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Sammanfattning 
 

I denna studie har effekterna av en dynamisk leveldesign undersökts som baserat sig 

på konceptet Multiplayer Difficulty Adjustment. Konceptet baseras på flera olika källor 

men handlar i grunden om att behålla spelare i Flow. Baldwin (2014) gjorde en 

undersökning där effekterna av en ändring till HP för den förlorande spelaren 

utvärderades. Till skillnad har denna studie ändrat på nivåns design för att undersöka 

dess effekter och eventuella likheter till Baldwin. Det gjordes med spelet CS: GO 

(2013) där en egengjord nivå skapades med ett system som simulerade en dynamisk 

förändring i nivån. Med denna nivå utfördes studien med 24 deltagare där 

matchstatistik, kvantitativa data och kvalitativa intervjuer samlades in. Även om 

deltagarantalet var lågt, så kan man se tydliga indikationer på att systemet balanserar 

ut spelet för deltagarna. Man kan även dra slutsatsen från intervjuerna att deltagarna 

föredrar systemet men att det enbart får inkluderas i ”casual” spellägen. 

Nyckelord: Leveldesign, positiv feedback, Flow, MDDA 
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1 Introduktion 

I denna studie har det undersökts vad en dynamisk leveldesign kommer ha för effekter och 

ifall de har liknade effekter som en tidigare undersökning (Baldwin 2014) kom fram till, men 

som hade ett annat fokus nämligen att spelare får mer livspoäng eller bättre vapen. I de 

kommande kapitlen kommer det först diskuteras om tidigare forskning och föreslagen 

metod för att undersöka frågeställningen. 

I kapitlet bakgrunden tas det upp koncept som Flow (Csikszentmihalyi 1990), vilket mycket 

av frågeställningen i grunden baseras på. Det tas även upp vad Flow kan användas till, såsom 

att analysera en persons upplevelse. Positiv feedback (Adams 2002) nämns även för att visa 

grunden till vad som skapade idéerna runt Dynamic Difficulty Adjustment (Hunicke 2005). 

För att fylla en lucka som DDA lämnade utvecklades Multiplayer Dynamic Difficulty 

Adjustment för att även inkludera multiplayer-spel (Baldwin 2013). 

En undersökning av dess effekter resulterade i att systemet fungerar, men den bättre 

spelaren kommer alltid att vinna. Det fanns dock skillnader på konceptets verkan ifall 

deltagarna var medvetna om systemet eller inte (Baldwin 2014). 

 

I problemformuleringen tas det upp vad den tidigare nämnda undersökningen inte 

fokuserade på och föreslår därför att en liknande studie för att undersöka en dynamisk 

leveldesign istället för ändring till livspoängen bland spelare (som den tidigare studien 

fokuserade på). 

Frågeställningen lyder:  

 Vilka effekter har en dynamisk leveldesign som ramverket Multiplayer Dynamic 

Difficulty Adjustment förespråkar? 

 Finns det några likheter som kan dras till den tidigare undersökningen gjord av 

Baldwin 2014? 

Sedan diskuteras det om den metoden som kommer användas för att samla in kvantitativ 

och kvalitativ data för att replikera den tidigare studien så mycket som möjligt.  

Artefakten är en modifikation på ett spel, och de tänkta deltagarna ska vara frivilliga 

innehavare av spelet. Studien kommer ske via internet för att minska diverse logistiska 

problem. 

I kommande kapitalen skapas en nivå i spelet Counter Strike: Global Offensive (2012) där de 

tekniska utförande beskrivs.  Härefter diskuteras implementationen och varför designen av 

nivån ser ut som den gör. Det beskrivs även hur nivån publicerades till tjänsten Steam för att 

kunna testas. 

 

Därnäst beskrivs utvärderingen av studien och artefakten. Det inleds med en pilotstudie som 

var till för att kontrollera utvärderingen av artefakten och studiens upplägg. Efter justeringar 

genomfördes den riktiga undersökningen i avsnitt 6.2 där allt beskrivs och resultaten 

presenteras. I uppföljande avsnitt analyseras den här datan och andra faktorer räknas även 

in. Resultaten kortfattat indikerar på att systemet ger en önskad effekt och behåller spelare 

inom sitt Flow, speciellt när de vet om det. Till slut avslutas kapitlet med slutsatser om 

undersökningen, specifikt om frågeställningen som presenteras i avsnitt 3. 
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I det sistkommande kapitlet diskuteras resultatets och studiens helhet och faktorer som kan 

ha påverkat resultatet. Det diskuteras även hur studien kan påverka samhället i det stora 

hela. För att runda av studien så förslås det olika scenarion där framtida arbeten kan utöka 

den kunskap som studien kommit fram till.  
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2 Bakgrund 

2.1  Flow 

Utvecklingen av ett spel har oftast många mål att uppfylla. Det ska vara ett fungerande spel 

utan större förhinder eller buggar, det ska kunna fånga spelarens intresse både mekaniskt 

och estetisk, och ge något till industrin (t.ex. ny teknologi eller en ny infallsvinkel på en 

genre). För en speldesigner däremot så handlar det i grund och botten om att få sina spelare 

att uppleva något. Vad detta kan innebära är allt från en positiv upplevelse till en känsla av 

utmaning. För att försöka kunna förstå hur man uppnår detta på ett bra sätt, så måste man 

gå djupare in på hur människan fungerar och vad som skapar en upplevelse, nämligen 

psykologi. Inom psykologi finns det ett begrepp när en person är helt fokuserad på uppgiften 

som hen ska utföra, vilket kallas för Flow. Psykologiprofessorn Mihály Csikszentmihalyi var 

den som förespråkade ett sådant koncept under 80-talet, och sedan under tidigt 90-tal 

definierade han konceptet i sin bok Flow: The psychology of optimal experience  

(Csikszentmihalyi 1990). Efter flera års forskning i flera länder med hundratals 

försökspersoner, sammanfattade och formulerade Csikszentmihalyi denna Flow-känslan 

som:  

"A sense that one’s skills are adequate to cope with the challenges at hand in a 

goal directed, rule bound action system that provides clear clues as to how one 

is performing. Concentration is so intense that there is no attention left over to 

think about anything irrelevant or to worry about problems. Self-consciousness 

disappears, and the sense of time becomes distorted." 

Csikszentmihalyi 1990, s. 71 

Det skulle kunna sammanfattas som att när en person utför en uppgift med en viss 

svårighetsgrad och personens skicklighet/ kompetens inom området matchas, så hamnar 

personen i Flow. Detta kan också illustreras för få en lättare översikt av konceptet, nämligen 

genom en kvadrant i en graf med två axlar (Figur 1). Den ena axeln är den upplevda 

svårighetsgraden/utmaningen för en uppgift, medan x-axeln är personens skicklighet inom 

ämnet (eller den skicklighet som krävs för att utföra uppgiften).  

Beroende på hur mycket uppgiften kräver mot personens förmåga att kunna utföra den, så 

hamnar personen i en utav åtta zoner som Csikszentmihalyi beskriver (Apati, Oro, Ångest, 

Upphetsning, Flow, Kontroll, Avslappning, Uttråkning). Det ultimata området som är när 

båda axlarna har högt värde, alltså att en skicklighet hos personen matchas av en hög 

utmaning, så hamnar personen i zonen Flow där en person upplever totalt fokus och är “in 

the zone”. De andra områdena är självklart valida för vissa sorters uppgifter, men enligt 

Csikszentmihalyi så ska man helst alltid hamna inom Flow, för maximal effekt hos personen 

som ska ”lösa uppgiften”. 
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Figur 1 Illustration av Csikszentmihalyi teorier, Modifierad från  

(Csikszentmihalyi 1990) 

Med konceptet i åtanke så har speldesigners ett tydligt mål psykologiskt för att fånga en 

spelares intresse och fokus, men frågan är hur man ska kunna göra detta på ett bra sätt. Ett 

spel kan vara stort rent tekniskt eller innehållsmässigt och ibland kan det vara svårt att hålla 

spelaren kvar genom hela spelets gång, både rent fysiskt (alltså att personen faktiskt spelar 

spelet) och i deras upplevda Flow. Det går att utvärdera ett spel i efterhand genom t.ex. 

konceptet Gameflow (Sweetser 2006), som är en form av Flow-teorin anpassad för att 

analysera spelares nöje inom spel och därefter anpassa spelet för att optimera 

spelupplevelsen. En designer kan dock inte göra lika mycket med spelet i efterhand som hen 

kan göra under spelets utveckling, då utvecklingen är iterativ och det går att ändra 

grundkoncept (vilket är väldigt svårt om spelet redan är klart). Därför kan spelet utvecklas i 

tidigt stadium till att anpassa sig efter spelaren istället för tvärtom, för att försöka behålla 

hens Flow.  

Jenova Chen utvärderade detta i sin magister-uppsats Flow in Games (Chen 2006), som 

grundar sig mycket i Csikszentmihalyis teorier. Han tar upp olika exempel på hur man som 

utvecklare ska kunna använda Flow till sin fördel inom spelutveckling för att just hålla 

spelaren fokuserad och vara helt absorberad i spelet. För det första så kan Flow-grafen 

användas som en slags karta. Han grundar detta i Ernest Adams syn om positiva feedback-

loopar i spel (se 2.2) där spelets upplevda utmaning (för spelare) går som en kurva i en graf 

för att hålla spelet dynamiskt, men alltid i slutändan hamna i området Flow. Han kallar detta 

för “Flowzone”, som i grunden är baserad på Csikszentmihalyis eget förslag för att hålla 

personer inom Flow. Dock är det svårt att tyda hur då han inte ger fysiska konkreta 

spelexempel utan bara teoretiska lösningar för vanliga problem (t.ex. att ändra små 

mekaniker, eller plattformar i en spelnivå). Han nämner dock en teoretisk lösning vid namn 

Dynamic Difficulty Adjustment (se 2.3) som i grunden är ett system för spelet att anpassa sig 

efter spelaren, för att alltid möta skickligheten med korrekt utmaning. 
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2.2 Positiv Feedback 

Ernest Adams är en professor inom interaktivt narrativ och är lektor på Gotlands campus. 

