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Slumpens inverkan på spelupplevelse 
 

Staffan Berglén 

Sammanfattning 
Den här studien har som mål att undersöka hur spelares uppfattning av skicklighet, 
slump, tur och underhållning påverkas genom av hantering och visualisering av 
slump. Studien utgår från brädspel och den huvudsakliga aspekten som förändrades 
var tärningens roll. För att åstadkomma detta så skapades ett brädspel från grunden 
som sedan konverterades till två datoriserade version som fungerade exakt likadant 
som brädspelet spelmekaniskt. Det som skiljer de olika versionerna är hur tärningen 
och dess utfall samt hur information till spelare visualiserades. Studien gjordes på 12 
testpersoner som fick testa varsin version av spelet och därefter fick de besvara en 
enkät innehållande frågor som berörde ämnet som skulle undersökas. Resultatet visar 
en del tydliga skillnader på hur testpersonerna uppfattar de olika spelen, och tydligast 
skillnad blev det i områdena underhållning och skicklighet kontra slump. Versionen 
med mycket presenterad information anses vara mest skicklighetsbaserad och mest 
underhållande och versionen som saknar presenterad information anses vara mest 
baserad på slump. Brädspelet anses vara minst underhållande. En framtida fortsättning 
på detta arbete skulle kunna vara att skapa fler versioner av spelet samt att undersöka 
på en mycket större grupp människor med varierande erfarenheter från datorspel och 
brädspel. 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, speldesign, tärning, skicklighet, slump, tur, 
brädspel, datorspel 
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1 Introduktion 
Tärningen har i många brädspel en avgörande roll för hur en spelomgång framskrider. 
Den används för att avgöra vilken spelare som börjar, hur långt en spelare får förflytta 
sin pjäs, utgången av en strid och mycket mer. Målet med den här undersökningen är 
att analysera vilken effekt på spelupplevelsen det blir för spelare om tärningen tas bort 
eller om information om tärningens utfall förändras i spelet utan att påverka dess 
spelmekanik. För att göra detta så har olika versioner av samma spel skapats där 
informationen till spelarna, i form av tärningens utfall, samt spelarnas inflytande, 
genom varierad kontroll över tärningen som artefakt, förändras. 

Det finns brädspel som har konverterats till digital form sedan tidigare. Då datorn kan 
göra beräkningar mycket snabbare än vad en spelare med en tärning kan göra leder 
det ofta till ett mycket högre tempo i konverterade spel. Det brukar även ske andra 
förändringar i konverteringar, exempelvis att pjäserna får animationer eller att 
förflyttning av pjäser går från att vara kontrollerad av människans hand till att skötas 
automatiskt av datorn.  

I detta arbete har ett brädspel skapats, där tärningen har en betydande roll för hur 
spelet fortskrider. Därefter har brädspelet konverteras till datorform i två versioner 
med olika nivå av visuell och funktionell feedback till spelarna. Version 1 av 
datorspelet har en digital tärning som ska aktiveras när ett tärningsslag ska utföras, 
och spelet presenterar även information om tärningens utfall samt krävda utfall för 
lyckade slag. Version 2 av datorspelet saknar sådan presenterad information samt den 
digitala tärningen. När spelen var skapade så har olika grupper med personer spelat 
varsin version av dessa och sedan besvarat en frågeenkät innehållande frågor om hur 
de upplevde spelet, där fokus har legat på hur personerna upplevt skicklighet och 
slumpens inflytande samt hur underhållande spelen var. Ett antal andra aspekter 
undersöktes också, bland annat spelares kunskap om spelet efter utfört test samt hur 
vinnare och förlorare ser på skicklighet kontra slump. 

Spelet är ett schack-inspirerat strategispel där man spelar en mot en och börjar med ett 
bestämt antal trupper av olika slag, och målet är att besegra motståndarens trupper. 

Eftersom estetiken kan ha en inverkan på hur personerna upplever spelet så är alla 
versioner skapade så nära varandra det går när det gäller utseende, tempo och grafisk 
stil. 

Undersökningen gav en indiktation om hur presenterad informationsmängd 
(tärningens utfall) och personers inflytande (att få aktivera tärningen själva) påverkar 
spelupplevelsen, men för att få mer tydliga resultat skulle det krävas en större 
undersökningsgrupp. Version 2 visade sig vara mindre uppskattat än Version 1 och 
spelare tedde sig vara förvirrade angående dess spelmekanik, och Version 1 ansågs 
vara mer skicklighetsbaserat än de andra versionerna. 
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2 Bakgrund 
För många brädspelsveteraner är tärningen en helig relik då den avgör ödet i det lilla 
universum som brädspelet utgör under en spelomgång. Många spelare väljer därför att 
ta med egna tärningar till en omgång för att dessa är ”turtärningar” som ska hjälpa till 
framgång i spelet. Detta verkar vara speciellt påtagligt för rollspelare, och Fine (1983) 
tar upp många sådana exempel. Hans studier av grupper som spelar rollspel (i den här 
rapporten en underkategori till brädspel) visar att många deltagare inte ser på 
tärningskast som rent slumpmässiga, utan att det även är andra faktorer som spelar in. 
Spelarna själva kan vara tursamma eller otursamma, eller att egenskaper hos tärningen 
har betydelse, som att de är laddade med tur eller är skapade obalanserade. Tärningar 
som har gjort en osannolik serie av positiva utfall under en längre period anses vara 
laddade. Men eftersom det inte finns någon egentlig logisk förklaring till varför en 
tärning skulle vara bättre än en annan så är spelarna vidskepliga när det gäller 
tärningen, i alla fall inom spelets kontext (Fine, 1983). Denna syn på att tur är en 
egenskap vissa personer besitter återfinns även i en undersökning gjord av Pritchard 
och Smith (2004), där de bad Black Jack-spelare att dela in vikten av skicklighet och 
slump för att lyckas i spelet. De tillfrågade sade att det även fanns en tredje faktor, tur, 
och när de istället blev tillfrågade att dela in vikten av dessa tre faktorer så blev tur 
den viktigaste egenskapen och utgjorde enligt dem 45%, gentemot skicklighet (37%) 
och slump (18%). Pritchard och Smith (2004) fann även att 22 av 28 blackjack-
spelare skiljde på tur och slump och sade att tur är en personlig egenskap medan 
slump är lika för alla. Det är även så tur och otur kommer att ses i den här rapporten; 
dvs. en mental konstruktion att någon på grund av personliga egenskaper får bättre 
eller sämre resultat i en slumpgenerad uträkning. 

De flesta spelare vet att det är ren och kall slump som avgör utgången av ett 
tärningskast. Fine (1983) nämner endast ett tillfälle då en spelare blev anklagad för att 
använda en ”laddad” tärning. Trots detta så försöker man påverka resultatet av ett 
tärningskast på diverse sätt, på liknande sätt som pokerspelare försöker påverka vilket 
kort som kommer. Ritualer som att blåsa och skaka på tärningen, eller att säga det 
resultat man vill ha högt innan kastet utförs. Eller som det nämnt ovan att om man tror 
på tur aktivt använder sig av ”laddade” tärningar. 

I rollspel som Drakar & Demoner (1982), använder man sig av en spelledare. 
Spelledaren bestämmer allt som deltagarnas karaktärer upplever och utsätts för. Det 
enda man som spelare bestämmer över är hur ens karaktär uppför sig och hur man 
kastar sin tärning, då spelledaren bestämmer när den ska kastas. Vissa sällskap spelar 
så att spelledaren gör alla kast så att deltagarna endast kan bestämma hur deras 
karaktärer agerar. I det första fallet är tärningen det enda maktmedlet du som spelare 
har mot spelledaren, och i det andra fallet avgör tärningen helt ens karaktärs öde.  

Men vad händer då om man tar ifrån en spelare denna vidskepliga makt över 
slumpen? 

2.1 Tärningen och inlevelse 
Då tärningen kan lekas med mentalt, exempelvis att spelare försöker få tärningen att 
få det önskade utfallet, borde detta faktum innebära att tärningen utgör ett verktyg för 
att öka deltagarnas inlevelse i spelet, då den tar uppmärksamhet från annat i 
omgivningen. Fine (1983) tar upp detta, där han beskriver hur en spelledare använder 
tärningen för att få spelarnas uppmärksamhet, då ett tärningskast från spelledaren är 
en signal till spelarna att något som kan innebära fara för spelarens karaktär kan vara i 
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görningen, och det gör att även samtalet, innanför eller utanför spelets kontext, 
upphör. 

Strategispelet Armageddon Empires designades med liknande tankegångar, där strid 
baserades på tärningskast och tärningen visades på datorskärmen. Anledningen att de 
gjorde så antar Johnson (2009) var för att spelare skulle kunna fördjupa sig i 
spelmekaniken så att slumpen blev ett verktyg för dem istället för ett mysterium. 

2.2 Slumpens roll 
Salen och Zimmerman (2004) tar upp att slumpen har två roller i ett spel. Å ena sidan 
gör slumpen att element av kaos och osäkerhet finns i spelet men å andra sidan så gör 
slumpen att man kan använda sig av sannolikhetsläran för att se vilka risker som kan 
förväntas av ett slumpmässigt tal; om du som spelare vet dess gränsvärden. I brädspel 
är det tydligt då en tärning har ett begränsat antal sidor vilket innebär ett begränsat 
intervall på tal som kan slumpas fram. 

Adams och Rollings (2006) anser att slump ska användas i sådan mån att det främst är 
spelarnas färdigheter som avgör vinnare i ett spel, och inte slump. De beskriver fyra 
punkter som man ska tänka på när man implementerar slump i ett spel. 

• Använd slump sparsamt. Slumpen ska endast påverka en spelares val i liten 
skala, så att de flesta val mot seger ska vara baserade på skicklighet. 

• Använd slump frekvent men med små risker och vinster. Exempelvis 
strategispel där slumpen spelar en roll under strider men inte har något större 
inflytande på hur spelomgången avgörs. 

• Låt spelare bestämma handlingar själv för att använda oddsen till sin fördel. 
Om spelare vet oddsen för att en viss handling ska lyckas, så kan de ta beslut 
som de tror kan vara till sin fördel. 

• Låt spelaren avgöra hur mycket den vill riskera. Det gör att spelare får bättre 
kontroll över sina resurser. 

Rosewater (2009) skriver om för- och nackdelar som slumpens inverkan har på ett 
spel. 

