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Sammanfattning

Denna  undersökning  kartlägger  hur  spelare  psykologiskt  upplever  slumpen  i  ett  enkelt

tärningsspel,  samt  hur  spelupplevelsen  förändras  då  slumpfördelningen  har  anpassats  efter

spelarnas förväntningar eller avviker från dem. Undersökningen grundar sig i forskning om bland

annat matematik, psykologi och spelbeteende i hasardspel. I det här projektet överför jag denna

teori på spel i underhållningssyfte. Undersökningen visar att spelare generellt upplever att de i

vissa situationer har större sannolikhet att lyckas än de egentligen har. Undersökningen visar även

att spelare upplever frustration då deras förväntningar på slumpfördelningen avviker avsevärt mot

den  faktiska  slumpfördelningen.  Undersökningen  visar  däremot  inte  på någon  frustration  hos

spelaren om den endast utsätts för mindre avvikelser under en begränsad tids exponering. Vidare

framtida forskning skulle kunna innefatta att utvidga studiens storlek samt att även undersöka

vilken effekt mindre avvikelser har om spelare utsätts för dem under en längre tid. 

Nyckelord: Slump, Missförstånd, Spelupplevelse, Speldesign
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1 Introduktion
Slumpen är någonting som alltid har varit en del av spel. Vem börjar spela? Vilka kort delas

ut? Vad visar  tärningarna?  Alla  dessa  moment  kan styras  slumpen,  och  spelare  har  viss

förståelse av hur slumpen bör fördelas. Då en slant singlas förväntas efter en serie kronor en

klave att följa. En spelare som under en tidsperiod har haft otur förväntar sig att turen skall

vända. Detta är naturligtvis inte en nödvändig sanning då slumpens karaktär är just att den

är oförutsägbar. Trotts detta har individer en förväntan på hur olika slumpfördelning bör se

ut.  Målet  med  den  här  undersökningen  är  att  kartlägga  hur  spelare  förväntar  sig  och

psykologiskt  upplever  slumpfördelningen  i  tärningsspelet  Dice  Fight som  skapats  för

ändamålet  samt  undersöka  hur  spelupplevelsen  förändras  då  slumpfördelningen  är

anpassad efter spelarnas förväntningar och då slumpfördelningen är helt felaktig gentemot

spelarnas förväntningar.

Under detta projekt  har spelregler  för  spelet  Dice Fight arbetats  fram.  Dice  Fight är  ett

tärningsspel där två spelare i tur och ordning slår två tärningar. Kort sammanfattat går spelet

ut på att inte slå lägre än motståndaren, eller att avstå från att slå. Således blir spelares

agerande  beroende  på  hur  de  upplever  sannolikheten  för  att  inte  slå  lägre  än  sin

motståndare.

Dice Fight har med fysiska tärningar använts i en bakgrundsundersökning för att kartlägga

vilka  förväntningar  spelarna  har  på  slumpfördelningen  i  Dice  Fight.  Denna  kartläggning

visade i korthet på att spelare upplevde att de i vissa situationer skulle klara sig med större

sannolikhet  än  de  faktiskt  borde.  Detta  resultat  användes  för  att  skapa  olika

slumpfördelningar som användes i projektets huvudundersökning. 

Huvudundersökningen,  som använde en digitaliserad version av  Dice Fight,  visade på att

spelare  upplevde  frustration  då  det  fanns  stora  avvikelser  mellan  den  faktiska

slumpfördelningen och spelarnas förväntningar på densamma. Vid mindre avvikelser under

en begränsad tids exponering gick det inte att påvisa någon tydlig frustration hos spelarna.

Av detta dras slutsatsen att  det för  en spelutvecklare  är  viktigt att undvika  moment där

spelare har avsevärt annorlunda förväntningar på slumpen än hur den faktiskt fungerar i

spelet.
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2 Bakgrund

2.1 Osäkerhetens roll i spel
Osäkerhet är enligt Salen och Zimmerman (2004) en viktig beståndsdel i alla meningsfulla

spel.  Ett  spel  där  utgången  är  helt  uppenbar  redan  från  början  menar  de  inte  är  ett

meningsfullt spel. Hela poängen med spel är att utgången är oklar. Vissa spel innefattar mer

osäkerhet än andra. Till exempel innefattar schack väldigt lite osäkerhet, medan ett spel

som roulette innehåller väldigt mycket osäkerhet. Även om schack är ett spel som baseras

helt på skicklighet så finns det osäkerhet vid ett partis början. Salen och Zimmerman menar

att om så inte vore fallet vore spelet meningslöst. Ett spel bygger på en serie meningsfulla

beslut och val. Om utgången av ett schackparti vore avgjort innan det börjar skulle inte

spelarnas  drag vara  meningsfulla.  När  vi  talar  om osäkerhet  menar  vi  osäkerhet  på  en

övergripande  macronivå.  Som  Salen  och  Zimmerman  konstaterar  innehåller  alla  spel

åtminstone någon form av osäkerhet på den här nivån, medan andra spel  innehåller en

enorm mängd osäkerhet på den här nivån. Skillnaden mellan dessa två spel, de med hög

osäkerhet  och  de  med  låg  osäkerhet  är  spelmekanikens  uppbyggnad  på  en  micronivå.

Schack baseras som sagt på spelarnas skicklighet och i princip ingen slump, detta innebär att

schack på en micronivå inte innehåller någon osäkerhet eller slumpmoment.  Andra spel

bygger  mer  eller  mindre  enbart  på  slumpmoment  så  som tärningskast.  Exempelvis  det

klassiska  spelet  spelet  fia  med  knuff bygger  generellt  sett  enbart  på  tärningens  utfall,

visserligen uppstår det val då spelaren måste avgöra vilken av flera möjliga pjäser den bör

flytta, men i jämförelse med schack har slumpen på en micronivå stor inverkan på spelets

utgång.  Precis  hur  mycket  osäkerhet  ett  spel  bör  innehålla  finns  enligt  Salen  och

Zimmerman inget  rätt  eller  fel  svar  på.  Det  viktiga  är  att  en  spelutvecklare  förstår  hur

mängden osäkerhet påverkar spelupplevelsen. Ett spel med väldigt lite osäkerhet upplevs

ofta som torrt och väldigt kompetitivt, medan ett spel som innehåller väldigt mycket slump

kan upplevas som kaotiskt. Adams och Rollings (2007) går dock ett steg längre. Även de

konstaterar att mängden osäkerhet och slump varierar enormt från spel till spel, dock anser

de att slump inte får utgöra en så stor del att tur slumpen spelar större roll i en spelares

framgång än  dennes skicklighet.  De presenterar  även en del  förslag  över  hur  man som

utvecklare bör implementera slump i ett spel.

•••• Använd slump sparsamt. Endast en minoritet av de handlingar som leder till seger

bör bygga på slump, majoriteten bör bygga på spelarens skicklighet.

•••• Använd slump ofta med små risker och belöningar. Det är bättre att låta många små

aspekter  påverkas  av  slump  än  att  låta  en  stor  avgörande  spelmekanik  vara

slumpbaserad. Låt inte slumpen generera i stora vinster eller förluster utan låt den

påverka situationer i mindre skala.
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•••• Låt  spelare  välja  handlingar  utifrån  de odds  denna har  att  tillgå.  Om en spelare

känner till  sannolikheter för olika handlingar och utfall i  spelet bör denne själv få

avgöra hur den bäst kan använda denna kunskap till sin fördel. 

•••• Låt en spelare själv avgöra hur mycket den vill riskera. Om en spelare har kontroll

över sina resurser kan han eller hon själv avgöra om den vill ta stora risker baserade

på slump eller om den vill spela försiktigare med enbart mindre risker men mindre

potentiell belöning.

Vi  bör  konstatera  att  Adams  och  Rollings  här  syftar  på  mer  kompetitiva  spel.  En  del

familjespel använder enorma slumpmoment och är fortfarande populära, detta för att alla i

familjen skall ha en möjlighet att vinna, barn såväl som vuxen. Detta återkopplar till Salen

och Zimmermans (2004) slutsatts att det inte finns någon gyllene regel för hur mycket slump

det bör finnas i ett spel. Adams och Rollings har en tydlig åsikt om vad som är lagom mycket

slump,  men det  viktigaste  är  att  utvecklare  förstår  vad  slump  och osäkerhet  leder  till  i

spelupplevelsen. 

Osäkerhet och slump har således en tydlig roll i spel, att göra dem mer osäkra, att bidra till

att spelares beslut och val i spelet känns meningsfulla hela spelet igenom. Men vad händer

när  spelare  inte  förstår  slumpmomenten  i  ett  spel.  Vad  händer  när  spelares  intuitiva

förståelse inte längre stämmer överens med spelupplevelsen? Fischbein (1975) hävdar att

intuition spelar en stor roll inom sannolikhetslära, kanske en större roll inom något annat

matematiskt  fält.  Dock  menar  han även att  människor  har  en  väldigt  begränsad  intuitiv

förmåga då det kommer till  att uppskatta sannolikhet. En anledning till detta skulle enligt

Fischbein  kunna  vara  att  matematiska  fält  så  som geometri  har  en  väldigt  tydlig  visuell

koppling, det är  möjligt att föreställa  sig geometriska figurer rent  visuellt,  sannolikhet  är

betydligt svårare att visualisera även om det är möjligt, Fischbein menar att visualisering av

mynt som singlas eller tärningar som kastas till en viss mån skulle motsvara detta.

2.2 Slump, tur och skicklighet
För att vidare förstå hur spelare ser på sannolikhet i spel måste vi även förstå hur de ser på

chans och tur, och framförallt  hur de upplever dessa två begrepp som olika. "People play

games of chance, and chance is believed to determine, say, which number will come up in a

lottery. However, when persons win such a game, they are said to have had luck. If they win

more than once, they would be seen as `lucky'." (Friedland, 1998). Vidare visare Friedland på

tidigare forskning vars resultat  påvisar  hur individer upplever  chans och tur som separata

fenomen. Chans upplevs som ett naturligt fenomen som fördelar händelser rättvist, medan tur

anses vara någonting som en individ kan ha, permanent eller tillfälligt. En spelare som har tur

har större benägenhet att få chansens utfall med sig än mot sig. Denna separation av de två

begreppen  beror  enligt  Friedland  på  att  människor  har  ett  behov  av  kontroll.  Chans  är

någonting som är bortom vår kontroll, således blir turen ett verktyg för att kunna påverka det

som annars vore bortom oss. En likhet mellan de två begreppen är att ingen av dem går att
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frammana, en spelare kan inte bestämma när den ska ha tur, eller när chansen skall falla till

ens fördel. Däremot kan en spelare upptäcka då den har en period av tur, och utnyttja denna,

eller slösa bort den genom att inte ta vara på den (Friedland, 1998). Således kan man hävda att

en spelare kan vara skicklig genom att hantera tur på ett framgångsrikt sätt. Berglén (2010)

undersökte  hur  spelupplevelsen  påverkades  av  hur  slumpen  visualiserades.  Resultatet  av

denna undersökning visade att spel upplevdes som roligare och mer skicklighetsbaserade om

slumpen var synlig för spelare, i undersökningen illustrerades den med hjälp av en tärning.

Berglén (2010) lägger dock ingen vikt på hur spelare psykologiskt upplever slumpen, vilket

kommer att vara målsättningen med den här undersökningen. 

2.3 När spelare inte förstår slump
Spelare  förstår  och  upplever  inte  slump  så  som  den  fungerar  matematiskt.  Detta  kan

resultera  "Breakdowns in Uncertainty" (Salen & Zimmerman, 2004. s 183). Detta innebär att

användningen av slumpbaserade moment av en eller annan anledning inte fyller den tänkta

funktionen,  utan  i  värsta  fall  kan  skada  ett  spel  istället  för  att  bidra  till  det.  Salen  och

Zimmerman  presenterar  tre  olika  anledningar  till  dessa  sammanbrott.  I  den  här

undersökningen ligger fokus på den tredje anledningen. 