Kort efter millenniumskiftet började han skriva en artikelserie på hemsidan “Gamasutra” vid 

namn “The Designer Notebook”. I Positive Feedback Loops (Adams 2002) går Adams 

igenom konceptet positive feedback. Feedback loops som det ofta kallas är ett gammalt 

koncept som nämndes först i forskning kring elektronik (Friis & Jensen 1924) men används 

också inom flera områden, t.ex. biologi/ekologi, för att visa förändring inom ekosystem 

(Marten 2001). Konceptet i sig är relativt lättförståeligt, t.ex. man visualiserar en graf med 

kurvor, så ökar positiv feedback “höjden” på kurvorna, medan negativ feedback minskar 

höjden. Adams argumenterar dock för en implementation i spel som en slags 

utmaningskurva.  Just positiv feedback används för att visa att om två spelare av samma 

skicklighet möter varandra så kan inte spelet avslutas om ingen eller för lite positiv feedback 

existerar. Om för mycket positiv feedback ges dock, så går spelet för snabbt då den 

förlorande spelaren inte har en chans att ta sig tillbaka. Det handlar därför om hitta en 

balans där den vinnande spelaren till slut vinner när efter att tillräckligt mycket positiv 

feedback har getts (Figur 2).  

 

Figur 2 Adams graf för ett ideellt spel med positiv feedback (från Adams, 2002) 

I grunden så kan detta relateras till Flow då det handlar om att balansera spelarnas 

utmaningskurva gentemot varandra (Flow handlar om att balansera en persons 

underhållningskurva baserat på utmaningen). Huvudfokus ligger på en kurva som 

representerar positiv feedback för en spelare som innebär att när en spelare utför något, 

förväntar den spelaren en positiv respons (t.ex. om hen vinner en runda i ett spel, borde hen 

ha fått ett övertag i matchen totalt). Om inte detta uppfylls så kan spelaren bli ointresserad 

och besviken vilket kan jämföras med att inte utmaningen möter skicklighetsnivån, med 

andra ord spelaren tappar sitt Flow. Chen som tidigare nämnts, använder Adams som grund 

för att förespråka en sammansättning av Flow och Adams koncept till ett nytt system (DDA, 

se 2.3) som ska försöka hålla spelaren konstant rättvist utmanad beroende på hens 

skicklighet. Detta förespråkar även Adams i båda böckerna Andrew Rollings and Ernest 

Adams on Game Design (Rollings, Adams 2003) och Fundamentals of Game design: Third 

Edition (Adams 2014), och anser att systemet borde användas mer för det syftet.  
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2.3 DDA och MDDA 

Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) är ett koncept som tidigare nämnts, som försöker 

anpassa spelet efter spelarens skicklighet för att behålla spelaren i Flow. Flera personer har 

yrkat på konceptet, men den som anses vara konceptets riktiga skapare är Robin Hunicke.  

Hunicke var under tidigt 2000-tal med och skapade analysformatet MDA  

(Mechanics Dynamics Aesthetics). MDA är en analysform för spel vilket gör det enkelt att få 

en överblick av spelets mål. Detta gjorde henne till ett stort namn inom både industrin och 

akademin. Hon fortsatte sina studier men började forska kring artificiell intelligens och 

undersökte hur just A.I. skulle kunna anpassa sig till spelarens behov för att öka dennes 

potential till Flow (Hunicke 2004). Med ytterligare forskning publicerade hon The case for 

dynamic difficulty adjustment in games (Hunicke 2005) som satte konkreta definitioner på 

konceptet och skapade grunden till det DDA-ramverket som finns idag. 

Viktigt att notera i denna artikel är också att Hunicke tar upp två olika exempel för att kunna 

anpassa spelet till spelaren. Antingen så kan man anpassa mekanikerna, alltså hur spelaren 

interagerar med spelet (poängsättning, livspoäng, vapenstyrka) eller så kan man ändra 

spelets nivå, alltså ändra det spelaren “fysiskt” interagerar med t.ex. hur fiender “spawnar” 

på banan, öppna nya vägar för nya taktiker etc. Hunicke fokuserade dock bara på den 

enskilda spelarens upplevelse i ett en singleplayer-spel, vilket lämnade DDA-området tomt 

för multiplayer-spel. 

Därför arbetade Baldwin m.fl. (2013) för att utforma ett eget ramverk för just multiplayer för 

att fylla denna lucka. I artikeln A framework of dynamic difficulty adjustment in 

competitive multiplayer video games (2013) definierade Baldwin m.fl. en mall för hur nya 

spel kunde dynamiskt ändra sig för spelarna. Ramverket i sig skulle baseras på vad redan 

existerande spel gjorde för att anpassa sig för spelarna. Ramverket delades upp i sju 

riktlinjer (1. Determination, 2. Automation, 3. Recipent, 4. Skill dependency,  

5. User Interaction, 6. Duration, 7. Visibility). Med dessa kan man definiera vad själva 

MDDA-systemet ska avgöra (1), ifall det ska det göra automatiskt (2), vem och när det ska 

påverka (3,6), ifall systemet kan påverkas av spelarna (4,5) och ifall det är synligt för alla 

spelare (7). Alla MDDA-system passar in på detta ramverk och kan därför inkludera nya 

infallsvinklar. Ingen undersökning gjordes dock i denna publikation om de effekter ett spel 

har som använde ett sådant system. 

Baldwin (2014) har senare undersökt vad de faktiska effekterna var av ett MDDA-system i 

artikeln The effect of multiplayer dynamic difficulty adjustment on the player experience of 

video games (Baldwin 2014). Målet med undersökningen var delvis att testa nyttan av 

systemet i fråga, men också hur mycket systemets utförande påverkas av om spelare visste 

om dess existens. Spelet Unreal Tournament 3 (Epic 2007) hade valts ut för att modifieras 

till att innehålla ett MDDA-system. Detta spel valdes då det är ett vanligt förekommande spel 

och att det är lättillgängligt, men även för att det är en vanlig testplattform för t.ex. AI-

forskning (H Munoz-Avila 2004). 

Systemet gjorde att den svagare spelaren fick mer sköldar/livspoäng efter att denna spelare 

börjar tappa poäng. När testet sedan utfördes så mötte de två spelare varandra i det 

modifierade spelet, där en av dem ansåg sig själv bra på spelet och den andra spelaren ansåg 

sig sämre. Detta var för att försöka minska faktorer runt olika spelarnas skicklighet som 

kunde påverkat resultatet. Syftet med studien var att testa systemets verkan och inte 

spelarnas skicklighet. 
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Testet hade också tre olika undersökningsgrupper, en kontrollgrupp som spelade spelet som 

vanligt, en grupp där systemet fanns men spelarna var omedvetna om det, och en grupp 

medveten om att systemet existerade och påverkade deras match.  Statistik samlades in från 

matcherna (spelarnas vinster/förluster) kombinerat med en kvantitativ enkät som kallas 

PENS (The Player Experience of Need Satisfaction) som Ryan m.fl. (2006) beskriver, för att 

få spelarnas subjektiva tankar om sin upplevelse. Under matcherna så har även deras 

upphetsning mätts genom EDA (Electrodermal Activity) för att jämföra om deras tankar 

stämmer överens med deras kroppsliga respons. 

Resultatet visade att MDDA fungerade till den sämre presterande spelarens fördel men den 

bättre presterande spelaren vann majoriteten av matcherna. Det som dock var en stor 

skillnad var om spelarna visste om systemet eller inte. Ifall gruppen inte visste om systemet 

såg man att de sämre spelarna hade en större chans att vinna, men spelarnas tankar om spel-

omgången var något mer avtrubbad än kontrollgruppens omgång. Gruppen som visste om 

systemet hade dock ett helt annat resultat, då effekten av MDDA minskade rent statistiskt, 

alltså att de sämre spelarna inte fick ut lika mycket av systemet när de visste om det. Dock 

ändrade sig resultaten på både enkäten och EDA resultaten då de indikerade att spelarna 

gillade utmaningen med systemet och ökade den upplevda Flow-känslan. 
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3 Problemformulering  

Vad Baldwin (2014) i grunden har undersökt, är vad det blir för effekt av att gömma en 

variabel (i detta fall, ändra spelares livspoäng) som ska ge den förlorande spelaren en större 

chans att vinna matchen. Detta är delvis för att den bättre spelaren ska få en svårare 

utmaning och den sämre en större chans att utmana den bättre spelaren (sammanfattat att 

försöka hålla båda parter i Flow, genom att matcha deras skicklighet mot utmaningen). 

Resultatet från Baldwins undersökning är att spelet blir något jämnare, men den bättre 

spelaren kommer alltid vinna. Det observerades också en tydlig skillnad på de grupper som 

fick reda på systemet innan, i jämförelse med de som inte var medvetna om det (se 2.3).  