Fördelar: 
• Det skapar överraskningar. Leder till att ett spel är spännande. 
• Det tillåter spelare att reagera. Han menar att slump sätter krav på spelare att 

utföra flera handlingar. Först måste de identifiera vad som sker och hur det 
påverkar spelomgången; sen måste de planera hur de kan använda denna nya 
situation till sin fördel; och till sist så anpassa sina övriga resurser till det nya 
tillståndet. 

• Det gör spelomgången annorlunda. Det gör att spelet är mer varierande och 
gör spelare mer benägna att testa det igen då de inte vet vad som kommer att 
inträffa. Variation är motivation. 

Han skriver att slump gör ett spel roligare, omspelbart och är ett bra sätt att pröva 
spelares färdigheter. 

De nackdelar han tar upp är följande: 
• Det kan skapa upprepningar. I motsats till tidigare nämnda punkt, så kan 

slump leda till att spelet fastnar och inte kommer vidare. 
• Det kan skapa frustration. Slumpen kan hindra en spelare från att uppnå ett 

uppsökt mål. 
• Det kan göra att mer erfarna spelare förlorar. Han menar att det för de flesta 
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spelare är en väldigt negativ upplevelse att förlora mot en sämre spelare om 
det beror på slumpens inverkan. 

 
I en artikel om slump i spel, Game Developer Column 9: Playing the Odds (Johnson, 
2009), beskriver Johnson (2009) att slumpen kan påverka spelare negativt på så sätt 
att de känner sig bedragna av systemet om ett osannolikt negativt utfall påverkar dem, 
och även att slump, speciellt om det används i små frekventa händelser gör att 
spelaren får svårare att uppfatta hur stark exempelvis en trupp är. Johnson (2009) 
menar även att slump kan göra att spelet går mycket långsammare, och han tar upp ett 
exempel på två spel som är väldigt lika spelmässigt men skiljer sig i den mån att det 
ena spelet använder tärningar för att avgöra strider och det andra inte. Det ena spelet, 
History of the World (1991) använder sig av tärningar och tar upp till tre-fyra gånger 
så lång tid att spela igenom som Small World (2009), vilket inte använder sig av 
tärningar. Det är inte enbart den logistiska handlingen att kasta tärning som gör att det 
tar längre tid, utan det påverkar även spelet i den mån att spelare i Small World kan 
tänka ut sina drag långt i förväg då alla händelser är förutsägbara. 
 
Detta underkapitel kommer främst att användas som underlag när brädspelet designas, 
men det är även bra att ha det i åtanke när analysen genomförs, då exempelvis ett spel 
som tar väldigt lång tid förmodligen kommer påverka resultatet av frågorna som ska 
undersökas på ett icke önskvärt sätt. 

2.3 Konverterade spel 
Det finns ett flertal brädspel som har konverterats till datoriserad form. Bland annat 
har Dungeons & Dragons regelsystem konverterats till Baldurs Gate (Bioware, 1998) 
och Neverwinter Nights-serien (Bioware, 2002). I båda fallen har spelarens kontroll 
över tärningen tagits bort och datorn generar imiterade tärningskast automatiskt, men 
spelarna har fortfarande möjlighet att se utfallen av datorns genereringar. Denna 
tärningsterminolgi används även i beskrivningar av diverse förmågor, där exempelvis 
skada beskrivs i det antal tärningar som ska kastas i den analoga formen (Figur 1), 
istället för den datoriserade formen. En stor skillnad som denna automatiserade 
generering innebär är att allt går snabbare i den datoriserade versionen och 
exempelvis strider som skulle ha tagit väldigt lång tid i rollspelsversionen är 
överstökade på kort tid. 

 
Figur 1 – Baldurs Gate 2 (Bioware, 2000): föremålets skada beskrivs i analog form, dvs. 1D8 (en åttasidig 

tärning) + 1. 

Spelet Risk 2 (Deep Red Games, 2000) är en konvertering av brädspelet Risk. Spelet 
har kvar samma spelmekanik som brädspelsversionen och ter sig relativt lika på den 
taktiska kartan. När det blir strid zoomar spelet in där den sker och visar soldater som 
står uppradade mot varandra. Implementerat i det grafiska interfacet finns det en 
knapp som spelaren får trycka på när den vill att datorn ska rulla tärningarna för att se 
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hur striden går, och spelaren får se utfallen av dessa (Figur 2). Det går även att ställa 
in så att datorn gör alla tärningslag automatiskt. 

 
Figur 2 – Risk 2 (Deep Red Games, 2000): I det nedre högra hörnet finns en knapp (grön knapp med texten 

”Roll”) som spelaren ska trycka på när spelet ska utföra tärningskasten. Bild från IGN.com. 

 

2.4 Genus 
Niederle och Vesterlund (2006) bedrev en studie som visar att män och kvinnor har 
olika syn på tävling. Ett experiment som skulle undersöka detta påvisade att män är 
både mer benägna att ta risker och är mer villiga att tävla än kvinnor. De delade in 40 
män och 40 kvinnor i 20 grupper innehållande två personer av vardera kön. Dessa 
grupper fick sedan utföra ett antal tester där de kunde tjäna olika mycket pengar 
beroende på val de gjorde och hur bra de presterade. De fick välja mellan turnering, 
där endast den bäst presterande personen i gruppen fick pengar och icke-turnering, där 
deltagarna fick en fast summa för varje rätt svar det gjorde. 35% av kvinnorna valde 
turnerning, jämfört med 73% av männen som tog det beslutet, och även de lägst 
presterande männen var mer benägna att gå med i en turnering än de bäst presterande 
kvinnorna. Det visade sig även att män har bättre självförtroende när det gäller deras 
egna resultat, och 75% av männen trodde att de själva hade presterat bäst i gruppen 
medan 43% av kvinnorna hade gjort samma antagande. 
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3 Problemformulering 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i spelupplevelse som uppstår 
när personer spelar ett brädspel där spelaren kastar tärningen själv för hand gentemot 
samma spel i datoriserad form; där datorn generar utkasten av tärningsslagen åt 
spelarna. Kontrollen över slumpen studerades i tre steg, där hanteringen och 
visualiseringen av tärningen och presentationen om dess utfall förändras. 

Detta kan innebära skillnader för spelarna i form av att de förlorar sin kontroll över 
tärningen, eller att de känner att de får för lite information av spelet om tärningens 
utfall inte visas för dem och de endast blir varse om vad som sker på spelplanen. Det 
kan även leda till att mycket spänning försvinner då allt går snabbare när datorn 
räknar ut innebörden av tärningens utfall. 

Döljer datorn informationen om tärningens utfall och krävda utfall hindrar det 
spelarna från att kunna göra beräkningar på vilken risk de utsätter sig för eftersom de 
inte vet vilket intervall de har att räkna ifrån. Innebär det då att spelarna känner att 
spelet baseras mer på slump än på skicklighet? Eller har det motsatt effekt, att spelare 
känner att det mer baseras på skicklighet då deras handlingar baseras på spelplanens 
nuvarande läge och inte sannoliken att deras handling ska lyckas? 

Om det är som Fine (1983) skriver, att tärningen kan användas som ett medel för att 
kontrollera uppmärksamhet, kan det då kan bli så att spelare inte får samma inlevelse 
då en del av deras inflytande på spelvärlden, i det här fallet att egenhändigt få kasta 
tärningen, tas bort från dem? 

Således kan problemställningen sammanfattas såhär: vilken inverkan på 
spelupplevelsen blir det om visualisering och hantering av slump förändras, utan att 
påverka spelets grundmekanik? 

3.1 Metodbeskrivning 
För att undersöka hur hanteringen och visualiseringen av slump påverkar upplevelsen 
skapades tre olika versioner av samma spel. Ett brädspel som utgör grunden för 
spelet, och två olika datorspel med samma grundmekanik som brädspelet men med 
olika förutsättningar. För att kunna analysera resultaten har först och främst tre olika 
testgrupper använts som har testat varsin version av spelet. När de hade gjort detta så 
besvarade de en frågeenkät och dessa enkäter användes sedan för att analysera hur de 
upplevde spelet. 

Spelet är ett turordningsbaserat strategispel där varje spelare får ett bestämt antal 
enheter av olika slag att kontrollera. Då undersökningen lägger fokus på tärningens 
betydelse så är spelet designat så att den används frekvent under en spelomgång, och 
den används vid varje kamp mellan enheter. Det är inspirerat av schack och varje 
sorts enhet har olika styrkor och svagheter i form av förflyttningsförmåga och 
användningsområde. Jag valde att avgränsa designen av spelet och inte försöka göra 
ett spel som ska vara främst baserat på slump eller skicklighet, utan skapade endast ett 
spel som innefattar båda dess aspekter. Om det hade designats för att ha en särskild 
inriktning så skulle det ta mer tid, och då det inte är något som analysen inriktar sig på 
var det onödigt. 

Det finns många fler vinklar av detta problem som skulle kunnat undersökas. 
Exempelvis skulle fler versioner av spelet kunna göras där olika personlighetstyper, 
kön och personers erfarenhet kombineras, eller versioner som har mer eller mindre 
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slump. 
Men att undersöka alla dessa aspekter skulle ta för lång tid, så arbetet skars ner så att 
det tidsmässigt gick att genomföra. 

Det finns även två beslut som gjorde att det blev mer tidskrävande att genomföra; det 
första att ett eget brädspel skapades från grunden istället för att konvertera ett 
befintligt, vilket inte skulle haft någon inverkan på det jag undersökte, och det andra 
är att testpersonerna endast fick spela en version av spelet, då det krävs fler 
testpersoner för att få en viss variation per spel gentemot om de skulle spela alla 
versionerna. 

Beslutet att använda separata testgrupper för varje version var för att få 
testpersonernas första, objektiva intryck. Om de hade fått spela alla versionerna så tror 
kan uppfattningen förändras beroende på vilken ordning de spelat dem, då en 
händelse generellt sett inte är lika underhållande den första gången den upplevs 
jämfört med den tredje gången det sker, samt även att de förmodligen, kanske 
omedvetet, skulle komma att jämföra versionerna med varandra när de besvarade 
enkäten. Vid testgruppernas uppbyggnad var planen först att inte fokusera på någon 
speciell målgrupp, men när den första gruppen som testades endast bestod av personer 
som var bekanta sedan innan blev valet att fortsätta undersökningen på samma 
urvalspersoner; dvs. personer som var bekanta sedan innan. Anledningen till detta var 
att det förmodligen kan vara så att bekanta svarar högre än de egentligen tycker på 
underhållnings-variabeln av artighet, och om alla personer var bekanta så skulle alla 
svara högre och på vis inte påverka undersökningen då resultaten ska jämföras 
sinsemellan och inte hur höga de blir.  