Vid games development conference (GDC) 2010 talade både Sid Sid Meier, mannen bakom

Civilisation  serien  och  Rob  Pardo,  executive  vice  president  of  game  design  vid  Blizzard

Entertainment, om hur spelare upplever slump i deras respektive spel. Deras gemensamma

slutsatts  var  att  spelare  inte  förstod  sannolikhet,  slump  eller  matematik  relaterad  till

dataspel (Leahy, 2010).

Spel  som  baseras  på  slump  tenderar  att  lyfta  fram  vidskepliga  drag  i  många  spelare,  i

synnerhet  de som inte har  en fullgod  förståelse för  de matematiska aspekterna  av slump.

Epstein (1977) jämför en spelare som saknar,  eller förbiser,  den teoretiska förståelsen  till

förmån till vidskeplighet eller tur med primitiva folk som avgjorde huruvida de skulle gå i

krig genom att titta i kristallkulor eller leta efter gudomliga tecken i skyn. Det är genom att

lyssna till våran passion och våran vilja att lita på någon typ av magkänsla framför hårda kalla

fakta som vi ofta lurar oss själva att tro att någonting med låg sannolikhet trots allt kommer

att inträffa. Den professionella spelaren har förstått att inte bara lita på sin magkänsla, men för

att nå dit krävs det en god förståelse för slumpens matematiska aspekter.  I brist på denna

förståelse använder vi oss av det Epstein kallar för intuitiv logik. En logik som vår magkänsla

säger är rätt, även om dess verklighetsförankring är helt obefintlig.

2.4 Missförstånd om slump
Forskning  visar  att  det  finns  ett  flertal  vanligt  förekommande  missuppfattningar  om

sannolikhet (Epstein, 1977). Rob Pardo berättade på GDC 2010 hur de kommit att hantera ett

av dessa fenomen i  World of  Warcraft.  Om man behövde samla föremål för att  klara ett

uppdrag och dessa föremål hade 20% sannolikhet att tappas av en viss fiendetyp så visade det

sig att spelare började bli frustrerade då de besegrat sju fiender av rätt typ och fortfarande
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hade ingen av dem tappat det nödvändiga föremålet. I deras uppfattning var systemet trasigt

då de med rätta borde hittat minst ett föremål efter att ha besegrat fem fiender av rätt typ

(Leahy,  2010).  Detta  då  fem gånger  tjugo  blir  etthundra.  Spelare  attribuerar  slumpen ett

minne  som  den  egentligen  inte  har.  Detta  beskriver  Epstein  (1977)  som  Monte

Carlosyndromet: "After a run of successes a failure is inevitable, and vice versa (the Monte

Carlo fallacy).".  (Epstein,  1977, s  393).  För  att  kompensera  för  detta  har  Blizzard enligt

Pardo implementerat  ett system i  World of Warcraft där  varje gång en fiende inte tappar

föremålet  ökar  sannolikheten  för  att  nästa  fiende  skall  tappa  det.  Detta  fortsätter  tills

sannolikheten är 100% eller tills det att ett föremål tappas, då återställs sannolikheten till sitt

utgångsvärde. (Leahy, 2010). Man har med andra ord tilldelat slumpen det minne som många

spelare upplever att den faktiskt har.

Monte Carlosydromet som Epstein (1977) beskriver det är ett fenomen med många namn.

Rabin  och  Vayanos  (2010)  beskriver  samma  fenomen  men  väljer  att  kalla  det  för  "the

gambler's  fallacy", Morsanyi,  Primi, Chiese och Handley (2009) går in  på fenomenet mer

vetenskapligt, de väljer att kalla fenomenet för "the representativeness heuristic". Morsanyi,

et al. menar att detta fenomen uppstår då individer upplever att små utdrag ur en serie

slumpmässiga  händelser  bör  följa  den fördelning som finns  i  en  längre  serie.  Ett  tydligt

exempel på detta är att om man singlar ett rättvist mynt 1000 gånger så kommer det uppstå

en  fördelning  där  ungefär  hälften  av  utfallen  blir  krona  och  hälften  resulterar  i  klave.

Människor tenderar att applicera denna förståelse även på mindre serier. Om samma mynt

som i  exemplet  ovan singlas tio  gånger  så väntar sig  individer  ofta  fortfarande en jämn

fördelning mellan de två möjliga utfallen. Detta resulterar i att efter ett antal utfall av kronor

i rad förväntas ett utfall att resultera i klave för att jämna ut fördelningen. Detta visar på

precis  samma  fenomen  som  Epstein  (1977)  refererar  till  som  Monte  Carlosyndromet.

Morsanyi, et al. förklarar fenomenet ytterligare då de anser att sannolikhetslära är tvetydigt

då det innefattar två till synes motsägelsefulla idéer. "The notion of probability is notoriously

hard  to  grasp.  One  reason  for  this  is  that  the  concept  of  probability  incorporates  two

seemingly  contradictory  ideas:  that  the  individual  outcomes  of  events  are  unpredictable.

However, on the long run there is a regular pattern of outcomes." (Morsanyi, et al. 2009, s

210). Sannolikhetslära bygger både på att enskilda händelser, och korta serier av händelser är

oförutsägbara, men på en större skala, i en längre serie händelser, finns det ett regelbundet

mönster.

Rabin och Vayanos (2010) introducerar även ett annat fenomen som härrör till missförstånd

angående slump: "the hot hand fallacy" (heta händer). Namnet kommer från det faktum att

basketfans upplever att spelare som gjort mål på sina senaste försök har heta händer. De följer

alltså en positiv obruten serie. Till skillnad från exemplet med myntet som singlas förväntas

spelaren med heta händer  att fortsätta  göra mål istället  för att  missa.  Detta kan till  synes

förefalla som raka motsatsen till Monte Carlosyndromet, men Rabin och Vayanos menar att

de två syndromen är sammankopplade. Närmare bestämt menar de att heta händer är en följd

på  Monte  Carlosyndromet.  Detta  blir  tydligare  om  man  tar  hänsyn  till  den  syn  på  tur
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Friedland (1998) för fram. En individ som lider av Monte Carlosyndromet upplever att en

serie framgångar bör brytas av en motgång, men om individen upplever att den har tur kan

detta  förklara  att  en  osannolik  serie  plötsligt  känns  mer  sannolik  även  om  individen  är

övertygad om att sviten förr eller senare kommer brytas. Rogers (1998) finner att spelare i

lotterier tenderar att uppleva heta och svala nummer. Heta nummer är nummer som upplevs

ha dragits ofta på kort sikt och svala nummer är de som på kort sikt dragits mer sällan. På kort

sikt ledde sådana sviter till att antalet spel på heta nummer ökar och spelet på svala nummer

minskar, på längre sikt visar det sig att spelare tenderar att överge de heta numren då de inte

längre dras lika ofta och åter börjar spela på svala nummer då de har 'ljumnat' igen. Detta

menar Rogers visar på att det finns en vitt utbredd tro på osannolika sviter men på lång sikt

verkar  spelare  åter  dras  till  Monte  Carlosyndromet  som  upplevs  som  en  mer  robust

missuppfattning.

2.5 Psykologisk sannolikhet
I Leahys (2010) artikel framfår det även att Sid Meier identifierat ett  fenomen i Civilisation

Revolution. Det visade sig att spelare förväntade sig att vinna strider där de hade oddsen tre

mot ett oftare än de borde,  detta trots att  de i  snitt  borde förlora var fjärde strid med

sådana odds. I kontrast till detta förväntade sig spelarna även att vinna oftare än de borde i

en motsatt situation. Om de själva hade oddsen ett mot tre förväntade de sig att vinna

oftare än det matematiskt borde. Även detta är ett fenomen som Epstein (1977) identifierar

som en vanlig missuppfattning om slumpens natur.  "The psychological  probability  of  the

occurence of an event exceeds the mathematical probability if the event is favorable and

conversely." (Epstein, 1977, s 393). Epstein exemplifierar detta med att en person upplever

att  det  är  större chans att dra vinstlotten i   ett lotteri  än att  samma år omkomma i  en

trafikolycka,  även om det  i  båda fallen  är  precis  en  på 10000 att  något  av  händelserna

infaller. 

Vi gör alltså skillnad på matematisk slump och psykologisk slump, där matematisk slump

motsvarar de faktiska odds som existerar medan psykologisk slump innefattar samma odds

men som en individ  upplever dem. Enligt  Leahy löste Meier  detta genom att  identifiera

situationer  där  spelares  psykologiska  slump  inte  stämde överens  med  den  matematiska

slumpen,  och  gav  dessa  situationer  en  typ  av  minne.  En  spelare  som  har  haft  otur  i

situationer med till exempel oddsen 1:2 kommer i framtida situationer med samma odds ha

större sannolikhet att lyckas.

Detta är två konkreta exempel där spelutvecklare har försökt att kompensera för spelares

bristande förståelse av matematisk slump i syfte att spelet skall upplevas som roligare och

mindre frustrerande. Denna undersökning syftar till att undersöka om spel som tar hänsyn

till vanliga missuppfattningar om slump och utarbetar sina fördelningsmodeller från dessa

missförstånd snarare än strikt matematisk slump upplevs som mindre frustrerande.
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Gemensamt för de problem som både Sid Meier och Rob Pardo ställts inför är att spelares

psykologiskt  förväntade sannolikhet,  på  grund av  diverse  vanliga  missförstånd  angående

slump,  inte  stämmer  överens  med  den  matematiska  sannolikheten.  Enligt  Leahy  (2010)

kompenserade de båda utvecklarna för detta i sina respektive spel, men hur påverkar detta

egentligen spelupplevelsen?
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3 Problemformulering 
Den här  undersökningen syftar  till  att  kartlägga hur spelare  upplever  slump i  ett  enkelt

tärningsbaserat  spel.  Hur skiljer  sig spelares psykologiska  uppfattning av sannolikhet  och

slump åt från den inblandade slumpens faktiska matematiska egenskaper och vilken effekt

får detta på spelet? Mycket av forskningen som utgör grunden till denna rapport bygger på

forskning om hasardspel och gambling. Detta arbete är ett försök att applicera denna teori

på ett kompetitivt sällskapsspel  utan de risktaganden som är förknippade med gambling.

Skiljer  sig  spelares  psykologiska  uppfattning  av  slump  fortfarande  från  de  matematiska

egenskaperna hos slumpen även då det inte finns någon ekonomisk vinst eller förlust som

kan påverka spelares risktagande?  

Som  uppföljning  på  detta  ämnar  denna  undersökning  även  att  undersöka  hur

spelupplevelsen  påverkas  av  att  utvecklaren  tar  hänsyn  till  spelares  psykologiska

förväntningar på slumpmoment,  till  skillnad om den inte gör det.  Salen och Zimmerman

(2004) hävdar att det är viktigt för en utvecklare att ha förståelse för detta då den designar

ett  spel,  då  spelare  kan  frustreras  då  de  upplever  att  de  inte  förstår  slumpen eller  att

slumpen inte fungerar som spelaren förväntar sig. Är det så att spelare upplever slump som

mindre frustrerande om den är designad att efterleva spelares förväntningar snarare än att

vara uppbyggd på puristiska matematiska regler? 

Friedland (1998) menar att spelare skiljer  på slump och tur. Slump är någonting som en

spelare  inte  kan påverka,  det  upplevs  som ett  naturfenomen.  Tur  är  någonting som en

spelare kan ha, det kan inte frammanas, däremot kan spelare ta till vara på den olika bra.

Spelare  upplever  således  att  även  skicklighet  är  någonting  som  spelar  in  i  en  spelares

framgång med slumpen. Om slumpen bättre efterlever spelares förväntningar, upplever de

då att skicklighet  blir  en större faktor för en spelares framgång än om slumpen är strikt

matematisk?

