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II 

Sammanfattning 
 

Denna studie fokuserar på att undersöka potentiella korrelationer mellan flersidiga spel och 

resignationstendenser. Bakgrunden till undersökningen låg i data ifrån League of Legends 

(2009) som visar att spelare ger upp ungefär var fjärde match eller oftare (beroende på 

spelarens rang) men ingen större åtgärd har gjorts för att motverka detta. Undersökningen 

utfördes genom en observationsanalys på 12 deltagare som spelade matcher i artefakten. 

Artefakten bestod av tre handgjorda banor i Starcraft 2 (2010) som skiljde sig i antalet 

deltagande spelare (två-, tre- eller fyra sidor). Resultatet visar på vissa sammanband mellan 

flersidighet och minskad resignationstendens, dock behövs fler djupgående studier utföras 

på området för att konkret kunna bevisa detta.   

 

Nyckelord: Resignationstendenser, flersidighet, heuristiker, motivation. 
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1 Introduktion 

Denna studie hade som syfte att undersöka spelares tendenser att ge upp i onlinespel och 

hur detta relaterar till spelarheuristiker och motivation. Spelare ger upp frekvent i onlinespel 

(League of Graphs, 2017; Se även tabell 1) och istället för att undersöka olika 

tillvägagångssätt att motverka detta så görs spelsessioner kortare och kortare, t.ex. 

skillnaden i speltid mellan League of Legends (2009) (20-40 minuter) och nyare onlinespel 

så som Battlerite (2016) (10-15 minuter) och Overwatch (2016) (5-25 minuter). Genom att 

undersöka korrelationen mellan spelares heuristiker och spelares motivation att fortsätta 

spela uppenbarades ett samband. Det var dock inte studiens syfte att framföra lösningar på 

de medförda designproblem som kan uppstå i samband med flersidiga spel. Istället har det 

undersökts ifall ett ökat antal spelarsidor kunde underlätta resignationstendenserna. 

Problemet som undersöktes var ifall tiden det tog för en spelare att ge upp skiljde sig 

beroende på antalet deltagare i spelet. Detta skiftade under studiens tid till en 

scenariobaserad analys och en utförlig, kvalitativ analys av två deltagare. Hypotesen var att 

spelares benägenhet att ge upp skulle minska när antalet spelarsidor ökade. Detta eftersom 

ett ökat antal spelarsidor leder till ökad osäkerhet, vilket kan förenkla spelares förmåga att 

vända matchen och vinna. 

Undersökningen har utförts med hjälp av en prototyp som skapades i banskaparprogrammet 

för Starcraft 2. Artefakten hade tre olika spellägen, en med två spelare, en med tre spelare 

och en med fyra spelare. 12 deltagare har spelat matcher mot varandra i alla tre olika 

spellägen, i varje nytt spelläge mötte varje deltagare nya motståndare. I varje match var dock 

en deltagare starkare än de andra, så kallad ”viktad”, för att simulera en situation där 

deltagare är logiskt eliminerade.  

Under testernas gång så spelades alla matcher in, för att underlätta observationsanalysen 

som skulle utföras. Det var tänkt att matchtiderna var den faktor som skulle undersökas men 

detta ändrades senare i arbetet till att undersöka olika scenarion där deltagarna gav upp 

samt att undersöka två utvalda deltagare i mer detalj. Deltagarna besvarades även en enkät, 

som fungerade som ett säkerhetssystem ifall det var svårt att avgöra när deltagaren gav upp i 

en specifik match. Den kvantitativa analysen ifrån studien visade på att spelare i flersidiga 

spel kämpade vidare i situationer där de brukade ge upp i tvåsidiga, dock enbart så länge 

som de inte är en av de två sista spelarna. Den kvalitativa analysen tydde dock på att 

deltagarna hade gett upp innan de förlorade matcherna och därför är de kvantitativa 

resultaten missledande. 

Det ansågs därför inte vara konkret bevis på hypotesen, då fler undersökningar behövs 

utföras innan påståendet har bevisats. Fler undersökningsmetoder och kvalitativa 

undersökningar kan ge stöd till hypotesen, vilket kan inkluderas i framtida studier i området. 

Studien påvisade dock ett samband mellan resignationstendenser och flersidighet, genom att 

undersöka i vilka scenarion deltagare gav upp och hur det skiljde sig mellan olika spellägen 

(två-, tre- och fyrsidigt) samt att undersöka vissa deltagares individuella tendenser i olika 

situationer och spellägen. 
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2 Bakgrund 

Ett återkommande fenomen i spelvärlden är att spelare ger upp i lagbaserade onlinespel, 

vilket kan ses bl.a. genom data samlad av League of Graphs (2017). Trots detta problem har 

ingen publik undersökning gjorts på möjliga orsaker till varför spelare ger upp, dock kan 

spelföretag göra privata undersökningar för sina egna produkter. Med nya matchmaking-

system som kan hitta en ny match för spelare på under en minut så blir det lättare för 

spelare att ge upp en match som de förlorar och istället börja om i en ny match. Med 

kontinuerligt utvecklande teknologi så kan detta innebära kortare och kortare matcher.  

2.1 Att ge upp 

2.1.1 Logisk elimination 

Elias, Garfield & Gustchera (2012, s.38-44) diskuterar i sin bok Characteristics of Games 

hur logisk eliminering fungerar och hur spelare agerar då de är logiskt eliminerade. Logisk 

eliminering är ett stadie där spelaren har 0 % chans att vinna, men inte är utslagen ur spelet 

enligt deras regler. Exempelvis när ett fotbollslag ligger efter med så många mål att de inom 

den resterande matchtiden inte kan få fler mål än motståndaren. Eftersom spelaren inte har 

någon chans att vinna men fortfarande är med i spelet bör detta innebära att logisk 

elimination är det naturliga stadiet då spelare ger upp. Elias m.fl. pekar dock ut att spelare 

som är logiskt eliminerade inte alltid kan förstå detta pga. att deras ”heuristiker” inte är 

tillräckliga (2012, s.40). De heuristiker som Elias m.fl. syftar på är spelarheuristiker, som 

kategoriseras i positionsheuristiker och riktningsheuristiker. Elias m.fl. definierar 

positionsheuristiker som spelares förmåga att, medvetet eller omedvetet, utvärdera sin 

position i spelet. Riktningsheuristiker är istället vad spelarens mest optimala strategi är och 

hur den påverkar spelarens position.  

Logisk elimination sker ofta i moderna onlinespel (League of Legends, 2009; DOTA 2, 2012; 

Counter Strike: Global Offensive, 2012) och detta är till en stor del för att dessa spel byggs 

runt ”snowballing”. Elias m.fl. definierar snowballing som ett begrepp för att en spelares 

poäng i ett spel är direkt kopplat till deras kraft (2012, s. 108). Problematiken med detta är 

att det kan avsluta matcher väldigt snabbt, långt innan de är avgjorda, och få spelare att 

känna sig logiskt eliminerade trots att de inte är det. Detta leder direkt till att spelare förlorar 

motivationen till att fortsätta spela, vilket leder till en negativ spelarupplevelse. Dock menar 

Elias m.fl. att snowballing är fördelaktigt, då det inte drar ut på matcher utan istället avslutar 

dem snabbt som de förlorande spelarna troligtvis ändå inte hade kunnat vinna (2012, s. 

108).  

2.1.2 Designfel 

Jesse Schell (2008, s. 12-14) definition av speldesign är att skapa intressanta, utmanande 

och engagerande spelupplevelser. Elias m.fl. (2012, s.10) har en liknande definition och detta 

stöds väldigt tydligt av Csikszentmihalyis (1990) genom hans definition av ”flow”. 

Csikszentmihalyi påstod att människor kräver utmaningar i nivå med deras skicklighet för 

att uppnå ett tillstånd av optimal upplevelse (1990) d.v.s. ”flow” och detta har sedan deras 

applicerats på spel (Sears & Jacko, 2009; Sweetser & Wyeth, 2005). Ifall målet med 

speldesign är att skapa så engagerande och positiva upplevelser som möjligt och att 

motsatsen till detta är vanligt i moderna onlinespel, tyder det på att detta är ett övergripande 

designfel som bör undersökas.  
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En anledning till att en vinnande spelare är svår att stoppa i de tidigare nämnda spelen beror 

på svaga ”catch-up” mekaniker, eller bristen av dem i relation till hur stor snowballing-effekt 

som finns i spelet (Elias, Garfield & Gustchera, 2012, s.106-20). Catch-up mekaniker är i 

grunden spelmekaniska system som har syftet att hålla en förlorande spelare engagerad i 

spelet under en längre tid. Genom att analysera data ifrån rankade League of Legends 

matcher är det tydligt att matchlängden sjunker samtidigt som tendensen att ge upp ökar i 

högre ranger, se figur 1 & 2. Spelarna i den högsta rangen ”Challenger”, 0.01% av 

spelarbasen, har spenderat otroligt mycket tid åt att bemästra spelsystemet och har på så 

sätt utvecklat väldigt djupgående spelarheuristiker (Elias, Garfield & Gustchera, 2012). Dock 

så spelar dessa spelare kortare matcher och ger upp tidigare än alla andra spelare, vilket kan 

tyda på att League of Legends catch-up mekaniker är bristande då erfarna spelare anser att 

det är mer värt att ge upp och starta en ny match, trots risken att förlora sin rang. Genom att 

söka i League of Legends officiella forum kan storleken av problemet observeras med att 

spelare ger upp tidigt och/eller för mycket. Tabell 1 är ett utdrag från olika poster i dessa 

forum, det skall påpekas att trots det är utvalda citat så diskuteras det även väldigt frekvent 

om att Riot Games bör ta bort funktionen för att ge upp. 

Tabell 1 Åtta citat från olika användare i League of Legends (2009) officiella forum. Den 

kursiva texten i referensen är namnet på posten. 

Användarnamn Citat 

WittedGnat ”…too many games have people who leave within the first 3 minutes 

of play, then what? I need to sita round and wait while my team is 4 

to 16? No thank you.” (“Surrender”, 2015) 

Rip Resonance “If 3 people, over half of the team, wants to surrender, you should 

be able to surrender” (“The Surrender System Is Stupid”, 2016) 

HandheldBrandon “Tired of 8-10 games being a surrender on either side because 

someone did poorly here and the whole team decided to quit” 

(“League of surrender.”, 2015) 

Your Next Kill “In some games, I get a pretty salty teammate that wants to 

surrender every 5 minutes, even though it's always voted against 1-

4.” (“Limits on surrenders?”, 2016) 

Craven Squash “Im tired of playing games where you have a duo or just two hard 

headed people that won't surrender because they think there is a 

chance to win.” (“Fix the surrender”, 2015) 

rano30 “I just had a game with someone who rage quit 5 minutes in, so 

we're basically forced to sit there and play the rest of the 15 minutes 

or possible incur an afk penalty ourselves if we decide to not play.” 

(“Surrender restrictions”, 2016) 

xXWukong360Elite “some of them give up before the game even starts. "i dont like our 

team comp champ select. ff at 20" ” (“why does everyone surrender 

so easy”, 2015) 
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Busty Demoness “Pretty much because of this mentality spreading: "We're unlikely 

to win this, so let's stop wasting time and surrender so we can start 

a new one."” (“why does everyone surrender so easy”, 2015) 

 

Det är viktigt att poängtera ut att figur 2 inte mäter när spelarna gav upp, utan enbart 

frekvensen av resignationer. Spelarna skulle likgärna ha gett upp efter 20 minuter eller efter 

50 minuter, utan att det skulle märkas av i datan. Detta innebär att informationen inte är 

fullständig, men den påvisar fortfarande en tydlig tendens i samband med siffrorna ifrån 

figur 1. 

 

 Medelvärdet av spellängden för matcher i spelläget ”Ranked 5v5 Figur 1
Soloqueue”. Hämtad från http://www.leagueofgraphs.com/rankings/game-

durations 
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 Hur många matcher som ges upp i spelläget ”Ranked 5v5 Soloqueue”. Figur 2
Hämtad från http://www.leagueofgraphs.com/rankings/surrender-stats 

2.1.3 Psykologiska anledningar 

Resignation verkar vara ett problem, men att ge upp är dock inte alltid negativt för 

människor enligt Wrosch, Scheier, Carver & Schulz (2003):  

Indeed, it seems reasonable that human beings have developed the general 

capacity to withdraw effort from pursuing a goal if they perceive that the goal 

cannot be reached. 

Wrosch, Scheier, Carver & Schulz, 2003, s.12 

De påpekar dock att detta varierar mycket från person till person, beroende på deras 

omdöme om framtiden och deras chanser (2003, s. 13). Trots detta kan återupprepning av 

att ge upp leda till minskad motivation (Zeigarnik, 1938). Problematiken med detta är att 

flera av de tidigare nämnda onlinespelen spelas i grupper, där ifall en spelare ger upp så 

förvärrar det situationen för hela laget. Detta innebär att en spelare som har förlorat 

motivationen, eller har utvecklat ett mer negativt omdöme angående spelet, kan avgöra en 

hel match. 

2.2 Statistik 

Att föra statistik om spelares tendenser att ge upp kräver att det kan mätas. I flera populära 

lagbaserade onlinespel så finns det dock inte någon funktion för spelare att ge upp matcher, 

se tabell 2. Genom att inte inkludera en funktion för spelare att ge upp, så leder det till att 

resignationsmätningar inte är möjliga. Spelare som redan anser att de har förlorat matchen 

kommer som sagt inte fortsätta spela utan kommer istället att stänga av programmet. Detta i 

http://www.leagueofgraphs.com/rankings/surrender-stats
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tur leder till en förlust av data, som i sin tur leder till att spelutvecklare och forskare inte kan 

utföra mätningar och dra kopplingar. Detta kan vara en del av anledningen till varför ingen 

forskning har utförts i området om hur lång tid det tar för spelare att ge upp efter att de 

upplever att deras vinstchanser är låga. 

Människor har inte mycket fritid och vill helst spendera den med underhållande aktiviteter 

(inte nödvändigtvis underhållning i alla fall) och det kan därför antas att spelare inte tycker 

det är kul att spendera sin begränsade fritid med att spela matcher de har ansett att de har 

förlorat. Med en speltid mellan 20 till 40 minuter ungefär så kräver League of Legends en 

relativt lång tidsinvestering jämfört med t.ex. Overwatch eller Battlerite. Att sitta kvar i en, 

enligt spelaren, förlorad match är därför inte alltid väldigt effektiv användning av ens 

speltid. I ett lagspel är det viktigt att alla medspelare försöker vinna, vilket belyser 

problematiken med en normaliserad resignationskultur. Som tidigare nämnt tyder en höjd 

heuristiksnivå hos League of Legends-spelare att de är mer benägna att ge upp tidigt i 

matcher, se figur 1 & 2. Detta trots att catch-up mekaniker är implementerade i spelet, men 

att de kräver lång speltid för att användas. Bristen på fritid och den höga tendensen att ge 

upp tyder på en problematisk trend inom onlinespel. 