3.1.1 Genus-perspektiv 
Informationen om män och kvinnors syn på tävling (Niederle, Vesterlund, 2006) är 
väldigt användbar när testgrupper ska formas, då det bevisat blir en annorlunda 
upplevelse beroende på vilket kön testpersonen har. 
Det är något jag hade i åtanke när jag genomförde experimentet, då det enligt studien 
gjord av Niederle och Vesterlund (2006) kan bli variande resultat om män får spela 
mot kvinnor, kvinnor mot kvinnor och män mot män. Påverkas kvinnor mindre av att 
tärningen samt information försvinner, då de inte bryr sig om lika mycket över att 
vinna som män gör? Kommer män ha annan syn på om det är skicklighet eller slump 
som avgör spelet i de olika versionerna, då de generellt anser att deras egen förmåga 
är bättre än vad kvinnor anser att deras är? 

Då dessa frågor gör att undersökningen kan ta oönskat lång tid att genomföra så 
begränsades testgrupperna i sådan mån att de endast bestod av män. 

3.1.2 Brädspelet 
Alla tre versionerna av spelet har samma spelmekanik och regelsystem. 
Brädspelet, i rapporten namngivet Brädspelet, är format så att varje spelare får varsin 
likadan armé de ska navigera på spelplanen och försöka besegra sin motståndares 
armé med. Varje armé har ett bestämt antal enheter i fyra olika sorter, och det finns 
två villkor att uppnå för att segra. Strid mellan enheter avgörs med tärningskast. 

Den första av datorversionerna, namngiven Version 1, har en digital tärning som 
spelare måste trycka på när det är dags för ett tärningskast, och resultatet av 
tärningens utfall visas till spelarna. De får även information om vilket utfall som krävs 
för att lyckas med attacker. 
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Den andra datorversionen, namngiven Version 2, saknar digital tärning och 
information om tärningens utfall samt krävda slag för attacker saknar. Det som visas 
för spelarna är om attacken lyckas eller misslyckas. 

De båda datorversionerna har även ett antal ljudeffekter implementerade samt en 
annan grafisk layout gentemot Brädspelet. 

3.1.3 Enkätundersökning 
För att kunna analysera och jämföra resultaten av mina tester så har testpersonerna i 
de olika grupperna haft samma enkät som de har besvarat. Anledningen till detta är att 
jag då kan jämföra svaret på samma fråga från grupp till grupp och identifiera 
skillnader mellan dem. Frågorna är inriktade på hur personerna har upplevt spelet, och 
formulerade på sådant sätt att de inte med lätthet ska kunna veta vad jag försöker få ut 
av frågan då det kan leda till felaktiga svar. 

Anledningen att jag har valt att använda mig av en enkätundersökning är att en sådan 
går snabbt att genomföra och att det undviker intervjuareffekt (Bryman, 2002). 
Enkäten består av enkelställda frågor och går relativt snabbt att besvara för att 
undvika ”enkättrötthet”(Bryman, 2002). Enkäten består av frågor som besvaras på 
likert-skala, ja- och nej frågor samt ett antal öppna frågor. En vertikal form på 
svarsalternativen med likertskala användes då det är fördelaktigt att svaren åtskiljs 
från frågan samt att det minskar risken för att testpersonerna svarar fel (Bryman, 
2002). 

Enkäten undersökte två huvudsakliga aspekter: 

1. Anser spelarna att spelet avgörs på slump, skicklighet eller tur? 
2. Hur underhållande anser de att spelet är?  

Dessa aspekter delades in i fler frågor som berör ämnet och då testpersonerna endast 
spelat en av versionerna jämfördes och analyserades resultaten mellan dessa. 
Likertskalan vid frågorna som hade sådana består av fem punkter som testpersonerna 
kan kryssa i och tydliga instruktioner fanns vid varje fråga så att testpersonerna visste 
vad graderingarna innebar. När enkäterna var insamlade så  beräknades medelvärdet 
från varje fråga tillhörande varje version och jämfördes med de andra versionerna (se 
kapitel 4). Enligt Bryman (2002) så är en enkät med likertskala väl anpassat för att 
utföra sådana mätningar då varje svarsalternativ kan ges ett nummer, och i det här 
fallet hade varje svarsalternativ ett värde av ett till fem. 

Vad underhållning innebär är ett väldigt stort område och skulle kräva mycket 
efterforskning. Bland annat så är känslan av att lyckas, motstånd och utmaningar som 
inte är för svåra eller för enkla faktorer för ett spels underhållningsvärde (Klimmt, 
Blake, Hefner, Vorderer, Roth, 2009). För att göra det mer tidseffektivt för detta 
projekt var frågorna enkelt konstruerade och grävde inte djupt in på området, utan 
gick endast på testpersonernas generella attityd. 

Förutom dessa två punkter som undersökningen fokuserade på så undersöktes även ett 
antal ytterligare askpekter; testpersonernas kunskap om spelet, vinnares och förlorares 
åsikt om slump/skicklighet/tur samt var de fokuserade blicken. För att undersöka den 
första och sista av dessa aspekter så användes frågor i enkäten, och för att undersöka 
vinnare och förlorares uppfattning så dokumenterades det om någon av testpersonerna 
vann båda matcherna eller borde ha gjort det och dessa vinnare och förlorare fick en 
särskild markering i analys-tabellen. 
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3.1.4 Förväntat resultat 
Det fanns ett antal förväntingar innan projektet genomfördes. Den första 
förväntningen var att testpersonerna som spelade Version 2 skulle anse att den 
versionen avgörs minst på slump då de inte skulle bli varse om när de enligt dem hade 
otur eller tur. Det blev det motsatta i slutändan, och Version 2 anses vara den version 
som baseras mest på slump. 

Den versionen förväntades även vara den där det blev minst skillnad i hur vinnare och 
förlorare ansåg hur pass underhållande det var, och versionerna med tärningar skulle 
ha större skillnad i hur pass underhållande förlorare och vinnare tycker att det är. 
Anledningen till denna förväntning var att spelarna i versionerna med information blir 
varse om när de enligt dem har tur eller otur och får mer visuell feedback på hur det 
går än endast att motståndarpjäsen försvinner från spelplanen. Det blev inget tydligt 
resultat på dessa faktorer, då vinnare och förlorare generellt anser att spelet är lika 
underhållande. 

Även det faktum att versionerna med tärningar drar till sig spelarnas uppmärksamhet 
mer som beskrivet i rapporten innan, och att de har mer påverkan genom dessa gjorde 
att dessa versioner förväntades vara mer underhållande än versionen utan. Detta 
stämde delvis i slutändan, då Version 1 (med digital tärning) anses vara mer 
underhållande än Version 2. Däremot så anses brädspelet vara minst underhållande. 
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4 Genomförande 
Genom hela projektet så har prototyper skapats och dessa har testats och modifierats. 
Det första som skapades var brädspelet, där ett koncept togs fram och sedan testades i 
en prototyp. När testet var genomfört förändrades det som kändes negativt eller 
obalanserat och sedan testades det igen och processen upprepades. Den upprepades 
fram till det stadiet då det kändes som att spelet skulle fungera för ändamålet samt var 
genomförbart att skapa på dator med mina färdigheter. Efter detta så började arbetet 
på datorversionerna och med hjälp av programmet Game Maker så skapades spelen. 

4.1 Brädspel 
Spelet är ett strategispel där två spelare med varsin armé ska försöka besegra den 
andra. Grundidén är inspirerad av schack, och lagen är uppdelade i färgerna vit och 
svart (Figur 3). Vit spelare gör alltid det första draget. Symbolerna i figuren visar inte 
hur pjäserna ser ut i deras riktiga form i brädspelet, utan fungerar som enkla symboler 
att visa för spelare hur positionering ska vara. 

Figur 3: Bilden visar spelplanens uppbyggnad samt pjäsernas uppställning vid spelets start. Index till höger 
i figuren visar vad varje symbol representerar.  

4.1.1 Regler 
Varje spelare har en armé bestående av 15 pjäser uppdelade på fyra olika sorters 
enheter. De fyra enhetssorterna är infanteri (7st), bågskytt (4st), general (3st) och 
katapult (1st). Spelet använder sig av en sexsidig tärning till alla slag. 

I varje runda ska den spelare vars tur det är använda tre pjäser, och en pjäs räknas som 
använd när den har förflyttat sig minst en ruta eller utfört ett anfall. Generaler och 
bågskyttar får förflytta sig och anfalla diagonalt och vertikalt, infanteri får endast 
förflytta sig och anfalla vertikalt och katapulten får förflytta sig vertikalt men endast 
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anfalla framåt(uppåt för vit spelare, nedåt för svart spelare). Alla pjäser får förflytta 
sig maximalt två rutor per runda. 

Anfallen är olika för olika enheter. Generaler och infanteri får anfalla en pjäs i 
närliggande rutor, bågskyttar får anfalla enheter som befinner sig på två eller tre rutors 
avstånd och katapulters anfall slumpas ut av ett tärningsslag och hamnar fyra till sex 
rutor bort. Träffar katapulten en annan pjäs så förstörs den omgående. Endast 
katapulter kan skada egna trupper, och bågskyttar kan ej skada katapulter. Det är även 
olika när enheter tillåts anfalla. Bågskyttar och katapulter får endast anfalla om de inte 
har förflyttat sig under rundan, infanteri får gå ett steg och anfalla och generaler får gå 
två steg och sedan utföra ett anfall. Däremot så får ingen enhet förflytta sig efter utfört 
anfall. 

När ett anfall utförs så ska den anfallande spelaren slå en tärning för att avgöra om 
enheten lyckades besegra den andra enheten. Beroende på vilka enheter som strider 
mot varandra så är olika stor chans att anfallet lyckas, och resultatet avgörs med ett 
tärningskast där ett så högt utfall som möjligt eftersöks. 

Tabell 1-3 visar vilka tärningsresultat en sorts enhet behöver för att besegra en annan 
sort. 

Infanteri 

Mot(enhet) Slag(1T6) 
Infanteri       4-6 
Bågskytt       3-6 
General       5-6 
Katapult       1-6 

Tabell 1: Tabellen visar vad ett infanteri behöver slå med tärningen för att besegra de olika enheterna. 