Dock så rör bara denna undersökning en gömd variabel när både DDA och MDDA nämner 

att spel kan ändra på nivån för att få en liknande effekt.  Även Chen argumenterar för att 

göra ändringar på alla plan för att hamna i “Flowzone” (se 2.1) och Adams positiva feedback 

går att applicera på nivåer (se 2.2) för att ge spelarna den feedback som behövs för en bra 

utmaningskurva. Inga följande undersökningar verkar ha gjorts på ett MDDA-system med 

att ändra nivån i tanken, så därför ska det undersökas genom följande frågeställning: 

 Vilka effekter har en dynamisk leveldesign som ramverket Multiplayer Dynamic 

Difficulty Adjustment förespråkar? 

 Finns det några likheter som kan dras till den tidigare undersökningen gjord av 

Baldwin 2014? 

Med effekter avses matchstatistik och spelarnas egna tankar runt spelomgången (med och 

utan systemet). Vad som avses som dynamisk leveldesign är att nivån kommer ändra sig till 

den sämre spelarens fördel. Detta kommer göras på olika sätt (se kap. 5). 

Vad som kan utvinnas av detta är att utöka kunskapen om dynamiska spel som ändrar sig 

efter spelaren, specifikt MDDA. Det kan även utöka potentialen för en leveldesigner, då hen 

nu kan ändra nivåerna under spelets gång och fortsätta hålla det balanserat men även 

intressant när nya situationer uppstår.  

Man kan även få ut vad spelare tycker om dynamisk leveldesign istället för t.ex. variabel då 

det kan anses som ”fusk” när en spelar t.ex. får mer livspoäng än den andra (alltså ett direkt 

handikapp). Om det då bara gäller en positionsfördel som nödvändigtvis den sämre spelaren 

inte kan utnyttja så kan systemet få en mer rättvis utvärdering från bättre spelare.  
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4 Metodbeskrivning 

Här beskrivs metoden som används för att undersöka frågeställningen. Med hjälp av spelet 

Counter Strike: Global Offensive (Valve 2012) kommer en modifikation skapas som ändrar 

en nivå enligt konceptet MDDA. Kvantitativ data från matcherna och subjektiv data från 

spelarna kommer samlas in, för att få två olika perspektiv. Undersökningen kommer ske på 

nätet i spelet med frivilliga deltagare. Även fast MDDA är gjort för olika sorters spel kommer 

denna undersökning fokusera på korta intensiva matcher. 

4.1 Artefakt 

Den artefakt som kommer vara plattformen för att undersöka frågeställningen är en 

modifikation till spelet Counter Strike: Global Offensive (Valve 2012) förkortat CS: GO. 

Spelet väljs för dess tillgänglighet för spelare, då många har tillgång till det. Det väljs även 

för att det har en nivåeditor så man enkelt kan skapa sina egna nivåer och ladda upp till 

andra spelare. Spelet innehåller redan ett sorts MDDA system där den förlorade sidan i en 

rankad match kan få en ”loss-bonus” där de får extra pengar för att försöka komma tillbaka i 

matchen. 

Nivån kommer baseras på konceptet “aimmap” där spelarna möts på en minimalistisk bana 

för att testa deras förmåga att sikta, eller allmänt sin skicklighet/reaktionsförmåga. 

Spelarna “spawnar” i en kvadratisk nivå gentemot varandra med ett fåtal objekt som 

blockerar siktlinjerna. Man plockar upp vapen, och försöker eliminera den andra spelaren. 

När en spelare vinner startar nivån om, och det är oftast bäst av 15 rundor som vinner. 

Artefakten kommer kopiera det mesta av detta, men inkludera ett system för att antingen 

direkt ändra på nivån (ifall editorn tillåter modeller som påverkas av skript) eller att ändra 

spelar-”spawn” till en annan kvadrat där layouten av nivån är annorlunda (för att effektivt 

simulera att nivån ändrat sig). 

Nivån kommer ändras så att den spelare som ligger under kommer på något sätt få en fördel 

inom layouten på nivån. Detta kan göras genom att t.ex. bryta vissa siktlinjer, eller ge den 

spelaren fler alternativ till att möta den bättre spelaren. Ett exempel är att göra en ramp så 

spelaren får ett vertikalt övertag över den andra spelaren. Om poängen stabiliseras, kommer 

självklart spelet också stänga av systemet och låta nivån återgå till sin utgångspunkt. 

Systemet kommer att följa de punkter MDDA-ramverket innehåller, detta är då för att en 

ändring i nivån passar in i ramverket som en ny infallsvinkel som nämnt i avsnitt 2.3, istället 

för ett helt nytt ramverk. Systemet kommer avgöra vem som leder under spelets gång (1. 

Determination) och därefter anpassa sig automatiskt i slutet av rundan (2. Automation) (5. 

User Action). Den personen som förlorade rundan (3. Recipient) (4. Skill Dependency) ska 

då få en bättre spawn tills poängen har jämnat ut sig (6. Duration). Båda spelarna kommer 

se att nivån har ändrats (7. Visibilty). 
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4.2  Metodval 

Valet av metod är liknande den som Baldwin utförde (se 2.3). I grunden kommer resultatet 

baseras på en kvantitativ insamling av match-data som samlas in under matchens gång. 

Detta är för att se rent statistiskt ifall en ändring i nivån för den sämre spelaren ger den en 

chans att vinna. Följt av detta kommer även en kvantitativ enkät enligt PENS (Ryan 2006) 

fyllas i och sedan ska en muntliga intervju genomföras. Detta för att komplettera studien 

med spelarnas egna tankar om hur ”kul” de hade det. Varför undersökningen kommer 

använda dessa metoder är delvis för att replikera Baldwins undersökning då frågeställningen 

utgår ifrån hans resultat, men också för att de tre metoderna är till för att komplettera 

varandra. 

Dock kommer EDA-testet som Baldwin använder inte inkluderas i denna undersökning. 

Varför Baldwin har med denna är för att försäkra sig om att spelarnas svar i enkäten 

stämmer överens med hur deras kroppar reagerar. Undersökningen har delvis inte en enkel 

tillgång till sådan utrustning, utan sådan skulle behöva införskaffas på eget vis. Detta skulle 

kosta undersökningen mycket tid och kostnaden väger inte upp vad man skulle få ut av EDA-

test. 

4.2.1 Observation 

För att samla in matchdata så kommer matchen mellan spelarna observeras av ett konto som 

sitter i det inbyggda publiksystemet (spectator) som existerar i spelet. Detta konto kommer 

kunna hålla uppsikt på serverdata och även kunna agera som en administratör ifall något går 

fel. Matchstatistiken antecknas för hand av personen som har ”spectator”-kontot, vilket görs 

på grund av tid, istället för att utveckla ett system inom spelet då det tar extra tid att koda 

och kan få problem ifall matchen avbryts eller modifieras av administratör (t.ex. en spelare 

tappar internet eller att systemet inte fungerar). Nackdelen att göra detta för hand är dock 

att resultatet inte finns på datorn utan det kommer få matas in manuellt vilket kan ta tid 

eller göras felaktigt. Observationsaspekten kan även påverka deltagarnas trygghet i en 

undersökning då de vet om att de blir observerade och om de inte förstår observatörens syfte 

kan det påverka deras tankar (Østbye m.fl. 2004). Därför är det viktigt att alla informeras 

korrekt i början av undersökning. 

4.2.2 Enkät 

För att samla in deltagare och deltagarnas subjektiva tankar efter de testat artefakten, så 

kommer en enkät användas. En enkät kommer först skickas ut till olika sociala medier för att 

försöka få tag på frivilliga. Denna kommer innehålla grundläggande information såsom 

namn och om de har tillgång till CS: GO. Det kommer även frågas efter deras rank i spelet. 

De uppmanas att fylla i en kompis eller någon de känner som de vill utmana och det är 

därför viktigt att veta vilken rank båda är i för att veta vem som är den bättre/sämre 

spelaren. En enkät som skickas ut online kommer att ha fördelar gentemot andra metoder, 

då att försöka samla in personer genom att t.ex. ställa ut på en skola, kan vara väldigt svårt 

att delvis hitta rätt sorters deltagare men även ta mycket onödig tid. På internet kan man 

enkelt dela ut till hundratals personer genom att dela i t.ex. Facebook-grupper. Ett problem 

som kan uppstå här dock är att spelare ljuger om sin rank vilket kan påverka resultatet av 

undersökningen negativt. 
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När det gäller spel så kan personers tankar om spelet helt skilja sig från statistiken, t.ex. en 

spelare som förlorar mycket kan fortfarande tycka att spelet upplevs som kul och att hen 

upplever Flow. Därför valde Baldwin (2014) att inkludera en kvantitativ enkät efter att 

spelarna har spelat. Denna enkät kommer också replikeras i denna undersökning för att 

kunna dra likheter med den tidigare studien. Det är också viktigt att ha med 

kvantitetsenkäten då spelarens upplevelse av utmaningen kan skilja sig med de statistiska 

resultaten ifall de var medvetna om systemet, som Baldwin kom fram till (se 2.3). Därför 

delas alla deltagare upp i tre olika grupper (Kontroll, medveten och omedveten om MDDA- 

systemet). Men samtidigt kan man inte bara förlita sig på vad deltagarna har för tankar då 

deltagarna kan hålla en åsikt som i det stora hela kan vara en minoritet (spelet har miljoner 

spelare). Därför kombineras kvantitativ data med matchstatistiken för att få ett så komplett 

svar som möjligt. 