Tabell 2 Lista på olika populära onlinespel och ifall de har en funktion för att ge upp och om 

de publicerar statistik ifrån matcher. Informationen är hämtad från spelens hemsidor och de 

är utvalda utifrån MMOBomb.com. http://www.mmobomb.com/games/moba 

Namn ”Ge upp” funktion Statistik 

League of Legends (2009) x x 

DOTA 2 (2012)   

Smite (2014) x  

Paladins (2016)   

Atlas Reactor (2016)   

Battlerite (2016)   

Rocket League (2015) x  

Overwatch (2016)   

 

2.2.1 Resignationsfunktioner och data 

Att samla data om dessa fenomen är problematiskt i moderna spel, eftersom flera 

spelutvecklare väljer att inte ge spelare funktionen att ge upp, se tabell 2. Detta kan 

möjligtvis vara ett sätt att få spelarna att fortsätta spela matcher de trodde att de skulle 

förlora, för att möjligtvis lyckas vinna i slutändan. Dock så är det mer logiskt att anta att 

spelare som redan anser att de är logiskt eliminerade inte kommer att fortsätta spela. Varför 

fortsätta försöka när fienden enbart blir starkare och starkare och matchen tar längre och 

längre tid? Istället kan spelare välja att avsluta programmet och på så sätt lämna matchen. 

Det är praktiskt omöjligt att veta ifall spelaren som stängde av sitt program gjorde så för den 
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ville lämna eller för att något tekniskt gick fel, t.ex. att deras Internetuppkoppling försvann 

eller att det blev strömavbrott i deras område, vilket innebär att data inte går att samla 

angående det. 

2.3 Motivation 

Garris, Ahlers & Driskell definierar motivation som: 

The willingness or desire to engage in a task has been termed motivation. 

More specifically, motivation refers to an individual’s choice to engage in an 

activity and the intensity of effort or persistence in that activity (Pintrich & 

Schrauben, 1992; Wolters, 1998). Individuals who are highly motivated are 

more likely to engage in, devote effort to, and persist longer at a particular 

activity. 

Garris, Ahlers & Driskell, 2002, s. 451 

Utifrån detta kan motivation anses vara väldigt tydligt kopplat till en spelares tendens att ge 

upp och att detta i tur är viktigt för att spelare ska engagera sig och på så sätt uppnå ett flow-

tillstånd (Csikszentmihalyi, 1990). Varför ska du fortsätta spela en match som du anser inte 

går att vinna ifall det tar kortare tid att lämna och hitta en ny match? Enligt Csikszentmihalyi 

(1990) uppstår flow ifrån en balans mellan oro och uttråkning (anxiety & boredom); att 

utmaningen som en person upplever inte överskrider deras förmåga att utföra uppgiften. 

Sears & Jacko påpekar dock att denna beskrivning inte är tillräcklig för spel, då det är en 

väldigt generell tolkning som inte inkluderar fler känslor som är viktiga för 

spelarengagemang (2009, s. 160-61). Eftersom målet med speldesign är att spelaren ska 

uppnå en optimal upplevelse så är flow väldigt relevant för området (Sears & Jacko, 2009; 

Sweetser & Wyeth, 2005). Ifall spelaren inte känner sig tillräckligt utmanad kommer hen att 

bli uttråkad, eller som i fallet där en spelare ger upp: för stor utmaning leder till frustration. 

Hur en spelare bemöter en utmaning är dock väldigt subjektiv. Elias m.fl. påstår att spelare 

mäter detta genom sina spelarheuristiker (2012, s. 30).  

I t.ex. League of Legends så beror alltså en spelares motivation, till att fortsätta spela, bl.a. på 

deras heuristiker. Utifrån datan i figur 1 & 2 kan vi i så fall anta att spelares motivation till att 

spela längre matcher i League of Legends sjunker ju högre rang de uppnår, d.v.s. ju mer de 

spelar. Immersyve påstår att oavsett vad som utförs så motiveras människor av att känna sig 

effektiva och tvärtom, att känna sig ineffektiv leder till minskad motivation (2007, s. 5). Att 

spelare upplever sig mindre effektiva när de blir bättre på ett spel kan verka ologiskt, men 

eftersom det handlar om bl.a. en förståelse av att catch-up-mekanikerna inte är tillräckliga 

tyder detta istället på att resignationsproblemet ligger i speldesignen.  

2.4 Flersidiga spel 

När ett spel innehåller mer än två spelare, eller två lag av spelare, anses spelet vara flersidigt. 

Flersidighet är väldigt ovanligt bland populära tävlingsspel, istället visar sig tvåsidiga spel 

mycket mer populära, spel så som League of Legends (2009), DOTA 2 (2012), Overwatch 

(2016), Smite (2014), Rocket League (2015), trots att flersidighet möjligtvis har potentialen 

att lösa vissa problem samt vidga mångfalden av spel. Flersidiga spel tenderar att göra det 

svårare att avgöra alla spelares position i ledningen, så länge en del av informationen om 
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ledningen är gömd. Med andra ord blir spelares heuristiker betydligt mer komplicerade att 

använda. 

Detta kan leda till problem, tydligast är att nybörjarheuristikerna (Elias, Garfield & 

Gustchera, 2012) blir för komplicerade och en stor del av spelare som inte spelar väldigt ofta 

tappar intresset för spelet. Även vad Elias m.fl. definierar som ”politik”, d.v.s. hur spelet 

påverkar spelares val genom social interaktion med varandra, skapar stora problem för 

flersidiga onlinespel (Elias, Garfield & Gustchera, 2012). Målet med denna undersökning är 

dock inte att studera dessa problem och hur de kan motverkas i onlinespel, utan ifall 

flersidighet har någon påverkan på spelares tendens att ge upp i spel. 

2.4.1 Brädspel 

Av de spelgenrer som existerar idag kan det argumenteras för att brädspel är den genre med 

flest flersidiga spel. Eftersom de flesta brädspelen kräver en interaktion mellan spelare på en 

fysisk nivå (förutom ifall brädspelet är digitalt såklart) händer det flera gånger att antalet 

spelare i ett brädspel går att anpassa. Oavsett fall så har flera brädspel misslyckats (och 

lyckats) med flersidighet under alla de åren de har existerat och genom att lära sig av dem 

kan spelutvecklare av digitala spel undvika samma problem.  

Ett vanligt problem är elimination, hur hanterar man att en spelare blir eliminerad från 

spelet och behöver vänta tills alla andra har spelat klart? Elias m.fl. påpekar att flera 

brädspel aldrig tar ifrån spelare chansen att vända spelet och vinna (2012, s. 42). De påpekar 

dock att flera av de negativt beteenden, t.ex. att en förlorande spelare drar ut på spelet eller 

utför ”griefing”, motverkas av social press och att detta inte fungerar på samma sätt över 

Internet (2012, s.44). Eliminationsprocesser som är svåra att använda i brädspel kan dock 

vara fördelaktiga i flersidiga onlinespel, t.ex. strikt elimination. Eftersom spelare har väldigt 

begränsad social koppling till de andra spelarna förhindras de inte av samma sociala press, 

vilket betyder att en eliminerad spelare skulle kunna lämna spelet och gå med i en ny match.  

Ett vanligt problem med flersidiga brädspel (specifikt de med en väldigt hög spelar-spelar 

interaktionsnivå) är ”kingmaking” (Elias, Garfield & Gustchera, 2012). Elias m.fl. definierar 

kingmaking som en situation där en spelare som inte kan vinna kan avgöra vem av de andra 

spelarna som ska vinna. Exempelvis i ett spel med tre spelare, A, B och C, där spelare C inte 

har en chans att vinna, men spelare A och B tävlar internt om vem av dem som ska vinna. 

Dock har spelare C tillräckligt med kraft att vända striden mellan A och B till en av deras 

vinning, men inte sin egen.  

2.4.2 Heuristiker 

Elias m.fl. påstår att lägga till fler spelare i ett spel, speciellt i tvåsidiga spel, tenderar att 

orsaka en mängd olika problem (2012, s. 21). Dessa problem är främst socialt grundade, t.ex. 

”kingmaking” (Elias, Garfield & Gustchera, 2012) och är oftast svåra att undvika i digitala 

spel där chattsystem är en standardfunktion. Detta skulle kunna undvikas genom att 

förhindra spelare ifrån att kommunicera, t.ex. hur Sequence (1982) förbjuder att spelare 

pratar med varandra. Detta kan fungera bättre över Internet eftersom spelare inte känner 

varandra och ifall de gjorde det skulle de kunna använda andra separata program för att 

kommunicera, t.ex. Teamspeak, Discord eller Ventrilo. 

Heuristiker (Elias, Garfield & Gustchera, 2012) är intressanta i transaktionen mellan 

tvåsidiga och flersidiga spel. Eftersom de syftar på spelares förmåga att läsa av spelets 
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tillstånd och möjliga strategier bör de bli betydligt mer komplicerade ju fler spelare som är 

deltagande. Heuristiker är dock inte enbart begränsade till spelares bemästring av spelet, 

utan innefattar även de sociala aspekterna, t.ex. ”politics”, som uppstår i flersidiga spel 

(Elias, Garfield & Gustchera, 2012). ”Politics” syftar på den sociala kampen mellan spelare 

där de försöker övertala varandra om att göra vissa drag över andra, det är också vanligt att 

spelare erbjuder belöningar för att andra spelare gör vissa val, t.ex. ”Hjälper du mig med min 

attack här så ger jag hjälper jag dig ta de här platserna”. På så sätt kan inkluderingen eller 

exkluderingen av något så standardiserat som en chattfunktion påverka spelets design 

drastiskt. Flersidiga spel är ett väldigt outforskat område för onlinespel, flera har funktioner 

för det men är sällan designade runt att inkludera fler än två spelare, t.ex. Starcraft 2 (2010) 

och Age of Empires 2 (1999). Planetside 2 (2012) och deras föregångare Planetside (2003) är 

dock båda designade runt tre olika sidor av spelare som är i kontinuerligt konflikt med 

varandra. De löser de sociala problemen genom att låta hundratals spelare spela mot 

varandra samtidigt. Denna stora mänga spelare, tillsammans med spelets design, förhindrar 

att individuella spelare kan använda ”politics” för att vända två sidor mot varandra. Griefing 

är inte heller väldigt effektivt då spelet kräver tiotals (ibland över hundra) spelare för att ta 

över baser och varje spelare har väldigt liten individuell påverkan på resultatet. Planetside 2 

har dock sina problem och bör definitivt inte ses som ett perfekt flersidigt spel, men snarare 

som ett exempel på hur medföljande problem kan lösas.  

2.5 Slutsats 

Forskning om varför spelare ger upp har inte fått mycket fokus, trots att det är ett väldigt 

diskuterat område inom spelvärlden, speciellt hos spelare. Att spelutvecklare är oense om 

”ge upp”-funktionen ska finnas i spel eller inte, vilket påvisas av de blandade resultaten i 

tabell 2, tyder även på att det inte finns ett klart svar på problemet. Denna undersökning har 

dock inte syftet att ge svar på frågan om varför spelare ger upp i onlinespel, eftersom det är 

en för stor fråga att ställa. Istället skall ett alternativt designsätt undersökas för att studera 

möjliga skillnader i spelarmotivation när det finns fler sidor i spelet. Eftersom spelarens 

ledningsposition blir mer komplicerad att avgöra med fler spelare bör förmågan att avgöra 

om hen är logiskt eliminerad försämras. Möjligheten för att komma tillbaka ifrån en 

förlorande position är även större då den tredje spelaren kanske attackerar den andra 

spelaren och ger den första spelaren tid att återhämta sig. Hypotetiskt sett bör detta i sin tur 

leda till att spelare i flersidiga spel spelar längre perioder än vad de gör i tvåsidiga spel. 
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3 Problemformulering  

3.1 Problemet 

I moderna datorspel som spelas över Internet så är det återkommande att spelare ger upp 

innan de egentligen är logiskt eliminerade (Elias, Garfield & Gutschera, 2012). Detta kan 

innebära flera problem för spelarens motivation, spelupplevelse och syn på spelet i 

allmänhet. Genom att undersöka medellängden på matcherna samt hur ofta matcherna ges 

upp av spelare (League of Graphs, 2017) i League of Legends (2009) kan ett tydligt problem 

påvisas. Ju högre rang spelarna har så ger de upp oftare och tidigare, trots att spelet har 

catch-up mekaniker (Elias, Garfield & Gustchera, 2012, s.106-20) designade för att spelare 

ska kunna ta sig tillbaka ifrån ofördelaktiga positioner. Fler onlinespel försöker undvika 

detta genom att inte erbjuda deras spelare en resignationsfunktion, men detta leder till 

dataproblem vilket gör det omöjligt att undersöka tendenserna. En perfekt lösning hade 

förlängt speltiden samtidigt som det inte påverkade spelets design.  

3.2 Effekten av resignation 

När en medspelare i ett lagspel ger upp är det väldigt vanligt att motivation hos de andra 

medspelarna sjunker, för att de, utan någon personlig kontroll, har hamnat i ett underläge. I 

brädspel kan detta oftast undvikas eftersom spelare oftast inte vill skapa en dålig stämning, 

men i digitala onlinespel fungerar inte denna lösning då spelarna inte är lika bundna av 

sociala regler. Detta leder givetvis till en dålig spelarupplevelse och försämrar de andra 

lagmedlemmarnas chanser att uppnå sitt mål, att vinna matchen, betydligt. Misslyckande att 

möta sina mål leder till sänkt motivation (Zeigarnik, 1938), som i sin tur leder till ett mer 

negativt omdöme om sannolikheterna att vända matcher (Wrosch, Scheier, Carver & Schulz, 

2003). På detta sätt påverkas spelares heuristiker av tendensen att ge upp i spel, vilket leder 

till ett metaspel (Elias, Garfield & Gutschera, 2012) där det handlar om att ta första övertaget 

så snabbt som möjligt för att säkra sin vinst.  

3.3 Flersidiga spel 

Av de digitala tävlingsspel som finns på markanden idag är flera byggda runt att två sidor av 

spelare tävlar mot varandra. Detta kan ses som enbart två spelare (en själv och en 

motståndare) eller som flera spelare (en själv och alla andra). Denna tvåsidiga designstil har 

sina rötter i traditionell sport, som har förfinat sina regler över århundranden. Speciellt 

positionsheuristikerna, hur spelets tillstånd ser ut, är relativt enkla för tvåsidiga spel 

eftersom det enbart finns en motståndare. Faktorer så som poängskillnader, enhetsmassor, 

dimensionella positioner, ekonomisk kraft, etc. används av spelaren för att skapa en enkel 

representation av spelets tillstånd.  

I fallet av flersidiga spel blir detta betydligt mer komplicerad för spelare att utvärdera, då fler 

spelare kräver att mer information hanteras för att avgöra spelarens plats i ledningen och 

relativa position till de andra spelarna. Eftersom positionsheuristiker blir mer mångfaldiga 

och komplicerade i flersidiga spel, jämfört med tvåsidiga spel, kan det tyda på en koppling 

mellan antalet spelarsidor i spel och spelares tendens att ge upp.  