Bågskytt 

Mot(enhet) Slag(1T6) 
Infanteri       5-6 
Bågskytt       4-6 
General       5-6 
Katapult         - 

Tabell 2: Tabellen visar vad en bågskytt behöver slå med tärningen för att besegra de olika enheterna. 

General 

Mot(enhet) Slag(1T6) 
Infanteri       3-6 
Bågskytt       2-6 
General       4-6 
Katapult       1-6 

Tabell 3: Tabellen visar vad en general behöver slå med tärningen för att besegra de olika enheterna. 
Om en närstridsenhet (infanteri och general) anfaller en annan närstridsenhet så finns 
det en chans att den fumlar vilket leder till att den attackerade spelaren får en gratis 
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attack mot den anfallande enheten. Fummel inträffar om tärningens utfall resulterar i 
en 1:a. 

Det finns två vinstvillkor i spelet och det räcker att uppnå ett av dessa för att segra. 
Det ena uppnås om en spelare lyckas besegra motspelarens tre generaler och det andra 
om en spelare lyckas placera en av sina enheter i motståndarens bas (Se Figur 3 för att 
se vad som är spelarnas bas). 

4.1.2 Designbeslut 
Först var idén att ett tärningslag skulle avgöra vilken sida som skulle göra det första 
draget, men det ändrades senare till att vit spelare alltid börjar. Anledningen till denna 
ändring är att testpersonerna ska spela igenom spelet två gånger, och då blir det 
lämpligt att testpersonerna får turas om att vara vit spelare. 

I den första prototypen hade alla enheter ett visst antal hälsopoäng som avgjorde hur 
mycket stryk den kunde ta innan den besegrades. Varje enhet orsakade även olika 
mycket skada beroende på hur högt tärningens utfall blev under en attack. Det 
upptäcktes att det var för komplicerat och tidskrävande att hålla reda på vad varje 
enhet hade kvar i hälsa efter ett antal tester på brädspelet så det ändrades istället till 
det nuvarande systemet, dvs. att varje enhet har en viss chans att besegra en annan 
enhet. Detta gjorde tempot i spelet högre och undvek att spelare måste hålla reda på 
vad varje enhet tålde. 

I de första versionerna av spelet fanns det endast utfall från tärningen som generade 
väldigt positiv utgång och det saknades väldigt negativa sådana. I samråd med 
handledare så kom vi fram till att det vore bra att införa just detta, på grund av att det 
ger mer minnesvärda tärningslag vilket gynnar undersökningen då testpersonerna 
helst ska reflektera över tärningens inverkan. Den första idén var att ett tärningslag 
som resulterade i utfallet 1 när en enhet anföll skulle innebära att den enheten 
förintades. Efter att ha testat en prototyp med denna spelmekanik ett antal gånger kom 
jag fram till att det var för straffande för spelarna i ett designmässigt anseende, men 
idén om att inkludera ett likande element var lockande. Till slut så bestämdes det att 
fummel skulle införas (nämnt i stycke 4.1.1), och det passade inte katapulter och 
bågskyttar efter testande och kom att gälla endast närstridsenheter. Detta element 
fungerar mycket bra och har inte någon stor påverkan på hur en spelomgång fortlöper, 
men tester har visat att det är något som uppmärksammas av spelare som drabbas. 

Det finns olika anledningar till de två vinstvillkoren. Det första, att besegra 
motståndarens tre generaler är meningen att vara det vanliga sättet att vinna på, och 
om en omgång är jämn så brukar det sluta så. Det andra, att placera en av sina pjäser i 
motståndarens bas finns där för att förhindra att en spelare som får ett stort numerärt 
övertag i en spelomgångs tidiga skede ska kunna segra enkelt. Under tester så har det 
visat sig fungera bra för att förhindra detta, speciellt om en general används för att 
försöka inta fiendens bas då den är svår att besegra samt får förflytta sig diagonalt, 
och även har ett bättre anfall än de flesta andra pjäser. 

4.2 Datorkonvertering 
Innan något faktiskt programmeringsarbete påbörjades på spelet så gjordes en 
planering på hur allt skulle kopplas samman, dvs. i vilken ordning saker skulle ske 
och hur objekt skulle påverka andra objekt. Först och främst skulle en grundversion 
av spelet skapas, som de andra två versionerna kunde utvecklas från.  Arbetet började 
med de faktorer som skulle vara gemensamma för de båda versionerna, dvs. spelets 
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grundregler. Då detta var gjort fanns det en separat grundversion, och från den 
började arbetet med de andra versionerna. 

Först skapades Version 2 och anledningen till detta beslut var att den versionen var 
enklare att genomföra, då den har mindre objekt som påverkar varandra. Bland annat 
så sker attacker mellan enheter direkt, då ingen tärning behöver användas vid anfall. 

Ända fram till det att Version 1 skulle skapas flöt arbetet på bra. Valet blev att 
utveckla det från Version 2, och när den digitala tärningen skulle implementeras dök 
det upp problem då det var svårt att komma på hur det objektet skulle kopplas 
samman i den befintliga koden utan att några syntax-fel skulle dyka upp eller att 
koden betedde sig felaktigt. Lösningen tog ett tag att komma på men när den väl fanns 
gick det enkelt att implementera den. 

Då idén till att införa fummel i spelmekaniken dök upp när arbetet med spelen hade 
fortskridit relativt långt (grundversionen och spelmekaniken till Version 2 var färdig) 
blev det även där problematiskt att införa momentet i den befintliga kodstrukturen. 
Lösningen blev inte optimal; det fungerar i Version 2 men det finns en defekt i 
Version 1 som beskrivs i 4.2.4. 

4.2.1 Information 
Spelets användargränssnitt skiljer sig mellan versionerna.  
I Version 1 presenteras mer information till spelaren än i Version 2. Figur 4 och 5 
visar samma scenario som utspelar sig i de två datorversioerna, och för jämförelse 
finns även en bild från brädspelet med likadan uppställning av enheterna. 
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Figur 4: Bilden är från Version 1 där en general (markerad med röd cirkel) har attackerat ett infanteri. 
Tärningen nere till höger är det objekt spelarna ska klicka på för att utföra ett tärningsslag, och texten 

nedanför tärningen visar att spelaren fick utfallet 3, vilket resulterade i att infanteriet förstördes. Ovanför 
rutan med inskriptionen ”attack” finns generell information om enheten som är markerad för tillfället, och 
tabellen högst upp visar vad enheten behöver få för utfall på tärningsslaget för att lyckas besegra en annan 

typ av enhet. 

Figur 5: Bilden är från Version 2 och scenariot är detsamma som i Figur 4. Generalen anfaller infanteriet 
till höger men missar, som den röda texten vid infanteriet indikerar. Även i det här anfallet så gjordes ett 

”tärningsslag” men utfallet informeras ej till spelaren. Information om enheten finns även här ovanför 
rutan med ”attack”, men endast den generella information och ingen information om vad för utfall som 

krävs för att besegra en viss enhet. Av ett designmässigt skäl får spelaren information om attacken träffar 
eller missar, det av anledningen att det kändes förvirrande för spelaren om ingen indikation alls på vad som 

hände informerades. 
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Figur 6: Bilden är från Brädspelet och visar samma uppställning av enheterna som i Figur 4 & 5. 

 

4.2.2 Digital tärning – lösning 
Efter implementation av Version 2 så krävdes ett sätt att rulla tärningen för Version 1. 
Då det digitala tärnings-objektet var separat från det vanliga objektet som hade 
hanterat beräkningar av attackeri Version 2 var det svårt att försöka implementera ny 
kod i den befintliga för att få det att fungera. Lösningen blev att när ett enhetsobjekt 
utför beräkningen av en attack som i Version 2 så aktiverar den istället den digitala 
tärningen. När spelaren sedan trycker på tärningen med musen utför den 
beräkningarna och ser vilken typ av enhet som är markerad för tillfället så att rätt 
enhet attackerar. 

4.2.3 Sparad data 
För att spara ner vilka utfall som spelarna får på sina tärningslag så har jag använt mig 
av ett script som aktiveras varje gång ett tärningslag utförs. Scriptet sparar ner utfallet, 
vilken spelare som har gjort slaget samt vilken sorts enhet det är (se kapitel 3.1.5 för 
anledning). 

Exempel: 
Attacker = 2 fick Roll = 6 mot Team = 2 Type = 1 
Attacker = 2 fick Roll = 2 mot Team = 1 Type = 1 
Attacker = 3 fick Roll = 3 mot Team = 1 Type = 2 
Attacker = 3 fick Roll = 3 mot Team = 2 Type = 1 
 
Exemplet ovan visar hur formatet på texten i textfilen är där tärningens utfall sparas 
ner. Den första variabeln avser vilken sorts enhet som anfaller, den andra vad utfallet 
på tärningsslaget blev, den tredje mot vilket lag och den fjärde mot vilken typ 
attacken utfördes. 
Efter varje spelomgång arkiverades sedan filen i en separat mapp och information om 
vilken spelare som vann och genom vilket av de två vinstvillkoren dokumenterades. 
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4.2.4 Problem 
Defekten på fummel i Version 1 (nämnt i 4.2) innebär att spelaren inte får trycka på 
tärningen när ett tärningslag för fummel ska göras, men momentet, beräkningen och 
informationen om dess utfall fungerar som det ska. Det som händer om en spelare 
trycker på den digitala tärningen och får utfallet 1 är att datorn automatisk slår 
fummelslaget åt spelaren. 

Ett problem som var oroande var att spelet inte hade buggtestats på omfattande skala. 
Dock så övervakades alla tester av mig personligen och det dök inte upp någon bugg 
under något av dem. För att förhindra oväntade buggar i bästa mån hade jag 
systematiskt spelat igenom spelet ett flertal gånger och testat alla kombinationer av 
enheter mot varandra utan att kunna identifiera några buggar, samt testat att 
vinstvillkoren fungerat varje gång, och att alla tärningsutfall kunde inträffa. 

4.2.5 Grafik och ljud 
Grafiken är enkelt gjord och enheterna är tänkta att likna pjäser då det gör att 
skillnaden mellan att spela det som brädspel gentemot på dator inte blir lika stor 
grafiskt sett. Pjäserna har samma grafik i alla tre versionerna, däremot så skiljer sig 
brädspelets spelplan grafiskt sett jämfört med datorversionerna. Jag valde att införa ett 
antal ljudeffekter i båda datorversionerna för att förstärka vad som händer på 
spelplanen. Ljudeffekter för rörelse, träff, miss, fummel och en katapult-träff är 
implementerade. 

