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Summary 

Planning processes of transportation infrastructures are well-established and 
follow series of steps that have been developed over decades. However, including 
entirely new modes or perspectives on transportation in such processes has been 
notoriously hard, as efficient planning rarely opens up for playing around between 
stakeholders regarding new options. 

In this pre-study, we tested whether gamification could provide a pathway for 
interplay between stakeholders when it comes to inclusion of waterborne 
passenger traffic (so-called waterbuses) in the public transport system. 

A prototype game has been developed, based upon a proven simulation engine 
(SUMO) for a use case of waterbuses in the Stockholm inner city. The game was 
implemented in a web application. 

Three experiments have been conducted in which a diversity of stakeholders at 
respectively the strategic, tactical, and operational level have played with the 
platform. Through observation and debriefing, the gamification idea has been 
evaluated. 

Conclusions are that such approach could provide a valuable tool when it comes 
to breaking through closed planning processes, when new transportation modes 
are being considered. Criteria for successful implementation were derived from 
the critical feedback of the participants. 

Another important conclusion is that the participants tend to look upon the 
results from their experimentation in the game environment, when presented as 
numbers and graphs, as if it were a very trustworthy source, the truth almost. That 
means, on the one hand that gamification is a powerful tool, but also that it is 
important that the underlying data and the result presentation needs to meet high 
standards in terms of quality. A challenge in the implementation is to reach the 
desired dynamic level with a high enough resolution as well as a large number of 
scenarios and in best case a possibility for the participants to draw new routes on 
the map themselves. Hence, a large modelling independence, at the same time as 
the participants can view the results immediately. In this prototype the gaming 
dynamics was handled through pre-calculating a number of simulations (450). In a 
version that gives the participants the possibilities they seem to demand, the 
number of scenarios needs to be many more.  
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Sammanfattning 

Planeringsprocesser för transportinfrastrukturer är i allmänhet väletablerade och 
följer en rad steg som har utvecklats under decennier. Det är dock ofta svårt att 
inkludera helt nya transportsätt eller perspektiv på transporter i sådana processer, 
eftersom effektiv planering sällan öppnar upp för att inkludera nya resealternativ i 
samtalet.  

I denna förstudie testade vi om ”gamification” (fortsättningsvis benämnt 
gamifiering) kan vara en metod för samspel mellan intressenter när det gäller 
inkludering av vattenburen persontrafik (så kallade vattenbussar) i 
kollektivtrafiksystemet.  

Ett prototypspel har utvecklats, baserat på en beprövad simuleringsmotor 
(SUMO), för användning av vattenbussar i Stockholms innerstad. Spelet 
implementerades i en webbapplikation. Tre experiment har genomförts där en 
mångfald av intressenter på strategisk, taktisk och operativ nivå har spelat med 
plattformen.  

Genom observation och debriefing har gamifieringsidén utvärderats. Slutsatsen är 
att ett sådant tillvägagångssätt kan ge ett värdefullt verktyg när det gäller att bryta 
igenom slutna planeringsprocesser så att nya transportsätt övervägs. Kriterier för 
framgångsrik implementering härleddes från deltagarnas kritiska feedback. 

En annan viktig slutsats är att deltagarna tenderar att se resultatet av deras 
experimenterande i spelmiljön, när det presenteras i siffror och grafer, som mycket 
trovärdigt, snudd på som sanning. Det betyder å ena sidan att gamifiering är ett 
väldigt kraftfullt verktyg, men också att det ställer stora krav på högkvalitativa 
bakomliggande data och resultatpresentationen. En utmaning vid tillämpning är 
att nå tillräckligt högupplöst dynamik med en stor mängd scenarier och i bästa fall 
möjlighet för deltagarna att rita egna nya rutter på kartan. Alltså, stor 
modelleringsfrihet, samtidigt som spelarna ser resultat direkt. I den här prototypen 
hanterades speldynamiken genom att förberäkna simuleringar för ett antal fall 
(450). I en version som ger användaren de möjligheter som vi uppfattat att man 
vill ha behöver antalet möjliga senarior vara långt större.  
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1 Inledning 