En ytterligare fördel med flersidighet är osäkerheten som följer med i den ökade 

komplexiteten av positionsheuristikerna. Exempelvis om spelare A skulle attackera spelare 
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B, finns en stor risk att spelare C attackerar spelare A, vilket kan ha både fördelar och 

nackdelar. Fördelaktigt kan det sänka risken för snowballing, och på så sätt skapa jämnare 

konflikter mellan spelare. Dock kan det ha en paralyserande effekt på spelarna, där ingen 

spelare vill göra det första draget. 

3.3.1 Problematik 

Flera av de problem som kan medfölja ett ökat antal spelarsidor är att de flesta situationer 

blir sociala. Specifikt kingmaking kan ta bort styrkan från spelare väldigt snabbt eftersom de 

förlorande spelarna är dem med mest kraft. I brädspel förhindras kingmaking genom att 

begränsa vilka spelarna kan interagera med (Elias, Garfield & Gutshera, 2012). Dock kan 

detta bli högst problematiskt för onlinespel, där interaktionsnivån mellan spelare är väldigt 

stor. Elias m.fl pekar ut att vissa brädspel, som definieras av höga spelar-spelar 

interaktionsnivåer, dock kan hantera kingmaking genom att begränsa vem varje spelare kan 

interagera med. Genom att t.ex. enbart kunna interagera med närliggande fiender. Detta 

tyder på att det finns möjligheter att få inspiration ifrån brädspel ifall ett onlinespel skulle 

anpassas för flersidighet. 

3.4 Frågeställning 

Utifrån informationen om relationen mellan flersidighet och spelares heuristiker, hur 

heuristikerna avgör ifall en spelare upplever sig logiskt eliminerad, hur detta kan få hen att 

ge upp och deras effekt på spelarupplevelsen, se figur 3, kan en fråga ställas: Skiljer sig tiden 

det tar för spelare att ge upp då hen är logiskt eliminerad i tvåsidiga spel från flersidiga spel?  

 

 Relationen mellan antalet spelare, heuristiker, tendensen att ge upp Figur 3
och motivation. 1. Antalet spelare påverkar heuristikerna. 2. Heuristikerna berättar 
för spelaren ifall hen är logiskt eliminerad eller inte. 3. Ifall spelaren ger upp sänks 

deras motivation. 
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4 Metodbeskrivning 

4.1 Prototypen  

För att besvara frågeställningen skall en digital prototyp av ett strategispel skapas och testas 

på spelargrupper. Prototypen kommer att bestå av tre separata men snarlikt identiska 

spelbanor (antalet spelarsidor kommer skilja sig) som skapas i Starcraft 2 (2010) editorn, 

vilket är ett program för att skapa nya banor för Starcraft 2 (2010)  med hjälp av färdiga 

modeller. Programmet tillåter också användaren att programmera ny spelmekanik för varje 

spelbana. Detta kommer att möjliggöra att prototypen kan modifieras till en stor del utan 

mycket förarbete, vilket leder till att fler tester kan utföras som i sin tur leder till mer data för 

att vidare validera resultaten. 

Eftersom prototypen kommer att byggas i Starcraft 2 (2010) editorn kan den även publiceras 

online och detta öppnar upp potentialen för att utföra testerna online, vilket kan spara 

mycket tid med att hitta en tid som passar alla testdeltagare. Ännu en fördel med editorn är 

att det inte kräver att spelaren köper spelet i sig, utan de kan spela spelbanan helt gratis då 

den kommer att publiceras via Arcade, som också är gratis. Det finns dock vetenskapligt 

etiskt grundade problem med att utföra testerna över nätet, specifikt att testmiljöerna för 

varje deltagare skiljer sig samt att andra distraktioner väldigt lätt kan uppstå. 

Prototypen som deltagarna kommer att spela kommer att delas upp i tre olika spellägen, 

tvåsidig, tresidig och fyrsidig. Spelmekaniskt så kommer de olika spellägena inte skilja sig åt, 

det enda som kommer att skilja är antalet spelare och spelplanens utformning. Spelplanens 

utformning kommer dock enbart tillåta spelare att engagera varandra 1 v 1, för att undvika 

de komplicerade sociala strategierna som kan uppstå i flersidiga strider med hög spelar-

spelar interaktionsnivå. 

Det viktigaste med dessa spellägen är antalet spelare som skiljer sig åt i dem. Anledningen 

till att det finns två stycken flersidiga spellägen är för att undersöka om den potentiella 

skillnaden mellan tvåsidiga och tresidiga spel skiljer sig ifall fler spelare är del av matchen. 

Riktningsheuristiker och positionsheuristiker (Elias, Garfield & Gutschera, 2012) ökar 

betydligt mer mellan tvåsidiga och tresidiga spel än mellan tresidiga och fyrsidiga, pga.. 

”politcs” bland annat. Därför är det viktigt att utföra en mätning mellan dessa också, för att 

undersöka om tiden det tar för spelare att ge upp skiljer sig mellan tvåsidig och tresidiga, 

men även mellan tresidiga och fyrsidiga spel. 

Eftersom spelarens val att ge upp måste vara ett opåverkat, personligt val är det väldigt 

viktigt att i, eller under, testernas gång inte använda ”priming” (Kolb & Whishaw, 1996, 

s.362-3) för att få spelaren till att tänka att hen skall ge upp. Ett exempel är att inte nämna i 

introduktionen till testet något i stil med ”Om du känner att du håller på att förlora, så finns 

det en knapp som du kan trycka på för att ge upp”. Att ge deltagaren denna information kan 

leda till att hen betingas till att lägga märke till knappen för att ge upp, vilket kan leda till att 

deltagaren mycket enklare ger upp eftersom hen blir omedvetet ”primed” till att överväga det 

valet (Kolb & Whishaw, 1996, s.362-3). Eftersom detta är en mest omedveten respons är det 

svårt att avväga ifall deltagaren påverkades eller inte så skall detta enbart undvikas så 

mycket som möjligt. Istället ska knappen för att ge upp vara synlig under varje match, så att 

deltagaren är medveten om att valet existerar. 
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4.2 Målet 

Målet med prototypen är att använda den för att mäta tiden det tar för en spelare att ge upp 

då den är logiskt eliminerad. För att ett sådant scenario skall ske med stor sannolikhet 

kommer en av spelare vara ”viktad”, d.v.s. att den kommer att ha en fördel genom matchen 

som kommer göra att denna spelare bli betydligt starkare än de andra. Tanken är denna 

spelares resurser skall börja eskalera och att ju längre matchen håller på, desto starkare blir 

den viktade spelaren. Detta garanterar att matchen kommer att ta slut efter en viss tid och 

att det inte uppstår ett dödläge där ingen spelare vinner. Det finns tydliga etiska problem 

med detta, bl.a. att det är ett scenario som deltagarna inte är medvetna om ska ske. Den 

informationen de kommer att ges kommer inte att innefatta att en spelare kommer vara 

viktad och att slutresultatet av matchen är teoretiskt bestämt från början. Dock anses detta 

vara oundvikligt, eftersom ifall deltagarna hade varit medvetna om viktningen så hade deras 

potentiella val att ge upp varit påverkat av externa faktorer. Den främsta anledningen till att 

vikta en spelare är för att minimera felkällorna, d.v.s. att en spelare inte ger upp eller att en 

match håller på så länge att ingen spelare vinner.  

En viktig del av Starcraft 2 (2010) är deras funktion att spela in och spara varje match som 

spelas. Detta kommer att användas för att samla inspelningar av alla matcher under testets 

gång för att senare analyseras. Inspelningsfunktionen är automatisk och filerna kan skickas 

till en annan plats och fortfarande fungera. Varje deltagare kommer att skicka dessa 

inspelningar när spelläget byts, för att inte riskera att data tappas.  

4.3 Erfarenhetsnivåer 

Deltagarna kommer att få svara på ett kort formulär vid ansökningen till testet för att mäta 

deras erfarenhet och skicklighet i strategispel. Formuläret kommer även beskriva vad testet 

kommer att bestå av, frågor om deltagarens ålder (för att säkerställa att hen är över 18), samt 

att hen ger samtycke till studien.  

Genom resultaten från dessa formulär kommer deltagarna paras ihop med en motståndare 

av liknande skicklighet för att skapa en utmanande upplevelse. Detta är inte nödvändigt, 

men kommer leda till en positiv spelarupplevelse (Csikszenthmihalyi, 1990; Sweetser & 

Wyeth, 2005), vilket leder till att spelarna inte är lika benägna till att ge upp som om deras 

motståndare var betydligt mycket mer skicklig än dem. Dessutom kan det eliminera den 

problematiska situationen där en oerfaren spelare får den viktade sidan mot en erfaren 

spelare och att den matchen håller på en väldigt lång tid eftersom den oerfarne spelaren inte 

kan använda sitt övertag till deras fulla potential. En viss problematik uppstår dock i denna 

spelarbalansering, och det är vid de flersidiga matcherna. Ifall tidigare deltagare återtestas i 

de flersidiga matcherna finns det en sannolikhet att oerfarna spelare kommer att möta 

erfarna spelare. Dock är en spelares personliga mätning av deras erfarenhetsnivå väldigt 

subjektiv och det är orimligt att förutsätta att skicklighetsnivån på varje deltagare i varje 

match kommer att vara likvärdig.  

4.4 Teststorlek 

Totalt kommer antalet deltagare vara 12 personer, vilket resulterar i en matchgruppering 

som tillåter varje deltagare att möta helt nya motståndare i varje spelläge (tvåsidigt, 

tresidigt, fyrsidigt), se figur 4. Den totala mängden matcher, och därmed resultat, kommer 

att följa nedanstående formel, där p är det totala antalet deltagare, s är hur många sidor det 
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är i spelläget, n är antalet matcher som spelas i varje spelläge. Detta möjliggör för vidare 

testning ifall det skulle krävas. 

(p/s) * n + (p/s) * (n+1) + (p/s) * (n+2)… 

 

 Exempel på gruppernas uppdelning Figur 4

4.5 Utförande 

De tvåsidiga och flersidiga matcherna kommer att utföras under samma tidsperiod, med en 

kort paus innan deltagarna byter spelläge. Ifall testet utförs online, där deltagarna deltar i 

testet från en annan plats, kommer hanteringen av deltagarna vara betydligt mindre 

problematiskt än ifall deltagarna utförde testet på plats. Detta eftersom analysen främst 

kommer bestå av observationer och kvantitativa undersökningar, vilket leder till att mindre 

arbete krävs rent personligt till varje deltagare. Eftersom observationsanalysen kommer ske 

efter testerna, så kommer denna inte kräva en direkt kontakt med deltagarna under testets 

gång. Den kvantitativa analysen kommer dock att skickas ut under bytet av spellägen, vilket 

passar bra in med pausen som tillkommer vid detta tillfälle.  

Deltagarna kommer att spela lika många matcher av varje spelläge och anledningen till detta 

är för att undvika att utsätta deltagarna mer för ett spelläge än ett annat, vilket kan leda till 

att reliabiliteten (Ejvegård, 2009) sänks. Det finns dock ett problem som har med ordningen 

som spellägena kommer att testas. Det första spelläget som en deltagare testar kommer att 

vara deras första uppfattning av spelet och deras första heuristiker för spelet kommer att 

skapas för att passa det spelläget. Dessa riktningsheuristiker (Elias, Garfield & Gutschera, 

2012) är dock inte alltid generella, vilket kan leda till att de inte är användbara för spelaren i 

de andra spellägena. Genom att låta deltagarna spendera lika många matcher i varje spelläge 

har de lika många försök på sig att utveckla heuristikerna för det spelläget samt att fler tester 

leder till en förbättrad reliabilitet (Ejvegård, 2009). 

Matcherna kommer att hålla på tills en deltagare har vunnit eller att de andra deltagarna har 

gett upp. Ifall det inte är den sista matchen för det spelläget kommer deltagarna starta en ny 
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match direkt. När den sista matchen för spelläget är klar tar deltagarna en paus och fyller i 

det motsvarande formuläret för spelläget. Efter pausen paras deltagarna upp i nya grupper, 

med helt nya motståndare. Efter att den sista matchen av det sista spelläget är klart så 

kommer inspelningarna av alla matcher att samlas för att analyseras.  

4.6 Analysen 

Analysen i sig kommer i största del vara en observationsanalys, då inspelningarna från 

testerna kommer att analyseras för att upptäcka ifall en spelare gav upp och när det skedde. 

Analysen av inspelningarna har syftet att mäta tiden det tog för spelarna som mötte den 

viktade spelaren att förlora. Det finns viss problematik som uppstår i de flersidiga spellägena 

då alla spelare inte nödvändigtvis behöver vara i direkt konfrontation genom hela spelets 

gång. Den viktade spelaren kan t.ex. välja att enbart fokusera på att eliminera en fiende åt 

gången, vilket i största sannolikhet kommer att leda till att den attackerade spelaren kommer 

att ge upp innan de spelare som inte attackeras. Prototypen skall dock anpassas på ett sådant 

sätt att ingen deltagare kan bli strikt eliminerad (Elias, Garfield & Gutschera, 2012) utan att 

spelet tar slut när en spelare har tagit kontroll över ett visst område som tillhör de andra 

spelarna. Tiden som det tar för deltagarna att ge upp kommer att jämföras mellan de olika 

spellägena och genom att även räkna med medelvärdet av tiden som en match tar i varje 

spelläge, kommer ett värde för varje spelläge att fås ut som kommer visa hur tiden i de olika 

spellägena ser ut i relation till varandra. 

Analysen kommer även att kompletteras av en kvantitativ undersökning som kommer att 

utföras efter den sista matchen för varje spelläge. Den kommer att bestå av ett digitalt 

frågeformulär som ska samla information om deltagarens upplevelse av de föregående 

matcherna (i det senaste spelläget), hur de tyckte att det skiljde sig från de andra spellägena 

och hur deras positionsheuristiker (Elias, Garfield & Gutschera, 2012) såg ut. Mer specifikt: 

om de ansåg att de inte kunde vinna vid något tillfälle, och i fallet av att de inte gav upp, 

varför de inte gjorde det. Detta är tänkt att fungera som ett skyddsnät ifall att ingen av 

deltagarna vid något av testtillfällena ger upp i någon match. Informationen ifrån 

frågeformulären kan då användas som komplement till observationsdatan för att avgöra 

ungefär när deltagare ansåg sig själv logiskt eliminerad. 