Denna enkät kommer innehålla fyra utav de fem frågeområden som PENS beskriver likt 

Baldwins undersökning. Dessa områden kommer graderas på en likertskala av sju som sedan 

räknas ihop till ett medelvärde och analyseras. 

 Competence (matchning av skicklighet mot utmaning) 

 Autonomy (relevans av vilja och val) 

 Relatedness (relationer till andra spelare) 

 Presence (immersion i spelvärlden)  

 Intuitive Controls(valdes att ta bort likt Baldwin då kontroller inte ska testas). 

Något som är värt att notera är att denna enkät inte specifikt är gjord för att mäta Flow utan 

snarare ska indikera spelarnas känslor som man kan tolka i efterhand (vilket är vad Baldwin 

gjorde). Därför behöver nödvändigtvis denna enkät inte ge ett resultat som kan ses som Flow 

hos spelaren. 

Problem som kan finnas med kvantiativa enkäter dock, hur utformande de än är, är att 

frågorna kan kännas påträngande och stängda (Østbye 2004). Till skillnad skulle då en 

kvalitativ metod fungera bättre och få ut tankar som deltagarna annars inte kan förmedla. 

Därför ska en kompletterande intervju genomföras efter enkäten är besvarad. 

4.2.3 Intervju 

Efter enkäten så får deltagarna delta i en kort intervju för att samla in kvalitativ data, detta 

är för att samla in spelarnas tankar om systemet i sig och liknande koncept. Frågorna som 

ställs kommer se annorlunda ut för varje testgrupp. I kontrollgruppen kommer det ställas 

frågor om hur spelarna ser på MDDA-system inom spel och ifall den nivån de spelade skulle 

vara bättre om det inkluderades. I den omedvetna gruppen kommer det frågas ifall de 

märkte skillnader under spelets gång och vad det tyckte om det. Till slut kommer den 

medvetna gruppen få liknande frågor fast med mer fokus på vad de tyckte eftersom de visste 

om systemet från början.  

 

 

 



 

 12 

Vad som är viktigt att tänka på är att frågorna ska vara genomtänkta så att deltagarna förstår 

dem, annars kan svaren bli för spretiga för att faktiskt ge något till studien (Østbye 2004). 

Det är även viktigt att veta att de kvalitativa svaren inte nödvändigtvis ger relevant data 

överhuvudtaget även om frågorna är förberedda. Det är något som vilken kvalitativ studie 

som helst kan lida av. 

4.3 Deltagare och Etiska frågor 

4.3.1 Urval 

Deltagare för denna undersökning skulle kunna vara alla som innehar spelet CS: GO och har 

tillgång till internet. De spelare som skulle vilja vara med skulle delas upp efter det 

rankningssystem som finns inom spelet. De skulle mötas en mot en, där en spelare har en 

högre rank än den andra. Detta skulle dock exkludera de som inte har en rank då de inte kan 

“bevisa” hur bra de är, vilket skulle kunna påverka slutresultatet negativt. 

Frivilliga deltagare kommer samlas in via en enkät som skickas ut innan undersökningen 

sker som tidigare nämnts. Där uppmanas de att leta upp en spelare de vill utmana och skriva 

in det i enkäten. Här kommer urvalet väljas ut och sorteras beroende på deras svar om rank 

inom spelet. Detta är för att kunna skapa dessa tre kontrollgrupper som tidigare tagits upp 

och för att kunna matcha en bättre spelare mot en sämre. Totalt sett kommer åtminstone sex 

personer behöva delta (två för varje testgrupp), men helst skulle det vara åtminstone tre till 

fyra test per grupp, alltså totalen 18 till 24 deltagare. 

4.3.2 Etik 

För att undvika problem med etiska frågor så kommer undersökningen följa ett antal regler, 

som är hämtade från Vetenskapsrådet (2002). Alla deltagare informeras att de kommer vara 

anonyma innan undersökningen sätts igång. Detta då ”gamertags”, namn, eller andra 

personliga uppgifter kan vara känsligt att publicera. 

Det kan finnas problem med åldersgräns. Yngre spelare kan förekomma inom spelets och 

sociala medier, men att inkludera underåriga i undersökning ska undvikas så mycket som 

möjligt, då spelet har en åldersgräns, och det behövs målsmans underskrift att de får delta. 

Alla deltagare kommer även att informeras om att det är frivilligt att hoppa av när som helst, 

att ha sitt namn anonymt och även informeras om undersöknings syfte och mål. 

4.4 Genomförande 

En enkät kommer först att produceras för att få in deltagare. Denna kommer skicka ut över 

sociala nätverk (t.ex. Facebook, Reddit). Härefter kommer deltagarna sorteras och sättas i 

grupper och informeras om tider för undersökningen.  

Undersökningen kommer genomföras online då CS: GO spelas igenom tjänsten Steam som 

kräver internet. Deltagarna kommer sätta sig i en chattkanal (discord) där de båda kommer 

informeras och frågas om personlig info och att de kommer vara anonyma. Informationen 

som angår artefakten kommer vara olika för varje grupp då t.ex. den omedvetna gruppen 

inte får veta om systemet. Syftet med hela studien kommer inte avslöjas innan intervjuer är 

klara, men deltagarna vet att artefakten är gjord för en studie och beroende på grupp vad 

denna artefakt innebär. Deltagarna uppmanas även att spela som att det är en riktig match 

för att försöka få spelarna att använda sin maximala skicklighet i spelet. Det görs för att det 

ska kunna bli enklare att se skillnaden mellan spelarna.  
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Dock kan det exkludera vissa tankar då en spelare nödvändigtvis inte tycker att skicklighets-

baserade spel är kul, och när spelarna uppmanas till att spela skickligt kan det påverka 

resultatet i PENS-enkäten och intervjuerna.  

Den datorn som undersökningen har servern på, samlar in matchstatistik genom 

observation, medan två deltagare möter varandra i spelet. Beroende på vilken grupp de är i 

kommer de testa olika nivåer. Härefter kommer de få en enkät enligt PENS som de får svara 

på för att “mäta sin upplevelse”. Denna data som samlats in kommer sedan sammanställas, 

analyseras och diskuteras till en slutsats. Varför genomförandet inte är i något labb eller 

annan plats där fler datorer finns i samma rum är p.g.a. att det skulle kunna ställa till med 

Steam då det är en onlinetjänst knuten till personens konto. Rent logistiskt skulle då först 

två stycken separata Steam-konton inskaffas. Härefter skulle det behövas lägga tid att 

försöka få dessa konton och CS i sig att fungera på datorerna, och även fungera över 

nätverket (skolan kan ha blockerat vissa portar och applikationer vilket skulle skapa 

problem). Detta skulle troligtvis orsaka många onödiga problem och slösa tid, och därför 

väljs det att testa online istället. Fördelen med detta är att deltagarna har sin egen ”setup” 

med inställningar, mus och tangentbord.  Nackdelen med att testa online är dock 

deltagarnas uppkoppling eller andra störmoment hos dem som kan påverka resultatet. 
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5 Projektbeskrivning 

5.1 Tekniskt utförande 

För denna studie valdes Counter Strike: Global Offensive (2012) för sin tillgång på Steam.  

Counter Strike är baserad på motorn Source, vilket är utvecklarnas (Valve) egenutvecklade 

motor. Source är känd för att vara öppen för modifikationer (modding) och har egna 

moddingverktyg vid namn Source SDK. CS: GO har sin egen gren (vilket kommer diskuteras 

senare) av detta verktyg som innehåller en leveleditor vid namn Hammer. Denna version av 

Hammer valdes just för att det är knutet till CS: GO och då slipper man komplikationer ifall 

man valt t.ex. Source SDK som tekniskt sett fungerar med spelet. 

Hammer fungerar som leveleditor genom att man “målar” ut områden med så kallade 

brushes som ska agera väggar eller liknande som man sedan fyller med texturer och 

modeller. (Figur 3) 

 

Figur 3 Test av Brushes 

För att en nivå ska kunna kompileras måste spelarområdena vara stängda från den svarta 

bakgrunden. Därför valdes det att göras en enkel ihålig kub som nivå. När man väl skapat ett 

område så kan man börja sätta ut så kallade entities, sourcemotorns version av objekt. De 

första entities som användes var ljuspunkter så nivån var spelbar. Därefter lades det in en 

entity som definierar vart ett lag Terrorists (T) eller Counter-Terrorists (CT) kan spawna. 

(Figur 4) 
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Figur 4 En Enitity som visar vart laget T kan spawna 

Från denna punkt började testning och utveckling av själva systemet som skulle ändra 

banan, för att sedan implementeras i en riktig nivå. Med hjälp av Valves egen wiki (Valve 

2013) samlades det in information om hur entities kan interagera med varandra och hur de 

kan använda sig av script. Tanken var att först använda script enbart för att hålla det enkelt 

och översiktligt. Här uppstod dock problem för att Hammer och scripten hanteras på två 

separata sätt som enbart gör att objekten kan interagera på vissa sätt. 

För det första var det svårt att räkna ut vilket lag som vann via script då det inte fanns en 

direkt variabel som avgjorde detta. Utöver detta så går det inte lagra värden inom ett script 

då de värdena försvinner varje gång det blir en ny runda. Nästa problem var också att ifall 

man på något sätt kunde skapa en variabel inom nivån som höll sitt värde mellan rundor, så 

kunde inte scripten läsa av dem på något sätt då, som tidigare nämnt, så hanteras entities 

och script olika. 