1.1 Vattenburen kollektivtrafik 

Klimatavtrycket för anläggning av infrastruktur inkluderas idag inte i kalkylerna 
som jämför trafikslag i kollektivtrafiken, vilket missgynnar vattenvägen vars 
infrastruktur redan finns på plats. Samma sak gäller klimatpåverkan från underhåll 
av infrastrukturen, ett avtryck som för flera trafikslag ökar kraftigt med 
klimatförändringarnas allt hårdare väder. Genom att undanröja hinder för en 
effektiv trafikplanering av båttrafik, vilket är det mest attraktiva trafikslaget enligt 
kollektivtrafikresenärerna (SL Årsrapport 2019 – Upplevd kvalitet), kan bilister 
lockas till kollektivtrafik och aktiv mobilitet (dvs cykel och gång). På så sätt skapas 
såväl högre social som ekonomisk hållbarhet parallellt med att infrastrukturens 
klimatavtryck sänks. Detta förutsätter dock självklart ett skifte mot en fossilfri 
flotta. Vattenvägarna kan genom genvägar också bidra till kortare resvägar och 
sammantaget färre personkilometer. 
 
Nyttan av vattenburen kollektivtrafik ökar ju tidigare i planeringsprocessen som 
frågan kommer in (TRV 2015:055 samt SjöV DNR 16-00767), men fortsatt tas 
tvärtom den sjöburna trafiken inte upp förrän sent. Bakgrunden till detta uppges 
bl.a. vara brist på kunskap, erfarenhet och svårigheter att inkludera trafikslaget i 
processer såsom översiktsplanering. Det kommunala planmonopolet kräver att 
kunskapen och lusten att inkludera sjöburna alternativ sprids till aktörer som 
många gånger är så kallade fritidspolitiker och som gör detta vid sidan om sin 
ordinarie tjänst.  

1.2 Gamifiering och spel 

Med gamifiering, som vi har valt att kalla det i den lite försvenskade versionen, 
menas användandet av spelelement inom verksamheter som traditionellt inte hör 
samman med spelande, såsom samhällsplaneringen. Spelet är att ett sätt att öka 
interaktionen med ett material, digitalt eller fysiskt, för att därmed öka 
användarens engagemang för sagda material och skapa utvecklad systemsyn. 

Att använda spel och simulering för policy är inget nytt (Mayer, 2009). Inom 
transportområdet finns det ett flertal exempel kring hur datorsimuleringsbaserade 
verktyg kan bidra till planering och processförbättring (Raghothama and Meijer, 
2015). Generellt kan man säga att styrkan med gamifiering är att få en strukturerad 
dialog mellan olika intressenter kring komplexiteten av ett öppet problem. 

En kvarstående fråga är dock huruvida gamifiering kan vara behjälpligt för att 
införa nya transportslag och syn på kollektivtransportsystem. 

Genom att använda spelelement som verktyg kan förmodligen målgruppens 
engagemang, intresse och kunskap höjas, samtidigt som man har roligt och 
benägenheten att inkludera vattenvägen i tidiga skeden ökas.  

Målet är att bidra till att vetenskapliga underlag om vattenvägar integreras 
övergripande i stadsplaneringens bredare kontext. Även om det i nuvarande 



 
 

Lighthouse 2021 6 (14) 

spjutspetsmetoder redan är möjligt att analysera och simulera vattenvägarnas 
potentiella bidrag till transportsystemet så finns det flera studier som pekar på en 
annan dynamik kring vattenvägar som behöver belysas från flera perspektiv. 
Vattenvägarnas nyttor återfinns inte enbart i transportsektorn utan även genom 
sekundära samhällseffekter. 

 

2 Metod 
Förstudien genomfördes i tre olika steg: 

1. En kartläggning av befintliga studier och evidens kring vattenburen 

kollektivtrafik och tidig planering. 

2. Design och implementering av en prototyp spelomgivning. 

a. Upplägg av simuleringsscenarier och pre-processing. 

b. Implementering av web-baserad instrumentbräda för deltagarnas 

interaktion med simuleringen. 

3. Workshops med intressenter för testande av prototypen. 

Projektperioden var januari – juni 2021. Allt arbete utfördes på distans, i enlighet 
med rådande riktlinjerna under pandemin. 