Dessa frågor kan sammanfattas i form av två separata frågeställningar. Hur upplever spelare

psykologiskt slumpen i ett enkelt tärningsspel, samt hur påverkas spelarens spelupplevelse

av att utvecklaren har tagit  hänsyn till  denna psykologiska  uppfattning av slump då den

utvecklat spelet?

3.1 Metodbeskrivning
För att undersöka detta har jag skapat ett enkelt spel vars grundmekanik bygger på slag med

två  tärningar.  Detta  då  många  spelare  har  en  uppfattning  om  den  matematiska

sannolikhetsläran bakom tärningar. Jag har  skapat reglerna så att  sannolikhetsfördelningen

i spelmekaniken blir aningen svårare att skapa sig en matematisk överblick över, än om den

endast byggde på att slå så högt som möjligt, dock bör det konstateras att någon som har

viss  förståelse  för  sannolikhetslära  och  matematik  relativt  enkelt  kan  skapa  sig  en  god
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överblick  över  den  existerande  sannolikhetsfördelningen  i  spelet.  Således  handlar  inte

psykologisk  slump om att  spelarna  inte  alls  förstår  den matematiska  slumpen,  utan hur

spelare  upplever  slumpen  annorlunda  psykologiskt.  Spelare  får  regelbundet  fatta  beslut

grundade  på  sannolikheten  för  vissa  specifika  slag.  På  så  sätt  kommer  det  genom

observation gå  att  identifiera  i  vilka situationer  spelare  upplever  sina chanser  som goda

respektive dåliga. Med hjälp av  data som denna bakgrundsundersökning genererade har jag

kartlagt hur spelare i Dice Fight upplever slumpen psykologiskt och hur detta skiljer sig från

den matematiska slumpen.

När denna kartläggning var genomförd skapade jag utifrån dess resultat tre statiska serier

med tärningsslag för samma spel. Den ena av dessa serier baserades på matematisk slump,

den  andra  serien  baserades  på  hur  spelare  psykologiskt  upplever  slumpen  enligt

bakgrundsundersökningen. Den tredje och sista serien skapades för att vara helt felaktig från

både hur spelare uppfattade slumpen och hur slumpfördelningen matematiskt borde bete

sig. Fördelen med att använda statiska serier gentemot att använda sig av en algoritm som

är  anpassad  efter  spelares  förväntningar  är  att  en  algoritm  för  slumpade  resultat  kan

generera  osannolika  serier,  med andra ord  kan slumpen påverka undersökningen på ett

negativt sätt. Nackdelen är att varje testperson endast kan testa varje serie en gång innan

det  finns  en  risk  att  testpersonen  inser  att  tärningarna  följer  ett  statiskt  mönster.  I

huvudundersökningen  valde  jag  att  använda  statiska  serier  då  jag  anser  att  fördelarna

överväger nackdelarna i denna undersökning.

När dessa två serier skapats fick tre olika testgrupper spela spelet med de olika serierna.

Varje testgrupp fick endast spela med en av de tre serierna, detta då jag önskade få varje

individs  objektiva  uppfattning  om spelet.  Om varje  enskild  testperson  hade spelat  båda

spelen  skulle  spelaren  på  grund  av  de  två  versionernas  likhet  kunnat  ta  med  sig  sin

erfarenhet från den först spelade versionen och projicera denna på den senare. Det finns

således en risk  att  resultatet  hade påverkats  av  vilken av serierna som en spelare  först

spelade. Testpersonerna spelade spelen under observation samt fick i efterhand besvara en

enkät.

3.1.1 Genus
Bertozzi (2008) konstaterar att män och kvinnor agerar annorlunda då de spelar spel mot

varandra till skillnad från om män spelar mot män eller kvinnor mot kvinnor. Detta på grund

av de sociala ramar som i stor utsträckning existerar. Exakt hur mäns och kvinnors beteende

påverkas är inte intressant för den här undersökningen och kommer således lämnas därhän.

Dock kommer jag beakta dessa skillnader i hur individers agerande förändras då de spelar

mot det motsatta könet, i undersökningen kommer män endast spela mot män och kvinnor

mot kvinnor för att undvika denna potentiella felkälla. 
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3.1.2 Observation
Då jag  genom bakgrundsundersökningen,  av  spelares psykologiska  uppfattning av slump,

identifierat specifika situationer som korrigerats för att bättre passa spelares psykologiska

förväntningar på slump blir dessa situationer extra intressanta, hur spelare agerar i dessa går

lämpligt att undersöka genom observation då tärningsserierna är statiska. Som observatör

vet jag i förväg när de dyker upp och kan således effektivt observera spelares agerande och

reaktioner.  Observationen  kommer  även  låta  mig  delta  i  den  mån  att  jag  kan  fråga

testpersonerna  om  deras  tankegångar  i  relevanta  situationer.  Observationsformen  som

undersökningsmetod  är  lämplig  både  under  bakgrundsundersökningen  av  spelares

psykologiska  uppfattning  av  slump,  då  det  kan  hjälpa  mig  att  djupare  förstå  deras

tankegångar  i  specifika  situationer,  och  i  huvudundersökningen  för  att  kunna  observera

vilken  effekt  korrigeringen  för  spelares  psykologiska  uppfattning  av  slump  har  på

spelupplevelsen. 

3.1.3 Enkät
Enkätundersökningen syftar till att skapa en bättre helhetsbild av spelarnas upplevelse. Hur

underhållande upplevde de spelet? I  vilken grad upplevde det  att  tur,  slump, respektive

skicklighet  avgjorde  hur  spelet  gick?  Den  är  även  en  lämpligt  metod  för   att  samla  in

information  av  testpersonerna  som  kan  vara  relevant.  Till  exempel  kan  det  för

undersökningens skull  vara intressant att få vetskap om testpersoners nivå på utbildning

inom matematik och statistik samt spelvanor. En testperson som har hög utbildning inom

dessa  ämnen  eller  har  mycket  spelvana  kan  tänkas  ha  bättre  förståelse  för  matematisk

slump, vilket även kan påverka deras psykologiska uppfattning av slump.

3.1.4 Alternativa metoder
Utöver  dessa  metoder  som  använts  i  undersökningen  har  andra  metoder  övervägts.  En

metod  som  länge  övervägdes  var  att  komplettera  undersökningen  med  en  intervju.

Anledningen till att någon sådan metod inte använts är att det skulle vara svårt  få ut den

önskade  informationen  med  hjälp  av  verbalt  ställda  frågor.  Jag  ville  fånga  spelarnas

spontana känslor och reaktioner, om man ställer frågor angående detta finns det en risk att

spelarna själva börjar spekulera och komma fram till något som de egentligen inte kände då

de spelade. Hur jag hade ställt frågor hade även det påverkat resultatet, undersökningen är

ytterst känslig för sådan påverkan då spelares spontana känsla och reaktion är avsevärt mer

intressant än hur de i efterhand upplever något. På denna grund beslöt jag mig att lägga mer

energi på observationen istället då den i min mening tydligare skulle fånga den data som var

intressant för undersökningen. En annan metod som uteslöts var att använda testgrupper,

det vill säga att låta en större grupp spela  Dice Fight  samtidigt och diskutera upplevelsen

med varandra.  Detta skulle absolut  kunnat generera intressanta resultat,  men det  skulle

även kännas annorlunda gentemot att spela spelet tillsammans med en kompis under mer

normala omständigheter. Genom att använda en testgrupp hade man, så som i fallet med

intervju som metod, kunnat få en tydligare inblick i deltagarnas egna tankar och reflektioner
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efter de att de hade spelat färdigt, men detta hade varit på bekostnad av möjligheten att

observera dem under själva spelandet.    

3.1.5 Förväntade resultat
Jag förväntade mig att bakgrundsundersökningen, det vill säga kartläggningen av spelares

psykologiska uppfattning av slump skulle generera relativt tydliga och intressanta resultat.

Jag förväntade mig även att spelare som spelar den serie som är anpassad efter spelares

psykologiska förväntningar på slumpen upplever spelupplevelsen som roligare och i större

utsträckning baserad på skicklighet, samt att de spelare som spelade med den serie som är

helt felaktig gentemot deras förväntningar upplever frustration i betydligt högre grad än de

som spelade med de andra serierna. 
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4 Genomförande 
Utvecklingen av tärningsspelet Dice Fight för undersökningen har bestått av tre huvudsteg.

Skapandet av regelverket och spelmekaniken för själva spelet, digitaliseringen av detsamma,

samt en empirisk bakgrundsundersökning med hjälp av den analoga versionen av spelet. De

två förstnämnda stegen har skett iterativt för att i bästa mån uppnå deras respektive mål.

Målet med det första steget var att skapa ett spel som spelare upplever som underhållande,

men som samtidigt är så enkelt som möjligt för att det skall vara möjligt att samla in data

från spelomgångar samt begränsa antalet möjliga situationer som kan uppstå. Målet med

digitaliseringen har varit att skapa en digital version av samma spel som inte upplevs som

mindre underhållande på grund av att tärningen blir digital. Berglén (2010) konstaterade att

spelare upplevde att spel blev mindre underhållande då de fråntogs den fysiska kontrollen

av tärningen. Målet med bakgrundsundersökningen var att samla in data för att kartlägga

spelares psykologiska uppfattning av slump i ett enkelt tärningsspel. Detta resultat ligger i sin

tur som grund för de tärningsserier som  används i huvudundersökningen. 

4.1 Dice Fight – Slutliga regler
Detta kapitel förklarar spelet Dice Fights regler, som de ser ut i sitt slutliga tillstånd. Dessa är

således de regler som använts för både bakgrundsundersökningen och som implementerats i

den digitala versionen för huvudundersökningen. Följande underkapitel beskriver processen

för hur dessa regler har arbetats fram, tankegångar under arbetet samt motiveringar för de

designval som gjorts.

4.1.1 Spelets mål
Den spelare som först får 10 eller fler poäng vinner.

4.1.2 Inför spelet
Båda spelarna slår båda tärningarna varsin gång. Den spelare med högst summa börjar spela.

4.1.3 Spelets gång
Då det blir  en spelares tur har den två alternativ. Att slå  tärningarna eller att passa och

avsluta rundan. Om spelaren passar och avslutar rundan tilldelas motspelaren ett  poäng.

Om spelaren väljer att slå tärningarna kan två saker hända:

•••• Spelaren  slår  en  summa  som  överstiger  eller  är  samma  som  motståndarens,

alternativt att båda tärningarna blir lika (till exempel två ettor, två tvåor osv.). Turen

går över till motståndaren.

•••• Spelaren slår en summa som är mindre än motståndarens och tärningarna blir inte

lika. Motståndaren tilldelas två poäng och rundan avslutas.

Då en runda avslutats inleds direkt en ny runda om ingen spelare har nått tio poäng. Den

spelare som inte tilldelades poäng vid slutet av förra rundan inleder den nya rundan.
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4.1.4 Exempel
Motståndaren har slagit 8...

Exempel 1: ...Du slår också åtta 8. Turen går över till motståndaren.

Exempel 2: …Du slår 10. Turen går över till motståndaren.

Exempel 3: …Du slår 4. Motståndaren tilldelas två  poäng, rundan avslutas.

Exempel 4: …Du slår 6 men tärningarna visar två treor. Turen går över till motståndaren.

Exempel 5: …Du väljer att passa. Motståndaren tilldelas ett  poäng, rundan avslutas.

4.2 Processen – Skapandet av reglerna

4.2.1 Vem börjar slå?
Vem börjar spela, och vem inleder varje runda? Detta har itererats ett flertal gånger. Ett

alternativ var att låta spelarna börja varannan gång då spelet i undersökningen spelas två

gånger, detta alternativ hade inte försämrat spelet på något sätt, men jag ville redan från

början få spelarna att vara medvetna om att tärningarnas utfall kommer vara avgörande i

det  här  spelet.  Genom  att  inleda  med  varsitt  tärningsslag  anser  jag  att  detta  budskap

levereras till spelarna på ett konkret sätt. 