Detta gav stora problem i början av utvecklingen av systemet då scriptet låg centralt. Därför 

gjordes systemet om. Istället för att scriptet skulle avgöra vilket lag som vann så gjordes 

detta med ett antal entities. Till en början behövdes det avgöras i slutet av rundan (alltså när 

en spelare dör), vilket lag som hade vunnit. Därför behövdes det ett namn på det eventet som 

avfyras just då när rundan är slut.  Detta hittades i objektet game_end som används för att 

kunna avsluta rundan på andra sätt t.ex trycka på en knapp inom en äventyrsbana.  

Dock innehöll denna entity en funktion som kallas OnRoundEnded(). Denna funktion 

avfyras så fort en runda tar slut på vilket sätt som helst, vilket löste första problemet. 
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Nu när eventet avfyrades så behövde det avgöras vilket lag som faktiskt avslutade rundan. 

Enligt Source wiki så finns det en funktion för att göra detta, men som tidigare nämnts så 

har CS: GO sin egen gren av motorn. Det visade sig att denna funktion enbart fanns i andra 

grenar av motorn vilket innebar att problemet behövde lösas på ett annat sätt. Istället så 

löstes detta genom andra entities, nämligen två fält som täcker hela banan. Dessa fält 

(trigger) har en funktion som avgör ifall en spelare lever inom fältet, ifall denna data 

passeras igenom ett game_team_filter kan man då avgöra vem som lever när OnRoundEnd 

avfyras. (Figur 5) 

 

Figur 5 Detta händer när rundan slutar, scriptet kör en funktion, spelet avgör 
vem som vunnit, och sedan jämförs poängen (mer om detta senare). 

Nu har systemet avgjort vem som vinner, men denna datan sparas inte då nästan alla entities 

återställs efter varje runda. Därför söktes det upp vilket sorters objekt som faktiskt behöll sitt 

värde över alla rundorna. 

En entity som håller kvar sitt värde är func_brush, som tekniskt sett är det man använder för 

att markera ut banans olika väggar/objekt. Tanken var då nu att en func_brush skulle hålla 

värdena mellan rundorna och sedan skicka ut till var sin math_counter (Hammers variabel i 

spelet) som sedan kunde jämföras med en logic_compare (Figur 6). 
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Figur 6 func_brush har texturen trigger 

Nu var det enbart ett problem kvar, nämligen att få ett värde på något sätt från func_brush 

till respektive math_counter. Det gick inte lösa igenom att skapa egna värden i func_brush 

för dessa gick inte att läsa, och det gick heller inte att skicka vidare dessa egna värden (som 

de flesta andra entities kan). 

Istället fick det användas en lösning med hjälp av funktion AddOutput(). Entities fungerar så 

att om något händer (via en specificerad input eller event) så skickas en output. AddOutput 

är en funktion så man kan lagra en annan output i ett annat objekt flera gånger. Detta 

betyder att man kan lagra en ny output i func_brush (eftersom denna inte återställs) som 

säger åt en math_counter att öka med ett. Sammanfattat, istället för att ändra variabeln 

direkt (vilket kommer återställas), så säger man åt func_brush, att ta emot outputs som ökar 

värdet på countern(vilket då kan göras flera gånger och som sparas). 

Denna AddOutput sker när en trigger upptäcker att ett team lever (alltså att de har vunnit), 

och säger åt brushen att på att eventet OnUserX (x är nummer för lagen, t =1 ct = 2) så ska 

den avfyra alla sina outputs (för det laget), som då räknar upp lagets counter (se Figur 5). 

Nu till sist när allt detta är gjort så avfyras även logic_compare, som då jämför de olika 

counters, och beroende på ifall den ena är större än den andra så ändras spawn-punkterna 

som då ska simulera att nivån ändras. Figur 7 nedanför har en övergripande bild på hur 

systemet fungerar. 
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Figur 7 Flödesschema hur systemet i grunden fungerar 

 

Figur 8 Alla komponenter/entities i nivån 

 

 

När nivån ”ändras” så är det scriptet på OnRoundEnded som sätter alla spawn-punkter till 

disabled, detta är så att inte flera spawn-punkter kan vara aktiva samtidigt. När väl 

logic_compare har utfört sin kalkylation så aktiveras de spawns som ska existera för den 

rundan (ex. om rundorna är lika sätts spawns till normal, och de första spawn-punkterna är 

aktiva). 
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5.2 Designval och Implementering 

Nivån som kommer skapas följer konceptet aim_map som är ett populärt format inom just 

CS. Grundtanken till nivån är att man ska kunna utmana en person på sin förmåga att sikta 

bra (därav aim i namnet), och det spelas antingen genom tävlingar, eller bara ren 

uppvärmning för riktiga matcher (Competitive/Ranked). Varför detta koncept valdes var för 

att det är enkelt att bygga en egen version, och det är också mycket lättare att utföra en 1v1 

match istället för en 5v5 competitive på en stor nivå då detta kan ha extremt många faktorer 

som påverkar resultatet. 

Ett beslut togs att försöka minska spelets påverkan på resultatet, så ett vapen valdes vid 

namn UMP45. Detta är då för att olika spelare kan ha olika skicklighet med dem mer 

använda vapnen som oftast syns på en aim_map (Ex. AK47, AWP). Dessa vapen är starka 

och kan döda en spelare med ett välplacerat skott. Då detta experiment ska avgöra hur 

spelarna reagerar på hur nivån är designad, valdes det att ta UMP istället då det är svagare 

vapen som ökar tiden det tar att döda spelare, vilket i sin tur gör att spelarna kan ta nytta av 

nivån längre. Nivån ger även varje spelare kevlar och hjälm, vilket ytterligare ökar tiden att 

döda spelare. 

Varje spelare tilldelas detta varje ny runda men det finns även vapen på banan ifall 

ammunitionen mot förmodan skulle ta slut (Figur 9).

 

Figur 9 Entites som spawnar vapen 

Grundnivån designades med en aim_map som inspiration. Spelarna spawnar på var sin sida, 

de har ett antal lådor att skydda sig bakom. Med hjälp av brushes skapades återigen enkla 

kuber som texturerades. (Figur 10) 
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Figur 10 Översikt på den grundläggande layouten 

För att komma fram till hur nivån skulle modifieras för att simulera en ändring togs 

inspiration från Hullett m.fl. (2010) som beskriver designmönster inom first person-nivåer. 

De beskriver att flera sorters positioner kan ge övertag för spelare. Ett mönster som valdes 

var en position som är upphöjd från det vanliga spelarplanet. De kallar det här för sniper 

locations och beskrivs: 

“A character in a sniper location can attack other characters with long-range 

weapons while remaining protected. Any elevated position that overlooks some 

portion of the level is potentially a sniper location” 

Hullett m.fl. (2010 s. 81) 

Detta gav inspiration till en aim_map med en slags upphöjd område för den ena spelare så 

hen kunde utnyttja det som en sniper location. Innan något gjordes i Hammer så skissades 

det för att se hur det kunde se ut (Figur 11). Det togs även upp alternativ under skissfasen 

såsom runda skydd, mindre/mer antal skydd på de olika sidorna etc. Dessa valdes dock inte 

att testas delvis för tidsbrist och för att de inte uppfyllde vad studien ville åt. 
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Figur 11 Skisser, förslag 1: en ramp som en sniper locations, förslag 2: mindre 
skydd för den bättre spelaren 

Efter skissen så gjordes en andra våning i Hammer där den modifierade nivån skulle vara.  

Det sattes ut nya spawn-punkter för respektive lag så att ifall det laget förlorade/vann så får 

de antingen en bättre eller sämre förutsättning i nivån. 

En ramp placerades ut på en sida och nivån kompilerades och testades. Varför en ramp 

valdes är just för att den ger en möjlighet för spelaren att istället för att bara röra sig åt 

höger/vänster så fort rundan startar så kan den nu röra sig framåt och ”uppåt”.  

(Figur 12) (Figur 13) 
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Figur 12 Test av ramp 

 

Figur 13 Rampen bland de andra skydden 

Efter att testat kort med AI så valdes det även att minska skydden för den sidan med den 

ledande spelare då rampen inte gav lika mycket effekt som önskades. Med en liten 

förändring i storleken på skydden på ena sidan (likt förslag 2 i figur 11), kändes rampen 

mycket mer effektiv. Med lite tweaking så ser nivån i Hammer ut som Figur 14. 
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Figur 14 En wireframe representation av nivån 

Denna nivå testades flera gånger med AI för att försäkra sig om att systemet fungerade. För 

att kunna testa nivån på en kontrollgrupp utan detta system valdes det att göra en separat 

nivå som bara inkluderade den nedre ”vanliga” våningen. Tekniskt sett skulle man kunna 

göra ett system som innan en match startar kan se ifall det ska vara med eller utan systemet, 

men för att spara tid valdes det istället att bara kopiera den nedre våningen och sätta den i 

sin separata nivå. 
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5.3 Workshop och Config 

För att ladda upp banorna till Steams workshop (där alla kan ladda ner nivåer) så behövde 

de kompileras i Hammer. Därefter fick man gå in i CS: GO och använda konsolen för att få 

upp denna meny som visas i Figur 15. 

 

Figur 15 Här laddar man upp nivån och sedan är det tillgängligt för alla som 
innehar spelet. 