4.2.6 Förflyttning 
Förflyttningen programmerades så att spelare styr pjäserna med NumLock-knapparna 
då det har alla åtta önskade riktningar som en pjäs maximalt kan förflyttas på. 

4.3 Reflektioner 
Det har visat att Game Maker fungerar utmärkt som ett prototypverktyg, då det är 
enkelt att använda och avancerat nog för att göra relativt komplicerad mekanik. 

Ett stort misstag som jag gjorde var att jag skapade Version 2 först, då den var 
enklare. Hade jag skapat Version 1 först hade det gått mycket snabbare att anpassa det 
till Version 2 då det bara hade varit att ta bort kod istället för att implementera ny 
sådan i redan befintlig kod. Så som jag gjorde nu gick bra i slutändan, men det hade 
gått snabbare och varit mer effektiv kod om jag hade börjat med Version 1. 

Om spelet i sig är främst baserat på skicklighet heller slump är svårt att avgöra, men 
enligt mig så är det rätt jämn fördelning av de båda. När spelet har testats så har det 
alltid varit med samma person och jag har varit vinnare i många fler av 
spelomgångarna än motspelaren. Enligt mig tyder det på att skicklighet och erfarenhet 
är en avgörande faktor, då jag vet mycket mer om spelet samt har en större erfarenhet 
av att spela andra strategispel än min motståndare har haft. 

4.4 Genomförda mätningar 
Testet har utförts på 12 olika testpersoner, med 4 testpersoner på varje version av 
spelet, dvs. Brädspelet, Datorversion 1 och Datorversion 2. Alla testpersonerna var 
män i åldrarna 22-29 och jag har liknande relationer till varje testperson. Fyra av 
testpersonerna var studenter på programmet för Dataspelsutveckling, en med 
inriktning grafik och tre med inriktning design. Det flesta av de som inte var studenter 
på programmet för Dataspelsutveckling hade tidigare erfarenhet av både brädspel och 
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datorspel. I rapporten så namnges testpersonerna olika beroende på vilket version av 
spelet de testade. De fyra personer som testade brädspelet är namngivna B1-B4, de 
fyra som testade Version 1 är namngivna V1.1-V1.4 och de spelare som testad 
version 2 är namngivna V2.1-V2.4. 

Två olika par testade varje version av spelet, så att antalet testpersoner blev tolv 
stycken. Varje par fick spela igenom den tilldelade versionen två gånger så att de fick 
mer tid att bilda en uppfattning jämfört med om de bara hade spelat det en gång och 
jag närvarade personligen vid testerna där jag gick igenom spelets regler och 
förklarade eventuella oklarheter. En testomgång (två spelomgångar) tog ungefär 30-
40 minuter och enkäten besvarades på cirka 10-15 minuter. Spelomgångarna tog 
något längre tid i brädspelsversionen gentemot datorversionerna. 

Varje test hade likadant tillvägagångssätt. Först intstruerades testpersonerna om att de 
skulle spela igenom spelet två gånger, en gång som vardera färg, och att de efteråt 
skulle besvara en enkät. Sedan beskrevs det kortfattat igenom vad spelet gick ut på 
samt hur enheter förflyttade sig. Under tiden de spelade fanns jag nära till hands för 
att besvara frågor de hade, dock så gavs inga taktiska förslag, utan jag besvarade 
endast funktionella frågor. 

När speltestningen var genomförd så fick testpersonerna varsin enkät som de 
besvarade. När alla 12 enkäter var färdiga så sammaställdes resultaten från dessa. 
Resultaten från varje version av spelet sammanställdes i tabeller, och sedan 
sammanställdes även en tabell som visar jämförelse mellan varje version i frågorna 
underhållning, skicklighet, slump och tur. 

Namnen och resultaten i varje tabell nedan visar olika delar av enkäten och har 
följande betydelse och följer samma ordning som tabellerna: 

Underhållning: Hur underhållande de tyckte spelet var (skala 1-5) 
Skicklighet: Hur mycket skicklighet avgjorde en spelomgång (skala 1-5) 
Slump: Hur mycket slump avgjorde en spelomgång (skala 1-5) 
Tur: Hur mycket tur avgjorde en spelomgång (skala 1-5) 
Bättre?: Om testpersonen ansåg sig vara bättre än sin motståndare 
Kunskap 1: Första kunskapsfrågan och om de svarade rätt eller fel på den 
Kunskap 2: Andra kunskapsfrågan och om de svarade rätt eller fel på den 
Rättvist: Om de ansåg att spelet var rättvist (ja eller nej) 
Tur: Om de anser att de hade tur under någon av spelomgångarna (ja eller nej) 
Otur: Om de anser att de hade otur under någon av spelomgångarna (ja eller nej) 
Fokus: Var de fokuserade blicken när strid inträffade (öppen fråga) 
Lärdom: Om de ansåg sig ha lärt sig något den andra gången de spelade (ja eller nej) 
Misstag: Om de ansåg att de gjorde misstag under någon av omgångarna (ja eller nej) 
Olika strategier: Om de ansåg att det går att använda olika strategier i spelet 
Medveten strategi: Om de använde en medveten strategi 
Motstånd. strategi: Om de ansåg att motståndare använde en medveten strategi 
Nybörj.tips: Om de hade något tips till nybörjare 

Se appendix A för den fullständiga enkäten, appendix B för de fullständiga svaren, 
samt appendix C och D för exceldokumenten med all sammanställd data. 

Brevid testpersonernas benämning (B1, V1.2, V2.4 etc.) så är det ibland (+) eller (-), 
där (+) innebär att de var vinnare och (-) att de var förlorare. Vinnare är de som vann 
eller borde ha vunnit båda omgångarna (förklaring till vad som menas med ”borde ha 
vunnit” finns i kapitel 4.5.5) och förlorare det motsatta. De som saknar dessa 
markeringar vann varsin av spelomgångarna. 
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Tabell 5 saknar svar på frågorna Kunskap 1 och Kunskap 2. Anledningen till detta 
bortfall är att frågorna implementerades i enkäten efter det att undersökningen hade 
utförts på dessa testpersoner. Frågorna beskrivs i sektion 4.5.7. 

 
 

Tabell 4: Tabellen ovan visar svarsresultaten från de fyra personer som spelade Brädspelet. 
 

 
 

Tabell 5: Tabellen ovan visar svarsresultaten från de fyra personer som spelade Version 1. 
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Tabell 6: Tabellen ovan visar svarsresultaten från de fyra personer som spelade Version 2. 
 

 
Tabell 7: Tabellen ovan visar en sammanfattning av medelvärdet från de olika versionerna av spelet i de 

fyra huvudsakliga undersökningsområdena. 

4.5 Analys av mätningar 
Reflektioner angående de följande styckena återfinns i kapitel 5. 

4.5.1 Underhållning 
Version 1 ansågs mest underhållande (4.75), Version 2 var mer underhållande än 
Brädspelet (4 mot 3.25). Notera en stor skillnad mellan Version 1 och Brädspelet 
(4.75 mot 3.25). 

4.5.2 Skicklighet 
Version 1 ansågs mest skicklighetsbaserat (4), Version 2 ansågs lite mer 
skicklighetsbaserat än Brädspelet (3.25 mot 3). 

4.5.3 Slump 
Version 2 ansågs mest slumpbaserat (4), Brädspelet och Version 1 ansågs lika 
slumpbaserade (3.25). 
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4.5.4 Tur 
Version 2 ansågs mest turbaserat (4), Brädspelet och Version 1 ansågs lika 
turbaserade (3.25). 

4.5.5 Vinnare/förlorare 
Vinnare är de spelare som antingen vann båda omgångarna eller borde ha vunnit båda 
omgångarna. Den som borde ha gjort det hade oddsen med sig och hade övertag i 
båda matcherna, dock så förlorade personen på grund av en feltryckning. Dessa 
matcher övervakades och visade tydliga tendenser på att testpersonen spelade bättre 
och gjorde färre misstag än motståndaren, och därför tillgavs personen benämningen 
att den ”borde ha vunnit”. Personen skulle placera en general i sin bas för att förhindra 
en bågskytt från att gå in där, men när det första förflyttningen gjordes tryckte han på 
fel knapp och på så vis räckte inte stegen till för att nå fram till sin bas. Det ledde till 
att motståndaren kunde placera sin bågskytt i basen rundan efter. 

Underhållning: Vinnare ansåg generellt att spelet var mer underhållande än förlorare, 
dock med liten marginal. 
Skicklighet: Vinnare och förlorare hade ungefär samma syn på hur skicklighetsbaserat 
spelet var. 
Slump: Förlorare ansåg att spelet var mer baserat på slump än vad vinnare ansåg. 
Tur: Med lite marginal så tyckte förlorare att spelet var mer baserat på tur än vad 
vinnare tyckte. 

De flesta vinnare ansåg även att de var bättre än sin motståndare medan förlorare 
generellt ansåg sig vara sämre än sin motståndare. 

 
 

Tabell 8: Tabellen ovan visar svarsresultaten från de fyra personer som blev kategoriserade som vinnare. 

 
 

Tabell 9: Tabellen ovan visar svarsresultaten från de fyra personer som blev kategoriserade som förlorare. 

4.5.6 Fokus 
I brädspelet så fokuserade 100% av testpersonerna blicken på tärningen, det sjönk till 
50% i Version 1 och till 0% i Version 2. De som inte fokuserade blicken på tärningen 
fokuserade på enheten som attackerades. 
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4.5.7 Kunskap 
Brädspelet och Version 2 skiljde sig avsevärt om vad spelarna kunde visste om 
spelmekaniken. Varje testperson besvarade två frågor och i brädspelet så hade 
testpersonerna tillsammans 6/8 rätt medan det halverades i Version 2 där 
testpersonerna tillsammans hade 3/8 rätt. Det var även en testperson i Version 2 som 
svarade väldigt fel på en av frågorna där han trodde att en general har 40% chans att 
lyckas med en attack mot en bågskytt istället för 80% som det är. 

Frågorna lydde som följande: 
 

1. Hur stor sannolikhet vet eller tror du att en enhet har att lyckas med en attack mot 
en likadan enhet? Exempelvis ett infanteri mot ett infanteri. (Ringa in det alternativ 

som känns närmast rätt) 

 
10% 30% 50% 70% 90% 

 

2. Hur stor sannolikhet vet eller tror du att en General har att lyckas med en attack 
mot en Bågskytt? (Ringa in det alternativ som känns närmast rätt) 

 

20% 40% 60% 80% 100% 

I fråga 1 så är det rätta svaret 50% och i fråga 2 så är det rätta svaret 80%. 