  



 - 16 - 

5 Genomförande  

5.1 Research 

5.1.1 Castle Fight 

För att artefakten skulle kunna producera data ifrån undersökningen fanns två krav, 

spelarna behövde vara i konstant konflikt med varandra och ha förmågan att påverka andra 

spelares resurser eller enheter direkt, t.ex. genom att lägga mer press på en spelare så att de 

behöver producera mer enheter. Det andra kravet var att spelet behövde innehålla en 

variabel som gick att vikta utan att spelarna upptäckte det enkelt. Artefakten var främst 

inspirerad av en modifierad spelbana för Warcraft 3 (2003) vid namn Castle Fight (se figur 

5). Castle Fight går ut på att bygga byggnader som kontinuerligt skickar ut enheter mot 

fienden och även kasta trollformler för att på ett mer aktivt sätt besegra fiender. Spelet 

uppfyllde båda kraven som hade ställts på artefakten men konflikten mellan spelare behövde 

bli mer konstant, därför skiftade utmaningen ifrån att bygga byggnader till att producera 

enheter och automatiseringen av flera aspekter, vilket gav alla deltagare en jämlik grund 

ifrån början av testet. Samtidigt var adaptiviteten som enheterna bidrog med viktig för att 

hålla spelare engagerade och skapa möjligheten att vända matchen. Detta för att behålla 

spelarens möjlighet till att påverka spelet så länge som möjligt, vilket enligt Immersyve 

(2007, s. 5) är viktigt för att uppehålla motivationen för att spela. Kraften att vända matchen 

är viktig för testet då det lägger mer vikt på spelares val att ge upp, utan det engagemanget 

skulle valet att ge upp vara betydligt lättare. 

Castle Fight involverar även en stor mängd variabler, så som enheters egenskaper, 

resursskördande, produktionstider, etc. Den stora variationen av variabler ger en stor 

möjlighet för viktning i olika former, där tester kan urskilja hur otydliga viktningen av vissa 

variabler är för att producera en så effektiv viktning som möjligt. 

 

 Skärmbild av Castle Fight Figur 5
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5.1.2 Positive reinforcement & Snowballing  

Eftersom viktning av spelare är en essentiell del av undersökningen, som tidigare förklarat i 

kapitel 4.2, är det av likvärd tyngd att spelares progression ger dem en starkare position i 

spelet. Detta eftersom spelet är menat att eventuellt ge en spelare ett tillräckligt stort övertag 

så att de andra spelarna blir logiskt eliminerade och då möjligtvis hamnar i ett stadie där de 

ger upp. För att uppnå detta krävs det att en viss nivå av ”snowballing” uppstår under spelets 

gång. Elias, Garfield & Gutschera (2012) uppmuntrar till snowballing, eftersom det leder till 

att matcher som, med stor sannolikhet redan är avgjorda, tar slut. Dock så finns det 

designers så som Nathaniel Levan (2014) som talar emot detta och finner istället att 

snowballing leder till en negativ spelupplevese. Dock så syftar dessa åsikter på två olika typer 

av spel, spel som antingen har en bestämd tid då de tar slut (Levan) eller spel vars slut beror 

på spelares prestation (Elias, m.fl.). Turbaserade spel som har en förbestämd slutpunkt, t.ex. 

brädspel så som Quatermaster General (2014), lider väldigt mycket av snowballing eftersom 

det övertaget den ledande spelare har fått gör det näst intill omöjligt för de andra spelarna 

att komma ikapp då de ligger efter. I spel som avslutas beroende på spelares prestation, så 

som League of Legends (2009), är dock inte snowballingen lika problematiskt eftersom det 

försprånget avslutar matcher tidigt, istället för att det dras ut på tills den förbestämda 

slutpunkten. Problemet att en ledande spelare får den större styrkeökningen är fortfarande 

förekommande, men eftersom det kan korta ner speltiden på matcher som annars skulle 

vara avgjorda redan ifrån början kan det vara fördelaktigt. I fallet av undersökningen så är 

detta fördelaktigt då det kortar ner matchlängderna, vilket leder till att fler matcher kan 

spelas av deltagarna och mer data kan insamlas. 

5.2 Artefakten 

Artefakten var modellerad efter två källor, MOBAs (Multiplayer Online Battle Arena) och 

Warcraft 3 (2003) banor som skapades av spelare. Båda systemen följer samma, eller 

liknande, strukturer där det är mycket interaktivitet mellan spelare och konflikterna är både 

intensiva och väldigt angörande. Tidsrummet för skapandet av artefakten var dock inte 

tillräckligt stor för att skapa ett karaktärsdrivet spel, som t.ex. ett MOBA, men konceptet av 

”lanes” kunde användas som ett effektivt sätt att tvinga spelare i direkt konfrontation med 

varandra. 

Spelet går ut på att skicka ”vågor” av enheter längs de förnämnda ”lanes” (se figur 6), som 

går direkt till motståndarnas baser.  

 

 Skärmbild av en ”lane” i artefakten. Torn finns längs vägen för att Figur 6
skapa hinder för motståndaren. 



 - 18 - 

Enheterna skapas automatiskt eller av att spelaren spenderar resurser på att skapa dem och 

rör sig längs den närmaste ”lanen” mot motståndarens bas och slåss av sig själva. Den 

strategiska vikten ligger i att förutspå vad en motståndares strategi är och vilka enheter hen 

kommer att skicka, för att försöka kontra detta. Detta system av att skicka fiender mot 

varandra inspirerades av Castle Fight, en spelarbyggd bana till Warcraft 3 där två sidor med 

spelare bygger byggnader som automatiskt skickar enheter mot den andra sidan. 

5.3 Baser 

Varje spelares bas (se figur 7) består av följande byggnader:  

 

 Spelarbas, alla byggnader är markerade med ringar av olika färger. Figur 7
Dessa ringar finns inte i spelet. 

 En huvudbyggnad (grön), som måste skyddas för att få stanna kvar i spelet. 

 Två barracker (blå), där spelare kan spendera resurser för att skapa nya enheter.  

 En verkstad (röd), där spelare spenderar sina resurser för att uppgradera sina 

enheter. 

 Fyra torn (gul) per ”lane”, som är placerade längs ”lanes” för att agera som ett hinder 

som motståndaren måste överkomma. De bakre tornen (de som är närmare basen) är 

betydligt starkare än de främre. 

 En automatisk skördningsmaskin (rosa), som inte är placerad i basen men som 

genererar resurser till spelaren. Denna byggnad kan även uppgraderas för att öka 

mängden resurser som genereras. 

5.3.1 Torn och bunkrar 

Utöver dessa byggnader finns även bunkrar vid tornen, dessa är oförstörbara och enheter 

kommer inte att attackera dem. Istället är deras funktion att få enheter att alltid behöva gå 

förbi tornen medan de färdas, vilket gör tornen mer effektiva utan att behöva höja deras 

skada, hälsa, etc. Tornen är relativt svaga i jämförelse med torn i exempelvis League of 
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Legends (2009) eller DOTA 2 (2012), detta är för att tornen i spelet alltid finns i två-par 

vilket gör dem betydligt farligare eftersom de kan attackera två fiender samtidigt. Detta 

beslutet var främst baserat på hur spelets ”lanes” såg ut, de var breda för att enheter inte 

skulle klumpas ihop men samtidigt behövde enheterna röra sig relativt rakt för att inte skapa 

problem med att vissa enheter kom fram före andra. Detta ledde till att de oförstörbara 

bunkrarna sattes ut och eftersom de skapade en flaskhals blev det väldigt trångt ifall det 

enbart skulle finnas ett torn mellan dem. Det största problemet som medföljde att ha två 

torn var att de kunde bli för starka. Därför har balanseringen av specifikt tornen tagit flera 

steg och har testats mot de billigaste enheterna såväl som de dyrare.  

Inga av byggnaderna erhåller samma funktionalitet som de har i originalspelet. Istället har 

varje byggnads funktionalitet specialanpassats för testet. Detta för att vidare minska den 

påverkan deltagares tidigare erfarenhet med Starcraft 2 (2010) kan medföra i testningen. 

Samtidigt betyder den minskade mängden av valmöjligheter att spelet är enklare att förstå, 

vilket gör det mer passande för teststrukturen där spelarna inte får bekanta sig med spelet 

under en längre period.  

Banornas struktur (se figur 8) medförde vissa problem, specifikt de flersidiga. Vad händer då 

en spelare besegrar en annan spelare, d.v.s. förstör dennes huvudbyggnad (Command 

Centre)? En tanke var att spelaren som besegrade sin motståndare skulle få de resterande av 

deras byggnader, d.v.s de barracker som hens enheter inte hade attackerat och 

skördningsmaskinen. Att få dubbelt så mycket resurser blev dock för starkt, istället 

förstördes en besegrad spelares skördningsmaskin. Att få kontroll över barackerna 

fungerade i teorin, för det skulle innebära att den vinnande spelaren skulle kunna lägga mer 

tryck på den sista spelaren genom att även skicka trupper ifrån den besegrade spelarens bas. 

Ett problem uppstod dock i den fyrsidiga banan, nämligen att en spelare som besegrar en 

annan inte bara behöver oroa sig om två eller tre fronter, utan fyra. Detta kräver otroligt 

mycket resurser, vilket ledde till att idén valdes bort. Istället förstörs den besegrade 

spelarens alla byggnader och alla deras enheter elimineras direkt. Trupper som skickas till 

den besegrades bas går istället vidare mot nästa motståndare. Detta upprätthåller en relativ 

balans mellan spelare i det fyrsidiga läget, dock så saktar det ner spelet till en viss grad 

eftersom enheter måste färdas en längre väg. 

 

 Illustration av de tre banorna som kommer spelas under testerna Figur 8
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5.4 Enheterna 

Spelarna kan skapa enheter (se figur 9) för de resurser som de samlar in genom spelets gång. 

Dessa enheter skiljer sig mycket åt och har som syfte att erbjuda flera olika spelstilar, 

strategier och kontringsmoment.  

 

 Enheterna i spelet, varje enhet är positionerad i enlighet med deras Figur 9
position i Barrackens produktionsmeny 

 Marine, de svagaste men billigaste enheterna i spelet. Barracker skapar fyra av dessa 

enheter innan alla enheter skickas ut. 

 Minigunner, tåligare än Marines men har samma skada per sekund, på grund av 

detta kostar de lite mer än Marines. 

 Medic, en stödenhet som läker andra enheter, kan inte attackera men kan ta mycket 

skada. Fungerar mycket likt enheterna i originalspelet med samma namn. 

 Phazer, en närstridsenhet som är väldigt effektiv i att eliminera svagare enheter som 

t.ex. Marines. 

 Sniper, en långdisansspecialist vars huvudsakliga funktion är att kontra större 

enheter som Ultralisks. 

 Mech Trooper, en bepansrad enhet som kostar betydligt mer än de lättare. Har 

mycket hälsa och gör mycket skada per sekund. 

 Captured Roach, en enhet som fokuserar på att besegra bepansrade enheter. De är 

betydligt starkare och tåligare än Roach-enheter från originalspelet, men saknar 

deras ikoniska regenerativa förmåga och får istället en bonus i skada mot bepansrade 

enheter. 

 Panser Tank, en tung enhet vars funktion är att göra stor skada på byggnader. Saknar 

area-attacken som är ikonisk för Siege Tank enheter i originalspelet, för att minska 

deras effektivitet mot stora grupper av små enheter. 

 Converted Ultralisk, en stor, stark och väldigt tålig enhet som kostar mycket resurser. 

Är väldigt effektiv i att hantera stora grupper av små enheter och även byggnader. 
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 Destroyer, den enda enheten i spelet som kan flyga. Tål och skadar väldigt mycket, 

men kostar mest resurser av alla enheter att bygga.  

Varje enhets egenskaper liknar till liten del den enhet de är baserade på (t.ex. Ghost & 

Sniper) för att minimera förvirringen för spelarna, detta innebär dock inte att deras hälsa, 

skada, attackavstånd, m.m. är samma, utan har modifierats. Detta för att inte ha t.ex. Ghost-

liknande enheter (Snipers) som skjuter med maskingevär och raketkastare. Genom att 

använda samma, eller liknande, animationer och effekter ökar spelarens förståelse för hur 

enheterna kommer att agera betydligt, i fallet att spelaren är bekant med originalspelet. 

Dock är varje enhets värden (skada, hälsa, rustning, etc.) annorlunda ifrån originalspelet, för 

att spelare inte skall kunna dra nytta av tidigare erfarenhet med RTS-spel för att få ett 

övertag redan i början av matcher.  

Varje enhet har även en eller flera andra enheter som de är starkare mot, t.ex. är Roach 

väldigt stark mot bepansrade enheter så som Mech Trooper, Panser Tank eller Destroyer. 

Detta är fallet för de flesta enheterna och det skapar ett nät av olika kontringsstrategier som 

får spelare att vara adaptiva med vilka enheter de skapar. Ifall de inte anpassar sig efter vad 

motståndaren skickar för enheter kommer de förlora mot den motståndaren snabbt. Det 

uppstod problem med detta tillvägagångssätt då svaga, men billiga enheter blev otroligt 

starka eftersom spelare kunde massproducera dem och enheterna som var menade att 

kontra dem var inte starka nog eller kostade för mycket för att effektivt strida mot dem. För 

att lösa detta problem så blev motverkan av denna strategi viktig och flera enheter och 

byggnader anpassades för att bättre hantera sådana situationer. Detta eliminerade inte 

massproduktionsstrategin, men erbjöd flera sätt att motarbeta det och överleva till deras att 

en vändning kunde ske. 

5.4.1 Medics och Supply 

En enhet som visade sig skapa många problem var Medic. Eftersom det var den enda 

stödenheten så fyllde den en roll som ingen annan enhet kan fylla, vilket minimerade 

valmöjligheterna för spelare som vill fokusera på att hålla sina enheter vid liv. Medic-enheter 

var en nödvändig enhet för spelare som fokuserade på massproduktion av billiga enheter, då 

de kunde hjälpa de svagare enheterna att överleva längre, vilket visade sig vara väldigt viktigt 

i de senare stadierna av spelet. Medics visade sig skapa ett ytterligare problem i och med att 

de tillsammans med andra Medics kunde överleva under långa perioder genom att läka 

varandra. En väldigt stark strategi blev därför att enbart bygga Medics och låta dem ta all 

skada. För att förhindra detta och samtidigt minska mängden Medic-enheter så gavs de en 

”supply cost”, vilket tidigare enbart de dyraste enheterna hade för att minska att för många 

var i spel samtidigt. Resultatet blev att Medics blev värdefulla enheter som var mest 

användbara att skicka med stora grupper, då det höjde deras chans att överleva. 

I början av utvecklingen så kostade alla enheter i spelet Supply, men detta förhindrade 

spelare ifrån att skicka stora vågor av enheter, vilket ledde till att det var få gånger som torn 

förstördes och matcherna blev väldigt långa. Detta ändras till att inga enheter förutom 

Converted Ultralisk, Destroyer och Medic-enheter kostade Supply. Ultralisks och Destroyers 

tog upp så mycket Supply att en spelare enbart kunde ha två ute samtidigt (1 Ultralisk & 1 

Destroyer eller 2 av en av dem). Medic-enheter fick en begränsning på fem stycken ute 

samtidigt, vilket efter flera tester visade sig fungera. En alternativ lösning hade varit att höja 

spelares supply och ge varje enhet en låg supply-kostnad, men att Ultralisk, Destroyer och 

Medics fortfarande kostade betydligt mer. Detta hade förhindrat massproduktionsstrategier 
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men hade även bestraffat spelare som sparade resurser för en stor attack. Istället för att 

skapa begränsande regler så togs supply-kostnaden bort från de flesta enheterna, då 

strategin att spara upp resurser inte ansågs effektiv nog för att berättiga en supply-kostnad. 

