  

 

” Krigföringens principer är ett antal perspektiv på främst operativ och taktisk verksamhet, 

som kan tjänstgöra som en tankemässig vägledning vid planering och genomförande av mar-

koperationer. Principerna kan även bidra vid analys och uppföljning för att åstadkomma 

struktur samt möjliggöra utvärdering. Innebörden av de olika principerna varierar med situ-

ationen. “39 

 

Deras sätt att se på principerna liknar mer Jominis sätt i att det kan funka som vägledning. 

Dock är det inte, som Jomini menar, något som skall utan något som kan.  

 

Vad som kan sägas generellt om Jomini och Clausewitz är att deras principer är gamla och har 

byggts vidare på av andra tänkare. Denna utveckling innefattar men begränsas ej till vissa för-

ändringar i hur man ser till principernas existens och tillämpning. Exempelvis Clausewitz 

princip om samlade styrkor är efter första världskrigets doktrinutvecklingar inte den samma. I 

början i första världskriget så använde alla krigsmakter sig av denna princip men det ledde till 

                                                
38 Clausewitz, C. & Mårtenson, H. Om kriget. Stockholm: Bonnier fakta, 1991. s. 139 
39 Handbok Markstrid - taktiska fältmässiga grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2016 s. 19 
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katastrofala följder då den tekniska utvecklingen hade gått snabbare än doktrinutvecklingen. 

Vad gäller Jominis fall kan vi egentligen se samtliga av hans fem principer i någon form i 

Handbok markstrid – taktiska fältmässiga grunder. I försvarsmaktens egna principer hittar vi 

handlingsfrihet, kraftsamling, överraskning. Vidare i grundläggande förmågor hittar vi ver-

kan, rörlighet, skydd, ledning, underrättelser och information samt uthållighet. 40 

Detta är endast ett exempel där en doktrin innehåller de principer som uppsatsen har valt som 

teorier. Det som går att utröna från detta är att även om Jomini och Clausewitz principer är 

gamla till åldern så kan de anses som relevanta än idag.  

 

2.5 Operationalisering: 
För att konkretisera det generella till mätbara indikatorer för att undersöka empirin behöver vi 

operationalisera teorin. Att operationalisera innebär att skapa ett analysverktyg som tillåter 

oss att nyttja detta på empirin. Att klassificera fenomen till precisa kategorier är också viktigt 

för att göra operationaliseringen begriplig och användbar som ett analysverktyg. 41  

För denna undersökningen kommer några principer ur teorin operationaliseras och användas 

som indikatorer. Då vi ska undersöka matcher i ett strategispel behöver vi göra vissa avgräns-

ningar så att vi inte mäter allting, vi vill bara mäta det vi vill ha svar på.  

För att detta skall vara möjligt kommer enkelhet inte tas med i operationaliseringen.  

Lika så på grund av spelets utformning så är underrättelser inte fullt möjlig att identifiera då 

vi inte har tillgång till spelarnas tankar, endast deras handlingar som visar sig i spelet. Enkel-

het och ledning kommer heller inte mätas då spelet är utformat i binära handlingsalternativ, 

och det finns inte mätbara parametrar där dessa indikatorer går att finna. Ledningen utgår då 

man spelar som en spelare och behöver således inte leda andra. Då alla enheter lyder dina or-

der och kommando så kommer Jominis beskrivning av de fördelar som enkelhet skall med-

föra inte fullt tillämpbara på empirin. Clausewitz princip om tid utgår också då den ej är jäm-

förbar med tiden i spelet. Det finns inga aspekter i spelet som Clausewitz menar skulle på-

verka stridsvärdet på ett förband.  

 

I denna studien har några indikatorer valts ut. Dessa är valda delar av Jominis och Clausewitz 

teorier som kommer at tas med. Dessa indikatorer är: 

                                                
40 Handbok Markstrid - taktiska fältmässiga grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2016 s. 18  
41 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 
2003 s. 44-45 
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Överraskning 

Förloraren är inte beredd på ett anfall i viss terräng eller viss tid. Förloraren hinner inte göra 

rätt motåtgärder i tid.  

Exempel på detta är att någon döljer sina enheter från motståndaren alternativt döljer att den 

utvecklar en viss teknologi så att motståndaren inte hinner göra motmedel. 

Avgörande punkten 

Förloraren kan inte vinna ett slag under viss tid eller terräng. Förlorarens enheter dör i en 

snabbare takt än vinnaren vilket leder till att han drar sig ur eller alla enheter dör. 

Exempel på detta sker genom att man väljer en plats på banan där man anfaller, exempelvis 

motståndarens bas eller där man tillfogar mest skada.  

Reserver. 

Vinnaren kan följa upp framgång i kraftsamling eller överraskning med reserver. Reserver är 

enheter eller ekonomi som tillåter spelaren att producera mer för att stödja anfall eller över-

raskning. 

Exempel på detta är att reserverna står redo bakom huvudstyrkan eller kan tillverkas på kort 

tid för att skickas in i slaget.  

Stridsekonomi 

Vinnaren spelar kostnadseffektivt genom spelet. Detta indikeras av hur resurserna spenderas 

och att enheter inte dör utan att kunna verka. 

Exempel på detta indikeras genom att med billigare enheter dödar dyrare enheter, alternativt 

att en enhet får fler än 1 nedkämpad innan den dör och detta är en storhet som visas på varje 

enskild enhet. 

Samlade styrkor 

Samlar sina enheter vid anfall. Detta indikeras av att alla enheter på viss plats samlas för att 

delta i ett slag. 

Exempel på detta är att spelaren ger samtliga enheter på en viss plats ett gemensamt attack-

kommando.  

Samtidighet 

Anfaller samordnat med olika enheter för att enheterna skall kunna tillfoga skador och förlus-

ter fast från olika håll eller att få så många enheter inom räckvidd så att samtliga kan verka. v 

Exempel på detta är att en mindre styrka gör ett anfall in i flank eller i motståndarens bas sam-

tidigt som en större styrka gör ett huvudanfall.  
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3. Metod 
Uppsatsen metodval är kvantitativ metod. Inledningsvis i kapitlet kommer redogörelser för 

kvantitativ metod, datainsamling och analysen går till.  

 

3.1 Forskningsdesign 
Explorativ ansats med kvantitativ innehållsanalys är den design denna undersökning använder 

sig av. Innehållsanalys innebär att man undersöker något som kommer i formerna, skriftlig, 

muntlig och/eller bildligt. Med kvantitativ metod menas att det undersöks är analysenheter 

som är jämförbara och så pass många i kvantitet att de går att uttrycka och analysera i nume-

riska värden. 42 

Då kvantitativ innehållsanalysen undersöker hur mycket utrymme i tid eller rum ett fenomen 

får och hur frekvent det förekommer i empirin så lämpar sig denna ansats för undersökningen. 

Med detta verktyg kan indikatorerna systematiskt undersökas i empirin och med mekaniskt 

räknande utröna enkla men några för undersökningens skull, viktiga och intressanta feno-

men.43  

Själva genomförandet av innehållsanalysen görs genom att fylla i en datamatris med informat-

ion som tolkas från empirin. För detta krävs analysenheter, vilka definierades i operational-

iseringen.  