Det inkluderades även en config (konfigurationfil, ”cfg”) till varje bana. Detta kontrollerar 

t.ex. vilket game mode det är eller hur servern ska hantera saker (såsom speltid eller antal 

spelare). I config som skickades med hade enbart ett par saker ändras, det mest nämnvärda 

är att tiden utökades så trots all förmodan att rundan inte tar slut på någon minut så finns 

det 15 minuter att ta tillgodo. 

 

Filerna laddades sedan upp och finns på Steam workshop via dessa länkar: 

 Nivå med systemet http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=884082872 

 Nivå utan systemet http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=884092305 

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=884082872
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=884092305
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6 Utvärdering 

6.1 Pilotstudie 

Innan den riktiga studien genomfördes så utfördes en pilotstudie för att utvärdera den enkät 

som gjorts, och även upplägget som helhet. Enkäten innehöll de fyra stycken PENS-frågor 

som diskuterades i avsnitt 4.2.2, och det fanns även en fråga om deras namn (för att kunna 

sortera/jämföra) respektive vilken grupp respondenten tillhörde (denna information fick de 

innan de fyllde i enkäten). Sex försökspersoner samlades in via socialmedier och delades upp 

i de tre grupper som diskuterats. De ringdes sedan upp via chatt-programmet discord och 

informerades olika beroende på sin grupp, med vad syftet och deras roll var. Sedan blev de 

inbjudna till spelet på sin utsatta nivå och deltog i en match avgjord på bäst av tre. När sedan 

matchen var avgjord och resultatet antecknats så fick de svara på enkäten, och sedan 

informerades de om experimentets helhet. 

Pilotstudiens matchresultat gav intressanta indikationer då båda grupperna som fick nivån 

med systemet (grupp 2 och 3), så var det den sämre spelaren som vann i slutändan, till 

skillnad mot kontrollgruppen där den skickligare spelaren vann. PENS-resultatet var något 

missvisande eftersom inte alla respondenter förstod innebörden av vissa frågor, specifikt 

frågorna för deltagande och immersion. Det som dock kunde utvinnas från svar från de 

första två frågorna var att de bättre spelarna generellt kände sig mindre kompetenta än vad 

de sämre spelarna gjorde, men samtidigt så kände de också att det var konsekvenser av deras 

egna höga autonomi, det ska undersökas i det riktiga testet och se ifall det fortsätter vara en 

trend. 

Sammanfattningsvis vad undersökningen kunde få ut från pilotstudien var att enkäten som 

gjorts behövde omformuleras för att fler personer skulle enklare förstå (se Appendix A). Det 

märktes även att en kvalitativ intervju skulle kunna utöka den data som samlades in efter 

matcherna då flera personer kommenterade med muntliga feedback, så metoden justerades 

till att inkludera kvalitativa frågor (se Appendix B). 

6.2 Presentation av undersökning 

I undersökningen deltog 24 stycken personer med olika skicklighetsnivåer och föll in i 

åldersgruppen mellan 18 till 30 år. Skicklighetnivåerna kunde placeras på alla nivåer utav 

spektrumet, från spelare som inte spelat på år eller de som aktivt spelade på esport-nivå. 

Respondenter samlades in via Facebook med Counter-Strike-fokuserade grupper. Här fick 

de svara på en enkät där de angav sitt namn, sin rank samt likadan information för den 

personen de ville utmana. De som skrev upp sig delades in i grupperna som nämndes i 

kapitel 4 (kontroll, omedveten, medveten), vilket gav totalt 12 matcher och fyra tester per 

grupp. De kontaktades via Steam eller Discord för att boka en tid för testet. 

När testet kördes bjöds personerna in i en discordkanal där de informerades om 

experimentet och vad de skulle göra. Beroende på vilken grupp de delades in i så fick de olika 

information (likt pilotstudien) om syftet och deras roll. Det alla grupper informerades om 

var att deras namn skulle vara anonyma och att de kunde avsluta testet ifall de ville. 

Härefter bjöds de in till en lobby och nivån kördes igång där de fick spela en omgång 

matcher med bäst av tre vinster. Under matcherna observerades poängen och skrevs ner, 

samt även hur spelarna generellt betedde sig. 



 

 26 

Efter matchens slut länkades enkäten till discord-chatten och de svarade. Nu ställdes ett 

antal muntliga frågor, som varierade något beroende på vilken grupp de tillhörde. Generellt 

så handlade frågorna om vad spelarna tyckte om MDDA-system och ifall en ändring i nivån 

var ett bättre sätt på att göra detta än att t.ex. ändra livspoängen bland spelare. Grupp 1 hade 

dessa exakta frågor, medan grupp 2 som var omedveten om att deras nivå ändrades fick 

frågor om de uppmärksammat något under matchens gång och vad de tyckte om det. Efter 

de svarat på det så fick de liknande frågor som grupp 1. Grupp 3 som var medveten om 

experimentets syfte fick en fråga som fokuserade mer på ifall de tyckte om en nivåändring 

istället för andra exempel såsom ändring av HP eller vapen. Dessa svar antecknades och 

sparades i ett Google dokument för senare användning. 

Sammanfattat så har undersökningen samlat in tre typer av data, matchstatistik som 

antecknats manuellt, enkätens kvantitativa PENS-data från alla respondenter och kvalitativa 

tankar från majoriteten av spelarna. 

Matchstatistiken samlades in under matchens gång och antecknades i ett Excel-dokument 

och ett exempel för hur en match anteckningar ser ut är såhär (Tabell 1). 

Tabell 1 Exempel på data från undersökningen 

Matchresultat(först till 8) Vem vann? Grupp Sortering per match Vann med x rundor 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 1 1 

8-3 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 1 5 

 

I exemplet så vann den bättre respondenten efter två matcher, vilket markerades med röd 

färg (om den sämre respondenten vann så markerades det istället med grön färg). Deltagare 

1 var del av grupp 2 och namnet deltagare1 användes bara som referenspunkt för att kunna 

jämföra med de andra resultaten. De sista numren i exemplet är hur många rundor den 

bättre respondenten vann med, värt att notera är att ifall den sämre respondenten skulle 

vunnit antecknades dessa rundor som ett negativt tal. 

Matchstatiken sammanställdes sedan genom att beräkna medelvärdet. Figur 16 visar 

statistiken på hur många matcher procentuellt den bättre spelaren vann. Detta resultat 

kompletterades med att sammanställa de antal rundor varje respondent vann med per 

match. I figur 17 finns det medelvärdet av antal rundor som den bättre spelarna vann med.  
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Figur 16 Procent av de matcher som den bättre spelaren vann  
Grupp 1 (Kontroll) Grupp 2 (Omedveten) Grupp 3 (Medveten) 

 

Figur 17 Medelvärdet av hur många rundor den bättre spelaren vann med 
Grupp 1 (Kontroll) Grupp 2 (Omedveten) Grupp 3 (Medveten) 

För PENS-resultaten så gav enkäten ett Excell-dokument som kompletterades med vilken 

deltagare som ansågs vara den bättre/sämre. Dokumentet såg sedan ut som tabell 2. 

Tabell 2 Exempel på data från enkäten 

Kompetens Autonomi Deltagande  Immersion  Grupp Namn Rank 

3 5 5 6 Grupp 1 Deltagare2 Bättre 

2 3 4 4 Grupp 1 Deltagare3 Sämre 
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Denna data sorterades sedan efter grupper och ifall de var den bättre/sämre respondenten. I 

figur 18 ser man de olika PENS-värdena medelvärde för de olika grupperna och spelarna. 

Medelvärdet användes för att tydligare kunna se ett mönster. 

 

Figur 18 Gruppernas PENS-resultat som medelvärden 

Det som återstod var de kvalitativa svaren som samlats in. Eftersom dessa var antecknade i 

nyckelord och nyckelmeningar från vad deltagarna svarade muntligt försöktes det identifiera 

ett mönster bland svaren. Mönstret diskuteras i analysen. 
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6.3 Analys 

När resultatet sammanställdes fick man ut ovanstående figurer. De första man kunde 

observera var att under matchernas gång så var rampen, om närvarande, flitigt använd av de 

personer som låg under i poäng, vilket visade att ändringen av nivån verkade få sin önskade 

effekt. 

Med den sammanställda poängen kunde man se att de bättre respondenterna oftast vann 

och det var ett fåtal tillfällen det avvek. I grupp 1 (kontroll) fanns det ingen utav de sämre 

respondenterna som ens vann en runda matcher utav de bäst av tre som spelades. I den 

andra gruppen dock, den ”omedvetna”, så vann den bättre respondenten tre fjärdedelar utav 

matcherna med ett mycket jämnare rundor och match antal. Samt i grupp tre (medveten) 

vann den bättre respondenten enbart hälften av de matcher som spelades. Sammanfattat 

kan resultaten från de 12 spelade matcherna indikera att systemet ger en önskad effekt att ge 

den sämre spelaren en fördel som då ger en chans till att försöka balansera spelet rent 

statistisk. För att förstärka denna tes så kan ta hjälp av figur 17 där man ser medelvärdet av 

rundor vunna av den bättre respondenten. Med standardavvikelse(+-1.7) i åtanke visar 

fortfarande det sammanställda resultatet något intressant nämligen att i grupp tre vann de 

bättre spelarna med en väldigt liten marginal i jämförelse med de andra grupperna. 

Resultatet kan indikera att systemet som ändrar nivån ger bättre effekt när spelarna vet om 

det för att använda det till sin fördel. 

PENS-resultaten var något varierande bland de olika respondenterna, men det finns två 

generella utstickande data som går att utskilja. Ena är att kategorierna och frågorna 

deltagande och immersion sällan var lågt och har absolut högst medelvärde i grupp tre. 