Vem börjar varje ny tur? Det vill säga, vem börjar då någon tilldelats poäng eller då någon

valt att passa? En variant som jag testade var att använda en positiv feedbackloop, detta

genom att låta den som just fått poäng börja slå. Detta resulterade i viss problematik som

fick mig att snabbt förändra denna mekanik. En spelare som dragit ifrån poängmässigt hade

lättare att ytterliggare utöka sin ledning, detta skapade situationer där spelare gav upp, eller

var så säker på sin ledning att den upplevde att det inte var nödvändigt att ta ställning till att

slå  eller  passa.  Det  beslutstagande  som  jag  ville  observera  blev  oväsentligt  och  således

fungerade inte mekaniken ihop med det som jag ville undersöka. Nästa variant var att låta

den  som  tilldelades  poäng  att  börja  nästa  runda,  men  om  en  spelare  passade  började

motståndaren nästa runda. Detta resulterade i att folk upplevde att passa som mer negativt

än  det  redan  är.  Då  jag  vill  att  det  skall  vara  ett  strategiskt  val  baserat  på  spelarnas

upplevelse av sannolikhet var det viktigt att inget av alternativen hade en allt för negativ

klang. Bara ordet  passa och att motståndaren tilldelas poäng upplevdes som nog negativt,

således kom den slutliga versionen att bli att den spelare som inte tilldelades poäng börjar

slå nästa runda, oavsett om poängen tilldelats genom en passning eller ett missat slag, då

detta i  bästa mån uppmuntrade det beteende som jag ville kunna observera. Genom att

alltid  låta  spelaren  som  inte  tilldelades  poäng  börja  slå  hålls  spelarnas  poäng  närmre

varandra, vilket gör att valet mellan att slå eller passa oftast blir mer relevant.
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4.2.2 Poängfördelning
Hur mycket  poäng skall  man få för  diverse  utfall? Skall  möjligheten till  olika  poäng vara

dynamisk  eller  statisk?  Inledningsvis  hade  jag  någonting  som jag  kallade  för  poängpott.

Denna var vid en rundas början två poäng. Om en spelare missade, det vill säga slog under

motståndaren,  tilldelades  motståndaren  hela  potten.  Om  någon  passade  tilldelades

motståndaren halva potten. Potten ökade med ett poäng varje gång någon slog två likadana

(det vill  säga två tvåor, två treor...).  Detta resulterade i att potten ibland var udda, vilket

gjorde  att  man  fick  avrunda  hälften  av  poängen  då  någon  passade.  Detta  system  blev

onödigt komplicerat av två anledningar; för det första blev det helt enkelt onödigt svårt för

spelare att förstå reglerna. För det andra kunde det uppstå situationer där potten blev så

pass stor att det inte var värt att riskera att slå. Det blev också en uppenbar taktik att inte

passa då potten var udda, och att åtminstone överväga att passa då den var jämn. Detta

påverkade i för stor grad det beteende som jag önskade observera. Jag ville observera hur

spelare upplevde diverse sannolikheter, inte hur stora belöningar och risker påverkade deras

beteende. Således valde jag att ta bort poängpotten och alltid låta en passning generera ett

poäng och en miss två poäng.

4.2.3 Att slå två lika 
Att slå båda tärningarna lika, exempelvis två fyror eller två ettor, har haft lite olika funktion

under  spelets  utveckling.  Det  huvudsakliga  syftet  med att  dessa  kombinationer  slår  alla

andra kombinationer är att förskjuta sannolikheterna i spelet så att de inte är alldeles för

enkla att beräkna. Till exempel är många medvetna om att sju är det vanligaste utfallet då

man  slår  tärningarna,  ett  speltest  visade  att  många  spelare  utgick  från  att  det  var  50%

sannolikhet att besegra en motståndare som slagit  sju.  Tack vare möjligheten att slå två

likadana blir detta inte helt sant, sannolikheten förskjuts så till den grad att det istället är

66,66% sannolikhet att klara sig om man slår ifall en motståndare slagit en sjua. Detta gynnar

min  undersökning  då  spelare  i  större  utsträckning  fattar  beslut  på  sin  magkänsla  i

kombination  med sin tidigare matematiska kunskap, istället för att bara grunda sina beslut

på exakta sannolikheter. Utöver detta fyller funktionen ett syfte rent spelmekaniskt genom

att bryta dödlägen. Om funktionen inte hade funnits hade sannolikheten att klara sig med

ett slag mot en spelare som slagit elva eller tolv varit näst intill obefintlig (1/12 respektive

1/36  ).  Nu  har  spelare  som minst  en  sannolikhet  av  1/6  att  klara  sig  oavsett  hur  högt

motståndaren har slagit. Återigen leder detta till att valet mellan att slå eller passa blir mer

relevant. Om funktionen inte hade funnits hade det i många lägen varit väldigt dumt att slå,

vilket hade gjort valet meningslöst. 

4.2.4 Att lägga sig eller att passa
Under spelets utveckling användes begreppet ”att lägga sig” som alternativ handling till att

slå. Detta byttes så småningom ut mot ”att passa” då det upplevdes som mindre negativt.

Att lägga sig upplevdes som negativt och blev således en mindre önskvärd handling då det

kändes som man resignerade snarare än gjorde ett taktiskt val.
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4.3 Den matematiska slumpen  
För att ge läsare en överblick över de matematiska aspekterna av spelet illustrerar detta

diagram  hur  stor  sannolikhet  en  spelare  har  att  lyckas  med  ett  slag  beroende  på  vad

motståndaren just har slagit. Dessa värden blir en intressant referenspunkt gentemot hur

spelare faktiskt verkar uppleva sina chanser att lyckas.

Det är viktigt att vara medveten om att det i Dice Fight går att räkna ut en optimal strategi

som  över  tid  genererar  mest  poäng,  detta  genom  att  beräkna  väntevärdet  för  olika

handlingar vid olika tillfällen. Att genomföra en sådan beräkning har dock visat sig betydligt

svårare än väntat på grund av den rekursion som kan uppstå i spelet. Om en motståndare

har  slagit  en  tia  (6,4)  och  man slår  en  fyra  (2,2)  så  klarar  du  dig  men din  motståndare

behöver endast slå en fyra eller högre. Detta resulterar i att en runda hypotetiskt sätt skulle

kunna pågå oändligt länge. Oavsett möjligheten att under spelets gång räkna ut en optimal

strategi är det viktigt att inse att  Dice Fight  är ett spel med ett övergripande mål; att vara

först till tio poäng, samt ett kortsiktigt mål, att vinna varje runda. Detta innebär att det i vissa

fall skulle kunna vara klokt att slå istället för att passa, även om oddsen för tillfället är emot

en. Detta kan teoretiskt sett innebära att spelare inte fattar ett nytt beslut vid varje tillfälle

utan följer en förutbestämd strategi. Detta är inte ett hinder för undersökningen men det är

viktigt att förstå att spelare ibland kanske inte agerar för att de har oddsen med sig utan för

att deras agerande påverkas av andra faktorer. Till exempel kan en spelare som ligger under
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följer på ett slag med värde X.



med flera poäng bli mer risktagande för att kunna komma ikapp. Detta leder till att spelare

kan agera på ett sätt även om de förväntar sig ett annat resultat än det de hoppas på. Detta

är någonting som jag inte hade möjlighet att ta hänsyn till vid bakgrundsundersökningen då

det fanns alldeles för många faktorer att ta hänsyn till, men det är viktigt att vara medveten

om  denna  problematik  och  hur  den  kan  ha  påverkat  resultatet  från

bakgrundsundersökningen.

4.4 Bakgrundsundersökning
Syftet med den bakgrundsundersökningen var att få information om hur spelare psykologiskt

upplever sannolikhet i  Dice Fight. Detta för att kunna skapa de serier av tärningsslag som

skall användas i huvudundersökningen. Ett alternativ till att genomföra denna undersökning

hade varit  att endast ta hänsyn till  andrahandsinformation. Till  exempel identifierade Sid

Meier att spelare i Civilisation Revolution upplevde oddsen 4:1 som mer fördelaktiga än vad

de  matematiskt  är  (Leahy  2010).  Utifrån  sådan  information  hade  jag  kunnat  skapa

tärningsserier där slag med just  de oddsen oftare hade varit  framgångsrika.  Ett allvarligt

problem med detta är att alla spel är unika och andra variabler än just sannolikhet spelar in

och  påverkar  spelares  uppfattning  av  slumpen.  Om  jag  baserat  mina  tärningsserier  på

information  hämtad  från  andra  spel  riskerar  de  att  inte  stämma  lika  bra   som  om

informationen kom från en undersökning med hjälp av spelet i  fråga,  Dice Fight.  Således

beslöt jag mig att genomföra en undersökning för att kunna basera mina tärningsserier på så

korrekt och relevant information som möjligt.

4.4.1 Bakgrundsundersökningens genomförande   
I  undersökningen spelade 20  personer  Dice  Fight med traditionella  fysiska  tärningar.  Då

spelare spelade mot varandra blev det totala antalet testfall 10 eftersom två individer deltog

i varje testfall. Alla testfall bestod av att de två  deltagarna spelade spelet två omgångar. 

Varje  testfall  inleddes  med  att  båda  deltagarna  fick  läsa  spelreglerna,  detta  så  att  alla

testpersoner fick precis samma information. Då båda spelarna kände sig redo fick de spela

spelet två gånger i följd. Genom observation fördes anteckningar över alla tärningsutfall för

att senare analyseras. Det som var intressant här var att kunna se när spelare misslyckades

med slag samt när de valde att passa. När spelarna avslutat den andra spelomgången fick de

svara på varsin enkät, se bilaga A. Syftet med denna enkät var att få en uppfattning om

testpersonernas spelvana. Hur de är som spelartyper; är det viktigt för dem att vinna då de

spelar spel? I enkäten fick testarna även ange vilken deras högsta utbildning inom matematik

och statistik är, detta för att jag skulle kunna se om nivån av utbildning påverkade spelarnas

agerande.  Dock  bör  det  här  noteras  att  alla  20  testpersoners  högsta  utbildning  inom

området framförallt spände mellan nivåer som motsvarar matematik C till matematik E vid

det svenska gymnasiesystem som tillämpas fram till och med vårterminen 2010. Några få

deltagare hade läst någon enstaka matematikkurs på högskolenivå, men dessa agerade inte

avsevärt annorlunda än de övriga testpersonerna. Slutligen bestod enkäten av åtta frågor
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om hur de skulle agera i olika specifika situationer i Dice Fight. Dessa situationer bestod alla

av lägen då motståndaren slagit antingen en sjua eller en nia, detta då ett antal pilotstudier

med  bekanta  visat  att  spelares  mest  intressanta  och  statistiskt  sett  missgynnsamma

ageranden skedde inom detta spann. Således var det intressant att försäkra mig om att få

information om hur spelare agerade i dessa situationer, både för att komplettera den data

som  samlats  in  genom  observationen,  samt  undersöka  om  spelarnas  svar  i  enkäten

överensstämmer med deras beteende då de aktivt spelar.

4.4.2 Observation
Illustrationen nedan visar  en  sammanställning över  hur  spelare  agerat  beroende på vad

motståndaren just slagit. Stapeln antal situationer visar hur många gånger situationen har

uppstått, de övriga staplarna illustrerar utkomsten av dessa situationer. Notera att utfallen

ett till tre saknas då dessa inte går att misslyckas emot.
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Figur 2: Sammanställning av spelares ageranden.
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Följande illustration visar hur samma fördelning av de möjliga utfallen ser ut i förhållande till

antal situationer. Staplarna visar andelen i procent.

4.4.3 Enkätundersökning
Bilaga B visar en sammanställning av hur spelare besvarade att de skulle agera i specifika

situationer. Sammanställningen är uppdelad i tre svarsgrupper. Spelare som ansåg att vinna

var en av de viktigaste faktorerna då de spelade spel, de som inte upplevde att vinna som

lika väsentligt samt alla svarande som en grupp.