Denna processen är mer kvalitativ till sin natur då den innefattar en tolkning av fenomenen i 

spelsekvenserna. Tolkningen görs utifrån operationaliseringen och därefter kommer den kvan-

titativa delen. 

Därefter måste det bestämmas vilka variabler som skall registreras hos analysenheterna. Slut-

ligen måste variabelvärden bestämmas för variablerna. Till detta nyttjas en kodbok. Denna be-

höver inte vara en faktisk ”bok” men det är ett typ av dokument där dessa värden skall föras 

in samt kodblanketter där informationen från analysenheterna förs över till sifferuppgifter. 44  

Kodboken i fråga återfinns i bilaga 3. Dess oberoende variabler är indikatorerna: Överrask-

ning, avgörande punkten, samtidighet, samlad styrka, stridsekonomi och reserver. Dessa mäts 

i förekommer eller förekommer inte. 

                                                
42 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 198 
43 ibid s. 199 
44 ibid s. 201 - 202 
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Dess beroende variabel är spelare, dessa mäts i vinnare eller förlorare.45  

Detta moment görs rakt in i statistikprogrammet ”Statistical Package for the Social Sciences”, 

förkortas till SPSS. Denna del av designen faller inom ramen för statistisk analys kopplat till 

analys av data som insamlats från spelen.  

Sammanfattningsvis är designen delad mellan ett kvalitativt datainsamlingsmoment vid tolk-

ningen av principernas förekomst i spelsekvenserna. Denna del är kvantitativ då den omfattar 

totalt 74 analysenheter. Därefter följer en statistisk analys i SPSS av den insamlade datan.  

 

3.2 Kvantitativ metod 
Inom samhällsvetenskapen finns det två metoder, en kvalitativ metod och en kvantitativ me-

tod. Den kvantitativa metoden kännetecknas av hårda data som görs om kan mätas med tal el-

ler information i omgjord till talkoder. 46 Vidare kännetecken är att dess flexibilitet kan vara 

relativt liten och dataanalysen genomförs med räkneoperationer efter datainsamlingen. Pro-

dukten man får efter undersökningen och analys är statistisk generalisering. 47  

I kontrast till kvalitativ metod är den kvantitativa metodens styrka att den inte är lika subjek-

tiv, vilket ger ett mer validitetspräglat svar. Även generaliserbarheten är något som kvalitativ 

metod har svårt att kunna producera. Dock så är en svaghet kopplat till kvantitativ metod dess 

flexibilitet, eller snarare dess begränsade förmåga till det.  

Johannessen och Tufte lyfter en viktig kritik mot kvantitativ metod kopplat till samhällsveten-

skapen. De skriver att kvantitativ metod i likhet med naturvetenskaplig forskningstradition 

inte kan mäta eller observera vissa företeelser i den sociala verkligheten. All mänsklig hand-

ling har en mening bakom som kräver att man samtalar med folk och är med djupare för att 

förstå. Då kvantitativa metoden inte begränsas till den naturvetenskapliga forskningstradit-

ionen så är det viktiga att veta hur och var man skall nyttja denna metoden, och inte avfärda 

den som helhet. Den kan också mäta meningssamband men där är det oftast lämpligare att 

nyttja kvalitativ metod.48 

                                                
45 Se bilaga 3 
46 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 
2003 s. 70 
47 Ibid s.70 
48 Ibid s. 69 
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Med avstamp i dess styrkor och svagheter skall den också motiveras. För denna uppsats och 

dess ämne kommer metoden fungera då den skall studera ett stort antal spelfrekvenser. Spel-

frekvenser, förvisso spelade av människor men det åskådaren kan se av spelen är endast män-

niskans val manifesterade i enheter på en virtuell spelplan.  

 

3.3 Starcraft II  
Starcraft II är efterföljare till Starcaft. Starcraft är ett realtids-strategispel. Med strategispel 

menas att man med en tänkt plan och strategi vinner över sin motståndare. Detta skiljer sig 

från andra strategispel, som exempelvis schack då det spelas i realtid. Realtid innebär att spe-

larna inte spelar i runder eller behöver vänta på ett drag för att kunna kontra, istället man göra 

drag oberoende av varandra. Vidare skillnader är att spelet präglat av ofullständig informat-

ion. Detta innebär att spelarna aktivt måste söka upp information om vad motståndaren gör, 

genom spaning.  

I sin helhet kan man dela upp spelet i termer av hantering eller management. Dessa olika sätt 

att styra spelet till sin favör är Micro management och Macro management. Micro manage-

ment innebär hur spelaren hanterar sina enheter i spelet., alltså spatial förmåga.49 Macro ma-

nagement innefattar alla handlingar som har med ekonomin att göra.  

För att spelarna skall kunna bygga upp sina arméer så måste de samla resurser. Dessa finns på 

varje bana uppdelade på olika platser, två av vilka båda spelarna börjar sina spel på respektive 

plats. I startskedet har spelarna bara arbetarenheter som kan samla resurserna. 

Dessa resurser tillåter spelarna att bygga byggnader som förbättrar och/eller producerar en-

heter som kan slåss. Dessa kan nyttjas för offensiv eller för defensiv där defensiven innebär 

försvara sin egen bas och ekonomitillväxt.  

Spelet är upplagt så att man kan spela 1v1, 2v2, 3v3 och 4v4. Denna uppsatsen dock, kommer 

endast undersöka matcher som är spelade 1v1, alltså två spelare som spelar mot varandra.  

Vidare finns det tre olika raser i spelet som man som spelare kan välja att spela som. Dessa är 

Protoss, Zerg, Terran. Raserna är olika i utseende och producerar olika enheter och byggna-

der, samt olika tillverkningssystem. De är dock balanserade i hur bra dem är och ingendera av 

raserna antas ha ett övertag över en annan. 50 

 

                                                
49 Lewis, Joshua. Trinh, Patrick. Kirsh, David. A Corpus Analysis of Strategy Video Game Play in Starcraft: 
Brood War. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 33(33) s. 689 
50 ibid s. 689 
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I jämförelse med verkliga krig så har spelet tredimensionell krigsföring. Där finns flyg, artil-

leri, minor, infanteri, motsvarighet till stridsvagn för att bara nämna några.51 Dessa har alla 

olika egenskaper som kontrar varandra. Ett exempel är Armoured och light units (bepansrad 

och lätta enheter). Detta är en klassificering som gör att de är sårbara mot olika typer av skada 

vilka inkluderar men begränsas ej till armoured & light damage. Heavy damage gör mer 

skada till armoured units och light damage gör mer skada till light units.5253  

Varje spelare kan endast uppnå 200 supply vilket innebär hus. Detta innebär att man endast 

får ha 200 supply värt av enheter, dock kräver olika enheter olika mycket supply så det brukar 

i regel inte vara fler än de facto 100 enheter.54  

Motsvarigheten till verkliga krig skulle man kunna klassificera spelet i såväl taktisk som ope-

rativ och strategisk nivå. Å ena sidan är du som spelaren den som samordnar markenheter och 

flygande enheter vilket är på operativ nivå. Å andra sidan så är spelaren även ansvarig för att 

sköta ekonomisk tillväxt vilket skulle kunna liknas vid strategisk nivå. Spelaren kan emeller-

tid också styra enskilda soldater på spelplanen och nyttja sig av micromanagement för att ma-

növrera på vad som kan tolkas som stridsteknisk nivå.55 Sammanfattningsvis kan Starcraft II 

passa in på samtliga tre nivåer. Detta medför för undersökningens skull att öka validiteten av 

resultatet då krigföringens principer är tänkta att funka på dessa nivåer.  