Varför immersion och deltagande sällan var lågt kan ha varit för att respondenterna var vana 

vid Counter Strike och även vana spelare överlag.  Utöver det att just grupp tre hade de 

högsta värdena utav alla grupper kan vara ren tur och falla inom standardavvikelsen men det 

kan vara värt att notera med tanke på det statistiska resultatet. 

De andra PENS-resultaten som verkade ha intressanta indikationer var kategorierna 

kompetens ställt mot deras autonomi. Vad man kan utskilja är att de respondenterna verkar 

känna sig mindre kompetenta än vad deras autonomi var (förutom i grupp tre där de sämre 

spelarna avvek något), de bättre spelarnas resultat skiljde sig mer än vad de sämre spelarna. 

Vad det kan indikera är att de skickligare respondenterna känner sig mindre kompetenta 

men är väl medvetna om att det är deras eget fel med deras högre autonomi, medan de 

sämre lägger skulden på andra faktorer än sin egen skicklighet. Detta är dock bara en 

tolkning av medelvärdet då det finns ca 6/12 av de bättre svarade med samma värden eller 

högre kompetens än autonomi, och 8/12 av de sämre spelarna som har svar som inte 

stämmer överens med medelvärdet. Man kan dock se att de sämre spelarna generellt har 

lägre autonomi i respektive match. 

Det är viktigt också att tänka på att det inte är tillräckligt många personer per grupp för att få 

ut något definitivt kvantitativt resultat, utan alla avvikelser kan vara inom 

standardavvikelsen. Det är därför också svårt att avgöra någon större skillnad mellan 

gruppernas kompetens/autonomi. 
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De kvalitativa svaren gicks igenom en för en, och ett mönster eller ett övergripande tema 

försökte utvinnas. Sammanfattat var svaren entydiga (med enstaka avvikelser) och visade på 

att spelarna tyckte om konceptet som anpassar sig till spelarna. Majoriteten ansåg att en 

ändring i nivån var ett bra sätt att försöka balansera ut spelet. De flesta tyckte också att ett 

MDDA-system som ändrade HP eller kanske vapen skulle fungera också, medan andra ansåg 

att ändra på nivån var mindre ”fusk” än alternativen. En minoritet spelare angav muntligt att 

de hade en helt motsatt uppfattning och tyckte en ändring i nivån var mer ”fusk” än en 

föreslagen ändring i HP (exempel togs upp som 50 mer HP hade fungerat bättre). Även fast 

majoriteten utryckte goda kommentarer om konceptet fanns det dock ett genomgående tema 

bland alla skicklighetsnivåer hos respondenterna, nämligen att det absolut inte skulle finnas 

MDDA-system i ”competitive” spel, speciellt inte i fokuserade e-sport-spel såsom CS. Även 

om respondenterna påmindes att det finns en ”loss-bonus”- system för de ”competitive”-

lägen som spelas inom CS höll de fast vid denna kommentar. 

Det är även värt att notera vad de kvalitativa svaren gav, angående vad som kan ha påverkat 

resultaten(t.e.x ”UMP är värdelös”, ”Varför är det 50 ping?”). Det inkluderade både svaret 

ping och val av vapen. Det först nämnda är spelarnas uppkoppling som kan ha påverkat 

resultatet. Anledningen till kommentarerna var då server-datorn inte hade en bra 

uppkoppling så den potentiella faktorn gick inte undvika att nätverket som hade servern inte 

var lika bra som respondenternas. Utöver det så kan valet av vapnet UMP ha påverkat båda 

sidor. Vissa respondenter hade aldrig använt vapnet och därför kan deras matchresultat 

påverkats av deras ovana vid vapnet. Bland de mest vokala respondenterna som 

kommenterade valet, så vann de dock sina respektive matcher så hur mycket resultatet 

påverkats kan diskuteras. 

Man kan även dra ett par likheter till Baldwins(2014) undersökning såsom att deltagarna 

verkar positiva till konceptet och att det är något som kan användas inom spel. Man kan 

även med de indikationer som finns dra en liknelse till Baldwins undersökning där de också 

kom fram till slutsatsen att den bättre spelaren vinner majoriteten av matcher. 

Baldwins resultat gav även en indikation på att ett system som ändrar HP för den förlorande 

spelaren, om inte spelarna var medvetna om systemet så verkade det fungera bättre 

statistiskt än när de visste om det. I denna studie om en ändring i nivån fanns till skillnad en 

indikation om att systemet fungerade bättre ifall spelarna visste om det. Baldwin beskrev 

även att ifall spelarna visste om systemet så kände de ett större deltagande när de visste om 

att de var på lika termer tack vare hjälpen som MDDA-systemet gav dem, vilket gav de en 

större känsla av Flow. Liknande indikationer synes i denna undersökning tack vare de 

kvalitativa svaren och PENS-resultaten. De resultaten kan också indikera på att när de bättre 

spelarna känner sig mindre kompetenta verkar det vara av deras egen autonomi, detta 

mönster verkade inte visas bland de sämre spelarna utan visade snarare motsatsen. Även om 

datan inte är bevisande kan det indikera hur olika spelartyper ser på sina misstag.  
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6.4 Slutsatser 

I denna studie har effekterna av en dynamisk leveldesign med MDDA som grund undersökts 

för att ta reda på effekter och tankar det kan ha på spelare, samt att se över likheter med en 

tidigare studie med ett annat fokus. Studien har kommit fram till att MDDA som ändrar på 

nivån, verkar vara positivt för casual spel eller spellägen. Studien indikerar också att ett 

sådant system ger en önskad effekt i att spelare med olika skicklighet ser det som jämnare 

och därför hamnar lättare i Flow. Det observerades på samtliga skicklighetsnivåer bland de 

24 respondenterna. 

Då deltagarantalet är lågt kan man inte se det statistiska resultatet som bevisande, utan 

snarare en indikation på att de bättre spelarna kommer till stor del alltid vinna. Det finns 

även indikationer att ifall spelare vet om systemet verkar det vara mer balanserat än de som 

inte vet om det. Den enkät som innehöll PENS-frågor gav några indikationer som kan ses 

som intressant men samtidigt kan det finnas många faktorer som lågt antal deltagare eller 

att resultaten hamnade inom standardavvikelsen. Dock kan man se mönster och allmänna 

tankar från de kvalitativa intervjuerna, där slutsatsen kan dras om att konceptet i grunden 

kan fungera och i vissa spellägen fungera bättre än andra sorters ändringar som MDDA kan 

förespråka. Det finns även likheter och skillnader med den undersökning Baldwin (2014) 

utförde, nämligen att den bättre spelaren vinner majoriteten av gångerna. Dock hade de 

sämre spelarna en större chans när de fick hjälp av systemet och de visste om det, till 

skillnad mot Baldwins undersökning där den omedvetna gruppen var bättre statistiskt sätt. 
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7 Diskussion 

I studien har det undersökts vad för effekter en dynamisk leveldesign har haft på spelare och 

vad det kan dras för liknelser med en tidigare studie (Baldwin 2014). Detta har gjorts genom 

spelet Counter Strike: Global Offensive (2012) och har haft 24 stycken deltagare. Datan som 

samlats in är matchstatistik, kvantitativ data enligt ett format vid namn PENS och kvalitativa 

intervjuer.  

I denna studie har flera indikationer visats men inget kan direkt vara bevisande. För högre 

validitet i den kvantitativa datan måste det vara ett mycket större deltagarantal än vad denna 

studie hade möjlighet att få tag på. Även fast detta är ett problem verkar det finnas tydliga 

indikationer på att den bättre spelaren troligtvis alltid vinner även om den mindre 

skickligare spelaren har hjälpmedel såsom en ändring i nivån. Vad som kan ha påverkat 

undersökningens resultat är många olika faktorer. Det första kan vara att det finns fel i hur 

banan är designad vilket kan leda till att det inte är tillräckligt med hjälp till den förlorande 

spelaren, eller åt motsatta hållet ger en för stor fördel till den sämre spelaren. 

Undersökningen skulle kunna undvikt detta med ett genomgående pilottest med flera olika 

varianter av nivåer, men det var inte möjligt att genomföra på grund av tidsfrågan och även 

deltagares tillgänglighet. En uppföljande studie skulle kunna eliminera denna faktor. Utöver 

det kan det finnas fel bland detaljerna i artefakten såsom vapen och ping. Tack vare de 

kvalitativa intervjuer som gjordes efter fick studien en insikt i att valet av vapnet UMP både 

var ett bra och dåligt val. Vapnet är inte lika använt såsom t.ex. Ak47-an och därför var det 

ett kontroversiellt val från första början. Dock gjordes valet för att UMP var nyligen 

uppmärksammats av profiler inom e-sporten som ett ”meta-vapen”, ett vapen som är mycket 

bättre än vad folk först tror och kan ändra på spel-metan ifall folk inser det. 

Men även om det fått en popularitetsknuff och är den mest spelade SMG i spelet så fanns det 

några av respondenterna som utryckte sig om att de var ovana vid vapnet och spelade inte 

lika bra tack vare det. Samtidigt fick undersökningen positiva kommentarer att valet av UMP 

var ett bra sätt för spelarna att utnyttja nivån mer istället för enbart förlita sig på sitt sikte, 

vilket till stor del CS annars gör. 