För att undersöka om svaren från de testpersoner som spelade Version 2 stämde 
överens med deras egna erfarenheter från omgångarna så analyserades loggfilerna och 
datan från alla strider som uppfyllde kraven från kunskapsfrågorna beräknades. Under 
dessa fyra omgångar så skulle svaret på fråga 1 vara 44% (11/25 sådana attacker 
lyckades) samt 50% (13/26 sådana attacker lyckades), så det stämmer överens med 
det riktiga svaret. På fråga 2 skulle svaret vara 66% (2/3 sådana attacker lyckades) 
samt 100% (6/6 sådana attacker lyckades).  

4.5.8 Fummel 
Fummelmomentet var ett bra inslag ur experimentets synvinkel, men ett mindre bra 
moment designmässigt. Anledningen till att det fungerade bra i experimentet var att 
det gav upphov till starka reaktioner från testpersonerna känslomässigt. De som blev 
drabbade av fummeln blev frustrerade och de som gynnades av fummeln blev 
exalterade. Det visade även att många som drabbats av fummel, positivt eller negativt, 
kom ihåg det inslaget när de besvarade den del av enkäten som behandlade tur och 
otur. 

Designmässigt anser jag dock att fummel inte är ett bra inslag, då det gör att spelet 
kan kännas orättvist och obalanserat. Det är även något som spelare inte kan undvika 
eller använda någon strategi mot för att motsträva, och då spelet använder en sexsidig 
tärning inträffar det c:a 17% av anfallen mellan närstridsenheter. Detta leder 
förmodligen till att sänka underhållningsvärdet på spelet. 

4.5.9 Avvikelser 
Det var två avvikelser i rapporten. 
Den första var att en av testpersonerna (en speldesigner) besvarade frågan om tur och 
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otur med åsikten att dessa aspekter inte finns. Han svarade en etta på hur pass mycket 
inflytande tur hade på en spelomgång. På grund av detta så tog inte hans 1:a med när 
beräkningarna av genomsnittet gjordes, då han efter en fråga från mig berättade att 
han hade undvikit att svara alls om alternativet fanns. 
Den andra avvikelsen var att när de första fyra testpersonerna utförde experimentet så 
fanns inte kunskapsfrågorna med på enkäten, utan de tillkom senare efter samtal med 
handledare. På grund av detta finns inga dokumenterade resultat av kunskapsfrågorna 
från personerna som utförde experimentet med Version 1. 
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5 Slutsatser 
Den digitala tärningen visade tecken på att vara ett väldigt uppskattat moment i spelet. 
Om ett framtida brädspel ska skapas till dator så är det rekommenderat att inkludera 
tärningen som i en digital form. En av anledningarna till att det var uppskattat är 
kanske att det är som Fine (1983) beskriver, att tärningen kan användas som ett sätt att 
fånga spelares uppmärksamhet, och på så sätt öka spelarens inlevelse i spelet. 

Testpersonerna som testade Version 2 av spelet visade tecken på förvirring och det 
var även en person som hade en konspirationsteori om att spelet ändrade slumpen 
beroende på hur det gick för respektive sida. Då det ger en felaktig uppfattning om 
hur spelet är skapat så bör det vara en viss nivå av information till spelarna så att de 
förstår på ett ungefär hur spelmekaniken fungerar. Detta kan återkopplas till 
Johnson’s (2009) påstående att slump kan göra så att spelare får svårt att uppfatta en 
pjäs styrka, då det i Version 2 inte finns någon information om hur bra enheterna är 
mot varandra. 

Tabell 7 indikerar att i genomsnitt så ansåg alla testpersoner att tur och slump är exakt 
lika avgörande i alla versionerna (3.25 i Brädspelet och Version 1 och 4 i Version 2). 
Det kan tolkas så personers generella uppfattning är att tur och slump är samma sak 
och inte som Pritchard och Smith (2004) antyder; att personer anser att tur inte är 
samma sak som slump. 

Att Version 1 ansågs mest skicklighetsbaserad kan bero på samma anledning som 
Johnson (2009) beskrev att Armageddon Empires använde sig av en digital tärning; 
dvs. att den tillåter spelare att fördjupa sig i spelmekaniken och använda slumpen som 
ett verktyg för att planera sina drag. Detta gäller främst om jämförelsen gäller Version 
1 och Version 2. 

5.1 Resultatsammanfattning 
Det två huvudsakliga områden som skulle undersökas, skicklighet kontra slump och 
hur pass underhållande de olika spelen var visade tydliga resultat och skillnader. 
Version 1, med den digitala tärningen och information ansågs mest underhållande och 
det spel där spelares skicklighet hade mest betydande roll. Version 2, där information 
var dold och en digital tärning saknades ansågs mest baserat på slump och tur och 
testpersonerna tenderade att vara mest förvirrade under dessa tester. I Brädspelet och 
Version 1 fokuserade testpersonerna mer på de positiva utfallen av tärningsslagen än i 
Version 2, där de mer reagerade på när de missade istället för att de träffade. 

Testpersonerna som vann båda eller borde ha vunnit båda spelomgångarna ansåg 
generellt att spelet var mer underhållande än deras motståndare, och de ansåg även att 
skicklighet hade större inflytande medan förlorarna ansåg att slump och tur hade 
större. 

Kortfattat kan testpersonernas upplevelse av de olika spelen spelmässigt 
sammanfattas som följande: 
-Brädspelet ansåg testpersonerna avgjordes lika mycket på slump som på skicklighet. 
-Version 1 ansåg testpersonerna avgjordes mer på skicklighet än slump. 
-Version 2 ansåg testpersonerna avgjordes mer på slump än skicklighet. 

I övrigt så ansåg de flesta personer som testade Brädspelet och Version 1 att nya 
spelare bör vara passiva och tänka defensivt, medan i Version 2 så var förslagen 
väldigt spridda. 
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5.2 Diskussion 
Brädspelet väckte mycket positiva och negativa känslor, samt det var mycket mer 
betänketid på drag från alla spelare. Spelarna var väl medvetna om hur stor chans 
attacker hade att lyckas och de studerade attack-tabellerna mest av alla testgrupper. 
Jag lite förvånad att det inte fick högre underhållningsvärde då testpersonerna verkade 
ha väldigt roligt. Men det kan bero på det Johnson (2009) tar upp om spel med eller 
utan tärningar skiljer sig stort i hur pass lång tid det tar att spela en omgång, och då 
Brädspelet tog längre tid än de övriga versionerna kan det vara en orsak till att spelet 
fick lägre underhållningsvärde. 
I Version 1 så verkade personerna vara underhållna, och det var en testperson som 
ville spela det fler gånger och även få en kopia av det. De var som i brädspelet väl 
medvetna om chansen att lyckas med attacker men blev inte lika frustrerade när de 
missade. 

Version 2 verkade vara väldigt förvirrande för testpersonerna och det väckte en hel 
del frustration när fummel inträffade och enheterna missade sina attacker. Det var 
även en testperson som hade en sorts konspirationsteori om att spelet anpassade sig 
beroende på hur det gick, och han misstänkte att Generaler blev bättre desto färre 
enheter spelarna hade kvar. Det beror förmodligen på att i den andra omgången han 
spelade så hade han 4 enheter kvar mot motståndarens ensamma general men missade 
4 attacker i rad mot den och förlorade senare på grund av att den slog ut hans sista 
general. Det kan även bero på att den testpersonen också är en student på programmet 
för dataspelsutveckling samt gör exjobb och därför förväntade sig experimentella 
inslag i spelet. 

Att implementera ljud i datorversionerna kan ha varit ett misstag, då det kan ha lett till 
att testpersonernas fokus blev annorlunda mot om ljud inte fanns. Det drabbade främst 
Version 1 där mer fokus kanske skulle ha lagts på tärningen om ljudet som indikerade 
träff, miss eller fummel inte varit där, då det räcker att lyssna på dessa ljud för att veta 
vad en attack resulterade i. 

Av Rosewater’s (2009) positiva och negativa aspekter av slump så observerades ett 
flertal av dessa under undersökningarna. Två av hans positiva aspekter observerades 
ett flertal gånger, att det skapar överraskningar samt att spelomgången blir 
annorlunda. Överraskningarna kom oftast i form av att ett fummelslag inträffade 
vilket i sin tur ledde till att spelomgången blev annorlunda då spelare aldrig räknade 
med att ett fummelslag skulle inträffa när en attack utfördes. Det var även ett antal 
negativa av dessa aspekter som observerades. Först och främst var den frustration som 
uppstod av att attacker missade och att fummelslag inträffade. Några enstaka 
omgångar blev det även relativt mycket upprepningar när enheter missade attacker 
mot varandra flera rundor i rad. 

Anledningen till att jag valde att göra ett spel från grunden är rent personligt, och inte 
på grund av något som påverkar undersökningen, då jag finner stort nöje i att skapa 
brädspel. 

5.2.1 Spelets balans 
Skulle spelet balanseras för att fungera utanför undersökningens ramar så anser jag att 
fummel bör tas bort samt att katapultens startposition förflyttas en ruta bakåt. Fummel 
går inte att planera sina drag efter och om det inte skulle vara där skulle spelet bli mer 
skicklighetsbaserat vilket är en fördel för strategispel enligt mig. Att katapulten bör 
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flyttas bak ett steg är för att det i nuläget för vit spelare går att slå ut motståndarens 
general på första draget utan att svart spelare kan göra detsamma tillbaka. 

5.2.2 Användningsområde 
Förhoppningarna är att det här projektet ska ge en indikation om vilka aspekter av ett 
brädspel som ska vara kvar och vilka som ska tas bort när en konvertering av ett 
brädspel till datorform utförs, eller när ett brädspelsinspirerat datorspel skapas. Då det 
finns indikationer på att spelare anser att datorversionen med en digital tärning att 
trycka på är roligare än versionen utan någon digital tärning är det en funktion som 
bör vara kvar trots att det innebär mer arbete utan någon förändring på spelets 
mekanik, då det gör spelet mer underhållande. En utveckling av den här 
undersökningen skulle även kunna undersöka hur mycket aspekter av 
tärningskastandet som ska existera utan att spelet blir för långsamt som Johnson 
(2009) nämner. 