 

Vinst i spelet uppnås genom att en ena spelaren ger upp eller att man förstör samtliga av mot-

ståndarens byggnader och enheter, alternativt att förloraren ger upp. I regel brukar motstånda-

ren ge upp när denne inser att den har förlorat, men det kan också bli ett slag till siste man. 

Denna definiering av vinst kan liknas med så kallad ”End-state”-vinst då det innebär en 

systemkollaps av motståndaren eller total utplåning. Detta gör att vinsten i Starcraft endast till 

del går att likna vid verklig vinst, då den innefattar även andra sätt att definiera vinst.56 

I en kulturell kontext är Starcraft ett spel som skapades av Blizzard entertainment 1998. Se-

dan dess har det spelats många turneringar, där vissa spelare idag får in vinstpengar från 398 

                                                
51 Liquidpedia, Units (Legacy of the void) 
52 Liquidpedia, Armoured. 
53 Liquidpedia, Light. 
54 Liquidpedia, Supply.  
55 Operativ doktrin 2014: OPD, Försvarsmakten, Stockholm, 2014 s. 13–14 
56 Ångström, Jan; Professor, Försvarshögskolan. Victory and defeat in modern war. Föreläsning 2016.  
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000 till 639 000 dollar per år57

 
Skärmdump på Starcraft II. Matchen skildrar en spegelmatch mellan två ”protosspelare”.58 

På bilden ser vi ett typexempel på hur den blå spelaren som har byggt armoured units blir 

kontrad av röda spelarens” armouerd damage” - enheter.   

 

Varför Starcraft II? 

Var finns egentligen kopplingen mellan Starcraft II och krigföring? Som vi har gått igenom 

finns det liknelser vid taktisk, operativ samt strategisk nivå i spelet. Den tydligast kopplingen 

går att göra till operativ nivå då den största framgångsfaktorn i spelet är att manövrera med 

sina enheter för dessa skall användas optimalt för att nå effekt. Detta gör att spelet kan liknas 

                                                
57 Top 10 player per prize money winnings. Liquidpedia Starcraft II. 
58 Lee B. Timothy. An AI crushed two human pros at StarCraft—but it wasn’t a fair fight. Ars technica. 2019. 
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vid krigsspel som man använder för att öva planer inom krigföring. Även beslutsfattning un-

der osäkra premisser (ofullständig information), något som togs upp i forskningsöversikten.59 

Som vi gick igenom tidigare i kapitlet så finns det olika enheter med sina egna förmågor, lik-

som i riktig krigföring. Detta är ytterligare en sak som belyser likheterna mellan Starcraft II 

och krigsspel då man måste taktisera med olika medel, liksom i krigsspel. En skillnad är att 

Starcraft II spelas i realtid vilket innebär att man måste anpassa sig till tempot och ta fler be-

slut snabbare än i krigsspel, såvida dessa inte är specifikt utformade på ett sådant sätt.  

Då Starcraft II är abstrakt och virtuellt är det mer rättvist att jämföra med krigsspel, som 

också är en abstraktion av verkligheten.  

Övergripligt kan man argumentera att om krigsspel, vilket är en abstraktion, ger oss insikter 

om verkligheten kan även Starcraft II säga det också. Vidare liknelse ett digitaliserat krigsspel 

som marinkadetterna under utbildning på försvarshögskolan använder sig av idag, vars gräns-

snitt delar likheter med Starcraft II.60  

 

3.4 Empiri och avgränsningar 
Empirin eller analysenheterna består av 37 Starcraft II matcher som spelas av två spelare, en 

mot en. Dessa spelar Protoss vs Protoss, vilket innebär att det är spegelmatcher och att de två 

spelarna har samma förutsättningar, samma enheter kan byggas. Syftet till detta är att ha så få 

parametrar som kan försvåra analysen. Empirin inhämtas från en databas för Starcraft II mat-

cher, Spawningtool.com.61 Denna databasen har ett filtreringsverktyg som gör det möjligt att 

avgränsa matcherna efter olika kriterier. Kriterierna som denna uppsatsen har tillämpat är:  

• Pro replays only 

• Matchup: Protoss versus Protoss 

• Race: Protoss 

• Game length: 02:00-10:00 

Pro replays only är valt för att dessa är professionella matcher, och således är spelarna så pass 

kompetenta på spelet att spelet i sig inte är en begräsning för att spelarna skall kunna prestera 

fullt ut.  

Protoss versus protoss och race: protoss är för att avgränsa till spegelmatcher vilket underlät-

tar analysen då samma enheter och förutsättningar används av båda spelare. 

                                                
59 Lewis, Joshua. Trinh, Patrick. Kirsh, David. A Corpus Analysis of Strategy Video Game Play in Starcraft: 
Brood War. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 33(33) s. 688 
60 Hulterström, Patrik. Krigsspel på officersprogrammet. Försvarshögskolan.  
61 Spawningtool: Browse Replays.  
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Game length 02:00-10:00 Kortaste matchen är 2 minuter och längsta 10 minuter, tiden är inte 

en begränsning för att spelet skall kunna utvecklas till den gräns att vinst eller förlust kan fö-

rekomma. För spårbarhet skall finnas tillgänglig för läsaren finns det en länk i litteraturför-

teckningen till alla matcher enligt de kriterier ovan givna.  

Empirin för datainsamling sträcker sig från 2019-01-30 till 2019-03-20. Samtliga spelsekven-

ser är 37 filer som kan fås av författaren vid kontakt.  

 

3.5 Validitet 
Att kunna precisera det man skall undersöka kräver att man har begreppsvaliditet. Det finns 

problematik vid operationalisering då denna kan vara blind för, i detta fallet, andra sätt som 

leder till vinst. Vi vill pröva om krigföringens principer är giltiga i spelet och således krävs 

det att begreppsvaliditeten är hög. I undersökningen kommer indikatorerna användas som 

analysverktyg, och enligt dess utformning, är det intressanta för validiteten om de överens-

stämmer med vad som analyseras i empirin.62 Vidare validitetsproblematik finns kopplat till 

krigföringens principer. Principerna är generella förenklingar av verkligheten och detta inne-

bär att det kan vara svårt att observera dessa inom en domän. Exempelvis kan principen om 

överraskning vara svår att ”mäta” i materialet, för hur kan man som observatör egentligen 

veta om någon blev överraskad?  För över huvud taget kunna mäta dessa principer måste de 

konkretiseras ned till indikatorerna, vilket vi gjorde i operationaliseringen. Detta kan dock in-

nebära att man begränsar sig i sitt sökande till endast de specifika saker som blir av operation-

aliseringen vilket sänker validiteten på arbetet.63   

Vidare finns det andra innebörders validitetsproblem med spel som empiri. I en avhandling 

från Kungliga Tekniska Högskolan konstaterar Anders Frank att spelare i spel riskerar att 

hamna i ett så kallat ”Gamer mode”. Gamer mode innebär att spelaren utnyttjar spelets mek-

anismer för att vinna, snarare än att använda taktiskt vettiga lösningar.64 Detta kan medföra att 

empirin kan bli begränsad i detta avseende. Vidare diskussion kommer tas i resultatdiskuss-

ionen.  