2.1 Steg 1: Kartläggning 

Under denna fas samlades befintliga rapporter om effektivitet av vattenburen 
kollektivtrafik. Nyckeltal inkluderande bränsleförbrukning hos olika typer av fartyg 
versus hastighet och kapacitet, samt trafikslagets attraktivitet undersöktes i syfte 
att identifiera basdata för kommande möjliga scenarier. 

Utifrån denna analys skapades de ingångsparameter till simuleringsmodellen 
SUMO som ligger till grund för prototypen. Specifikt fick vi fram följande: 

- Tre sorters fartyg med varsin kapacitet, bränsleförbrukning och hastighet. 

- Tidslängd på åktur (tider vid kajen, förtöjning) 

Vidare gjordes en genomlysning av olika argument och parametrar som är med, 
eller borde inkluderas, i debatten om utökning av kollektivtrafiken. Tillsammans 
formar dessa olika nyckelfrågor bredden av diskussionen som behöver kunna 
förekomma i gamifierings-workshopar.  

Bland annat identifierades: 

- Argument för fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande. 

- Argument kring miljöpåverkan av fossilbränslebaserade fartyg. 

- Vikten av direkta åkturer i en stad med många broar / vatten. 

- Hur vattenburen aktivitet kan ge stadskvaliteter i form av attraktivitet.  

Denna fas resulterade i en lång lista av olika parameter och nyckeltal som inspel 
till utvecklingen av spelprototypen. 

 



 
 

Lighthouse 2021 7 (14) 

2.2 Steg 2: Design och implementering prototyp 

Baserat på första steget gjordes en genomlysning av olika simuleringsverktyg som 
skulle kunna simulera effekterna av vattenburen kollektivtrafik på ett urbant 
persontransportsystem. 

Kriterierna som ställdes för utvärdering var att verktyget: 

- Skulle kunna simulera bil, buss, båt, cykel och gångtrafik samtidigt, och 
stödja kombinerat resebeteende (t.ex. gång – buss – cykel).  

- Skulle kunna hantera (en del av) ett urbant område, med minst 50 000 
resenärer. 

- Redan hade en grundläggande modell för Stockholm. 

- Var rimligt snabbt beräkningsmässigt, eftersom projektperioden inte tillät 
flera månaders beräkningsarbete. 

- Hade funktionalitet för export av resultat. 

De simuleringsverktyg som utvärderades enligt uppställda krav var följande: 
Aimsun, MatSIM, SUMO och Unity cityEngine.  

Aimsun är en industristandard i trafiksimulering, men det fanns ingen basmodell 
tillgänglig, vilket betydde att förstudien skulle behöva bygga och validera en helt 
ny modell för Stockholmsområdet. För att lyckas med det krävs flera arbetsår. 

MatSIM är en modern agent-baserad simuleringsmiljö, för vilken det finns en 
tillgänglig basmodell hos VTI. Varje variation av parametrar kräver emellertid flera 
timmars beräkningstid på ett datorkluster, samt att efterbearbetningen av 
resultaten tar minst lika mycket tid. Det skulle fördröja förstudien med ett halvår, 
samt att budgeten inte fanns. 

Verktyget SUMO visade sig vara mest lämpligt för ändamålet, dels på grund av 
tillgång till en validerad basmodell, men även till följd av den relativt enkla 
komplexiteten för ett datorkluster att räkna på alla olika scenarier.  

Unity CityEngine har teamet använt i tidigare projekt. Visualiseringen i detta är 
bättre än i alla andra verktyg, och det går även bra att simulera inom Unity eller att 
koppla till SUMO eller MatSIM. Dock identifierades kravet att förstudien till följd 
av pandemin skulle hålla sina workshopar online. Unity CityEngine ställer höga 
krav på användarens dator och uppkoppling, varpå det bedömdes som olämpligt 
gentemot webbaserade möjligheterna.  

2.2.1 Scenarioutveckling 

Baserat på befintligt kollektivtrafiknät, bebyggelse- och boendekartor från 
RUFS2030, samt tidigare utvärderingar av möjliga pendelbåtslinjer genomförda av 
Trafikförvaltningen i Region Stockholm definierades sex olika rutter som skulle 
kunna vara tänkbara att implementera i Mälaren, mellan Solna, Bromma och 
Slussen. Målsättningen var att låta deltagarna välja en eller en kombination av 
dessa sex rutter i sitt spelande. 