5.5 Uppgraderingar 

Det finns två typer av uppgraderingar i spelet, enhetsuppgraderingar och 

resursuppgraderingar. Enhetsuppgraderingar finns i tre olika former och påverkar olika 

typer av enheter (se figur 10). Varje typ av enhetsuppgradering finns även i två versioner, en 

som ökar den offensiva styrkan och en som ökar den defensiva styrkan i enheterna.   

  

 Excelark av enhetsuppgraderingarna Figur 10

5.5.1 Enhetsuppgraderingar: distansinfanteri 

De första uppgraderingarna är för distansinfanteri (Ranged Infantry) och dessa 

uppgraderingar påverkar Marine, Minigunner och Sniper-enheterna. Anledningen till att 

Medic inte var del av denna uppgradering var för att de redan var väldigt starka och 

uppgraderingar till deras läknings- eller överlevnadsförmåga skulle göra dem för starka. För 

att minska styrkan av massproduktionsstrategier påverkar inte dessa uppgraderingar de 

billigare enheterna lika mycket. 

5.5.2 Enhetsuppgraderingar: närstridsenheter 

Närstridsenheter har en egen uppgradering, Melee Units, eftersom de två enheter som är 

närstridsbaserade (Phazer & Converted Ultralisk) är starka mot samma typ av fiende, d.v.s 

svaga men billiga distansenheter. Att enbart ha med två enheter i samma uppgradering sågs 

först som ett problem, eftersom det påverkade färre enheter för samma pris som de andra 

uppgraderingarna. För att lösa detta så är Melee Units uppgraderingar betydligt starkare än 

de andra, med de senare uppgraderingarna som ger större area-attack till Ultralisks och 

regenerativa sköldar till Phazers. 
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5.5.3 Enhetsuppgraderingar: bepansrade enheter 

Den sista typen av enhetsuppgradering är Armored Units och innefattar Mech Troopers, 

Captured Roach, Panser Tank och Destroyer. Alla dessa enheter är dyra och är lämpliga för 

matcher som tar lång tid, därför har de hamnat under samma kategori. Det var tänkt att ge 

Panser Tanks en area-attack vid den sista offensiva uppgraderingen för att vidare motverka 

massproduktionsstrategier, men spelmotorn skapade problem som skulle innebära att hela 

enheten skulle behöva arbetas om. Valet gjordes att istället göra enheter markant starkare 

mot byggnader med sista vapenuppgraderingen för att bättre passa in enheten med deras 

syfte. I efterhand kan area-attacken varit för stark, till den nivån att massproduktions-

strategin inte längre skulle fungera. 

Enhetsuppgraderingarna i spelet skiljer sig markant ifrån de liknande i originalspelet, 

eftersom deras påverkan på enheterna inte är begränsat till specifika värden så som skada, 

hälsa och rustning. Flera av uppgraderingarna påverkar dock dessa värden, men de sista 

nivåerna på majoriteten av uppgraderingar kan ge vissa enheter specialförmågor som höjer 

deras värde betydligt. T.ex. så ger den sista försvarsuppgraderingen för närstridsenheter 

Phazers en energisköld, likt sköldarna som Protoss-rasen i originalspelet är kända för. Dessa 

specialförmågor ger spelarna en stor bonus för att ha fokuserat på en speciell spelstil eller 

typ av enhet, vilket ger ett större initiativ för spelare att spendera resurser på uppgraderingar 

och inte enbart på att producera enheter. Att spelare spenderar resurser på uppgraderingar 

leder även till ett utforskande element, som vidare engagerar spelare till att fortsätta spela. 

5.5.4 Resursuppgraderingar 

Resursuppgraderingar är återbyggbara, de går alltså att konstruera ett flertal gånger och 

ökar i kostnad och påverkan var gång den uppgraderas. De påverkar hur mycket resurser en 

spelares automatiska skördningsmaskin ger varje gång den skördar, eller ”tick” (varannan 

sekund). Genom att erbjuda en mer generell typ av uppgradering ytterligare vidgas 

valmöjligheterna för spelare och kan samtidigt hjälpa till med viktningen. Eftersom 

uppgraderingar i spelmotorn inte presenterar deras ändringar och tiden för varje ”tick” är en 

potentiell källa för viktning, så skulle t.ex. resursuppgraderingarna för viktade spelare 

minska tiden för deras ”tick” och på så sätt öka deras resursproduktion. 

Dessa uppgraderingar har tio steg totalt, dock är det inte troligt att en spelare kan nå upp till 

den högsta nivån av uppgraderingen då denne kostar 102400 mineraler och skulle ta lite mer 

än två timmar av speltid att uppnå. Detta är resultatet av ett problem i spelmotorn där 

ikonen för uppgraderingen inte försvann när den nådde sin maximala nivå., vilket lät spelare 

bygga samma uppgradering om och om igen utan att någonting hände. Resultatet är att 

spelare kan nå högsta nivån av uppgraderingen och bygga den igen, vilket spenderar 

resurserna men ökar inte resurserna varje ”tick”. En lösning var att skapa upp till tio olika 

knappar, som var och en hade samma funktion, och genom att ge dem enbart en nivå, lyckas 

gömma den byggda knappen och visa nästa uppgradering. Dock blir denna lösning onödig då 

testdeltagarna inte kommer att spela spelet i över två timmar. 

5.6 Automatisering 

Flera delar av artefakten är automatiserat: skörd av resurser, enheters attacker, när och hur 

enheter attackerar och rör sig. Detta tar bort en stor del av spelares influens, men det är 

fördelaktigt för studien då det skapar en mer kontrollerad miljö. Det tvingar fram konflikten 

genom att skicka alla enheter mot varandra och ger spelare resurser utan att de behöver göra 
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något. Spelarens kraft ligger istället i förmågan att effektivisera och specialisera sin strategi. 

Viktningen blir även betydligt mer kraftfull och svårare att upptäcka eftersom flera faktorer 

inte kontrolleras av eller visas för spelaren. På grund av hur Starcraft 2 (2010) är uppbyggt 

så går det dock inte att applicera viktningen på enheters olika förmågor, t.ex. hälsa, skada, 

etc. Detta eftersom Starcraft 2 visar dessa värden direkt för spelaren, vilket skulle göra 

viktningen för tydlig och detta skulle förstöra testets syfte. 

Automatiseringen hjälper även till med att inkludera deltagare med mindre erfarenhet inom 

RTS-spel då mycket av de färdigheterna som är speciellt viktiga i RTS-spel inte kan utnyttjas 

i artefakten, t.ex. micro- och macro-spelande. Detta låter undersökningen använda fler typer 

av deltagare vilket underlättar i sökningen av dessa och kan potentiellt leda till en större 

testgrupp. 

5.6.1 Viktning 

Vad som faktiskt ska viktas i testerna har inte beslutats än i detta skede, främst eftersom det 

kräver vidare pilottestning innan ett beslut kan tas. Dock har alternativ tagits fram och det är 

dessa som, bland annat, skall testas under pilottesterna. Varje alternativ behövde fylla två 

krav: det måste vara svårt för spelare att upptäcka viktningen då deltagares medvetenhet om 

viktningen låter hen inse att de inte kommer att kunna vinna när de inte är viktade, vilket i 

sin tur leder till att testets data är äventyrad och oanvändbar. Det andra kravet är att 

viktningen måste ske automatiskt. Detta eftersom deltagare inte kan förväntas att följa en 

viss strategi eller bygga en viss uppgradering eller enhet. En automatiserad viktning leder till 

att varje viktad deltagare är högst trolig att vinna, oavsett strategi eller brist på erfarenhet. 

Alternativen är att antingen sänka tiden för varje ”tick”, d.v.s. hur snabbt spelaren får 

resurser, eller att skapa en global funktion i spelet som modifierar skadan som den viktade 

spelarens enheter gör. Den senare av alternativen är betydligt mer tidskrävande att 

implementera men kan vara svårare för deltagare att upptäcka. Att sänka tidsintervallet för 

varje ”tick” kan upptäckas relativt lätt ifall deltagaren aktivt observerar deras resurser och 

förändringen som sker, dock är sannolikheten för detta låg ifall deltagaren är engagerad och 

fokuserar på viktigare delar av spelet istället. Fullbordade versioner av båda alternativen 

kommer dock inte att skapas för pilottestet, eftersom implementationen av båda är för 

tidskrävande. Dock kommer mindre versioner av dem testas i olika tester, och deras 

effektivitet i att hjälpa den viktade spelaren att vinna samtidigt som det inte upptäcks. 
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6 Utvärdering 

6.1 Presentation av undersökning 

6.1.1 Utförande 

Utförandets första del bestod av en insamling av testdeltagare, gruppering av dessa, 

planering för testtillfällena och ett utförande av testen. Deltagare söktes och kontaktades 

genom inlägg i grupper på Facebook, samt genom att fråga deltagarna direkt. Sedan delades 

deltagare upp i grupper efter ordningen de bekräftade deras medverkan, gruppernas storlek i 

det första tillfället var enbart två personer. Efter uppdelningen bestämdes en tid med båda 

deltagarna och de blev även påminda om att installera eller uppdatera båda Starcraft 2 

(2010) samt Discord (2015) för att minimera problem vid testtillfället. 

Den ursprungliga tanken att gruppera deltagarna efter deras självbedömda skicklighet med 

strategispel blev ett stort hinder när det kom till planeringen eftersom många deltagare av 

samma skicklighetsnivå inte kunde delta på samma tidpunkt. Trots detta så var de flesta 

tvåsidiga matcherna mellan deltagare av samma självbedömda skicklighet, det fanns två 

matcher där det skiljde sig med en nivå (på en skala av 1-5) men eftersom det var en 

självbedömning anses svaren inte vara väldigt exakta och skillnaden mellan deltagarna var 

tillräckligt niten för att inte ha en stor påverkan. I de tre- och fyrsidiga matcherna blev 

grupperna betydligt mer blandade och detta var återigen pga. planeringsproblem. Detta 

problem kan ha påverkat de matcher där mer erfarna spelare mötte oerfarna och viktningen 

inte avgjorde vem som vann. Antalet matcher där detta inträffade var dock få och flera av de 

matcher där den viktade spelaren förlorade var för att hen gjorde ett grovt misstag eller blev 

attackerad av flera motståndare samtidigt. 

Alla testtillfällen utgick ifrån en gemensam grund, deltagarna blev kontaktade tidigast en 

halvtimma innan testet. De blev då informerade om testets upplägg samt var deras mål som 

deltagare var, vilket var att vinna så många matcher som möjligt på en timma. Deltagarna 

blev även ombedda att undvika kommunikation mellan varandra, då detta potentiellt kunde 

påverka undersökningens resultat. De blev även ombedda att fylla i den första delen av 

enkäten, som bad dem om namn, ålder, kön, erfarenhet med RTS-spel samt att de gav 

medgivande till användningen av inspelningar av deras matcher. Denna struktur 

återanvändes i de tresidiga och fyrsidiga testerna. 

Efter att deltagarna hade svarat på enkäten kontaktades de via Discord, som användes för att 

underlätta introduktionen till spelet och för att svara på möjliga frågor som de hade. Efter att 

den första matchen hade initierats så fick deltagarna en kort introduktion till spelet, efter 

detta separerades de i olika chattrum, så att de inte kunde prata med varandra. Under 

matchernas tid togs tiden externt och stoppades mellan matcher, för att inte tekniska fel 

skulle påverka testtiden. Efter varje match sparades inspelningen, för att användas senare i 

analysen. Till skillnad ifrån vad som först antogs i studien så behövde inte varje deltagare 

spara och skicka in sin inspelning, istället kunde inspelningar sparas lokalt genom att 

testledaren deltog i matchen som en observatör. 

Efter att alla matcher var klara så ombads deltagarna att fortsätta svara på enkäten de hade 

fyllt i tidigare. Denna del av enkäten fokuserade på deltagarnas upplevelse av hur balanserat 

och rättvist spelet var samt en sista fråga ifall de fann något konstigt i spelet, vilket var ett 
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försök att undersöka ifall de hade upptäckt att spelet var viktat. Efter att varje deltagare hade 

svarat på enkäten så var testet över, de blev informerade att tiden om nästa testtillfälle skulle 

meddelas så snart som möjligt. De tresidiga och fyrsidiga testerna utfördes på samma sätt 

som beskrivet ovan, dock så arrangerades grupperna på ett sådant sätt att två deltagare 

aldrig mötte varandra i ett annat spelläge. Efter de fyrsidiga matcherna var klara så blev 

deltagarna informerade om undersökningsens syfte och att matcherna var viktade. Detta var 

främst för att bekräfta ifall de hade misstänkt att spelet var viktat och om de hade bekräftade 

det själva. 

Mellan byten av spellägen så vidtogs även ett par ändringar till vissa enheters värden, för att 

balansera spelet så att det inte fanns enbart en dominant strategi. Detta skedde efter både de 

två och tresidiga matcherna och var ett resultat av för lite pilottestning av artefakten innan 

utförandet. Ett relevant problem som kunde ha uppstått ifrån detta beslut är att artefakten 

inte var samma mellan testtillfällen och deltagarnas heuristiksförändringar påverkades 

därför inte enbart av antalet sidor i spelet. 

6.1.2 Resultat 

Data ifrån testerna extraherades främst i form av observationsanalyser, som utfördes på 

inspelningarna där olika spelarvärden kan observeras (t.ex. APM (Actions Per Minute) och 

resursgenerering). Genom att observera dessa värden så kunde den viktade deltagaren 

identifieras och data samlades på hur många matcher som den viktade spelaren vann. Detta 

för att säkerställa att viktningen faktiskt skapade ett tillräckligt orättvist system för att 

framkalla ett hopplöst scenario för en deltagare. Av alla tvåsidiga matcher så vann den 

viktade spelaren 50 av de 60 matcher som utfördes, i det tresidiga läget vann den 24 av 27 

matcher och i det fyrsidiga läget vann den 9 av 13 matcher. 

Mycket likt hypotesen om att fler spelare leder till en minskad resignationstendens så 

verkade deltagare som gav upp tidigt i tvåsidiga matcher kämpa vidare i liknande situationer 

i tre- och fyrsidiga så länge det fanns fler än två spelare kvar. Dock kunde detta inte 

dokumenteras och presenteras med hjälp av matchtider då dessa inte fullt representerade 

spelares tendens att ge upp eftersom matcherna kunde variera så mycket i matchlängd. 