Det är även bra för en spelutvecklare som vill göra ett spel med element av slump som 
avgörs på skicklighet att veta om informationen ska vara synlig eller ej för att 
förstärka den aspekten, och då resultatet från den här rapporten visar att versionen 
med information anses mer skicklighetsbaserad än versionen utan, så indikerar det att 
det är bra att visa spelmekaniken för spelare om de ska anse att spelet är 
skicklighetsbaserat. 

Rapporten i sig kan även användas som ett underlag för framtida studenter som ska 
göra arbeten om liknande ämnen och behöver referenser eller idéer. 

 

5.3 Framtida arbete 
Kortsiktigt så skulle fokus vid framtida arbete vara på att göra undersökningen på fler 
personer, och då med samma urval av testpersoner, dvs. personer som jag är bekanta 
med sen innan för att bibehålla gruppens struktur. Om undersökningen skulle 
utvecklas till mer omfattande skala för ett framtida spelprojekt så skulle det vara 
fördelaktigt att välja en specifik målgrupp som inte har någon personlig relation till 
mig. Exempelvis så skulle det vara bra att driva undersökningen på personer ur den 
målgrupp spelet ska skapas till, och göra den på ett stort antal personer. Beroende på 
vad spelet är tänkt att ge spelaren för känslor så kan olika aspekter av den analyserade 
datan ta i beaktning. Om det främsta målet är att skapa ett underhållande spel så bör 
exempelvis en digital tärning vara med, då den enligt denna undersökning ter sig göra 
spelet mer underhållande än ett spel som saknar detta. 

Ett annat sätt att utveckla arbetet framöver skulle vara att göra fler versioner av spelet 
och fortsätta undersökningen på samma sätt. Exempelvis en version som ter sig som 
Version 2 fast där spelare får se den procentuella chansen att lyckas med en attack, 
eller en version som ter sig som Version 1 fast där spelare inte får någon information 
om vilka tärningsutfall som krävs för lyckade attacker, utan tvingar spelare att läsa av 
tärningen noggrant för att lära sig spelmekaniken. 

Det skulle även vara intressant att utföra undersökningen på en grupp personer som 
helt saknar eller har mycket lite erfarenhet av datorspel och/eller brädspel då det 
förmodligen skulle ge väldigt annorlunda utslag på enkäterna. 
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Appendix A 
 

1. Hur pass underhållande var spelet? (ringa in det alternativ som känns rätt) 

 

1 2 3 4 5 

 

2. Var fokuserade du blicken när strid mellan två enheter utfördes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Hur mycket anser du att slump spelar roll för utkomsten av spelomgången? (ringa 
in det alternativ som känns rätt) 

 

1 2 3 4 5 

 

4. Finns det vissa moment som var mer slumpmässiga än andra? Beskriv dem. 

 

 

 

 

 

5. Upplevde du att sannolikheten att lyckas med en attack påverkade din spelstil? 

 

 

 

 

 

6. Är spelet rättvist? Har båda spelarna lika stor chans att vinna? 

 

 

 

 

 

7. Hur stor sannolikhet vet eller tror du att en enhet har att lyckas med en attack mot 
en likadan enhet? Exempelvis ett infanteri mot ett infanteri. (Ringa in det alternativ 

som känns närmast rätt) 

 
10% 30% 50% 70% 90% 

 

8. Hur stor sannolikhet vet eller tror du att en General har att lyckas med en attack 
mot en Bågskytt? (Ringa in det alternativ som känns närmast rätt) 

 

20% 40% 60% 80% 100% 

 
 
 



 

 

9. Hur mycket anser du att skicklighet spelar roll för utkomsten av spelomgången? 
(ringa in det alternativ som känns rätt) 

 

1 2 3 4 5 

 

10. Upplevde du att du gjorde några misstag under någon del av spelet? Beskriv dem. 

 

 

 

 

 

11. Upplevde du att du var bättre på spelet i andra omgången? Vilka förmågor 
utvecklade du i så fall? 

 

 

 

 

 

12. Anser du att det går att använda olika strategier för att besegra motståndaren? 

 

 

 

 

 

13. Använde du dig av någon medveten strategi? Beskriv den. 

 

 

 

 

 

14. Upplevde du att motståndaren hade någon strategi? Beskriv den. 

 

 

 

 

 



 

 

15. Finns det någon strategi som du skulle rekommendera till en nybörjare? 

 

 

 

 

16. Anser du att du var bättre än din motspelare? (ringa in det alternativ som känns 
rätt) 

 

Ja Nej 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. Hur mycket anser du att tur spelar roll för utkomsten av spelomgången? (ringa in 
det alternativ som känns rätt) 

 

1 2 3 4 5 

 
18. Hade du väldigt tur någon gång under spelomgången? (ringa in det alternativ som 

känns rätt) 

 

Ja Nej 

 

-Om Ja, hur gick det till? 

 

 

 

 

 

19. Hade du väldigt otur någon gång under spelomgången? (ringa in det alternativ 
som känns rätt) 

 

Ja Nej 

 

-Om Ja, hur gick det till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix B 
Testperson (benämning): B1 
Fråga 1: 3 
Fråga 2: På tärningen 
Fråga 3: 3 
Fråga 4: Vid strid var det de, då tärningen avgör om man lyckas 
Fråga 5: Nej, det var mest på chansning alltsammans 
Fråga 6: Ja det tycker jag, dock är det lättare om man spelat schack innan 
Fråga 7: 30% 
Fråga 8: 80% 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: Ja, flyttade fel ett par gånger! 
Fråga 11: Ja 
Fråga 12: Ja, det gör det. 
Fråga 13: Nej, det var som sagt chansning. 
Fråga 14: Ja, det hade han säkert. 
Fråga 15: Don’t know. 
Fråga 16: Nej 
Fråga 17: 3 
Fråga 18: Ja, Hade tur och slog rätt siffror. 
Fråga 19: Ja, Slog fel siffror. 

Testperson (benämning): B2 
Fråga 1: 3 
Fråga 2: Tärningen 
Fråga 3: 3 
Fråga 4: När tärningen slogs 
Fråga 5: Ja 
Fråga 6: Nej, stor fördel att börja 
Fråga 7: 50% 
Fråga 8: 80% 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: För defensiv, generalen måste vara mer offensiv 
Fråga 11: Ja 
Fråga 12: Ja 
Fråga 13: Hade infanteri längst hela fronten. 
Fråga 14: Offensiv, fram med både infanteri och general 
Fråga 15: Flytta generalen från fiendens kanonavstånd 
Fråga 16: Ja 
Fråga 17: 4 
Fråga 18: Ja, Slog bort vänsterflankens motstånd efter mottagit anfall. 
Fråga 19: Ja, Förlust på höger flank, all infanteri och generaler förlorade. 

Testperson (benämning): B3 
Fråga 1: 4 
Fråga 2: På tärningen 
Fråga 3: 3 
Fråga 4: Stridsmomenten är ju slumpbaserade 
Fråga 5: Ja, självklart. 
Fråga 6: Inte på en omgång, minst 2 omgångar bör köras så blir utkomsten mer 
rättvis. 



 

 

Fråga 7: 50% 
Fråga 8: 80% 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: Nej 
Fråga 11: Ja 
Fråga 12: Ja 
Fråga 13: T.ex att ställa sig i rutan precis angränsande en bågskytt eller att placera 
trupper precis utanför rörelsekapaciteten för motståndarens trupper. 
Fråga 14: Nej 
Fråga 15: Som beskrivet ovan, att alltid tänka på motståndarens rörelsekapacitet 
Fråga 16: Ja (absolut) 
Fråga 17: 3 
Fråga 18: Att tack vare tärningsslag få fummel och undvika motståndarens alla 
attacker. 
Fråga 19: Nej. 

Testperson (benämning): B4 
Fråga 1: 3 
Fråga 2: Tärningen! 
Fråga 3: 4 
Fråga 4: Slump är slump, så nej. 
Fråga 5: Ja, man använde bågskyttar som ”backup” 
Fråga 6: Ja! 
Fråga 7: 70% 
Fråga 8: 80% 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: Ja, det gäller att hålla koll på sina generaler.  
Fråga 11: Ja, strategi från början. Bättre placering av enheter. 
Fråga 12: Ja, det är ganska stor skillnad på att ta ut generaler och att gå in i boet. 
Fråga 13: Ja, andra gången försökte jag lura bort motståndarens knektar så man 
komma fram lättare. 
Fråga 14: Ja, han försökte flytta fram enheter så de fungerade som en lite pluton. 
Fråga 15: Var försiktig med generaler 
Fråga 16: Nej 
Fråga 17: 3 
Fråga 18: Nej. 
Fråga 19: Ja, Förlorade många gubbar i rad. 

Testperson (benämning): V1.1 
Fråga 1: 5 
Fråga 2: Tärningen 
Fråga 3: 3 
Fråga 4: Nej 
Fråga 5: Absolut 
Fråga 6: Svar: Ja 
Fråga 7: - 
Fråga 8: - 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: Några felplaceringar ja 
Fråga 11: Ja, man tänkte efter lite mer denna gång 
Fråga 12: Ja, defensiv/offensiv beroende på motståndarens stil 
Fråga 13: Nej, det gjorde jag inte 



 

 

Fråga 14: Kanske… 
Fråga 15: Deffa, för att se hur det funkar 
Fråga 16: Ja 
Fråga 17: 4 
Fråga 18: Ja, Vissa träffar med en bågskytt. 
Fråga 19: Ja, vissa träffar skulle inte ha vart träffar. 