 
 

Lighthouse 2021 8 (14) 

Förutom rutter ombads deltagarna välja fartygstyp och avgångsfrekvens. De 
kunde välja mellan tre olika fartyg med varierande kapacitet, hastighet och teknik, 
samt mellan tre olika avgångsfrekvenser (10, 20 och 30 minuter).   

Kombinationen av dessa valmöjligheter ledde till inte mindre än 450 olika 
scenarier. Då komplexiteten i modellering ökar exponentiellt för varje alternativ 
som adderas tvingades vi genomföra allt beräkningsarbete i förväg i god tid innan 
själva workshoptillfällena. Det är alltså inte möjligt för deltagaren att interagera 
direkt med rådatat om ett resultat ska kunna presenteras relativt omgående. 
Beräkningstiden för varje enskilt scenario uppgår (under optimerade förhållanden) 
till 10 – 30 minuter så i praktiken är det helt enkelt inte spelbart att interagera 
direkt med den verkliga simuleringskärnan. Därför använde projektet sig av så 
kallad pre-processing där alla 450 scenarier beräknades i förväg och resultatet 
lagrades i en databas. Databasen kunde sedan (i motsats till simuleringskärnan) 
vara snabbt tillgänglig så spelarna kunde få sina resultat inom några sekunder. 

Inför våra workshopar lät vi ett så kallat beräkningskluster (Intel Xeon, 24 core, 
64GB RAM) räkna i tre hela veckor på alla scenarier. 

2.2.2 Instrumentbräda och spelgränssnitt 

Eftersom workshoparna till följd av pandemin skulle hållas online behövdes ett 
webbaserat verktyg som tillät deltagarna att laborera med modellen från den egna 
datorn, vilket inte fanns som standardkomponent.  

Projektteamet utvecklade för detta ändamål en lättviktslösning, som placerades på 
en KTH webbserver.  

 

 
Figur 1: Välkomstsidan  
 
Figur 1 visar välkomstbilden på websidan. Genom att klicka på ’Explanation’ 
kommer man till instruktionerna (Figur 2). Genom att klicka på ’New Simulation’ 
kan man börja interagera med verktyget. 
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Figur 2: Instruktioner (online-varianten) 
 

 
Figur 3: Interaktion med simuleringen 
 
På denna skärm kan spelarna välja en eller flera rutter, samt frekvens och typ av 
farkost. Rutterna visualiseras i färg på kartan till höger. Kartan är baserad på 
OpenStreetMaps och är fritt skal- och zoombar. 

Genom att klicka på ’Show Results’ kommer man till utfall av scenariot. 

Figur 4 och 5 visar tre huvudkategorier av utfall: 

- Hälsoeffekter (baseras på distans som människor rör sig fysiskt, dvs gående 
och cykling) 

- Miljöeffekter (Utsläpp i NOx, CO2 och mängd bränsle som används av 
hela systemet) 
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- Transportslag (fördelning mellan de 5 transportslag som finns i 
simuleringen) 

Genom att göra ett flertal scenarier och att jämföra dem skulle deltagarna få 
gamifierad feedback på sina val. 

 

 
Figur 4: Utfall 1 
 

 
Figur 5: Utfall 2 

2.3 Steg 3: Workshops med intressenter 

Tre workshops anordnades med olika intressenter inom transportsektorn. 
Workshoparna var fokuserade på strategiska, taktiska respektive operationella 
planerare. Avsikten var att se skillnader i användning av det gamifierade verktyget 
för olika tidshorisonter. 
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Deltagarna rekryterades via kontaktnätverk av Vattenbussen AB. Alla fick en 
personlig inbjudan med tydlig målsättning. Flera påminnelser behövdes ibland, 
men till slut hade vi tre grupper med sakkunniga deltagare. 

Varje workshop hade samma upplägg. Det fanns en övergripande moderator 
(Susanna Kihl) och en spelfacilitator (Sebastiaan Meijer), därutöver två personer 
som observerade. 

Alla workshops spelades in i Zoom-plattformen, efter att deltagarna explicit 
tillfrågats om samtycke. Inspelningarna kommer inte publiceras utan är för intern 
analys. Eventuell annan användning kräver separat tillstånd av deltagarna. 

Strukturen på workshoparna följde följande upplägg: 

1. Introduktion 

a. Målsättning 

b. Vem är vem? Vad är din relation till vattenburen kollektivtrafik? 