Istället observerades deltagares resignationstendens genom då de faktiskt gav upp eller 

förlorade matchen. Genom att identifiera fyra olika vanliga scenarion som fick deltagare att 

ge upp så kunde en matris skapas. Dessa scenarion var: 

 ”CC” (kort för Command Centre), gav upp då sista byggnaden förstördes (gav alltså 

inte upp), se figur 11. 

 ”B” (Barracks), gav upp när en eller flera barracker förstördes, fanns inget sätt att 

överleva i detta scenario, se figur 12. 

 ”T” (Turrets), gav upp när båda de bakre turrets på en lane förstördes, se figur 13. 

 A” (Army), ingen av ovanstående scenarion stämmer och en stor fiendearmé var 

påväg, se figur 14. 
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 Command Centre (röd cirkel) som blir förstörd, Barracks och Turrets Figur 11
är redan förstörda. 

 

 Barracks (stor cirkel) som blir förstörd, Turrets (små cirklar) är redan Figur 12
förstörda. 
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 Turrets är förstörda (röda små cirklar), Barracks (stor grön cirkel) är Figur 13
fortfarande intakt. 

 

 Varken Command Centre, Barracks eller Turrets är förstörda. En armé Figur 14
av fiender är påväg mot spelaren. 

Dessa scenarion är exkluderade ifrån varandra pga. att enheterna i spelet rörde sig och slogs 

automatiskt och byggnaderna förstördes på så sätt i ordning. Detta innebar att en Barrack 

inte kan vara förstörd förrän deras Turrets är förstörda, vilket skapade olika intervaller. 

Detta innebar att resignationstendensen kunde observeras och dokumenteras genom dessa 

intervaller, oavsett hur långa matcherna var. T.ex. ifall en spelares Turrets blev förstörda 

men de fortsatte att kämpa genom att massproducera enheter i en kontringsattack, men 

förlorar attacken och deras Barrack blir förstörd, och efter detta ger spelaren upp och lämnar 

spelet. Detta skulle klassificeras som ”B”, då spelaren fortsatte slåss efter deras Turrets var 

förstörda, men deras Command Centre fortfarande var intakt. Eftersom vissa spelare gav 
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upp medan en byggnad förstördes räknades det in som att den byggnaden var förstörd ifall 

den hade tagit 50 % eller mer skada. 

För de flersidiga matcherna lades även CC1, B1, CC2, A2, etc. till för att representera spelares 

resignationstendens då en annan spelare har blivit utslagen (t.ex. CC1, B1, T1, A1) samt då två 

andra spelare har blivit utslagna (t.ex. CC2, B2, T2, A2). Genom att jämföra dessa värden kan 

spelares resignationstendenser representeras på ett tydligt och kvantifierbart sätt. 

Resultaten blev som följande: 

Tabell 3 Resignationstendensen för de tvåsidiga matcherna. Första kolumnen specificerar 

scenariot då deltagaren gav upp, den andra kolumnen presenterar antalet gånger deltagare 

gav upp i olika scenarion. Procenten i tabellen syftar på den procentuella andel av matcher 

scenariot bestod av. 

Scenario Resignationer  

CC 16 (~27%) 

B 29 (~48%) 

T 14 (~23%) 

A 1 (~1.6%) 

 

Tabell 4 Resignationstendensen för de tresidiga matcherna. Likt tabellen för de tvåsidiga 

matcherna, fast Scenario 1 på resignationen för deltagaren som gav upp eller förlorade först i 

matchen. Scenario 2 representerar datan ifrån den sista deltagaren som förlorade eller gav 

upp. 

Scenario 1 Resignationer Scenario 2 Resignationer 

CC 23 (~85%) CC1 8 (~30%) 

B 2 (~7.4%) B1 11 (~40%) 

T 0 T1 7 (~26%) 

A 2 (~7.4%) A1 1 (~3.7%) 

 

Tabell 5 Resignationstendensen för de fyrsidiga matcherna. Likt tabellen för de tresidiga 

matcherna, fast med ett ytterligare scenario för den tredje deltagaren som gav upp eller 

förlorade. 

Scenario 1 Resignationer Scenario 2 Resignationer Scenario 3 Resignationer 

CC 11 (~85%) CC1 10 (~77%) CC2 9 (~69%) 
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B 2 (~15%) B1 2 (~15%) B2 3 (~23%) 

T 0 T1 1 (~7.7%) T2 1 (~7.7%) 

A 0 A1 0 A2 0 

 

6.1.3 Komplettering av data 

Då denna data är tydlig och konkret så är den inte helt sanningsenlig, eftersom flera 

deltagare troligtvis hade gett upp mentalt innan de faktiskt gav upp eller förlorade. För att 

komplettera detta utfördes även en mer genomgående analys av två testdeltagare som visade 

på intressant heuristiksutveckling genom hela testet.  Denna analys utfördes likt den tidigare 

fast på ett mer kvalitativt sätt, genom noggrannare observationer, reflektioner om utveckling 

och tolkningar av enkätsvaren. Observationsanalyserna utfördes genom att studera 

deltagarnas skiftande heuristiker mellan matcher och spellägens samt deras 

resignationstendenser i olika scenarion. Denna undersökningsmetod har fördelen att inte 

vara lika mottaglig för felkällor eftersom data inte generaliseras, vilket leder till ett klarare 

resultat. 

De två deltagarna som valdes för analys kommer att benämnas som Deltagare A och 

Deltagare B. Dessa två deltagare valdes eftersom de visade hög skicklighet med strategispel, 

gav upp tidigt i tvåsidiga matcher, spelade spelet som om det inte var ett test, utforskade 

spelets mekaniker men spelade fortfarande alltid för att vinna och till sist upptäckte ingen av 

dem viktningen. Fördelen med att deltagarna visade på hög skicklighet och en tendens att 

vilja vinna gjorde dem en bra representation av dedikerad spelare i tävlingsspel. Att 

deltagarna gav upp tidigt i tvåsidiga matcher visade att de var medvetna om fördelen med att 

ge upp tidigt och det passar den typ av spelare från League of Legends som presenteras i 

bakgrunden. Att deltagarna spelade artefakten som om det inte var ett test är svårt att 

konkret definiera och har antagits genom deras attityd innan, under och efter matcher, vad 

de har sagt mellan matcher och hur deras resignationstendenser. Att de inte upptäckte 

viktningen ger mer validitet till deras resultat men var mest en positiv biprodukt från valet 

av deltagare. 

Under analysen så lades mycket fokus på dessa fem aspekter hos deltagarna: 

 Erfarenhet, både med liknande spel men även med artefakten 

 Information, hur mycket information har deltagaren tillgänglig och hur användbar 

och säker kan informationen vara? 

 För- och nackdelar med resignation, självförklarlig men pga. hur testerna var 

upplagda fanns inte mycket fördelar med att ge upp när det fanns två eller tre 

motståndare kvar i matchen 

 Mekaniker, hur bra grepp deltagaren har av artefaktens mekaniker och strategier? 

 Antal spelarsidor, hur många sidor av spelare finns med i spelet? 

Att analysera dessa aspekter visade dock sig vara svårt då enkäten inte täckte någon av 

aspekterna direkt, istället tolkades deltagarnas svar på de öppna frågorna i enkäterna och 

deltagarnas beteenden i matcherna. 
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Resultatet ifrån analyserna har visat att resignationstendenser mellan tvåsidiga och 

flersidiga spel inte skiljer sig väldigt mycket. Deltagare verkade ge upp vid samma tillfällen i 

alla spellägen men gav inte upp i flersidiga förrän senare, troligtvis för att det inte fanns 

någon fördel med att ge upp. Detta tyder på att resignationstendensen i detta test inte 

påverkades så mycket av antalet spelarsidor, utan istället verkade vilka möjliga strategier 

som inte bara kunde besegra fiendens enheter, utan även vinna matchen, betydde mer är 

antalet motståndare. Detta är en brist i artefakten som hade kunnat lösas genom att bl.a. 

inkludera fler comeback-mekaniker eller att ge en fördel för att ge upp i de flersidiga 

matcherna också. Ett alternativ till att ha strikt eliminering (Elias, Garfield & Gustchera, 

2012) skulle vara att ha ett race istället. Detta hade gjort det betydligt enklare att identifiera 

när deltagare var logiskt eliminerade och hade inte krävt att inspelningarna hade behövt 

tolkas så mycket som det gjordes i denna undersökning. Ett exempel på ett onlinespel med 

flersidighet med direkt konfrontation mellan spelarsidor är Planetside 2 (2012) där spelare 

inte elimineras utan istället är fasta i en konstant konflikt med två andra spelarsidor. 

Trots att deltagarna faktiskt inte gav upp förrän deras huvudbas blev förstörd så agerade de 

på ett sätt som antogs som att de hade gett upp men inte lämnade spelet. Varför de inte 

lämnade kan ha att göra med många bakgrundsfaktorer som inte kunde undersökas pga. 

brist av information ifrån enkäterna men kan även ha att göra med att det inte fanns någon 

fördel med att ge upp i de flersidiga matcherna om deltagaren inte var den sista som skulle 

besegras. I de tvåsidiga matcherna kunde tid sparas genom att ge upp, vilket öppnade upp 

för fler matcher och fler chanser att vinna men i de flersidiga så behövde deltagarna vänta ut 

att de andra deltagarna blev klara med matchen innan nästa kunde startas. Detta är 

troligtvis den största faktorn till varför den kvantitativa datan av de flersidiga matcherna är 

så polariserad jämfört med de tvåsidiga. 

En intressant observation var att när deltagarna nådde en punkt där de inte kunde vända en 

strid och skulle förlora så började de kolla hur det såg ut i de andra ”lanes”, alltså hur deras 

konflikt med de andra spelarna låg till. I vissa få fall så hade även deltagaren resurserna att 

försöka en sista push mot en av de andra motståndarna än den som skulle besegra dem. 

Detta kan rent hypotetiskt sett vara för att de ville se ifall de kunde ha någon sista påverkan 

på matchen innan de lämnade, vilket passar in med vad Immersyve (2007) fann i sin studie 

om att spelare vill känna sig effektiva för att uppehålla sin motivationsnivå.  

Av de fem aspekterna som definierades tidigare så var det enbart förståelsen för 

spelmekanikerna som skiftade hos deltagaren mellan matcher och spellägen. Antalet 

spelarsidor och för- och nackdelar med resignation skiljde sig med, men inte för att 

deltagaren fick en bättre förståelse för spelet utan pga. skillnader mellan olika spellägen. 

Erfarenheten hos deltagarna skiftade aldrig mellan spellägen (enligt enkäterna) och var 

därför en konstant variabel genom testet, likt informationsaspekten som främst syftar på 

”Fog of War”, vilket är delarna av spelplanen som spelaren inte kan se. Detta leder till att det 

enbart var deltagarnas spelmekaniska förståelse, deras heuristiker, som förändrades hos 

dem genom testets gång. Att mäta spelares heuristiker enbart baserat på deras spelstil och 

tolkningar av deras öppna svar är dock problematiskt. Genom att fokusera på vilka strategier 

de använde och deras uppfattning av spelets balans så verkade det som att Deltagare A hade 

en fullt grepp om spelet mot slutet av de tresidiga matcherna och Deltagare B hade en 

liknande förståelse i mitten av sina tresidiga matcher. 
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6.1.4 Analysmetod av matchtider 

Den främsta anledningen till att analysmetod byttes ifrån att mäta och jämföra matchtiderna 

till att undersöka scenarion var att det inte hade förutsetts från början att matchtiderna var 

betydligt mer irreguljära mellan olika testgrupper (se tabell 6-11). Samtidigt så har den 

scenariobaserade analysen tydliga felkällor i att deltagaren inte visste att man kunde ge upp, 

eller att det var okej att ge upp. Den planerade ”ge-upp”-knappen kunde inte heller 

implementeras i tid, då motorn som spelet skapades i (Starcraft 2s level editor) hade en 

väldigt komplicerad process för att modifiera deras standard UI. Detta ledde till att det 

enbart var deltagare som hade spelat Starcraft 2 online tidigare som gav upp då de ansåg sig 

logiskt eliminerade. Likt hur det är förväntat att man ger upp i Schack när man inte kan se 

en möjlighet för vinst längre, så verkar detta även stämma för vana Starcraft 2-spelare. Ett 

bättre förhållningssätt till detta hade varit att försöka finna deltagare som har en större vana 

av antingen Schack eller Starcraft 2 online, eller liknande spel där resignation är förväntat.  

Tabell 6 Matchtider för de tvåsidiga matcherna, raderna är för olika testgrupper, 

kolumnerna representerar individuella matcher i grupperna. 

 Match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Grupp 1 12:47 05:28 09:07 09:04 04:49 10:16 09:40 07:00 07:34     

Grupp 2 09:49 07:45 04:33 08:34 07:00 09:06 07:05 10:03 05:21 17:28    

Grupp 3 15:16 12:30 10:41 09:26 08:37 07:38 07:15 09:30      

Grupp 4 10:11 05:37 04:28 03:43 08:48 05:51 06:19 03:51 05:23 05:06 06:16 03:15 03:37 

Grupp 5 06:45 09:48 08:08 04:53 04:03 07:32 06:25 10:47 05:15 04:24 05:14 04:32 05:05 

Grupp 6 17:16 20:05 08:55 14:22 05:44 13:58 07:39       

 

Tabell 7 Medelvärdet av matchtider i olika testgrupper för de tvåsidiga matcherna 

Gruppnummer Medellängd på match 

1 08:25 

2 08:40 

3 10:07 

4 05:34 

5 06:22 

6 12:34 
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Tabell 8 Matchtider för de tresidiga matcherna, kolumnerna representerar olika 

testgrupper, raderna är för olika matcher i testgrupperna. 

 Match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Grupp 1 12:44 15:12 19:54 17:37 15:25     

Grupp 2 10:36 10:53 08:36 09:46 07:41 10:18 07:29 07:48 06:20 

Grupp 3 19:48 09:13 13:44 10:35 11:58 10:07    

Grupp 4 08:22 09:52 11:18 12:40 12:51 10:31 12:48   

 

Tabell 9 Medelvärdet av matchtider i olika testgrupper för de tresidiga matcherna 

Gruppnummer Medellängd på match 

1 16:10 

2 08:50 

3 12:34 

4 11:12 

 

Tabell 10 Matchtider för de fyrsidiga matcherna, kolumnerna representerar olika 

testgrupper, raderna är för olika matcher i testgrupperna. 

 Match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Grupp 1 18:29 24:17 11:31 12:26 16:52     

Grupp 2 16:20 18:10 13:42 14:10 14:01     

Grupp 3 18:40 19:51 32:00       

 

Tabell 11 Medelvärdet av matchtider i olika testgrupper för de fyrsidiga matcherna 

Gruppnummer Medellängd på match 

1 16:43 

2 15:17 

3 23:30 
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Det var även tänkt att undersöka deltagarnas APM (Actions per Minute) som ett sätt att 

försöka avgöra ifall de hade gett upp eller inte. APM är ett mått på hur många gånger en 

spelare har klickat på en enhet, skapat produktion eller gett ut en order. En tidigare hypotes 

var att en spelare som hade gett upp skulle ha en lägre APM än deras genomsnitt. Detta 

visade sig dock inte stämma och därför togs inte datan vidare. Anledningen till varför deras 

APM inte ändrades kan ha att göra med att spelare försökte kolla runt innan de förlorade. 