Testperson (benämning): V1.2 
Fråga 1: 5 
Fråga 2: Tittade på tärningen och sedan på den som anfölls 
Fråga 3: 3 
Fråga 4: Tärningsrullningarna. Ett tal mellan 1-6 slumpas fram. 
Fråga 5: Ja 
Fråga 6: Lite, väldigt lite, fördel att börja när katapulten når 2 fiendeenheter. 
Fråga 7: - 
Fråga 8: - 
Fråga 9: 5 
Fråga 10: Ja. Lämnade enheter oskyddade ibland utan att tänka på risken. Flyttade en 
enhet meningslöst fram och tillbaka i två drag. 
Fråga 11: Ja. Hade bättre översikt över spelplanen. Lättare att tänka strategiskt också 
när reglerna satt. 
Fråga 12: Ja, antar det. 
Fråga 13: Nej 
Fråga 14: Nej 
Fråga 15: Håll bågskyttarna borta från generalerna. 
Fråga 16: Nej 
Fråga 17: 3 
Fråga 18: Nej 
Fråga 19: Nej 

Testperson (benämning): V1.3 
Fråga 1: 5 
Fråga 2: På motståndarens pjäser 
Fråga 3: 3 
Fråga 4: När man slår tärningen vid angrepp. Dock är det strategiskt tänkande som 
behövs för att nå angreppsposition. 
Fråga 5: Nej, inte speciellt 
Fråga 6: Det tycker jag 
Fråga 7: - 
Fråga 8: - 
Fråga 9: 4 
Fråga 10: Ja. Första spelomgånen gjorde jag flera strategiska missar, andra gången 
gick bättre. 
Fråga 11: Ja, placerade pjäserna på strategiskt bättre sätt än i första. 
Fråga 12: Ja 
Fråga 13: Att skydda egna generaler. Att angripa motståndarens som exempel. Att 
använda katapulten snabbt. 
Fråga 14: Ja. Ungefär som min. 
Fråga 15: Jag är själv nybörjare men tror att strategin skalla vara att skydda sina 
viktiga pjäser (=generaler) och angripa motståndarens viktigaste (dvs. generaler). 
Använda katapulten tidigt. 
Fråga 16: Nej 



 

 

Fråga 17: 3 
Fråga 18: Ja, Lyckades slå ut en general med katapulten. Motståndare slog en etta när 
han angrep med sin sista general. 
Fråga 19: Nej, det var mera oskicklighet än tur. 

Testperson (benämning): V1.4 
Fråga 1: 4 
Fråga 2: På den attackerade enheten 
Fråga 3: 4 
Fråga 4: Vet ej 
Fråga 5: Ja, till viss del 
Fråga 6: Vit har en liten fördel då katapulten kan ta en general på en gång 
Fråga 7: - 
Fråga 8: - 
Fråga 9: 4 
Fråga 10: Ja, många. Främst ”rört är fört”-regeln under 1:a omgången. Missade att 
bågskyttar kunde göra diagonala attacker flera gånger. 
Fråga 11: Nej, men gjorde mindre misstag. 
Fråga 12: Ja, aggressivt/passivt, utspritt/koncentrerat. 
Fråga 13: Ja, i andra omgången. Aggressivt och många chansningar. 
Fråga 14: Njaej 
Fråga 15: Passivt 
Fråga 16: Nej 
Fråga 17: 3 
Fråga 18: Ja, motståndarens general fumlade och dog i en attack 
Fråga 19: Nej 

Testperson (benämning): V2.1 
Fråga 1: 5 
Fråga 2: Den som attackerades 
Fråga 3: 3 
Fråga 4: Om spelet var riggat så märktes det inte på två omgångar. Men det kunde ha 
varit så att Svart general (1st kvar) = odödlig? 
Fråga 5: Visst, jag tog mer chanser – gjorde så att jag spelade mer realistiskt 
Fråga 6: Inte vet ja, svart kan vara bättre eftersom svart vann båda omgångarna. Jag 
borde kanske vunnit båda omgångarna men det var roligare så här iaf. 
Fråga 7: 70% 
Fråga 8: 40% 
Fråga 9: 4 
Fråga 10: Nja – jag ägde. Om svart general hade extra stor def-chans skulle jag 
kanske ha varit mer försiktig om min kvarvarande. 
Fråga 11: Nja, jag är hyfsad på schack innan så det hjälpte – i andra omgången 
förstod jag nog mer pjäsernas rörelsemönster. 
Fråga 12: Yes! 
Fråga 13: Utnyttja kanterna och lita på katapulten i mitten 
Fråga 14: Nja jag märkte ingen – kanske ut och strida med generalerna 
Fråga 15: Flytta ut bågskyttar på kanterna 
Fråga 16: Ja 
Fråga 17: 1 – finns inget som heter tur. 
Fråga 18: Nej, se ovan. 
Fråga 19: Nej, se ovan. 



 

 

Testperson (benämning): V2.2 
Fråga 1: 4 
Fråga 2: På enheten som attackerades 
Fråga 3: 4 
Fråga 4: Kändes som om generalen fick mest missade slag mot sig 
Fråga 5: Ja 
Fråga 6: Ja 
Fråga 7: 70% 
Fråga 8: 60% 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: Katapulten. Tänkte inte på dess range 
Fråga 11: Ja. Visste bättre hur enheterna kunde röra sig 
Fråga 12: Ja 
Fråga 13: När jag fick bara en general kvar så fegade jag. Sen körde jag mer på chans 
och lyckades. 
Fråga 14: Vet ej 
Fråga 15: Tänka defensivt 
Fråga 16: Nej 
Fråga 17: 4 
Fråga 18: Ja, när jag endast hade en general kvar som överlevde flera attacker. 
Fråga 19: Nej. 

Testperson (benämning): V2.3 
Fråga 1: 4 
Fråga 2: Över huvudet på dem. Försökte se om attacken lyckades eller inte. 
Fråga 3: 4 
Fråga 4: Bågskyttar, värt att chansa att ställa gubbar i skottlinje 
Fråga 5: Ja, för att vara säker på en ”säker” död krävdes bra placering av flera gubbar 
Fråga 6: Ja, de kändes så 
Fråga 7: 70% 
Fråga 8: 80% 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: Många missar där gubbar stod i range för bågskyttar. Räddades av slump 
flera gånger. 
Fråga 11: Spelade mer defensivt, mer medveten om bågskyttar. Använde katapult 
smartare. 
Fråga 12: Ja, beroende på hur den andra spelar 
Fråga 13: Flytta katapult för att få motståndaren att spendera ett drag på generalen 
Fråga 14: ..Utnyttjade min dumhet och bågskyttar 
Fråga 15: Katapult! <3 
Fråga 16: Nej 
Fråga 17: 5 
Fråga 18: Ja, general dog vid fummel. 
Fråga 19: Ja, katapult efteråt (dödade hans sista general). 

Testperson (benämning): V2.4 
Fråga 1: 3 
Fråga 2: På enheten som skulle bli dödad. 
Fråga 3: 5 
Fråga 4: Bara förflyttning var inte slump 
Fråga 5: Ja 
Fråga 6: Eftersom det är slump så är det individuellt för varje spelomgång 



 

 

Fråga 7: 50% 
Fråga 8: 80% 
Fråga 9: 3 
Fråga 10: Använde katapulten för lite. 
Fråga 11: Ja, lärde mig att slump fanns så ändrade min spelstil efter det. 
Fråga 12: Ja  
Fråga 13: Försökte får fram mitt infanteri snabbt och låta mina bågskyttar och 
katapult göra jobbet 
Fråga 14: Nej 
Fråga 15: Den jag använde 
Fråga 16: Ja 
Fråga 17: 4 
Fråga 18: Ja, katapult dödade den sista generalen (1/3) chans. 
Fråga 19: Ja, min general skulle döda den andra generalen men fumlade och dog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix C 
 
 
Brädspel 

     Testperson B1 (+) B2 (-) B3 (+) B4 (-) Average 
Underhållning 3 3 4 3 3.25 
Skicklighet 3 3 3 3 3 

Slump 3 3 3 4 3.25 
Tur 3 4 3 3 3.25 
Bättre? Nej Ja Ja(!) Nej 

 Kunskap 1 Fel Rätt Rätt Fel 
 Kunskap 2 Rätt Rätt Rätt Rätt 
 Rättvist Ja Nej Nej Ja 
 Tur Ja Ja Ja Nej 
 Otur Ja Ja Nej Ja 
 Fokus Tärning Tärning Tärning Tärning 
 Lärdom Ja Ja Ja Ja 

 Misstag Ja Ja Nej Ja 
 Olika strategier Ja Ja Ja Ja 
 Medveten strategi Nej Ja Ja Ja 
 Motstånd. strategi Ja Ja Nej Ja 
 Nybörj.tips Nej Defensiv Observe Defensiv 
 

      Version 1 
     Testperson V1.1 (+) V1.2 (-) V1.3 V1.4 Average 

Underhållning 5 5 5 4 4.75 
Skicklighet 3 5 4 4 4 
Slump 3 3 3 4 3.25 
Tur 4 3 3 3 3.25 
Bättre? Ja Nej Nej Nej 

 Kunskap 1         
 Kunskap 2         
 Rättvist Ja Nej Ja Nej 
 Tur Ja Nej Ja Ja 
 Otur Ja Nej Nej Nej 
 Fokus Tärning Tärning Enhet Enhet 
 Lärdom Ja Ja Ja Ja 
 Misstag Ja Ja Ja Ja 
 Olika strategier Ja Ja Ja Ja 
 Medveten strategi Nej Nej Ja Ja 
 Motstånd. strategi Kanske Nej Ja Nej 
 Nybörj.tips Defensivt Nej Defensivt Passivt 
 

      



 

 

Version 2 
     Testperson V2.1 (+) V2.2 (-) V2.3 V2.4 Average 

Underhållning 5 4 4 3 4 

Skicklighet 4 3 3 3 
            

3.25 
Slump 3 4 4 5 4 
Tur 1 4 5 4 4 
Bättre? Ja Nej Nej Ja 

 Kunskap 1 Fel Fel Fel Rätt 
 Kunskap 2 Fel Fel Rätt Rätt 
 Rättvist Nej Ja Ja Ja 
 Tur Nej Ja Ja Ja 
 Otur Nej Nej Ja Ja 
 Fokus Enhet Enhet Enhet Enhet 
 Lärdom Ja Ja Ja Ja 
 Misstag Nej Ja Ja Ja 
 Olika strategier Ja Ja Ja Ja 
 Medveten strategi Ja Ja Ja Ja 
 Motstånd. strategi Nej Nej Ja Nej 
 Nybörj.tips Flankera Defensivt Katapult Offensiv 
 

      
Variabel Brädspel 

Version 
1 

Version 
2 

  Underhållning 3.25 4.75 4 
  Skicklighet 3 4 3.25 
  Slump 3.25 3.25 4 
  Tur 3.25 3.25 4 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Appendix D 
 
Vinnare 

     Testperson B1 (+) B3 (+) V1.1 (+) V2.1 (+) Average 
Underhållning 3 4 5 5 3.25 
Skicklighet 3 3 3 4 3 

Slump 3 3 3 3 3.25 
Tur 3 3 4 1 3.25 
Bättre? Nej Ja Ja Ja 

 
      Förlorare 

     Testperson B2 (-) B4 (-) V1.2 (-) V2.2 (-) Average 
Underhållning 3 3 5 4 4.75 
Skicklighet 3 3 5 3 4 
Slump 3 4 3 4 3.25 
Tur 4 3 3 4 3.25 
Bättre? Ja Nej Nej Nej 
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