2. Förklaring av upplägget 

3. Individuellt ”leka” med simulatorn’ (20 – 25 minuter). Presentation av 

intressanta scenarier som upptäcktes av deltagarna. 

4. En mer kvalitativ diskussion där deltagarnas reflektioner i relation till 

transportsystem, staden och samhället kunde tas upp. Diskussionen fick ta 

ungefär 40-45 minuter. 

5. Utvärdering av övningen, först innehållsmässigt om simuleringen och 

diskussionen, och därefter om format och fördelar/nackdelar med 

gamifiering. 

 

Deltagarna kom från följande organisationer: Trafikförvaltningen i Region 
Stockholm, Utveckling & Regionplanering i Region Stockholm, Trafikkontoret i 
Stockholm stad, den kommunala samverkansorganisationen Storstockholm, 
Trafikverket, Nobina och Blidösundsbolaget. 

3 Resultat 
Förstudien resulterade i tre genomförda workshopar som alla fullföljdes med 
användning av det gamifierade simuleringsverktyget. Alla tre workshopgrupperna 
var positiva kring deltagande i projektet. 

Diskussionerna är inspelade och kommer att transkriberas för vidare vetenskaplig 
analys med avsikt att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Här redovisas 
anteckningarna från observatörer. 

Deltagarna uppskattade möjligheten att själv kunna laborera med en kvantitativ 
modell av verkligheten. Det uppfattades som värdefullt att kunna göra det själv, 
och inte bara få ett slutresultat av en simuleringsstudie. En webbaserad plattform 
sågs som positivt. 
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Prototypen har brister när det kommer till resultatens tydlighet. Det är svårt att se 
skillnader mellan scenarier, och det går inte att titta mer specifikt i ett mindre 
område. 

Verktyg för att analysera resultat från ett flertal scenarier är nödvändigt. 

Frågan om fler parameter att leka med uppstår i alla workshops, men det är 
väsentligt annorlunda parameter som man efterfrågar, beroende på den vardagliga 
planeringsnivån i jobbet. Detta betyder att ett fullständigt verktyg behöver vara 
mycket komplext för att kunna besvara alla frågor som ställs. 

Det finns diskussioner kring långsiktiga och kortsiktiga effekter. Prototypen 
stödjer kortsiktiga effekter, men för kommuner och strategiska planerare är de 
långsiktiga mer intressanta och viktiga. 

Verktyget hjälper tydligt till att få olika intressenter att prata om samma sak när det 
kommer till ett nytt transportslag. Men det är viktigt att utveckla upplägget för 
interaktion på rätt sätt eftersom inte alla kommer att gilla det som visualiseras i alla 
steg av planeringsprocesser. 

Instrumentbräda med fler parameter än bara transporttekniska aspekter leder 
förmodligen till en bredare diskussion som inte bara inkluderar själva 
trafikplaneringen utan även andra perspektiv av samhällsplaneringen som berörs. 
Det är viktigt att bredda visualiseringen av resultat för att inkludera flera aspekter. 

Verktyget bidrar övergripande till bättre helhetssyn och till att fler 
systemperspektiv vägs in när beslut ska fattas kring transport och stadsutveckling. 
På ett lekfullt sätt fick deltagarna omedelbar återkoppling kring 
hållbarhetsaspekter, såväl miljömässiga som sociala och transporttekniska, 
samtidigt som vetenskapliga underlag tillgängliggörs för att kunna tillämpas och 
sedermera leda till konkret nytta. 

Gamifiering kan skapa nya kontaktytor genom att involvera intressenter för andra 
trafikslag och trafik- och samhällsplanerare, som normalt sett inte arbetar med 
sjöfartsfrågor. På detta sätt kan ett sektorsövergripande samarbete skapas mellan 
akademi, näringsliv och offentlig sektor i samband med utvärderingen av det 
framtagna verktyget. 

4 Diskussion 
Förstudiens huvudfråga handlar om huruvida samtalen, i en grupp som 
experimenterar med kollektivtrafik i en spelmiljö, uppmuntrar tankar och 
diskussion om okonventionella lösningar, dvs. om spelaktiviteten och spelet 
underlättar för att tänka i nya banor.  