Artefakten krävde inte heller en hög APM för att spelas, detta för att minska 

inlärningskurvan, men detta innebar även att deltagarnas genomsnittliga APM var väldigt 

låg. 

Matchtiderna för individer skulle teoretiskt sett ha kunnat ge intressanta och användbar 

data, men eftersom artefakten inte följde en linjär händelsekurva, alltså vad spelarna gör vid 

specifika tidstillfällen, så skiljde sig inte enbart tiderna väldigt mycket mellan individer utan 

även mellan individuella matcher för samma deltagare. Uppgraderingar och strategier var de 

två faktorer som var lika mellan matcher, men eftersom deltagarna bytte strategier och 

vilken ordning de byggde uppgraderingar så kunde inte datan jämföras mellan matcher där 

deltagaren använde olika strategier. Tiderna skiljde sig för mycket och spelet krävde mer 

direkta svar på attacker för att tidsdatan skulle kunna ge något värdefullt resultat. Hade 

istället artefakten varit t.ex. ett turbaserat strategispel hade tiden (rundorna i detta fall) varit 

mer beskrivande, men så som artefakten är i denna undersökning så är tiden för irreguljär, 

slumpmässig och inkonsekvent. 

6.2 Analys 

6.2.1 Resignationstendenser 

Utifrån datan av det scenariobaserade systemet (CC, B, T, A) så verkade spelare tendera att 

stanna kvar längre i de flersidiga matcherna så länge det fanns tre eller fler spelare. Dock så 

är denna data missledande, som tidigare beskrivet, pga. att deltagare oftast hade gett upp 

innan de faktiskt förlorade men det fanns ingen anledning för dem att ge upp. Detta leder till 

att den data som har samlats in under denna undersökning inte kan ge ett svar på 

frågeställningen om ”Fler spelarsidor leder till en minskad resignationstendens”. Ifall 

deltagarna hade kunnat gå in i en ny match med andra deltagare direkt efter att de hade gett 

upp eller förlorat i de flersidiga matcherna, eller om de hade fått se vad en av de andra 

deltagarna gjorde i sin bas under matchens gång, hade troligtvis undersökningen kunnat ge 

ett mer bevisande resultat. 

I enkäterna som gavs ut så svarade även flera deltagare att de hade insett att de skulle förlora 

när en stor armé var på väg mot dem eller efter att de hade förlorat sina Turrets. Detta 

återfanns hos de två utvalda deltagarna men även hos fler av de andra deltagarna, vilket 

stärker de kvalitativa observationerna om när deltagarna ansåg att de hade förlorat. 

6.2.2 Heuristiksnivåer 

En viktig undersökningsaspekt i så väl den kvantitativa och kvalitativa analysen var 

deltagarnas förståelse för spelmekanikerna, dvs. deras spelheuristiker, och hur dessa 

utvecklades genom testet. Denna aspekt var väldigt svår att identifiera på ett konkret sätt och 

baserades därför på deltagarnas strategier och effektiviteten av dessa. Eftersom 

spelmekanikerna inte skiljde sig väldigt mycket mellan spellägena så hade deltagarna 

konsekvent bra förståelse för spelet vid början av de fyrsidiga matcherna. Ifall ordningen 
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som spellägena testades i hade slumpats mellan testgrupper hade datan från de flersidiga 

matcherna även inkluderat deltagare med nybörjarheuristiker, som i sin tur hade kunnat 

jämföras med nybörjarheuristiker i de andra spellägena. 

I och med deltagarnas ökade heuristiksnivå för spelet så bör det ha blivit enklare för 

deltagarna att förstå när de var logiskt eliminerade ju fler matcher de spelade. Det visade sig 

i både den kvalitativa analysen och enkäterna att deltagarna inte behövde mycket tid att lära 

sig se om de kunde vända en match eller inte. Detta eftersom de flesta matcher avgjordes av 

att en spelare byggde upp en stor armé enheter som överrumplade motståndaren, som i tur 

behövde ha en snarlik stor armé för att kontra attacken annars förlorade de. Det fanns inte 

många möjligheter att vända sådana matcher och därför var det nästan alltid tydligt för den 

försvarande spelaren ifall den hade förlorat eller inte. Artefakten hade kunnat inkludera fler 

sätt att låta spelare vända sådana situationer, men detta insågs för sent för att kunna 

implementeras och inte riskera att skada validiteten av datan. Irregulariteten mellan 

deltagare i denna del har troligtvis att göra med deltagarnas erfarenhet med RTS-spel, eller 

med Starcraft 2 och hur man ger upp i det. Oerfarna deltagare dessa visade en lägre tendens 

att ge upp, både i tvåsidiga och flersidiga matcher. Mer erfarna deltagare brukade istället ge 

upp tidigare, t.ex. vid scenario B eller T i den kvantitativa analysen. 

6.2.3 Viktning under testerna 

Viktningen av artefakten var en viktig del och det upptäcktes inte av majoriteten av 

deltagare. Dock så var det två deltagare som upptäckte viktningen redan i de tresidiga 

matcherna, men de avfärdade det som en bugg vilket ledde till att de fortfarande kunde delta 

i de fyrsidiga matcherna. Ännu en deltagare upptäckte viktningen efter de fyrsidiga 

matcherna, men förklarade att han inte hade märkt det förrän de sista matcherna. Att 

deltagarna upptäckte viktningen har främst att göra med att alla deltagare kunde undersöka 

spelet i sina personliga inspelningar av matcherna eller genom att kolla igenom 

sammanfattningen om bl.a. resursgenereringen hos spelare, en funktion som är inbyggd i 

Starcraft 2.  

6.2.4 Dominanta strategier och metaspel 

I flera av grupperna så skapades även dominanta strategier och metaspel mellan deltagarna, 

vilket är högst intressant då under de tresidiga matcherna så hade tre olika testgrupper olika 

”dominanta strategier”. Dessa var att antingen:  

 Massproducera Marines och Medics.  

 Uppgradera dyrare enheter (Armored) och skicka stora vågor av enheter. 

 Massproducera och uppgradera Snipers.  

Den fjärde gruppen med deltagare följde även den första dominanta strategin. När dessa 

deltagare möttes i det fyrsidiga läget så blandades alla dessa strategier mot varandra, vilket 

skulle skapa intressanta scenarion där det fanns flera möjliga strategier men pga. 

justeringarna som gjordes mellan spellägen så fanns det bara en dominant strategi som 

spelarna använde. Det här var en av nackdelarna med att skapa egna versioner av 

originalspelets enheter; deltagare kunde inte använda tidigare kunskap om Starcraft 2 

enheter för att få ett övertag men enheterna var inte heller tillräckligt balanserade. Fördelen 

var att de balanseringproblem som Starcraft 2 hade inte överfördes till artefakten. 
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6.2.5 Tidmätning 

Tiderna är intressanta men påverkades för mycket av spelets mekaniska balans och struktur 

för att vara representativ av data. Eftersom deltagarnas erfarenhet och spelstilar var väldigt 

avgörande för matchernas tidslängd så visade det sig vara mer effektivt att använda det 

ovannämnda scenariobaserade systemet samt den mer kvalitativa analysen av utvalda 

deltagare för att undersöka resignationstendenser. Notera att den totala testtiden skiljer sig 

åt mellan matcher, detta är pga. två anledningar: Den första är att vissa matcher råkade 

spelas i en långsammare hastighet och den andra är att pågående matcher inte avbröts trots 

att testimman hade tagit slut. Detta innebar att vissa tider är kortare än andra och vissa är 

längre. En lösning hade varit att multiplicera tiden med samma andel som spelet saktades 

ner men vad den exakta andel är berättad inte av Starcraft 2, samtidigt är inte tiden 

representativ av relevant information för studien så denna lösning övergavs. 

6.3 Slutsatser 

6.3.1 Resignationstendenser 

Trots att datan tyder på att hypotesen om att resignationstendensen hos spelare minskar i 

flersidiga spel, så är resultaten alltför osäkra för att detta ska kunna bekräftas. Utifrån den 

scenariobaserade undersökningen så verkar det finnas en koppling mellan ett ökat antal 

spelsidor och spelarnas minskade resignationstendens, se skillnaderna i scenarion där det 

fanns tre eller fyra spelare kvar jämfört med de där det enbart var två spelare kvar. Dock är 

detta missvisande enligt vad som upptäcktes i den mer kvalitativa, djupgående analysen av 

utvalda deltagare. Den tydliggör att det är väldigt svårt, om ens möjligt, att bekräfta 

hypotesen i den omfattning som undersökningen har täckt.  

Deltagarna verkade inte visa på en stor skillnad i resignationstendens beroende på hur 

många spelsidor det var kvar i matchen, istället verkade fördelen med att ge upp eller inte 

vara av större betydelse. Trots detta valde de deltagare som gav upp snabbast (de som 

undersöktes i den kvalitativa analysen) att stanna kvar längre i matcher där det fanns fler än 

en motståndare kvar och i vissa fall försökte attackera andra motståndare precis innan de 

förlorade. Trots att undersökningsdatan inte kan ge konkreta bevis på korrelationen mellan 

spelarsidor och resignationstendenser så anser jag att en mer noggrannare och specialiserad 

undersökning med en mer linjär och spelmekaniskt balanserad artefakt hade bevisat 

hypotesen som ställdes i denna undersökning. 

6.3.2 Matchtider 

Matchtiderna under det riktiga testet visade sig vara betydligt kortare än de som hade utförts 

under pilottestet. Den tydligaste anledningen till detta var att pilotdeltagarna hade en 

mycket mer långsiktig och försiktig spelstil, vilket ledde till längre matcher. De korta 

matchtiderna ledde även till att en timme av testning i varje spelläge var för långt, då 

deltagare verkade bli uttråkade efter enbart en halvtimme. Den långa testtiden ledde även till 

att flera deltagare hade svårare att komma ihåg specifika punkter där de kände att de hade 

förlorat. Det innebar också att vikten av varje match blev mindre, då tidspressen inte var lika 

stor. En bättre lösning hade varit att ha ett mer omfattande pilottest samt att korta ner 

testtiden på de tvåsidiga matcherna till 30 minuter, de tresidiga till 40-45 minuter och de 

fyrsidiga till 50-60 minuter. 
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6.3.3 Viktningen 

Viktningen av artefakten var central för artefakten men kan ifrågasättas ifall det var så 

nödvändigt som det först tänktes. Den största fördelen med viktningen var att det fick 

matcherna att ta slut och medförde att en eller flera deltagare skulle känna sig logiskt 

eliminerade, men detta i slutändan resulterade i kortare matcher som ledde till en lägre 

investeringsnivå ifrån spelarna i varje match. En match som har hållit på en längre period 

hade rent naturligt krävt mer tid ifrån spelarna, vilket gav dem mer incitament till att 

fortsätta försöka vinna ifall det gick. Eftersom de tvåsidiga matchernas tidslängd låg på 

under 10 minuter så kan det hända att vissa deltagare valde att ge upp tidigare eftersom de 

inte var tillräckligt engagerade i matchen. En intressant följdfråga är ifall längre matchtider 

hade påverkat resignationstendensen.  

Deltagarnas möjlighet att studera artefakten genom inspelningar var det största skälet till att 

viktningen upptäcktes. Ifall att spelet som artefakten baserades på skulle ha skapats från 

grunden upp i undersökningssyfte så hade troligtvis aldrig viktningen upptäckts. Det var 

vissa tillfällen då deltagarna upptäckte viktningen utan hjälp av inspelningar genom att mäta 

tiden då de hade råd med en uppgradering mellan olika matcher. För att undvika detta 

kunde viktningen ha startats längre in i spelet, för att göra den mer obskyr.  

Viktningen blev inte heller lika avgörande i några få matcher pga. en obalans i spelets 

mekanik. I den första gruppen av de fyrsidiga matcherna så vann en deltagare tre av fem 

matcher utan att någonsin vara viktad. Detta i sig var inte ett problem eftersom det hopplösa 

scenariot som viktningen hade som mål att skapa hände ändå. Obalansen i spelet skapade 

dock problem med deltagarnas engagemang, vilket i sin tur kunde påverka deras 

resignationstendens. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Studien hade som syfte att undersöka resignationstendenser i flersidiga jämtemot tvåsidiga 

digitala spel. Bakgrunden var främst baserad på data ifrån League of Legends, där spelare 

verkade ge upp ofta och tidigt i spelet trots att det var designat för att övertag skulle stagnera 

ju längre matcherna blev. Den höga resignationstendensen kunde leda till en negativ 

spelarupplevelse samt en sänkt motivationsnivå, vilket i sin tur potentiellt ökar 

resignationstendensen och på så sätt kan skapa en negativ cykel. För att undersöka påverkan 

som flersidiga spel hade på detta så skapades en artefakt i Starcraft 2 (2010) med inspiration 

ifrån banan Castle Fight från Warcraft 3 (2003). Testet utfördes på 12 deltagare som spelade 

tre olika former av artefakten: en tvåsidig, en tresidig och en fyrsidig. Det var först tänkt att 

matchtiderna var det som skulle undersökas, men efter att ha utfört observationsanalyser på 

matchinspelningar så upptäcktes det att tiderna inte var representativa för 

resignationstendensen. Istället ändrades undersökningsfokuset till ett scenariobaserat 

system, där fyra olika scenarion där deltagare hade gett upp användes för att dokumentera 

när de var mest sannolika att ge upp, samt en djupgående undersökning av två utvalda 

deltagare där deras beteenden och psykologisk resignationstendenser var i större fokus. 

Varje inspelning studerades återigen och när deltagare gav upp eller förlorade så 

antecknades vilket scenario de befann sig i. Genom denna data upptäcktes en viss 

korrelation mellan antalet spelarsidor och resignationstendenser, men pga. hur artefakten 

och undersökningen var uppbyggda så är inte datan tillräcklig för att bevisa en samband. 

Bakgrundsfaktorer så som för/nackdelar med att ge upp skapade för mycket brister och 

påverkade datan för mycket och gjorde det omöjligt att se ett tydligt sammanhängade. 

7.2 Diskussion 

7.2.1 Heuristiker 

En aspekt i undersökningen som kan ha påverkat resultaten är hur deltagarnas positions- 

och riktningsheuristiker (Elias, Garfield & Gustchera, 2012) påverkade deras beslut att ge 

upp eller inte. En ökad heuristiksnivå leder till att deltagaren lättare kan analysera sin 

position i spelet och ifall hen kan vinna eller ej. Så som testet var upplagt i denna 

undersökning så blev det oundvikligt att deltagarna hade skapat starkare heuristiker i de tre- 

och fyrsidiga matcherna, då de redan hade spelat flera matcher innan. 