4.5 Analys av resultatet från bakgrundsundersökningen
I  följande  kapitel  presenterar  jag  min  analys  av  de  resultat  som  presenterades  i  det

föregående  kapitlet.  Denna  analys  utgör  grunden  för  de  tärningsserier  som  används  i

huvudundersökningen.

4.5.1 Data från observation
Inledningsvis kan vi konstatera att den insamlade datan som illustreras i figur 1 och figur 2

visar två tydligt linjära mönster. Andelen lyckade slag är högre ju lägre summan som behöver

slås över är och andelen passningar är högre ju högre summa som måste besegras. Det finns

dock två intressanta fenomen att notera i dessa två dataserier. Dels att spelare egentligen

inte  börjar  överväga  att  passa  förens  motståndaren  har  slagit  en  åtta  eller  högre.  Det

förekom förvisso någon enstaka passning mot sjuor, men dessa utgjorde ungefär en procent

av de totala antalet fall. Dels att den linjära trenden i andelen lyckade slag gör en tydlig dipp
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då motståndaren slagit en åtta. Antalet misslyckade slag följer ett lite annorlunda mönster,

detta följer en andragradskurva som toppar på mitten och planar ut mot båda extremerna.

Detta då de båda extremerna representeras framförallt av lyckade slag eller passningar. De

tydligaste extremerna då det kommer till misslyckade slag ligger i spannet sju till tio. Dock

kan vi se att andelen passningar mot tior överstiger 60%, detta påvisar att spelarna upplever

det som en risk att slå mot en tia. Således kommer vi att titta närmre på just spannet sju till

nio, där vi kan notera ett flertal intressanta aspekter. 

4.5.2 När motståndaren slagit en sjua
I detta fall kan vi se att 25% eller vart fjärde slag är en miss och antalet passningar är i stort

sätt obefintligt. Detta tyder på att spelare inte ser det som en risk att slå mot en sjua, även

om endast tre av fyra slag lyckas. Att istället passa skulle i många lägen begränsa skadan till

en poäng till motståndaren och en chans till ett bättre utgångsläge i nästa runda, detta är

dock något som spelarna näst intill aldrig utnyttjar. Spelare verkar helt enkelt uppleva att slå

mot en sjua som en säker handling. 

4.5.3 När motståndaren slagit en åtta 
Här kan vi se att spelare börjar anse att det inte längre är lika säkert att slå, vart fjärde

tillfälle resulterar i en passning. Dock kan vi se att antalet misslyckade slag kryper allt närmre

antalet lyckade slag. Genom observation under undersökningen kan jag härleda att spelarna

här ofta överväger att  passa men allt  som oftast  väljer  att slå.  Spelare börjar  här förstå

konceptet men verkar fortfarande förvänta sig att lyckas med slagen oftare än de verkligen

gör.

4.5.4 När motståndaren slår en nia
Här ser vi den kanske största skillnaden i spelares upplevelse av sannolikhet och den faktiskt

matematiska.  Förvisso ökar andelen passningar avsevärt  till  nästan 40%, men det lämnar

60% av tillfällena då spelare väljer att slå, av dessa slag misslyckas spelare vid hela två av tre

tillfällen. Att spelare väljer att slå så pass ofta i förhållande till  att endast vart tredje slag

faktiskt lyckas är väldigt intressant. Detta tyder återigen på att spelare upplever sina chanser

som avsevärt högre än de matematiskt är.

4.5.5 Resultatet från enkätundersökningen
Data från enkätundersökningen visar hur spelare skulle agera vid specifika situationer då

motståndaren slagit antingen en sjua eller en nia. Enkätsvaren har också delats upp i två

grupper beroende på hur viktigt spelarna upplevde att det var att vinna då de spelar spel.

Både då motståndaren slagit en sjua och en nia kan vi se intressanta trender i enkätsvaren.

Sammanställningen av enkätsvaren presenteras i bilaga B.

4.5.6 När motståndaren slagit en sjua
I det fall där motståndaren slagit en sjua är alla spelare väldigt överens om att de alltid skulle

slå. Detta stämmer väl överens med den data som samlats in genom speltesten. Undantaget
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är att ca 18% av de svarande, oavsett inställning till vinnande, svarade att de skulle passa om

motståndaren slagit en sjua och de låg under med tre poäng. Detta är intressant då det inte

alls stämmer överens med hur spelare faktiskt agerade då de spelade spelet. De spelare som

svarat att de skulle passa då de låg under med tre poäng ställdes då de spelade spelet inför

dilemmat att slå mot en sjua vid fem tillfällen. Poängställningen var vid fyra av dessa tillfällen

underlägen med ställningarna 0 – 2,  0  – 2,  0  – 4,  samt 1 – 4,  vid det sista  tillfället  var

ställningen 2 – 2. Två av dessa underlägen, 0 – 4 och 1 – 4 stämmer väl överens med det

underläge som användes i enkäten, de två 0 – 2 underlägena är gränsfall då de i förhållande

till enkätfrågornas formulering ligger mitt emellan ett litet och markant underläge. I samtliga

fall väljer spelarna att slå, även om de i enkätsvaren uppger att de skulle passa mot en sjua

om de låg under med tre poäng.

4.5.7 När motståndaren slagit en nia
I de fall där motståndaren slagit en nia kan vi se två intressanta fenomen. För det första kan

vi se en tydlig skillnad mellan spelarna som ansåg att det var viktigt att vinna och de som inte

gjorde det. I alla lägen, förutom då man ligger under med tre poäng, svarar spelarna som

upplever att det är viktigt att vinna att de skulle passa i betydligt större utsträckning än de

som upplever att vinna är mindre viktigt. Vi kan alltså se en tydlig skillnad i beteende mellan

de två grupperna. Detta gör den andra intressanta aspekten än mer värd att notera. I det

läge där minsta andel  spelare skulle passa om motståndaren slagit  en nia skulle 55% av

spelarna passa. I det läge där flest angett att de skulle passa har ca 62% svarat att de skulle

passa. Då spelarna faktiskt spelade spelet passade de vid ungefär 38% av tillfällena. Detta vill

säga att spelarna angett att de skulle passa betydligt oftare än de faktiskt gjorde. Detta tyder

på att spelare, då de spelar spelet, verkligen har en annan psykologisk uppfattning av slump

än då de får reflektera över situationen i form av en enkätfråga. Detta påvisar vikten av att

undersöka hur spelare upplever slumpen då de faktiskt spelar ett spel, då de uppenbarligen

inte är helt medvetna om hur de verkligen skulle agera i en specifik situation då den uppstår

i verkligheten till skillnad från i form av en hypotetisk fråga.

4.6 Framställningen av tärningsserier
Den digitala versionen av Dice Fight som skall användas i undersökningen använder sig av tre

olika tärningsserier, en där sannolikhetsfördelningen är baserad på ren matematisk slump,

en  där  den  är  förskjuten  för  att  anpassa  sig  efter  spelares  förväntningar,  samt  en  där

sannolikhetsfördelningen är helt felaktig gentemot både matematisk slump och spelarnas

förväntningar. Den förskjutna versionen ökar sannolikheten att klara sig då motståndaren

har slagit en sjua, åtta eller nia. Detta då dessa är de tillfällen jag identifierat då spelare

förväntar sig  att  klara sig oftare  än de matematiskt  kommer göra.  I  serien  med felaktig

fördelning kan spelare över huvud taget  inte lyckas  med slag mot sjuor,  åttor eller  nior.

Detta för att tydligt skilja sig från spelares förväntningar. Ett antal metoder för att ta fram

dessa tärningsserier övervägdes under projektets gång.
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4.6.1 Manuell framtagning
En  metod  som  övervägdes  var  att  med  hjälp  av  fysiska  tärningar  slumpa  fram  en

tärningsserie och sedan manuellt förändra den på lämpliga ställen för att uppnå målet med

förskjutningarna. Avslutningsvis skulle dessa serier kodas in som statiska serier i den digitala

versionen. I grund och botten var detta en dålig metod med ett antal stora brister. För det

första är den enormt tidskrävande, då jag personligen måste genomföra förändringar och

hela tiden förhålla mig till att uppnå matematisk korrekthet, detta är något som på lång sikt

skulle  bli  väldigt  svårt  och  hur  jag  kom  att  förändra  serierna  skulle  kunna  påverka

undersökningen, med andra ord skulle undersökningen bli mindre professionell och mindre

tillförlitlig.  Utöver  detta  skulle  implementationen  vara  högst  oflexibel  då  man  för  att

förändra serierna i framtiden skulle behöva gå in i spelet och ändra på olika platser i koden.

4.6.2 Inläsning från textdokument och arrayupplägg  
Följande  metod  kom  inte  att  lösa  framtagningen  av  serierna,  men  det  kom  att  lösa

flexibilitetsproblemen vid framtida förändringar. Den digitala versionen förändrades så att

den innehåller en array som innehåller information om vilken runda det är och vilket slag det

är  i  rundan.  Vid  programstart  läser  programmet  in  data  från  en  textfil  till  denna  array.

Textfilen består av en serie heltal mellan 1 och 21, där varje heltal representerar ett unikt

utfall för tärningarna (exempelvis 1,2 eller 4,6), se bilaga C. Tabellen visar hur arrayen skulle

fyllas om textfilen bestod av talen ett till nio i stigande ordning och det maximala antalet slag

per runda vore tre. 

Tabell 1: Exempelarray i Dice Fight 

Runda 1 Runda n Runda n+1

Slag 1 1 4 7

Slag n 2 5 8

Slag n+1 3 6 9

Det maximala antalet slag per runda styrs av en variabel och är satt till 20, detta för att vara

säker på att det inte finns för lite slag i  en runda, det skulle uppstå viss problematik om

runda ett endast bestod av tre slag, men ingen spelare hade fått poäng inom ramen av dessa

slag. Som spelet är designat finns det en sannolikhet, om än väldigt liten, att en runda kan bli

oändligt lång under förutsättning att ingen spelare väljer att passa, för att undvika att detta

uppstår har alla rundor som det skapats tärningsserier för manuellt testats så att de inom

högst 20 slag har nått ett avslut. Just talet 20 valdes då det är ett par slag mer än vad den

absolut längsta rundan under den empiriska studien. Då en spelare i den digitala versionen
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tilldelas poäng börjar spelet genast hämta tärningsslag från nästa runda oavsett vart i den

tidigare rundan spelet befann sig. Detta innebär att alla rundor kommer inledas likadant i

alla  spelomgångar  under  den kommande  undersökningen,  men  de  kan  pågå olika  länge

beroende på spelares beteenden, dock aldrig längre än 20 slag. 

4.6.3 Slumptal och excell 
Detta  var  en  metod  som  strävade  efter  att  slumpa  fram  utfall  genom  att  använda

slumptalsfunktionen  i  OpenOffice.org  Calc.  Dock  stötte  jag  på  problem  med  automatisk

avrundning och en del andra funktioner som satte käppar i hjulet på vad jag ville genomföra,

således övergav jag snabbt denna metoden.