Förstudiens workshops indikerar att spelaktiviteten inspirerar till reflekterande 
samtal kring lösningar i allmänhet och de möjligheter som spelet framhåller (i det 
här fallet det vattenburna) i synnerhet. En annan observation är att de snabba svar 
spelet ger leder till nya frågor och en efterfrågan på att kunna modifiera scenarier 
och jämföra alternativ. Alternativ som värderas i siffror och grafer som spelet 
presenterar. Om man löper linan ut önskar den, som på ett eller annat sätt arbetar 



 
 

Lighthouse 2021 13 (14) 

med planering av kollektivtrafik, ett planeringsverktyg där det enkelt går att variera 
trafiksystemet i en visuellt attraktiv kartmiljö och ögonblickligen få svar på 
scenariots prestanda eller följderna av en ny eller förändrad rutt. Konsekvenserna 
på övriga trafikslag, framkomlighet etc. Men det är något annat än det 
ögonöppnande spelet. Det kan alltså finnas en svårighet att använda spelet som 
kreativ motor i tidiga planeringsskeden utan att förväxla resultaten med 
högupplösta effektbedömningar trots att våra observationer visar att 
spelerfarenheten uppmuntrar till de efterfrågade samtalen. 

5 Slutsatser 
Gamifiering för inkludering av nya transportslag i kollektivtrafiken verkar lovande 
på så sätt att det inspirerar till reflekterande samtal. Arbetet var engagerande, ledde 
till bredare diskussioner och gjorde att alla deltagarna kunde diskutera 
komplexiteten utifrån sin egen kompetens, utan att hamna i alltför abstrakta 
diskussioner. 

Emellertid blev det också tydligt att gamifiering kräver en viss försiktighet, 
eftersom deltagarna, trots att de fått ta del av avgränsningar och eventuella 
begränsningar i indatan, tenderar att ganska okritiskt se resultatet i siffror och 
grafer, som mycket trovärdigt, snudd på som sanning. Och därpå riskera att dra 
förhastade slutsatser. 

En utmaning vid tillämpning är att nå tillräckligt högupplöst dynamik med en stor 
mängd scenarier och i bästa fall möjlighet för deltagarna att rita egna nya rutter på 
kartan. Alltså, stor modelleringsfrihet, samtidigt som spelarna ser resultat direkt. I 
den här prototypen hanterades speldynamiken genom att förberäkna simuleringar 
för ett antal fall (450). I en version som ger användaren de möjligheter som vi 
uppfattat att man vill ha behöver antalet möjliga senarior vara långt större. 

För att i framtiden komma vidare med verktyget behöver en implementering 
uppfylla följande krav: 

- Individualiserad instrumentbräda, som kan spegla de indikatorer som är 
relevanta för en specifik intressent. 

- Tydlig visualisering av skillnader mellan scenarier. Det får inte förbli en 
sökövning efter skillnader. 

- Att ha stöd av en datoriserad simuleringsmiljö, liksom den som skapades 
till förstudien, som är snabb och responsiv, så att användaren får resultat 
direkt från sina val för ett scenario. Därmed krävs i nästan alla fall att 
simuleringsberäkningarna behöver vara processade i förväg och lagrade i en 
databas. 

- Tillräckligt med relevanta parametrar behövs att laborera med för att 
tillgodose alla intressenter. Detta krav komplicerar de föregående kraven, 
eftersom antalet beräkningar växer exponentiellt. 

- För trovärdighet på strategiska och taktiska planeringsnivåer krävs 
simulering av både de kortsiktiga ändringarna i resebeteende och de 
långsiktiga i transportefterfrågan. 
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Mot bakgrund av att dagens metoder för bedömning av resandeprognoser och 
kostnadskalkyler för den vattenburna trafiken i parallell forskning (Ulfvengren et 
al, 2020) visat sig vara bristfälliga, ser vi i nuläget vissa risker med gamifiering på 
det sätt som förstudien undersökt. 
 
Alternativt skulle dock gamifiering kunna fylla samma positiva funktion i att 
inspirera till nya tankebanor, men utan att blanda in konkreta siffror och istället 
fungera mer som en skapandearena och diskussionsunderlag experter emellan. 
Konkreta beräkningar får i sådant fall utföras i ett senare skede för de förslag som 
gruppen kommer fram till. 
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