 

                                                
62 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 
2003 s. 47–48 
63 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 59-61 
64 Frank, Anders, Gamer mode: identifying and managing unwanted behaviour in military educational warga-
ming, Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Diss. (sammanfattning) 
Stockholm: Kungliga Tekniska högskolan, 2015, Stockholm, 2014 s. 84–85 
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3.6 Reliabilitet 
Detta medför i denna undersökningen problematik då undersökningen kräver en viss tolkning 

om huruvida indikatorerna finns i en spelsekvens eller inte.65  

Empirin i sig finns tillgänglig för alla som önskar att återskapa undersökningen, samt indika-

torerna finns att hämta i denna text, vilket skulle kunna testa resultaten igen för att öka resul-

tatens giltighet. I denna undersökningen är det viktigt för reliabiliteten att kodningen sker på 

ett konsekvent och korrekt sätt för att felkodning inte skall ske. För att motverka detta görs 

kodningen så noga som möjligt och pauser tas vid behov för att minska trötthet. Vidare dub-

belkontrolleras spelsekvenserna vid otydligheter.66  

 

3.7 Datainsamling 
Matcherna spelas upp med hjälp av Starcraft II´s uppspelningsfunktion. Denna funktion i spe-

let gör det möjligt för tittaren att pausa, spola fram och tillbaka samt öka hastigheten. Varje 

match spolas fram till vinsten och därifrån spolas spelsekvensen tillbaka till var det avgörande 

slaget började. Under den tiden från början till slut analyseras vad som ledde till vinsten.  

Datan produceras genom att tolka analysenheterna till kodblanketterna. Matcherna analyseras 

med hjälp av kodblanketterna och dessa fylls i in i spss under varje match.  

 

3.8 Källkritik  
Empirin består uteslutande av spelfrekvenser bestående i matcher i spelet Starcraft II. Krite-

rier som nyttjats för att bedöma huruvida en spelsekvens är äkta görs genom att empirin end-

ast inhämtas från en specifik match-databas där alla spelsekvenser är av rätt spel.  

Många källor som använts i uppsatsen är källor från internet. För att granska källorna har tre 

kriterier för källkritik på internet tillämpats. Dessa är beroende, äkthet och tendens.67 Källorna 

för Starcraft II-kapitlet är till del från en sida där medlemmarna tillåts redigera innehållet 

(Liquidpedia). Det vill säga att det finns en risk att informationen inte är korrekt. Dock är si-

dan vald med hänvisning av speltillverkarna som har godkänt sidan som en pålitlig källa för 

den som vill lära sig mer om spelet.68  

                                                
65 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, Malmö, 
2003 s. 28-29 
66 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 s. 64-65 
67 Leth, Göran & Thurén, Torsten, Källkritik för Internet, Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2000 
68 Blizzard entertainment. Useful resorces.  
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3.9 Analys 
Datan förs in i SPSS och därefter analyseras den med olika verktyg. De olika verktygen som 

används för att hitta korrelation och förekomst i procent är ”Crosstabs” och ”Chi-Square 

Test” samt ”Symmetric measures (Phi-koefficient)” 
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4. Resultat & Diskussion 
 
4.1 Resultat 
 
Analytiskt kapitel vanligen innehållande undersökningens resultat och hur de bör förstås uti-

från teorin.  

I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen. I Crosstab finner läsaren antalet före-

komster av principens nyttjande för vinnare respektive förlorare samt procentandel för totalt 

antal vinster. I Chi-Square tests finner läsaren värde och signifikansnivå. En signifikansnivå 

på 0.00 betyder att det finns korrelation mellan vinst och tillämpningen av principen. Signifi-

kansnivå 1.00 innebär ingen korrelation. I symmetric measures finner läsaren sambandets 

styrka där 1 innebär ett perfekt samband, alltså så starkt som möjligt, och 0 innebär inget sam-

band.69  

Innan varje resultat för respektive princip finns två hypoteser. Dessa är avhängiga på signifi-

kansnivån, alltså om signifikansen är över. Tabellerna från resultaten finner läsaren i bilaga 2. 

 

Sammanfattningsvis nyttjade vinnarna i regel principerna i större utsträckning än förlorarna. 

Den princip där det fanns minst skillnad mellan vinnarna och förlorarna var överraskning. 

Den nyttjades i mindre grad än de andra principerna generellt av båda parter. 

Störst skillnad hittades i principerna stridsekonomi och reserver. Där hittades att vinnarna an-

vände stridsekonomi i 31 av 37 fall, medans förlorarna endast nyttjade det i 11 av 37 fall.  

I fallet med reserver var det 28 av 37 för vinnarna och 14 av 37 för förlorarna.  

I övrigt fanns det skillnader i nyttjandet av principerna mellan vinnarna och förlorarna. Även 

APM, i vårt fall bevis på spatial förmåga mättes också under spelens gång. Skillnaden var 31 

APM till vinnarnas fördel, alltså 31 drag per minut snabbare. Detta kommer förtydligas senare 

i avslutningskapitlet.  

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Sundell, Anders. Guide: Korstabeller. Spss-akuten. 2012-02-14 
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4.2 Diskussion: 
 

Här presenteras och diskuteras resultaten. I den första underrubriken finns crosstab och chi-

square samt symmetric measures (Phi-koefficienten) med i bild med förklaring under för att 

ge läsaren en förståelse för hur resultaten skall tolkas. Därefter hänvisas det endast till dem för 

att underlätta läsningen. Samtliga resultat återfinns i bilaga 2.  

Crosstab överraskning 

 
Överraskning 

Total nej ja 
Spelare förlust Antal 26 11 37 

% Inom spelarna 70.3% 29.7% 100.0% 
vinst Antal 25 12 37 

% Inom spelarna 67.6% 32.4% 100.0% 
Total Antal 51 23 74 

% Inom spelarna 68.9% 31.1% 100.0% 

 
Chi-Square Tests överraskning 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square .063a 1 .802   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .063 1 .802   
Fisher's Exact Test    1.000 .500 
Linear-by-Linear Asso-
ciation 

.062 1 .803   

N of Valid Cases 74     

 
Symmetric Measures (Phi-koefficienten) överraskning 

 Value 

Asymptotic 
Standard Er-

rora 
Approxi-
mate Tb 

Approximate 
Significance 

Nominal by Nomi-
nal 

Phi .029   .802 
Cramer's V .029   .802 

Interval by Inter-
val 

Pearson's R .029 .116 .248 .805c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlat-
ion 

.029 .116 .248 .805c 

N of Valid Cases 74    
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Förklaring av crosstab (korstabell på svenska): I crosstaben ser vi hur många av vinnarna och 

förlorarna använde respektive princip.  