4.6.4 Slumptal och C++  
Den metod som faktiskt användes i framställningen av serierna var att generera en serie

slumptal mellan 1 och 21 genom ett program skrivet i C++. Detta program tar hänsyn till de

olika unika utfallens sannolikhet genom att tilldela varje utfall ett spann mellan 1 och 100

som motsvarar den matematiska sannolikhet som utfallet har. Till exempel har att slå en etta

och en tvåa dubbelt så stor sannolikhet som att slå två tvåor, detta då det finns två utfall

som resulterar i en etta och en tvåa (1,2 och 2,1) medan det endast finns ett utfall för två

tvåor (2,2). För att kontrollera programmets korrekthet lät jag det slå 10'000 tärningar och

avgöra i hur många fall den senast slagna tärningen klarade sig respektive misslyckades mot

den föregående tärningen enligt Dice Fights regler. Resultatet stämde väl överens med den

sannolikhetsfördelning som presenteras i kapitel 4.3.5. För att skapa den anpassade serien

lät jag programmet, under förutsättning att det föregående slaget var en sjua, åtta eller nia,

öka sannolikheten för att klara sig genom att förändra sannolikhetsfördelningen så att alla

utfall  som  leder  till  att  man  klarar  sig  ökar  och  de  som  resulterar  i  ett  misslyckande

reduceras.  Hur  mycket  sannolikhetsfördelningen  förskjuts  avgörs  genom  variabler  i

programmet.  Jag  valde  att  göra  en  relativt  markant  förskjutning,  detta  för  att  jag  i

undersökningen  hoppades  kunna  se  en  tydlig  skillnad.  Jag  hävdar  inte  att  detta  är  den

perfekta förskjutningen, om en sådan existerar. För att identifiera en sådan måste ett flertal

förskjutningar testas, vilket det inte fanns tid för under det här projektet. De ursprungliga

sannolikheterna att klara sig mot en sjua, åtta respektive en nia är 67%, 50% och 39%. I den

förskjutna versionen är sannolikheten att klara sig i samma situationer 75%, 60% respektive

50%, detta utan att påverka sannolikheten att klara sig mot övriga utfall. För att skapa den

felaktiga serien användes samma metod, men istället för att öka sannolikheten att klara sig

mot sjuor, åttor och nior togs möjligheten bort helt. För den läsare som vill  bekräfta att

denna metod är tillförlitlig och utför vad jag ovan påstår att den utför bifogas koden som jag

använt i bilaga D. För den vane programmeraren vill jag förvarna om att programmet varken

är snyggt eller effektivt skrivet, men det utför allt det behöver utföra för detta projekt. 
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4.7 Digitalisering
Jag beslöt mig tidigt för att digitalisera Dice Fight med hjälp av Game Maker 8 (YoYo Games,

2009), då detta är ett alldeles nog bra verktyg för att skapa ett spel av den typ jag strävade

efter att skapa. Målet med digitaliseringen var att föra över spelet till en digital miljö för att

kunna använda statiska tärningsserier. För att slutsatserna från bakgrundsundersökningen

skall vara så relevanta som möjligt är det viktigt att upplevelsen i så stor utsträckning som

möjligt stämmer överens med den som den analoga versionen tillhandahåller.

För att uppnå detta övervägdes flera alternativ. Ett av de mest intressanta alternativen var

att skapa en så verklighetstrogen simulering av tärningar som slås som möjligt. På detta sätt

skulle upplevelserna närma sig varandra. Detta implementerades aldrig då mina personliga

kunskaper  inom  grafik  och  fysikprogrammering  är  begränsade  och  ett  sådant  åtagande

skulle ha tagit  alldeles  för  mycket  tid  från  väsentligare  delar  av  projektet.  Om projektet

skulle skalats upp och kunskaperna att skapa en sådan simulering funnits inom projektet

hade detta varit önskvärt att implementera.

Det som faktiska kom att  implementeras är  en spelmekanik som bygger på att  spelaren

genom  att  skaka  musen  och  sedan  klicka  på  musknappen  skakar  om  respektive  slår

tärningarna.  Berglén  (2010)  noterade  att  spelare  upplevde  att  spel  blev  mindre

underhållande  då  spelare  tappade  kontroll  över  tärningen  då  datorn  slog  tärningar  åt

spelaren när spelaren klickade på en knapp. Genom att låta spelaren göra en rörelse som

relativt väl stämmer överens med att analogt slå en tärning hoppas jag att upplevelsen blir

mer lik den analoga. Detta förstärktes även med ljud samt enklare grafik. 
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5 Resultat och analys av huvudundersökning
Huvudundersökningen bestod av tre testgrupper om åtta individer vardera. Varje testgrupp

fick  spela  en  av  de  tre  olika  versionerna  av  Dice  Fight,  det  vill  säga  den  matematiska

versionen, versionen med anpassad fördelning samt versionen med helt felaktig fördelning.

Varje version testades alltså av totalt åtta individer. Totalt deltog 24 individer i studien. Alla

deltagare var antingen gymnasieelever eller högskolestudenter i Skövde. Detta resulterade i

att  samtliga  deltagare  har  åtminstone  någon  form  av  gymnasial  matematikutbildning.

Samtliga deltagare hade även någon form av erfarenhet från både analoga och digitala spel

sedan tidigare.

5.1 Enkätresultat
Samtliga deltagare fick svara på en enkät efter att de spelat Dice Fight. För enkätens exakta

utformning; se bilaga E. Bilaga F visar en sammanställning över hur deltagarna besvarade

enkäten. Kategorirubrikerna i tabellerna motsvarar frågorna i enkäten. Skicklighet respektive

Tur avser i vilken utsträckning deltagarna upplevde dessa faktorer som viktiga för framgång i

Dice Fight, 1 innebär att  det är helt ovidkommande, 10 innebär  att det är helt oumbärligt.

Din  tur  respektive  Motståndarens  tur  avser  hur  mycket  tur  denne  själv  respektive

motståndaren hade, 1 motsvarar ingen tur alls och 10 motsvarar mycket tur. Underhållande

respektive  Frustrerande  avser  hur  underhållande  respektive  frustrerande  Dice  Fight

upplevdes av deltagaren, 1 motsvarar  inte alls  och 10 motsvarar  mycket.  Vinst anger om

spelaren vann i bäst av tre matcher eller ej.

5.2 Observationsresultat
Då  deltagarna  spelade  Dice  Fight observerades  de  och  ljud  spelades  in  för  att  kunna

användas i en mer kvalitativ analys av resultatet då enkäten endast bidrar med kvantitativ

data. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att spelare som spelade versionen med felaktig

fördelning beteendemässigt skiljde sig från de andra två grupperna. När de gång på gång

misslyckades med slag mot sjuor, åttor och nior, slag som de förväntade sig att klara, började

de flertalet deltagare lägga händerna för ansiktet och sucka djupt. Exempelcitat från denna

testgrupp är bland annat ”Det är en grym värld vi lever i.”,  ”Det gick ju inte så bra...” och ”it

burns... it burns...”. Deltagarna i denna grupp beklagade sig även mer över andra otursamma

företeelser så som låga slag i allmänhet och osannolika misslyckanden som misslyckade slag

mot  fyror  och  femmor.  De  två  andra  grupperna  visade  inte  några  avsevärda  avvikelser

sinsemellan.

En  observation  som  är  intressant  men  inte  like  starkt  kopplad  till  undersökningen  var

deltagarnas  reaktion  på  slagmekaniken,  alltså  att  man  själv  fick  skaka  om  och  slå

tärningarna. De allra flesta deltagarna i samtliga testgrupper upplevde att det var roligt att

slå tärningarna på detta sätt. Efter undersökningen var genomförd  diskuterade jag denna

mekanik med ett par deltagare, som även efter att det avslöjats att det inte spelade någon
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roll hur man skakade tärningarna eller om man skakade dem alls,  fortfarande upplevde att

det kändes bra och naturligt att skaka tärningarna innan de slogs. Dock blev ett fåtal spelare

väldigt frustrerade då de var övertygade om att det gick att påverka slagen genom att skaka

tärningarna på olika sätt och de inte kunde identifiera dessa slagtekniker.

5.3 Analys av enkätresultat
Enkätresultatet visar på väldigt små skillnader mellan de olika testgrupperna, dock är den

kanske  viktigaste  observationen  att  de  individuella  svaren  varierar  över  ett  väldigt  stort

spann,  i  många fall  förekommer både ettor och tior  som svar  på samma fråga i  samma

testgrupp. Detta gör att det inte går att läsa ut allt för mycket ur detta resultat. I kapitlen

nedan analyseras de resultat som samlats in.

5.3.1 Skicklighet
Tabell 2 visar hur avgörande skicklighet är som faktor för framgång i Dice Fight enligt de olika

testgrupperna.

Tabell  2:  Medelvärden  för  i  vilken  grad  de  olika  testgrupperna  fann  skicklighet  som en

avgörande faktor för framgång i Dice Fight.

Skicklighet: medelvärden Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

4,38 3,75 3,5

Skicklighet upplevdes som viktigast då man spelade med felaktig fördelning, medelvärdet låg

här på 4,38 till skillnad från de andra grupperna där medelvärdet låg på 3,75 vid anpassad

fördelning  samt  3,5  vid  matematisk  fördelning.  Att  versionen  med  anpassad  fördelning

upplevdes  som  mer  skicklighetskrävande  än  den  med  matematisk  fördelning  stämmer

överens  med  hypotesen,  dock  sticker  det  ut  att  versionen  med  helt  felaktig  fördelning

upplevdes  som  mest  skicklighetsbaserad.  Skillnaden  mellan  den  mest  respektive  minst

skicklighetsbaserade versionen är dock endast  0,83,  vilket  på en tiogradig skala  och små

testgrupper är en väldigt marginell skillnad som jag inte vill tillskriva allt för stor mening.

5.3.2 Tur
Den mest turbaserade versionen var enligt testdeltagarna den med matematisk fördelning,

medelvärdet låg på 8,13. Den minst turbaserade versionen var enligt deltagarna den med

anpassad fördelning, medelvärdet låg på 7,5. Däremellan placeras felaktig fördelning med

ett medelvärde på 7,75. Dessa värden illustreras i tabell 3.
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Tabell  3: Medelvärden för i vilken grad de olika testgrupperna fann tur som en avgörande

faktor för framgång i Dice Fight.

Tur: medelvärden Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

7,75 7,5 8,13

Återigen  kan  vi  se  det  enligt  hypotesen  förväntade  utfallet  att  anpassad  fördelning

upplevdes  som  mindre  turbaserad  än  matematisk  fördelning,  men  även  här  sticker

versionen  med  felaktig  fördelning  ut  genom  att  inte  upplevas  som  väldigt  turbaserad.

Återigen kan vi se hur skillnaderna är väldigt små. Endast 0,63 skiljer den mest respektive

minst  turbaserade  versionen  åt,  vilket  åter  leder  till  att  jag  inte  vill  dra  några  direkta

slutsatser från detta. Ytterliggare en observation som är värd att notera är att versionen med

felaktig fördelning upplevdes som både mer tur- och skicklighetsbaserad. Även detta tyder

på att skillnaderna är för små för att leda till några tydliga slutsatser. 

5.3.3 Din respektive motståndarens tur
Detta är egentligen inte ett mått som är särskilt intressant att jämföra mellan testgrupperna,

utan  fungerar  snarare  som  kontrollvärde  för  att  se  om  deltagarna  som  grupp  upplevt

tärningsserierna  som  rättvisa.  Att  serierna  skulle  vara  rättvisa  är  i  sig  inte  ett  krav  för

undersökningen, men om någon serie skulle upplevts som väldigt orättvis skulle det kunna

påverka  hur  frustrerande  spelet  upplevs.  Dessa  bör  jämföras  individuellt  för  varje

spelomgång.  Då  deltagare  ett  spelade  mot  deltagare  två  måste  deras  svar  jämföras,

deltagare tres måste jämföras med deltagare fyras och så vidare. 

5.3.4 Underhållande
Tabell  4  jämför  hur  de  olika  testgrupperna  besvarat  frågan  om  hur  underhållande  de

upplevde Dice Fight.

Tabell 4: Medelvärden för i vilken grad de olika testgrupperna fann Dice Fight underhållande.

Underhållande:

medelvärden

Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

5,63 5 5,63

Versionerna med matematisk samt felaktig fördelning upplevdes som lika underhållande,

båda fick ett medelvärde på 5,63. Versionen med anpassad fördelning upplevdes som lite

mindre underhållande med ett medelvärde på 5. Detta resultat stämmer inte överens med

hypotesen  då  den  version  jag  förväntade  mig  skulle  upplevas  som  mest  underhållande
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upplevdes som minst underhållande. Det går dock åter att konstatera att skillnaderna är

ytters små, endast 0,63 enheter.