En potentiell lösning på detta problem hade varit att grunda artefakten på tre olika 

speldesigner, en för varje spelläge. Ett annat alternativ hade varit att slumpa fram vilken 

ordning som deltagarna testade spellägena. Den första lösningen hade krävt betydligt mer 

utvecklingstid för artefakten men skulle kan ha producerat mer trovärdiga resultat då 

resignationstendenserna inte hade grundats i artefaktens uppbyggnad lika mycket. Den 

andra lösningen hade tillfört mer omfattande resultat, då resignationstendenser i olika 

heuristiksnivåer på olika spellägen hade inkluderats. Det hade alltså funnits data på 

deltagare som var nybörjare till artefakten när de spelade även de tre- och fyrsidiga 

matcherna. Denna lösning hade dock varit svår att få att fungera med den begränsade 

deltagargruppen som användes i denna undersökning med tanke på att matcha ihop 

spelerfarenhet med deltagarnas tidsscheman och samtidigt bevara att deltagarna aldrig 

mötte samma motståndare igen. 
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7.2.2 Frustration och motivation 

Ett återkommande fenomen i testerna var att flera deltagare verkade frustrerade eller 

irriterade efter att de hade förlorat en eller flera matcher. Detta ansågs inte som något 

ovanligt, utan som en biprodukt av att artefakten var naturligt obalanserad, dock kan det ha 

haft en påverkan på deltagarnas motivation och flow. Enligt Garris m.fl. (2002) så blir 

deltagare mer engagerade, investerade och mer villiga till spendera tid åt en uppgift ifall de 

är motiverade och Zeigarnik (1938) påstår att upprepade misslyckaden eller resignationer 

leder till en minskad motivation. Detta bör tyda på att den möjliga bristen på motivation 

ifrån deltagarna kan ha påverkat resultaten pga. en brist på engagemang. Det är dock viktigt 

att bekräfta att bristen faktiskt existerade, vilket inte gjordes då det inte hade identifierats 

som ett problem tidigare i arbetsprocessen. Långa testtider nämndes tidigare som en möjlig 

orsak, men det finns även en möjlighet att en obalans mellan vilken spelare som blev viktad 

också kunde påverka detta. 

7.2.3 Resignationstendenser 

Studiens frågeställning väldigt svår att undersöka, dvs. resignationstendensenser beroende 

på spelsidor. Detta var främst eftersom ämnet är väldigt svårt att undersöka då det är många 

faktorer som påverkar och främst så är det den individuella faktorn hos deltagarna som 

påverkar mest. Detta är eftersom alla deltagare skiljer sig i både deras förmåga att upptäcka 

då de är logiskt eliminerade men även för att deras attityder till resignation skiljer sig. Det 

sågs tydligt i vissa deltagare som inte hade lika mycket erfarenhet med strategispel att de 

aldrig gav upp i matcher, oavsett antalet spelarsidor eller deras förlorande position. 

Anledningen till detta var dock svår att bedöma då enkätens frågor inte täckte denna aspekt. 

Deltagarnas heuristiksnivå var även svår att bedöma, då det inte finns ett konkret sätt att 

mäta detta på, utan istället behövde mer djupgående frågor ställas för att tolkningarna av 

deltagarnas heuristiksnivå skulle vara mer exakt. 

Det var även svårt att undersöka när deltagarna hade känslomässigt eller psykologiskt gett 

upp, då enkäten inte kunde ge svar på det och varken deltagarnas röst eller kroppspråk 

spelades in. Detta är varför den kvalitativa analysen av resultaten var främst baserad på 

antaganden och tolkningar ifrån observationer och svaren på enkäten. Det var troligtvis flera 

tillfällen då deltagare hade gett upp trots att de inte lämnade matchen, men tyvärr kan inte 

det bevisas på ett konkret sätt ifrån denna studiens resultat. En lösning på detta hade varit 

att spela in deltagarna när de spelade sina matcher för att lättare analysera kroppsspråket 

och på så sätt uppfatta deras resignationstendens. Enkätfrågor som fokuserade mer på vilka 

strategier som deltagaren tyckte var möjliga hade även belyst deras heuristiknivå, och att 

kolla igenom en specifik matchs inspelning med deltagaren och ställt frågor om den hade 

även hjälpt med att upptäcka deras heuristiksnivå och delvis deras resignationstendens. 

7.2.4 Spelarkommunikation 

Ett intressant fenomen som uppstod i testerna var hur deltagarna indirekt kommunicerade 

med varandra genom spelet. Alla deltagare hade blivit uppmanade att inte kommunicera 

med varandra under testerna och detta följdes i nästan alla fallen. Det fanns få tillfällen då 

en deltagare bröt mot detta, men han fortsatte inte efter första gången. Det intressanta var 

att deltagarna lyckades kommunicera med varandra ändå, utan verbal eller skriftlig 

kommunikation, för att skapa dominanta strategier och allianser. I de tresidiga matcherna så 

skapade deltagare allianser med varandra - de skickade inga enheter mot varandra utan 

fokuserade alla sina resurser på den tredje deltagaren. Detta fenomen var inte heller isolerat 
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till enbart en match eller en grupp heller, utan uppstod i flera grupper och även i fyrsidiga 

matcher. De dominanta strategierna som grupperna upptäckte skiljde dock sig betydligt mer 

mellan olika grupper och varje grupp var överrens om att det inte fanns något sätt att 

motarbeta den dominanta strategin som regerade i deras grupp. När deltagarna sedan blev 

omplacerade (i bytet av spellägen) med deltagare ifrån andra grupper så blandades alla dessa 

strategier och balanserade ut varandra i vissa fall, och i andra fall visade sig en strategi vara 

dominant över andra. Detta var inget som var tänkt att undersökas, men det var en 

intressant biprodukt av undersökningen som är värd att lyfta fram. 

7.2.5 Viktningen 

Trots att det argumenterades tidigare i arbetet att viktningen var essentiell för 

undersökningen, så kan det i efterhand konstateras att det inte hade så stor påverkan på 

undersökningen som var tänkt. Den huvudsakliga tanken med viktningen var att tvinga fram 

ett scenario där en deltagare är logiskt eliminerad, oavsett hur artefaktens design såg ut. 

Dock så kunde detta scenario skett oavsett viktningen och det kan istället enbart ha 

frustrerat deltagare, och på så sätt påverkat undersökningen mer negativt än positivt. Utan 

viktningen fanns det även en möjlighet för längre matcher, då flera avgjordes tidigt av pga. 

viktningen. Detta syftar dock inte på att vikta en artefakt alltid är negativt, men i efterhand 

så var den inte så viktig som det först antogs. 

Det kunde även ha varit fördelaktigt att använda olika viktningstekniker i de olika 

spellägena, för att ytterligare dölja det. Detta hade dock krävt betydligt mer tid i andra fasen 

av studien och deras påverkan på undersökningen hade troligtvis inte varit avgörande. Dock 

kan tidsbegränsningen ha påverkat resultaten mer ifall matcherna var kortare. Tanken med 

tidsbegränsningen var att ge deltagarna en anledning att ge upp tidigt för att kunna spela fler 

matcher, och detta hade som syfte att simulera hur flera spelare inte har mycket tid att spela 

varje dag och därför ger upp matcher de tror de håller på att förlora för att starta om och ha 

en bättre chans att vinna. I undersökningssyfte så var det troligtvis bättre att ha kortare 

tester, för att skapa mer oro hos deltagaren och på så sätt öka deras flow (Csikszentmihalyi, 

1990). 

Det största problemet med detta resonemang var dock att det antogs att deltagare skulle ge 

upp då de inte längre kunde se sig vinna matchen, men i de matcher där det fortfarande var 

tre eller fyra spelare kvar så fanns det ingen fördel med att ge upp. Deltagarna kunde inte 

starta en ny match och fick inte heller någon belöning för att ge upp tidigt. I de tvåsidiga 

matcherna fanns fördelen att de kunde starta en ny match direkt och på så sätt inte förbruka 

den begränsade testtiden de hade på en match de skulle förlora. En perfekt lösning hade 

varit att ha ett väldigt stort antal deltagare som spelade samtidigt och som hade en personlig 

speltid som räknades ner ifrån så länge de var inne i en match. Om de gav upp i en match så 

skulle de kunna starta en ny match med några av de andra deltagarna och på så sätt simulera 

ett matchskapningssystem (matchmaking). Trots att detta hade varit en bra lösning så hade 

det såklart varit väldigt svårt att genomföra i denna studie, då både ett separat 

matchskapningssystem hade behövt skapas samt en väldigt stor grupp deltagare, möjligtvis 

100 till 200, hade behövts samlas in för att uppehålla en konstant flöde av deltagare som 

hade kunnat starta nya matcher med varandra. 

Poängsystemet hade även funktionen att skapa oro hos deltagaren om hen faktiskt kunde 

vinna matchen eller bör ha gett upp. Om detta system fungerade är inte säkert, då deltagarna 

aldrig blev utfrågade ifall de höll koll på hur poängen låg till. Det hade varit bra att ha med 



 - 41 - 

denna fråga i enkäten som delades ut vid varje test. Poängsystemet hade troligtvis också haft 

en starkare påverkan på deltagarna ifall testtiden var kortare, då det hade fått varje match att 

betyda mycket mer. Dock kunde detta också fungera tvärtom och deltagarna kunde känna att 

de inte kunde ge upp matcher eftersom de betydde så mycket. 

7.2.6 Matchtider och speldesign 

En möjlig faktor till de irreguljära matchtiderna, och därmed del av deras ineffektivitet att 

användas för att mäta resignationstendenser, kan ha varit påverkade av artefaktens 

dynamiska design. Med detta syftas det på hur artefakten inte hade förbestämde händelser 

vid vissa tidpunkter eller liknande statiska påverkningar på matcherna. Istället kunde en 

match avslutas snabbt pga. att en deltagare var betydligt mer skicklig än de andra och 

lyckades bli viktad, eller att den viktade deltagaren blev eliminerad tidigt och de resterande 

deltagarna hamnade i en långdragen match. Med detta syftas det på hur det är deltagarnas 

strategier och prestation som avgör hur långa matcherna är och när deltagare ger upp. Ifall 

artefakten istället hade använt ett mer linjärt system, där vissa händelser skedde vid vissa 

tidpunkter, hade troligtvis matchtiderna blivit mer reguljära mellan olika grupper och 

matcher. Trots detta är det tveksamt om enbart tiden hade kunnat vara ett mått på 

resignationstendensen, men det hade definitivt gjort datan mer användbar än hur den blev i 

denna undersökning.  

7.2.7 Forskningsetik 

Undersökningen hade ett tydligt problem i detta område, att deltagarna inte blev fullt 

informerade om vad studien undersökte innan de valde att delta. Detta ansågs dock 

nödvändigt eftersom deltagarna annars inte hade deltagit i testerna på ett verklighetstroget 

sätt. Det kunde innebära att deltagarna skulle ge upp tidigare än vad de vanligtvis skulle göra 

ifall det inte var ett test. I efterhand kan dock detta ha påverkat resultatet på så sätt att 

deltagarna valde att inte ge upp eftersom det var ett test, trots att den begränsade testtiden 

var tänkt att motverka detta problem. Det kan ha varit till en fördel för studien att ha 

undersökt ifall medvetenheten om studiens syfte hade påverkat resultaten redan i pilottestet.  

7.2.8 Vad betyder allt detta? 

Undersökningen i denna studie hade flera problem vilket ledde till att den data som 

presenteras inte är fullständigt bevis för att flersidiga spel är en lösning på en ökad 

resignationstendens hos spelare. Dock har det visats att möjligheten för detta fenomen kan 

undersökas vidare och kan resultera i data som kan stödja skapandet av mer flersidiga 

digitala spel. Resultatet ifrån undersökningen kan även upplysa fler spelutvecklare om 

fördelarna med flersidighet och ge dem mer stöd att experimentera med fler nya spellägen. 

Ifall flera spelarsidor skulle leda till en minskad resignationstendens så det finns fortfarande 

flera problem som medföljer denna design. Bland annat är kingmaking (Elias, Garfield & 

Gustchera, 2012) ett väldigt stort problem, men även risken att med att försöka motverka 

kingmaking kan få spelare som redan har förlorat att bli exkluderade ur matchen och på så 

sätt känna sig meningslösa. Denna meningslöshet kan sedan leda till en ökad 

resignationstendens i framtida matcher (Immersyve, 2007), vilket på så sätt motarbetar en 

av fördelarna med flersidighet. I helhet är forskningsområdet runt flersidighet fortfarande 

väldigt begränsat och bör utforskas vidare. Det är förhoppningen med denna studie att 

ytterligare studier utförs på området i framtiden. 
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7.3 Framtida arbete 

7.3.1 Fortsatt arbete 

Ifall arbetet skulle fortsätta så skulle deras främsta fokus vara att eliminerade vissa av de 

nuvarande felkällorna. Fler undersökningar i det fyrsidiga läget skulle utföras, för att bredda 

deras testomfång. På ett mer långsiktigt plan skulle även alternativa undersökningsmetoder 

appliceras och pilottestas, det vill säga då deltagarna blir informerade om studiens riktiga 

syfte och blir ombedda att ge upp då de inte tror att de kan vinna längre samt även tester där 

enbart studiens riktiga syfte avslöjas. I dessa tester skulle även resignationsknappen som 

diskuterades i del 1 och 2 inkluderas. Den slutgiltiga datan ifrån dessa pilottester skulle 

avgöra ifall en ytterligare undersökning skulle genomföras eller inte, och ifall det genomförs 

så skall det vara andra testdeltagare än de som deltog i den första undersökningen. Flera av 

de problemen som beskrivs i del 7.2 skulle även revideras inför de nya testerna samt även en 

bättre spelbalans som inte behöver ändras under undersökningens gång. Den största 

förbättringen hade dock varit att introducera en lösning på resignationsproblemet när det 

finns fler än två spelarsidor i matchen. Någon form av fördel med att ge upp i sådana 

situationer hade hjälpt med att relatera studien till verkligheten där spelare ibland ger upp 

för att starta nya matcher istället för att vänta på att de ska förlora. 

7.3.2 Praktisk applikation 

Studiens resultat har en del praktisk applikation som kan vara till fördel för spelföretag att 

experimentera med. Flersidighet i onlinespel så som League of Legends (2009) och DOTA 2 

(2012) kan utveckla minispel eller alternativa spellägen med denna studies resultat som 

grund. Det finns självfallet en stor mängd skillnader mellan detta potentiella spelläge och 

hur originalspelet ser ut, därför måste det understrykas att det flersidiga spelläget innefattar 

en mycket mer kaotisk och svårkontrollerad spelmiljö som är väldigt olik den tvåsidiga. Det 

är pga. risken av en negativ reaktion från spelarbasen att det rekommenderas att testa 

spelläget som ett ”event”, där spelarna kan spela det under en viss tid och därefter tas det 

bort från systemet. Efter detta kan data ifrån alla matcherna användas för att undersöka 

populäriteten och hur framtida spelbalansering skall ske. 
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