Förklaring av chi-square test: Här kollar vi på Asymptotic significance (Asymptotisk signifi-

kans på svenska) för Pearson chi-square.  

Förklaring av symmetric measures: Här kollar vi på nominal by nominal för Phi-koefficien-

tens value (värde på svenska).  

 

Varför ingen överraskning? 

 
I resultatet ser vi att överraskning inte hade en signifikant korrelation med vinst eller förlust 

(Asymptotisk signifikans .802). Chi-square testet visar (pearson Chi-square) vilken korrelat-

ion och Crosstab hur många procent av vinnarna respektive förlorarna som använde princi-

pen. Vi kan även se att Phi-koefficienten hade ett värde av .029 vilket innebär ett mycket 

svagt samband.  

 

Detta kan bero på olika orsaker beroende på vilket perspektiv som används för att analysera 

det. Enligt tidigare lyft kritik rörande principen om överraskning finns där svårigheter att 

uppnå överraskning enligt Jomini. Han menade att överraskning inte gick att uppnå efter infö-

randet av eldhandvapen och artilleri. Ljudet från elden röjer alltså anfallet vilket ger ett alarm 

till motståndaren vilket gör att denne inte blir överraskad. I spelet finns ljud som kan röja en 

överraskning så denna kritiken är även till del giltig i detta fallet.  

Å andra sidan så kan utbildningsnivån på spelarna också spela en roll. Spelarna i spelsekven-

serna är alla professionella och således kan de vara så pass duktiga på att spana och läsa mot-

ståndarens beteende att de inte blir överraskade. Ett typiskt försök till överraskning i spelet 

var att spelarna försökte dölja sina teknologiska byggnader vilka brukar indikera om huruvida 

en viss typ av enhet kommer att tillverkas. Dessa byggs ofta på dolda ställen på banan och 

kunde i många fall spanas av motståndaren. Detta spaningsbeteende skedde i princip i samt-

liga matcher, och det var i få fall då spelarna kom undan med det.  

Ett annat problem som författaren upptäckte var hur överraskning skall identifieras i empirin. 

Spelet är uppbyggt på ett system av ofullständig information, det vill säga att spaning behövs 

för att inhämta information om det motståndaren gör. Observatörer av spelen kan i efterhand 

se vad som har ”setts” av respektive spelare, dock kan man inte alltid med säkerhet säga om 
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det har uppfattats av spelaren. Generellt kan man säga att professionella spelare uppfattar allt 

de ser och kan förstärkas med att observatören ser motåtgärderna kort efter upptäckt överrask-

ning.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns viss problematik med överrasknings-

principen ur det teoretiska och spel-perspektivet. Detta medför viss begränsning gällande hur 

giltig undersökningen om principen har genomförts och hur giltigt svaret är.  

 

Varför var reserver och stridsekonomi mest förekommande? 

 

Enligt crosstaben och chi-square testet i SPSS finns där en stark korrelation mellan att an-

vända dessa principer och vinst (Reserver 0.01 asymptotisk signifikans, stridsekonomi 0.00 

asymptotisk signifikans).  

Crosstaben visade att vinnarna använde sig av stridsekonomi och reserver: 83.8% respektive 

75.7% av spelen. Förlorarna: 29.7% respektive 37.8% av spelen.70  

Samt Phi-koefficienten hade värdena .382 för reserver samt .546 för stridsekonomi vilket be-

tyder på ganska starka samband.71  

 

Det är här vi finner den mest markanta skillnaden mellan vinnare och förlorare.  

Detta resultatet kan innebära att stridsekonomi och reserver leder till vinst i Starcraft II.  

En förklaring till resultatet kan vara att spelarna har liknande utbildningsnivå, alltså att de är 

proffs, vilket skulle kunna göra att den med bäst stridsekonomi och tillgång till reserver blir 

avgörande. Kan denna förklaring innebära att två arméer som har lika hög utbildningsnivå 

skulle ha lika hög förekomst av reserver och stridsekonomi? Naturligtvis är det skillnad mel-

lan dessa spelsekvenser och riktiga krig, därför är denna förklaring är inte fulländad. Men det 

kan i alla fall ge en fingervisning åt det hållet.  

Man kan också göra en historisk parallell. I krig där vinsterna har definierats av end-state, ex-

empelvis andra världskriget, var det de allierade med sitt överlägsna mantal som vann. Detta 

kan förklara varför reserver är så framgångsrikt, att man kan utnyttja en framgång genom att 

fortsätta skicka in mer soldater.  

                                                
70 Se Bilaga 2 
71 Sundell, Anders. Guide: Korstabeller. Spss-akuten. 2012-02-14 
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Dock så finns det många exempel på där man trots stridsekonomiskt stridande förlorade i 

slutändan, som i finska vinterkriget där Finland förlorade trots att de stred mer stridsekono-

miskt än Sovjetunionen. Detta är motsägelsefullt i viss mån, dock så lyckades Finland stå 

emot Sovjetunionen och vinna många slag tack vare att dom stred stridsekonomiskt.  

Resultatet säger att det finns en korrelation mellan användandet av dessa principer och vinst, 

men det är inte en absolut sanning då det finns undantag såväl i resultatet som i verkligheten.  

 

 

Samlad styrka, samtidighet och avgörande punkten 

 

Resultaten från analysen.  

Samlad styrka: 94.6% för vinnarna och 78.4% för förlorarna. Asymptotisk signifikans 0.41. 

Phi-koefficient 237. 

Samtidighet: 83.8% för vinnarna och 56.8% för förlorarna. Asymptotisk Signifikans 0.11. 

Phi-koefficient .296  

Avgörande punkten: 70.3% för vinnarna och 56.8% för förlorarna. Asymptotisk signifikans 

0,227. Phi-koefficient .140 72 

 

Vi ser från resultatet att dessa principer också är mest förekommande hos vinnarna. Detta är 

något som följer trenden med de andra principerna. Dock finns här en mindre skillnad mellan 

vinnarna och förlorarna procentmässigt. Det finns fortfarande en korrelation mellan att an-

vända principerna och vinst men den är här svagare än hos reserver och stridsekonomin.  

Vad som går att tolka ur detta resultatet skulle kunna vara att dessa principerna är i större ut-

sträckning grundförutsättningar för att genomföra ett anfall. Samtliga spelare, vinnare eller 

förlorare, har som mål att vinna sitt slag. Då kan dessa principer visa på att dessa principer är 

logiska medel för att genomföra sitt anfall.  

Det blir svårt att genomföra ett anfall utan dessa principer. En avgörande punkt behövs för att 

ett anfall skall nå effekt. Visst, man kan anfalla i en generell riktning, men detta riskerar att 

sprida ut styrkor och inte nå samma effekt. Så i detta avseende hänger avgörande punkt och 

samlad styrka ihop. Vidare är det ologiskt att inte samla sina styrkor vid ett anfall. Denna 

princip universell inom all strävan för vinst, varför skulle inte en boxare slå sitt bästa, eller 

                                                
72 Se bilaga 2 
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varför skulle inte en formell 1-förare köra sitt snabbaste? Möjligen är denna princip för gene-

rell för att ens testas i och med den i viss mån går att applicera så generellt.  