Internet-uppkopplingen på serverdatorn kan ha påverkat också då det gav respondenterna 

ungefär 50 millisekunder (ms) ping, istället för det vanliga 5 ms som en bra uppkoppling 

brukar ge. Några deltagare kommenterade detta och det kan ha påverkat vissa spelares 

förmåga att träffa andra spelare, men dessa tog också upp samtidigt att båda hade samma 

ping vilket borde ha jämnat ut några orättvisheter. Ett sådant problem skulle kunna gå att 

undvika ifall man testade artefakten i ett labb eller datorsal där man enkelt skulle kunna 

hosta en lan-server med minimal ping. Det skulle även kunna eliminera andra störande 

moment som respondenterna kan ha upplevt genom att sitta hemma och testa. Återigen 

fanns det problem med tid och Counter-Strike kräver även varsitt lokalt Steam-konto. Det 

skulle därför vara väldigt svårt och tidskrävande för denna studie att kunna hitta en optimal 

lösning med detta. 
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Något annat som kan diskuteras är vilka respondenter som var med i undersökningen. Den 

stora majoriteten av de som var med i studien var män i 20-årsåldern som antingen har 

spelat CS ofta eller spelar CS ofta. Enbart två stycken kvinnor deltog i undersökning och även 

de spelade CS ofta.  Delvis kan den låga köns-representationen påverka resultatet men även 

att det var vana spelare, kan ha gett studien resultat som inte inkluderar alla spelartyper och 

människor.  

Man kan även argumentera kring hur informationen presenterades inför deltagarna och hur 

det kan ha påverkat resultatet. För det första kan informationen kring hur artefakten var 

gjord och vad studien hade syfte påverkat deltagarnas tankar. Om deltagarna fick mer 

information om detta än tänkt kan deras tankegång runt experimentet ändrats. Exempelvis 

kan en deltagares syn på en ändring i nivån ha påverkats av att studien var gjord av enbart 

en person, därför så svarade deltagaren ”snällt” istället för att vara ärlig. Man kan även 

diskutera om det var optimalt att uppmuntra spelare att spela på ett visst sätt. Anledningen 

var för att försöka få deltagarna att utnyttja sin skicklighet, men problemet är att vissa 

personer kanske inte spelar CS för skicklighetens skull. Som man kan se så tycker 

majoriteten att MDDA-system inte ska existera i Competitive (alltså skicklighetsbaserade) 

spellägen, vilket kan stödja argumentet att uppmuntra till spelsättet inte var optimalt för 

experimentet. Detta kan vara värt att följa upp i en kommande undersökning. 

Från de kvantitativa data som samlats in så kan det vara otydligt vad studien faktiskt har fått 

ut. Som exempel kan man argumentera om varför PENS-enkäten överhuvudtaget 

inkluderades, då datan är spridd och ger enbart ett fåtal indikationer. Man kan även 

ifrågasätta ifall detta är ett sätt att mäta Flow. Baldwin (2014) använder det som ett 

instrument att se indikationer om hur spelarna upplever hans studie, vilket replikerades i 

denna studie. Så man skulle kunna argumentera att PENS snarare är till för att ge en insikt i 

spelares känslor som kan tolkas som Flow, men är absolut ingen konkret mått av konceptet 

Flow. 

Dock valdes det under pilotstudien att inkludera en extra kvalitativ intervju vilket gav, nu i 

efterhand, mycket indikerande data om spelares tankar om MDDA-system och hur en 

dynamisk level-design kan fylla ut ramverket. Om denna intervju inte inkluderats skulle 

studien troligtvis inte fått samma insikter som den har idag. 

I det stora hela kan denna studie påverka vissa aspekter i samhället. Med denna studie har 

det utforskats kring dynamisk leveldesign vilket är ett relativt outforskat område. Med 

studiens resultat kan det ge en chans för spelutvecklare att balansera spel på annorlunda 

sätt, vilket i sig kan leda till nya arbetsmöjligheter och spel som attraherar mer kunder. 

Det finns även indikationer i studien att deltagarna som vet att de är bättre i spelet, känner 

en låg kompetens fast hög autonomi, vilket sämre spelare verkar känna det motsatta. Det 

kan öppna upp för forskningsområden hos spelartyper. 

7.1 Framtida arbete 

För fortsatt arbete eller uppföljande forskning finns det många olika vägar att tillgå. Det 

första och mest uppenbara är att få in fler deltagare för att öka validiteten bland de 

kvantitativa data-typer som samlats in (PENS och matchstatistik). Man skulle även kunna få 

tag på en ordentlig test-sal där man kan minska faktorer som kan störa resultatet, såsom 

internet-problem eller andra störande händelser som kan påverka att spela hemifrån. 

Effekterna av en ändring i leveldesign skulle också kunna testas i en undersökning där det 
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direkt jämfördes med ett system som ändrade t.ex. HP för den förlorande deltagaren. 

Ifall dessa skulle göras inom samma spel skulle det vara tydligare vilka koncept som skulle 

kunna fungera för spelare, både statistiskt och utifrån deras egna tankar. 

Man skulle även kunna spinna vidare på den existerande artefakten och skapa olika sorters 

nivåer där MDDA-systemet hjälper spelarna. Tanken lyftes av både examinator och 

respondenter och det kan vara värt att göra en egen undersökning om detta. Man skulle även 

kunna testa med flera sorters designmönster på nivåerna som Hullett m.fl. (2010) beskriver. 

För att ytterligare utforska ämnet så ska man inkludera fler spelare, på större nivåer. 

Det skulle t.ex. vara av intresse att undersöka på tre mot tre-matcher eller t.o.m. fem mot 

fem. Problemet är här att det skulle kunna fungera i riktiga ”competitive” matcher, men 

spelarna speciellt i CS skulle troligtvis vara mycket misstyckande, med tanke på de 

kommentarer som denna studie fick. Dock så existerar redan ”loss-money” som ett system 

som tidigare nämnts. Om man nämner detta och pushar på att det är för att göra spelet 

roligare för alla skulle det kanske vara möjligt att undersöka på competitive matcher. 
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Appendix A -  Enkät 

Enkäten som används. 
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Appendix B -  Kvalitativa frågor 

De kvalitativa frågorna togs muntligt och undersökningen fyllde i rätt fält per svar. 
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Appendix C -  PENS Svar 

Kompetens  Autonomi Deltagande  Immersion Grupp Namn Rank 

              

7 7 7 7 Grupp 1 Deltagare 3 Bättre 

3 5 5 6 Grupp 1 Deltagare 12 Bättre 

6 2 6 3 Grupp 1 Deltagare 15 Bättre 

2 4 4 6 Grupp 1 Deltagare 24 Bättre 

4,5 4,5 5,5 5,5       

5 7 7 7 Grupp 1 Deltagare 4 Sämre 

2 3 4 4 Grupp 1 Deltagare 11 Sämre 

3 3 4 4 Grupp 1 Deltagare 16 Sämre 

5 4 6 6 Grupp 1 Deltagare 23 Sämre 

3,75 4,25 5,25 5,25       

1 5 4 5 Grupp 2 Deltagare 5 Bättre 

4 7 7 1 Grupp 2 Deltagare 10 Bättre 

5 5 7 6 Grupp 2 Deltagare 17 Bättre 

4 6 6 5 Grupp 2 Deltagare 21 Bättre 

3,5 5,75 6 4,25       

5 5 7 7 Grupp 2 Deltagare 6 Sämre 

2 6 7 6 Grupp 2 Deltagare 9 Sämre 

3 3 4 3 Grupp 2 Deltagare 18 Sämre 

5 4 7 4 Grupp 2 Deltagare 22 Sämre 

3,75 4,5 6,25 5       

1 3 7 7 Grupp 3 Deltagare 1 Bättre 

6 2 7 7 Grupp 3 Deltagare 8 Bättre 

2 4 7 5 Grupp 3 Deltagare 14 Bättre 

6 7 7 5 Grupp 3 Deltagare 19 Bättre 

3,75 4 7 6       

2 2 7 6 Grupp 3 Deltagare 2 Sämre 

4 3 6 6 Grupp 3 Deltagare 7 Sämre 

6 6 7 7 Grupp 3 Deltagare 13 Sämre 

7 5 6 7 Grupp 3 Deltagare 20 Sämre 

4,75 4 6,5 6,5       
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Appendix D -  Matchstatistik 

Matchresultat(först till 8) Vem vann? Grupp Match Vann med x rundor 

5-8 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 2 3 

3-8 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 2 5 

8-3 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 6 5 

8-3 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 6 5 

8-1 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 9 7 

8-1 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 9 7 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 12 1 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 1 Match 12 1 

        4,25 

3-8 Sämre spelare vann Grupp 2 Match 3 -5 

8-6 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 3 2 

3-8 Sämre spelare vann Grupp 2 Match 3 -5 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 5 1 

8-3 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 5 5 

8-3 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 8 5 

8-3 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 8 5 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 11 1 

8-1 Bättre spelare vann Grupp 2 Match 11 7 

        1,777777778 

8-7 Sämre spelare vann Grupp 3 Match 1 -1 

8-6 Sämre spelare vann Grupp 3 Match 1 -2 

5-8 Sämre spelare vann Grupp 3 Match 4 -3 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 3 Match 4 1 

5-8 Sämre spelare vann Grupp 3 Match 4 -3 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 3 Match 7 1 

8-7 Bättre spelare vann Grupp 3 Match 7 1 

8-3 Bättre spelare vann Grupp 3 Match 10 5 

8-6 Bättre spelare vann Grupp 3 Match 10 2 

        0,111111111 

 