5.3.5 Frustrerande 
Tabell  5  jämför  hur  de  olika  testgrupperna  besvarade  frågan  om  hur  frustrerande  de

upplevde Dice Fight.

Tabell 5: Medelvärden för i vilken grad de olika testgrupperna fann Dice Fight frustrerande.

Frustrerande:

medelvärden

Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

4,25 5,63 3

Detta är  det resultat som kanske kan ses som mest  förvånande. Den version som enligt

enkätsvaren  upplevdes  som  minst  frustrerande  var  den  med  matematisk  fördelning,

medelvärdet låg på 3. Den mest frustrerande versionen var den med anpassad fördelning

med ett medelvärde på 5,63. Däremellan placerade sig versionen med felaktig fördelning

med 4,45 som medelvärde.

5.3.6 Vinnare och förlorare
Tabell 6, tabell 7 och tabell 8 visar och jämför enkätresultaten då de svarande har grupperats

in i två grupper. De som vann sin serie av tre matcher, respektive de som förlorade. Vinnarna

har vunnit åtminstone två av  tre matcher.  För ökad överskådlighet  visar  tabellen endast

medelvärdet av varje grupp. Eftersom att deltagarna spelade mot varandra består den totala

gruppen av fyra vinnare och fyra förlorare.  Värt att notera är att den vinnande spelaren

anses ha haft mer tur, både enligt denne själv och enligt dennes motståndare. Överlag kan vi

se att de förlorande spelarna upplever att skillnaden i tur var större än spelaren som vann,

detta speglar förmodligen spelarens frustration över förlusten snarare än någon orättvisa.

Denna  slutsats drar jag då de förlorande spelarna svarat att vinnarna hade mer tur än vad

vinnaren själv angav men de ansåg fortfarande att de hade relativt mycket tur själva.
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Tabell  6:  Medelvärden  av  enkätsvar  för  vinnande  respektive  förlorande  deltagare  i

testgruppen som spelade med felaktig fördelning.

Felaktig fördelning Medelvärde vinnare Medelvärde förlorare

Skicklighet 3,5 5,25

Tur 8,75 6,75

Din tur 7,5 4,75

Motståndarens tur 5,75 7,75

Underhållande 5,25 6

Frustrerande 4 4,5

Tabell  7:  Medelvärden  av  enkätsvar  för  vinnande  respektive  förlorande  deltagare  i

testgruppen som spelade med felaktig fördelning.

Anpassad fördelning Medelvärde vinnare Medelvärde förlorare

Skicklighet 4,5 3

Tur 5,25 9,75

Din tur 5,75 4,75

Motståndarens tur 3,5 8,25

Underhållande 3,75 6,25

Frustrerande 3,5 7,75
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Tabell  8:  Medelvärden  av  enkätsvar  för  vinnande  respektive  förlorande  deltagare  i

testgruppen som spelade med matematisk fördelning.

Matematisk fördelning Medelvärde vinnare Medelvärde förlorare

Skicklighet 4,25 2,75

Tur 8,25 8

Din tur 6,25 5,75

Motståndarens tur 5 7,5

Underhållande 6,25 5

Frustrerande 2,5 3,5

I och med denna uppdelning kan vi se ett par intressanta trender då vi jämför svaren från

vinnare  och  förlorare  i  samma  testgrupper.  I  testgruppen  som  spelade  med  felaktig

fördelning svarade de som vann matchen att spelet krävde mindre skicklighet och mer tur än

de som förlorade. I gruppen som spelade med anpassad fördelning angav vinnarna att det

var mer skicklighetsbaserat och avsevärt mindre turbaserat, förlorarna däremot upplevde att

det var väldigt turbaserat. Deltagarna som spelade med matematisk fördelning var ganska

överens  om att  spelet  var  relativt  turbaserat,  vinnarna svarade  8,25 och  förlorarna  8,0.

Däremot ansåg vinnarna att det krävdes mer skicklighet, 4,25 respektive 2,75. Den stora

avvikelsen  som  förekommer  här  är  just  att  vinnarna  och  förlorarna  som  spelade  med

anpassad fördelning inte var särskilt överens om hur pass viktig faktor tur var för framgång i

Dice  Fight.  Vi  kan  dock  se  ett  mönster  i  att  de deltagare  som förlorade i  gruppen med

anpassad fördelning upplevde att motståndarna hade mer tur än vad förlorarna i de andra

grupperna ansåg om sina respektive motståndare. Detta kan spegla av sig på uppfattningen

om hur viktigt tur är för framgång då de helt enkelt uppfattade att vinnarna hade mer tur än

vinnarna i de andra grupperna. Intressanta observationer går också att göra om man jämför

hur  vinnarna  respektive  förlorarna  i  de  olika  testgrupperna  har  besvarat  enkätfrågorna.

Tabell 9 och tabell 10 visar en jämförande sammanställning över hur deltagarna i de olika

testgrupperna  besvarade  frågan  om  hur  viktiga  faktorerna  tur  och  skicklighet  var  för

framgång i Dice Fight.
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Tabell  9: Jämförelse över hur viktigt vinnarna i de olika testgrupperna upplevde skicklighet

och tur i Dice Fight. 

Vinnare: medelvärden Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

Skicklighet 3,5 4,5 4,25

Tur 8,75 5,25 8,25

Tabell 10: Jämförelse över hur viktigt förlorarna i de olika testgrupperna upplevde skicklighet

och tur i Dice Fight. 

Förlorare: medelvärden Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

Skicklighet 5,25 3 2,75

Tur 6,75 9,75 8

Med detta som grund kan vi konstatera att de grupper som bestod av vinnare helt och hållet

följer  hypotesen  angående  skicklighet  respektive  slump.  Versionen  med  den  felaktiga

fördelningen upplevs som mest turbaserad (8,75) och minst skicklighetsbaserad (3,5), medan

versionen  med  anpassad  fördelning  upplevs  som  minst  turbaserad  (5,25)  och  mest

skicklighetsbaserad  (4,5).  Hypotesen  stämmer  inte  alls  lika  väl  överens  med

förlorargruppernas enkätsvar. Enligt dessa upplevdes versionen med felaktig fördelning som

mest  skicklighetsbaserad  (5,25)  och  minst  turbaserad  (6,75).  Minst  skicklighetsbaserad

upplevdes  versionen  med  matematisk  fördelning  (2,75),  och  mest  turbaserad  upplevdes

versionen med anpassad fördelning (9,75).  Slutligen  kan vi  se  att  uppfattningen om hur

underhållande  respektive  frustrerande  spelet  upplevdes  är  någonting  som  vinnarna  och

förlorarna är relativt överens om, med undantag från det faktum att förlorarna i gruppen

med anpassad fördelning upplevde spelet som avsevärt mer frustrerande än andra.  Tabell

11 och tabell 12 jämför hur underhållande respektive frustrerande vinnarna och förlorarna i

de olika testgrupperna upplevde Dice Fight.
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Tabell  11:  Jämförelse  över  hur  underhållande  och  frustrerande  vinnarna  i  de  olika

testgrupperna upplevde Dice Fight.

Vinnare: medelvärden Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

Skicklighet 5,25 3,75 6,25

Tur 4 3,5 2,5

Tabell  12:  Jämförelse  över  hur  underhållande  och  frustrerande  förlorarna  i  de  olika

testgrupperna upplevde Dice Fight.

Förlorare: medelvärden Felaktig fördelning Anpassad fördelning Matematisk fördelning

Skicklighet 6 6,25 5

Tur 4,5 7,75 3,5

Avvikelsen i svaren från förlorarna som spelade med anpassad fördelning skulle kunna bero

på att de upplevde att de hade mer otur, och vinnarna mer tur än i de övriga grupperna,

men enligt enkätsvaren var det även två av dessa fyra deltagare som angav att de upplevde

frustration över andra faktorer som inte är intressanta för undersökningen vilket gör denna

statistik aningen otillförlitlig. På frågan om det var någonting med  Dice Fight  som de fann

anmärkningsvärt svarade en av deltagarna ”Frustrerande att jag inte kunde förstå hur man

skaka för att slå bättre.” En annan av deltagarna fann det anmärkningsvärt ”Att man kunde

passa  sig  ut.”  Båda spelarna  upplevde att  andra  faktorer  än  de som var  intressanta  för

undersökningen  var frustrerande.

5.3.7 Sammanfattning
I  resultatet  från  samtliga  enkätfrågor  kan  vi  se  väldigt  små  skillnader  mellan  de  olika

versionerna, de placerar sig i olika ordningar från fråga till fråga och det går inte att se den

tydliga korrespondens som jag väntade mig mellan tur och skicklighet samt underhållning

och frustration. En del resultat går i lag med den uppsatta hypotesen, andra strider mot den

eller säger vare sig till eller ifrån. Detta gör att jag inte vågar dra några direkta slutsatser från

detta resultat utan väljer att lägga mer vikt på observationsresultatet. Varför enkätsvaren

inte  gav  tydligare  resultat,  undersökningens  brister  och  möjliga  förbättringar  i  studien

diskuteras utförligare i kapitel 6.
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5.4 Analys av observationsresultat
Observationsresultatet  visar  ganska  tydligt  att  de  spelare  som  spelade  med  en

slumpfördelning som inte alls stämde överens med deras förväntningar blev avsevärt mer

frustrerade än de som spelade med fördelning anpassad efter deras förväntningar samt de

som spelade med strikt matematisk fördelning. Mellan de andra två testgrupperna gick det

inte  att  tydligt  observera  någon  avsevärd  skillnad.  Detta  resultat  stämmer  väl  med

hypotesen om att spelare upplever frustration när slumpfördelningen inte stämmer överens

med deras förväntningar på denna. Att det inte genom denna typ av observation går att se

några  egentliga  skillnader  mellan  grupperna  som  spelade  med  matematisk  respektive

anpassad fördelning kan tyda på ett  flertal  saker,  denna undersökning förmår  dock inte

precisera detta ytterligare. En möjlighet är att den frustration som upplevs när skillnaderna

är mindre, till skillnad gentemot versionen med felaktig fördelning, blir även frustrationen

för  liten  för  att  identifiera  endast  genom  observation.  En  annan  möjlighet  är  att  då

avvikelsen mellan den förväntade slumpfördelningen och den faktiska fördelningen är så

pass små skulle deltagarna behöva utsättas för den under en längre tid för att påvisa någon

tydlig frustration. En tredje möjlighet är att jag i bakgrundsundersökningen missbedömt de

förväntningar som spelarna hade på slumpfördelningen i Dice Fight. 
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6 Slutsatser
Detta arbete har behandlat frågan hur spelupplevelsen i det enkla tärningsspelet Dice Fight

förändrades då slumpfördelningen anpassats efter eller avviker från spelarnas psykologiska

förväntningar på slumpfördelningen till skillnad från när slumpfördelningen bygger på strikt

matematik. En undersökning har genomförts där tre testgrupper om vardera åtta deltagare

har  spelat  var  sin  version  av  Dice  Fight under  observation  samt  besvarat  en

enkätundersökning.