Samtidighet hänger ihop med avgörande punkten. Om man gör ett anfall från mer än ett håll 

så behöver man samordna sina styrkor. Detta behöver en avgörande punkt i tid och plats för 

att kunna samordna mot en plats. Detta hänger också ihop med samlad styrka för att man vill 

ha kraftsamlingen i målet. Om man inte lyckas med samtidigheten misslyckas man också med 

samlad styrka, vilket kan resultera i att kraftsamlingen inte blir av. 

 

APM och vinst 

 

Under analysen av spelsekvenserna gick det att tyda att APM hade en inverkan på vinsten. 

APM betyder som Actions per minute, översatt till svenska aktioner per minut och är ett mått 

för spatial förmåga och högre APM betyder högre spatial förmåga.  

Därav undersöktes även denna variabel som en induktivt genererad kontrollvariabel för att 

kontrollera om det fanns ett skensamband, vilket mynnade ut i hypotesen:  

H2 APM leder till vinst i Starcraft II 

 

Snittvärde för vinnarna är 315,2162. I det övre skiktet, alltså snittvärde plus standardavvikelse 

(315,2162+60,14480=375,361) så kan man se i datamatrisen73 att de spelarna med 375,361 

APM eller högre har en vinstsannolikhet på 88%. Alltså 8 av 9 spelare vann.  

 

Snittvärde för förlorarna är 284,2973. I det nedre skiktet, alltså snittvärde minus standardavvi-

kelse (284,2973–59,72988=227,56742) så kan man se i datamatrisen74 att de spelarna med 

227,56742 APM eller lägre hade en vinstsannolikhet på 25%. Alltså 2 av 8 spelare vann. 

 

Skillnaden på snitten för båda grupperna var 31 APM, alltså relativt liten. Därför kan vi titta 

på extremerna av APM-fördelningen. Där ser vi att grupperna med utanför normalfördel-

ningen på lägre vinstsannolikhet i den lägre extremen och högre vinstsannolikhet i den högre 

extremen. Inom normalfördelningen var vinstsannolikheten 61%. Alltså 27 av 44 spelare 

vann.  

Sammanfattningsvis kan vi se en fördelning där: 

                                                
73 Se bilaga 3 
74 Ibid 
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Inom intervallet 137 – 227 är det 25% sannolikhet för vinst. 

Inom intervallet 227 – 375 är det 61% sannolikhet för vinst. 

Inom intervallet 375 – 408 är det 88% sannolikhet för vinst. 

 

Sammanfattning: 

 

Överraskning kan inte sägas leda till vinst i Starcraft II. 

Reserver och stridsekonomi kan sägas korrelera starkt samt ha ett starkt samband med vinst i 

Starcraft II. 

Samlad styrka, samtidighet och avgörande punkt kan sägas korrelerar med samt ha ganska 

starkt samband vinst, men kan också anses vara grundförutsättningar för att genomföra ett an-

fall i Starcraft II. 

APM leder till högre sannolikhet för vinst i Starcraft II.  

Alltså kan man tolka resultatet som att APM och krigföringens principer, överraskning undan-

taget, leder till vinst i Starcraft II.  
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5. Avslutning 
 

5.1 Svar på frågeställning och hypoteser: 
 
Förekommer krigföringens principer i Starcraft II? Om ja, leder de till vinst? 

• Krigföringens principer förekommer i Starcraft II. 

• Reserver och stridsekonomi korrelerar starkt med vinst i Starcraft II 

• Samtidighet, samlad styrka och avgörande punkten korrelerar med vinst i Starcraft II 

• Överraskning har inte en korrelation med vinst i Starcraft II 

 

Hypoteser: 

H1 Krigföringens principer leder till vinst i Starcraft II 

Stämmer delvis med undantag för överraskning 

 

H2 APM leder till vinst i Starcraft II 

Hypotesen stämmer 

 

APM  

Detta är en induktiv kontrollvariabel för att kontrollera ett skensamband. Det visade sig att 

APM också ökar sannolikheten för vinst, men att det inte är uteslutande detta som leder till 

vinst.  

Vad uppsatsen inte kan svara på är om APM och användandet av principerna är oberoende el-

ler beroende av varandra. Detta gör att det inte med säkerhet går att säga att endast APM eller 

krigföringens principer leder till vinst, enbart att båda två gör det.  

 

Uppsatsens begränsningar 

Uppsatsen har undersökt krigsföringens principer förekomst i ett real-tids strategispel.  

Vilket syftade till att öka förståelsen av krigföringens principer och hur de kan leda till vinst.  

Det finns skillnader mellan en konflikt i den fysiska världen och på en virtuell spelplan. Vi 

har dock kunnat se att det finns en del likheter, dels att krigföringens principer förekommer i 

spelet, och att det finns en korrelation mellan dess tillämpning och vinst.  
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Uppsatsen gör inga anspråk på att öka förståelsen för krigföringens principer i verkliga krig 

eftersom det är så stora aspekter i krig som inte förekommer i spelet. Det försöker endast bi-

dra med en pusselbit i teoretisk förståelse för krigföringens principer i en konflikt av viljor.  

 

Etik kopplat till spel och felbeteende 

Att öva i spel och simulatorer ger alltid risk för att öva in felbeteende. Detta kan ske genom så 

kallat ”gamer mode” som vi tidigare gick igenom i uppsatsen. För att motverka detta bör spel 

handledas för att förhindra att spelarna ska gå in i gamer mode. Vidare så finns där också risk 

för att övning i spel också gör att den mänsklig etik fördärvas.  

Särskilt i strategispel där en person styr över enheter som inte är människor, kan moral igno-

reras, då spelaren inte alltid får någon negativ betingning att ”offra” enheter på ett i verklig-

heten omoraliskt sätt.  

Gamer mode-fenomenet kan i detta fallet också ge konsekvenser för uppsatsens validitet. Då 

spelarna kanske är i gamer-mode när de spelar och inte följer spelets innebörders regler när de 

spelar så finns det en möjlighet att det är fel saker som mäts.  

 

Relevans för yrkesutövningen 

I en tid där resurseffektiv övning är något försvarsmakten eftersträvar av ekonomiska och tek-

nologiska skäl så finns där nytta i att undersöka nya alternativ för att hitta medel att öva med. 

I problemformuleringen gick vi igenom hur försvarsmakten har implementerat Strisimpc för 

att tillgodose denna strävan. I forskningsöversikten kan vi se hur andra försvarsmakter har 

gått tillväga och hur olika spel har använts som medel för övning och utbildning. Det som 

man kan konstatera från detta är att spel har en användbarhet kopplat till utbildning och öv-

ning. Starcraft II är ännu ett spel i mängden som kan skulle kunna bistå försvarsmakten att ut-

öka sin arsenal av utbildningsmedel.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

För att öka förståelsen ytterligare så finns där olika spår att följa som är intressanta efter upp-

satsen. Dels att undersöka förekomsten av krigföringens principer andra real-tidsstrategispel, 

och dess förekomst i andra genrer av spel. Andra delar av militärteori skulle också kunna vara 

intressant att undersöka i Starcraft II, exempelvis reflektiv kontroll, beslutsfattning och andra 

infallsvinklar.  
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BILAGA 1 Datamatris 
Förklaring av datamatris: 

Spel: 1-37 är vilket spel i en godtycklig ordning.  

Tid: Hur lång tid en sekvens är 

Vinnare: värdet 1 innebär vinst. Värdet 0 innebär förlust 

Mellan vinnare och snitt_APM är principerna. 1 innebär förekomst 0 innebär ingen före-

komst. 

Snitt_APM: Snitt på APM vid matchens slut.   
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Spel Tid Vinnare 
Samti-
dighet 

Samlad-
stryka 

Stridseko-
nomi Reserver 

Överras-
kning 

Avgö-
rande-
punkten Snitt_APM 

1 8:52:00  1 0 1 1 1 0 1 291,00 
2 5:58:00  1 1 1 1 0 1 1 286,00 
3 6:13:00  1 0 1 1 1 0 0 408,00 
4 7:52:00  1 0 1 0 0 0 1 296,00 
5 8:27:00  1 1 1 0 1 0 1 243,00 
6 8:22:00  1 1 1 1 1 0 1 393,00 
7 9:22:00  1 1 1 0 0 1 1 300,00 
8 7:55:00  1 1 1 1 1 0 1 389,00 
9 7:41:00  1 1 1 1 1 0 1 355,00 

10 5:34:00  1 1 1 1 1 0 0 303,00 
11 6:07:00  1 0 1 1 1 0 0 303,00 
12 5:56:00  1 1 1 1 1 0 1 400,00 
13 4:27:00  1 1 1 1 1 0 0 384,00 
14 4:44:00  1 1 1 1 1 1 1 200,00 
15 8:49:00  1 1 1 1 1 0 1 362,00 
16 8:28:00  1 1 1 0 1 0 1 316,00 
17 6:51:00 1 0 0 1 0 1 1 347,00 
18 5:37:00  1 1 1 1 1 0 1 285,00 
19 7:28:00  1 1 1 1 1 0 0 314,00 
20 9:05:00  1 1 1 1 1 1 1 284,00 
21 9:47:00  1 1 1 1 1 0 1 372,00 
22 7:40:00  1 1 1 1 0 0 0 289,00 
23 3:39:00  1 1 1 1 0 1 1 137,00 
24 5:57:00  1 1 1 1 1 0 1 232,00 
25 5:15:00  1 0 0 0 0 1 0 307,00 
26 6:10:00  1 1 1 1 0 0 0 284,00 
27 7:34:00  1 1 1 0 1 0 1 396,00 
28 5:10:00  1 1 1 1 1 0 0 354,00 
29 5:24:00  1 1 1 1 1 0 1 391,00 
30 7:59:00  1 1 1 1 1 0 0 306,00 
31 4:59:00  1 1 1 1 1 1 1 288,00 
32 7:50:00  1 1 1 1 1 1 1 396,00 
33 4:58:00  1 1 1 1 0 1 1 300,00 
34 8:44:00  1 1 1 1 1 0 0 246,00 
35 8:13:00  1 1 1 1 1 1 1 288,00 
36 5:14:00  1 1 1 1 1 1 1 302,00 
37 9:59:00  1 1 1 1 1 0 1 316,00 

1 8:52:00  0 0 1 0 0 0 1 307,00 
2 5:58:00  0 0 1 1 0 0 0 323,00 
3 6:13:00  0 1 1 0 1 0 1 302,00 
4 7:52:00  0 1 1 1 0 1 1 319,00 
5 8:27:00  0 1 1 1 1 0 1 256,00 
6 8:22:00  0 0 0 1 0 0 1 270,00 
7 9:22:00  0 1 1 0 1 0 0 183,00 
8 7:55:00  0 0 0 0 0 0 0 256,00 
9 7:41:00  0 0 1 1 0 0 0 212,00 

10 5:34:00  0 1 1 0 0 0 1 389,00 
11 6:07:00  0 1 0 0 1 0 1 153,00 
12 5:56:00 0 1 1 1 0 0 0 193,00 
13 4:27:00  0 1 1 0 0 0 1 334,00 
14 4:44:00  0 1 1 1 0 0 0 258,00 
15 8:49:00  0 1 1 0 0 0 0 310,00 
16 8:28:00  0 0 1 1 1 0 0 319,00 
17 6:51:00  0 0 0 0 0 0 0 293,00 
18 5:37:00  0 0 1 0 0 1 1 172,00 
19 7:28:00  0 1 1 0 0 0 1 302,00 
20 9:05:00  0 1 1 0 0 0 0 312,00 
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21 9:47:00  0 1 1 1 1 1 1 401,00 
22 7:40:00  0 1 1 0 0 1 1 275,00 
23 3:39:00  0 1 1 0 0 1 1 254,00 
24 5:57:00  0 0 0 0 1 0 0 264,00 
25 5:15:00  0 0 0 0 0 1 1 265,00 
26 6:10:00  0 1 1 1 1 1 1 334,00 
27 7:34:00  0 1 1 0 1 0 0 352,00 
28 5:10:00  0 1 1 0 0 0 1 358,00 
29 5:24:00  0 0 1 0 0 1 1 320,00 
30 7:59:00  0 0 1 1 1 0 1 300,00 
31 4:59:00  0 0 0 0 0 0 1 155,00 
32 7:50:00  0 1 1 0 1 0 0 279,00 
33 4:58:00  0 0 1 0 0 1 0 254,00 
34 8:44:00  0 1 1 0 1 0 1 312,00 
35 8:13:00  0 0 1 0 1 1 0 300,00 
36 5:14:00  0 0 0 0 1 0 0 284,00 
37 9:59:00  0 1 1 0 0 1 1 349,00 
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Bilaga 2 Crosstabs, Chi-Square tests och Phi-koefficienten: 
Förklaring av crosstabs och Chi-square: 

Crosstab: Visar i vilken utsträckning en princip förekom för vinnare respektive förlorare i fak-

tiskt antal samt procentenheter.  

Chi-Square test: Visar hur stark korrelation det finns mellan tillämpning av princip och vinst. 

I detta fallet gäller Pearson Chi-Square’s Asymptotiska signifikans, i regel första raden i ta-

bellen. 

Värdet 1 betyder ingen korrelation och värdet 0 betyder stark korrelation.  

Phi-Koefficienten: högsta värdet är .546 detta tyder på ett starkt samband. Lägsta är .029 vil-

ket tyder på ett svagt samband 

 
Resultat stridsekonomi 
 

 
Crosstab stridsekonomi 

 
Stridsekonomi 

Total nej Ja 
Vinst_förlust förlust Count 26 11 37 

% within Vinst_förlust 70.3% 29.7% 100.0% 
vinst Count 6 31 37 

% within Vinst_förlust 16.2% 83.8% 100.0% 
Total Count 32 42 74 

% within Vinst_förlust 43.2% 56.8% 100.0% 

 
Chi-Square Tests stridsekonomi 

 Value df 

Asymptotic Sig-
nificance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 22.024a 1 .000   
Continuity Correctionb 19.876 1 .000   
Likelihood Ratio 23.397 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear Association 21.726 1 .000   
N of Valid Cases 74     

 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

Met opmerkingen [Office1]: Nytt, phi-koefficienten  



Kd. David Bom-Fritz                                   Datum                                                       OP 16-19 
                                                                  2019-05-08 

Sida 41 av 48 
 

Symmetric Measures (Phi-koefficienten) stridsekonomi 

 Value 
Asymptotic 

Standard Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .546   .000 
Cramer's V .546   .000 

Interval by Interval Pearson's R .546 .096 5.523 .000c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .546 .096 5.523 .000c 
N of Valid Cases 74    

 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
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Resultat samtidighet 
 

Crosstab samtidighet 

 
Samtidighet 

Total nej ja 
Vinst_förlust förlust Count 16 21 37 

% within Vinst_förlust 43.2% 56.8% 100.0% 
vinst Count 6 31 37 

% within Vinst_förlust 16.2% 83.8% 100.0% 
Total Count 22 52 74 

% within Vinst_förlust 29.7% 70.3% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests samtidighet 

 Value df 

Asymptotic Sig-
nificance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 6.469a 1 .011   
Continuity Correctionb 5.240 1 .022   
Likelihood Ratio 6.652 1 .010   
Fisher's Exact Test    .021 .010 
Linear-by-Linear Association 6.381 1 .012   
N of Valid Cases 74     

 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures (Phi-koefficienten) samtidighet 

 Value 

Asymptotic 
Standard Er-

rora 
Approximate 

Tb 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nomi-
nal 

Phi .296   .011 
Cramer's V .296   .011 

Interval by Interval Pearson's R .296 .108 2.626 .011c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .296 .108 2.626 .011c 
N of Valid Cases 74    

 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
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Resultat reserver 
Crosstab reserver 

 
Reserver 

Total nej ja 
Vinst_förlust förlust Count 23 14 37 

% within Vinst_förlust 62.2% 37.8% 100.0% 
vinst Count 9 28 37 

% within Vinst_förlust 24.3% 75.7% 100.0% 
Total Count 32 42 74 

% within Vinst_förlust 43.2% 56.8% 100.0% 

 
Chi-Square Tests reserver 

 Value df 

Asymptotic Sig-
nificance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 10.792a 1 .001   
Continuity Correctionb 9.305 1 .002   
Likelihood Ratio 11.094 1 .001   
Fisher's Exact Test    .002 .001 
Linear-by-Linear Association 10.646 1 .001   
N of Valid Cases 74     

 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Symmetric Measures (Phi-koefficienten) reserver 

 Value 
Asymptotic 

Standard Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .382   .001 
Cramer's V .382   .001 

Interval by Interval Pearson's R .382 .107 3.506 .001c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .382 .107 3.506 .001c 
N of Valid Cases 74    

 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
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Resultat samlad styrka 

 
 
                                                    Chi-Square tests samlad styrka 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 4.163a 1 .041   
Continuity Correctionb 2.891 1 .089   
Likelihood Ratio 4.418 1 .036   
Fisher's Exact Test    .085 .043 
Linear-by-Linear Associ-
ation 

4.106 1 .043   

N of Valid Cases 74     

 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.00. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures (Phi-koefficienten) samlad styrka 

 Value 

Asymptotic 
Standard Er-

rora 
Approximate 

Tb 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .237   .041 
Cramer's V .237   .041 

Interval by Interval Pearson's R .237 .101 2.072 .042c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .237 .101 2.072 .042c 
N of Valid Cases 74    

 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 

Crosstab samlad styrka 

 
Samlad stryka 

Total nej ja 
Vinst_förlust förlust Count 8 29 37 

% within Vinst_förlust 21.6% 78.4% 100.0% 
vinst Count 2 35 37 

% within Vinst_förlust 5.4% 94.6% 100.0% 
Total Count 10 64 74 

% within Vinst_förlust 13.5% 86.5% 100.0% 
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Resultat överraskning  
Crosstab överraskning 

 
Överraskning 

Total nej ja 
Vinst_förlust förlust Count 26 11 37 

% within Vinst_förlust 70.3% 29.7% 100.0% 
vinst Count 25 12 37 

% within Vinst_förlust 67.6% 32.4% 100.0% 
Total Count 51 23 74 

% within Vinst_förlust 68.9% 31.1% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests överraskning 

 Value df 

Asymptotic Sig-
nificance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square .063a 1 .802   
Continuity Correctionb .000 1 1.000   
Likelihood Ratio .063 1 .802   
Fisher's Exact Test    1.000 .500 
Linear-by-Linear Association .062 1 .803   
N of Valid Cases 74     

 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures (Phi-koefficienten) överraskning 

 Value 
Asymptotic 

Standard Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .029   .802 
Cramer's V .029   .802 

Interval by Interval Pearson's R .029 .116 .248 .805c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .029 .116 .248 .805c 
N of Valid Cases 74    

 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 
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Resultat avgörande punkten 
 

Crosstab för avgörande punkten 

 
Avgörande punkten 

Total Nej Ja 
Vinst_förlust förlust Count 16 21 37 

% within Vinst_förlust 43.2% 56.8% 100.0% 
vinst Count 11 26 37 

% within Vinst_förlust 29.7% 70.3% 100.0% 
Total Count 27 47 74 

% within Vinst_förlust 36.5% 63.5% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Sig-
nificance (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square 1.458a 1 .227   
Continuity Correctionb .933 1 .334   
Likelihood Ratio 1.464 1 .226   
Fisher's Exact Test    .334 .167 
Linear-by-Linear Association 1.438 1 .230   
N of Valid Cases 74     

 
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.50. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
Symmetric Measures (Phi-koefficienten) avgörande punkten 

 Value 
Asymptotic 

Standard Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi .140   .227 
Cramer's V .140   .227 

Interval by Interval Pearson's R .140 .115 1.203 .233c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .140 .115 1.203 .233c 
N of Valid Cases 74    

 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 

 
 



Kd. David Bom-Fritz                                   Datum                                                       OP 16-19 
                                                                  2019-05-08 

Sida 47 av 48 
 

Resultat snitt apm 
 

Means report 
Snitt_APM   
Vinnare Mean N Std. Deviation 
Förlorare 284.2973 37 59.72988 
vinnare 315.2162 37 60.14480 
Total 299.7568 74 61.52710 
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Bilaga 3: Kodbok 
 

 

Kodbok för denna undersökning:                               Kodblankett för denna undersökning 

a) Avgörande punkten (oberoende variabel)                          A) 

1. Förekommer  

2. Förekommer inte 

 

b)  Överraskning (oberoende variabel)                                B)                           

1. Förekommer  

2. Förekommer inte         

                                                                        

c) Reserver (oberoende variabel)                                                                                                       

1. Förekommer                                                                      C) 

2. Förekommer inte 

 

d) Stridsekonomi (oberoende variabel)                                D)  

1. Förekommer   

2. Förekommer inte 

 

e) Samlade styrkor (oberoende variabel)                             E) 

1. Förekommer            

2. Förekommer inte 

 

f) Samtidighet (oberoende variabel)                                    F)  

1. Förekommer  

2. Förekommer inte 

 

g) Spelare (beroende variabel)                                             G) 

1. Vinner 

2. Förlorar 

 

 

1 2 