6.1 Resultatsammanfattning
De  resultat  som  samlades  in  genom  observation  indikerar  tydligt  att  spelare  upplever

frustration då slumpen inte fungerar som spelarna förväntar sig. Dock krävs det en ganska

markant felaktighet mellan hur slumpen fördelas och hur spelare förväntar sig att den ska

fungera för att den tydligt skall visa sig då spelare endast utsätts för den under en kortare

period.  Det  gick  inte  att  observera  någon  skillnad  mellan  de  grupper  som  spelat  med

matematisk fördelning samt fördelning anpassad efter deras förväntningar. Detta kan bero

på  två  faktorer.  Den  ena möjligheten är  att  jag  i  analysen  av bakgrundsundersökningen

missbedömt  spelarnas  faktiska  förväntningar  på  slumpen  i  Dice  Fight,  den  andra  är  att

deltagarna skulle ha behövt utsättas för spelet under en längre period för att börja känna

frustration  över  de  mindre  skillnaderna  mellan  den  matematiska  och  den  förväntade

fördelningen. Det är dock påtagligt att när slumpen beter sig väldigt annorlunda än spelares

förväntningar uppstår frustration. Undersökningen utgick även från hypotesen att spelare

skulle uppleva Dice Fight  som mer skicklighetsbaserat och mindre slumpbaserat då hänsyn

tagits  till  spelarnas  förväntningar  på  slumpen.  Någon  sådan  korrespondens  gick  inte  att

påvisa i det material som samlats in under undersökningen, dock vill jag från detta inte dra

några  slutsatser  om  hypotesens  korrekthet  eller  felaktighet  då  allt  för  många  faktorer

påverkat det insamlade materialet, detta kommer diskuteras vidare i kapitel 6.2. 

6.2 Diskussion

6.2.1 Brister i undersökningen och Dice Fights utformning vid huvudstudien
Målet  med  denna  enkät  var att  samla  in  kvantitativ  data  över  i  vilken  mån  deltagarna

upplevde  Dice Fight  som tur- respektive skicklighetsbaserat samt i  vilken utsträckning de

upplevde spelet som underhållande respektive frustrerande. När vi studerar resultatet från

undersökningen som presenteras i  kapitel  5.1  blir  det  uppenbart  att  enkäten i  stor mån

misslyckas med detta. Svaren spänner generellt över hela den tiogradiga skalan och det går

inte att uttyda några egentliga mönster. Detta skulle kunna bero på tre olika faktorer, eller

en blandning av de tre. För det första består varje testgrupp endast av åtta individer, när

deltagarantalet är så pass lågt blir det svårare att se några mönster i statistiken då det helt

enkelt finns bristande lite statistik att ta hänsyn till. Dock förklarar inte detta den enorma

spridning i svaren som finns representerad i samtliga testgrupper. Detta uppfattar jag som
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en konsekvens av enkätens i stor mån bristande utformning, vilket är den andra faktorn,

dock upplever jag detta, även med resultatet i hand, som ett nödvändigt ont. Detta då man

hade kunnat specificera frågorna för att begränsa påverkan av utomstående faktorer, men i

och med detta skulle man tvinga deltagarna att aktivt fundera och reflektera över faktorer

som de annars inte intuitivt hade lagt märke till, vilket även det skulle kunna färga av sig på

resultatet. 

Ett tydligt exempel på detta är frågan om hur underhållande respektive frustrerande  Dice

Fight upplevdes. Min förhoppning var att slumpens beteende skulle spela en avgörande roll i

hur spelarna besvarade dessa frågor, denna förhoppning visade sig vara en aning naiv och en

erfarenhet som jag drar stor lärdom av. Hur underhållande spelet var påverkades i väldigt

stor grad av spelarens inställning. Spelare som lade ner mer tid på att fundera över hur den

bör agera upplevde generellt spelet som mer underhållande än spelare som bara drog till

med någonting utan större eftertanke. Spelare som var stressade sedan tidigare upplevde

spelet som mer frustrerande än spelare som upplevde att de kunde spela spelet i lugn och

ro.  Även  andra  faktorer  spelade  in,  bland  annat  ansåg  en  spelare  att  det  var  väldigt

frustrerande  att  spelet  inte  visade  hur  många  spelomgångar  varje  spelare  hade  vunnit,

någonting som för undersökningen är helt  ointressant men för denna individ blev väldigt

frustrerande.  En  annan  individ  upplevde  det  faktum  att  den  inte  kunde  förstå  hur

tärningarna skulle skakas för att generera högre utfall som väldigt frustrerande, trots att en

sådan funktion inte finns. Sammanfattningsvis är det väldigt individuellt vad som frustrerar

olika spelare, en generell fråga om hur frustrerande ett spel upplevs fångar inte riktigt det

som enkäten syftade till att fånga, även om jag i utvecklingen av Dice Fight  försökt att i så

stor utsträckning som möjligt begränsa spelet till moment som handlar just om slumpens

utfall. En tredje möjlig förklaring till de bristande resultaten är att hypotesen inte stämmer,

det finns en möjlighet att undersökningen försöker påvisa ett samband som inte finns. Dock

vågar jag inte förklara hypotesen som felaktig då resultatet från observationen i stor mån

styrker den.

Enkäten  frågade  även  efter  i  vilken  utsträckning  deltagarna  upplevde  att  skicklighet

respektive tur var nödvändiga faktorer i Dice Fight. Min hypotes här var att de versioner där

slumpen  inte  följde  deltagarnas  förväntningar  på  slumpen  skulle  upplevas  som  mer

turbaserade och tvärt om. Dock gick det inte att se något sådant resultat, i resultatet som

presenteras i kapitel 5.1 kan vi se hur samtliga testgrupper svarar väldigt lika på dessa två

frågor,  det  förekommer  vissa  mindre  variationer,  men  på  grund  av  testgruppernas

begränsade storlek vill jag inte dra några slutsatser då det inte går att se några påtagliga

skillnader. Att det inte gick att se någon påtaglig skillnad mellan de grupper som spelat med

anpassad respektive matematisk  fördelning upplever jag  inte som allt  för  förvånande då

skillnaderna mellan dessa två fördelningar kan ha varit för små för att påverka upplevelsen

under en så pass begränsad tidsperiod. Däremot att det inte syntes någon skillnad gentemot
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gruppen  som  spelade  med  totalt  felaktig  fördelning  upplevde  jag  inledningsvis  som

förvånande.  Observationen  då  deltagarna  spelade  visade  på  tydliga  skillnader,  men

enkätsvaren är väldigt lika de andra grupperna. Efter lite närmre studier av detta fenomen

har jag identifierat en brist i Dice Fights utformning. En uppfattning som finns representerad

i samtliga testgrupper är att man borde välja att slå, att passa upplevdes av många som att

fega ur, snarare än som ett strategiskt val. Då spelet spelades två och två triggade spelare då

ofta varandra att inte fega ur, det vill säga att välja att slå över att passa i större utsträckning

än vad som vore strategiskt  klokt. Konsekvensen av detta blir  att spelet absolut blir  mer

slumpbaserat då det helt enkelt är den spelare som slår högst som har goda chanser att

vinna,  snarare än  den spelare  som fattar  korrekta  val  i  hur den bör agera.  Då spelare  i

samtliga testgrupper upplevde valet mellan att slå och att passa som redundant försvann

den  egentligen  enda  skicklighetsbaserade  handlingen  från  spelet,  vilket  färgar  av  sig  i

enkätsvaren. Detta är ett problem som förmodligen uppstod i och med digitaliseringen av

Dice  Fight. Jag  upplevde  under  observationen  av  de  båda  att  deltagare  i

huvudundersökningen  upplevde  att  passa som  mer  negativt  än  deltagarna  i

bakgrundsundersökningen. Detta kan bero på att spelare i den analoga versionen, det vill

säga i  bakgrundsundersökningen,  fick  lägga fram sitt  val  att  passa  på valfritt  sätt.  Detta

innebär att de kunde formulera sig så att de förtydligade att de gjorde ett taktiskt val snarare

än att  de gav upp. Deltagare i  huvudundersökningen tvingades att  använda den digitala

versionens mekanik för att genomföra samma handling. Det vill säga, de tvingades klicka på

en stor knapp på vilken det stod ”Passa”, detta upplevdes av många spelare som att ge upp

eller  att  fega ur,  snarare  än  att  göra ett  taktiskt  val. En  tydlig trend är  att  spelare  som

upplevde valet som intressant och viktigt upplevde spelet som mer skicklighetsbaserat, och

spelare som snarare upplevde att den inte hade ett val utan var tvungen att slå för att inte

vara feg svarade i större utsträckning att skicklighet var helt ovidkommande i Dice Fight. För

att detta problem skulle ha kunnat undvikas hade samtliga deltagare behövt uppleva valet

av  agerande  som  relevant,  retrospektivt  hade  man  kunnat  uppnå  detta  genom  att  till

exempel representera spelmekaniken på ett annat sätt, ett alternativ hade varit att låta Dice

Fight vara ett fightingspel där mekaniken hade varit exakt densamma men alternativen hade

varit att kontra eller skydda sig, snarare än att slå eller passa, detta hade kunnat göra båda

alternativen till intressanta val då inget av dem har en så pass negativ ton som att passa.

Detta var någonting som jag försökte ta hänsyn till under utvecklingen av  Dice Fight,  dock

visade det sig att de förändringar jag gjort för att göra att passa till en intressant handling

inte var tillräckliga. Någonting som är värt att ta med sig om studien skall utvecklas vidare.

En annan möjlig lösning på detta problem hade varit att låta spelaren spela mot en digital

motståndare. Då en sådan inte skulle komma med kommentarer eller hävda att spelaren

fattade sina beslut på grund av feghet eller liknande skulle detta i högre grad uppmuntra

spelare att fatta taktiska val, snarare än att tvingas till ett val för att inte upplevas som feg

eller tråkig av sin motståndare. 
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Dessa brister leder sammantaget till att jag inte vill dra några direkta slutsatser av resultatet

från enkätsvaren, utan snarare dra lärdom till hur studien i både det konkreta fallet och även

generellt går att förbättra och istället lägga mer energi på den kvalitativa data som samlats

in genom observation.

6.2.2 Kvalitativa resultat
Av de resultat som presenteras i kapitel 5.2 kunde vi notera att det syns en tydlig skillnad i

spelares  frustration  då slumpen verkligen inte  betedde sig  som förväntat  av  deltagarna.

Detta stämmer överens med den hypotes undersökningen utgick ifrån. Utöver detta gick det

tydligt att se hur de deltagare som spelade med felaktig fördelning, det vill säga de som inte

kunde lyckas med slag mot sjuor, åttor samt nior, även blev mer frustrerade än deltagarna i

de andra grupperna vid mindre lyckade icke manipulerade utfall, till exempel vid låga slag.

Detta går att koppla till Monte Carlosyndromet (Epstein 1977). En spelare som har haft otur

förväntar sig att det skall vända och övergå i tur. När en sådan vändning inte sker blir spelaren

frustrerad. Spelare som upplever att de har haft mycket otur letar mer aktivt efter den tur som

den förväntar sig skall väga upp oturen. I och med detta blir den mer medveten om denna turs

uteblivande, vilket bidrar till att öka frustrationen vid moment som annars inte hade upplevts

som  frustrerande.  Detta  är  en  mycket  intressant  och  väldigt  viktig  iakttagelse.  Om  det

någonstans i ett spel uppstår frustration på grund av spelares missuppfattningar om slumpen

kan denna frustration lätt sprida sig till andra delar av spelet, som i sig själv inte hade upplevts

som frustrerande. Således blir det mycket viktigt för en speldesigner att se till att något sådant

moment inte finns i ett spel. I och med att det inte gick att se någon tydlig skillnad mellan de

övriga två grupperna kan vi konstatera att åtminstone under relativt kort exponeringstid ledde

en mindre missuppfattning inte till  någon påtaglig  frustration hos deltagarna.  Det  är  även

möjligt att jag i bakgrundsundersökningen identifierat en missuppfattning som inte finns, eller

inte är lika tydlig som jag väntat mig. En tredje möjlighet är att missuppfattningen faktiskt

finns, men på grund av att den inte är så pass stor krävs det en avsevärt längre exponeringstid

innan  frustration  växer  fram hos  spelarna.  Den  slutsats  vi  kan  dra  från  detta  är  att  små

skillnader mellan den verkliga slumpfördelningen och spelares förväntningar på denna på kort

sikt inte leder till någon avsevärd frustration hos spelaren. Däremot om det finns avsevärda

skillnader mellan den faktiska slumpfördelningen och spelarnas förväntningar kan det med

lätthet leda till frustration som även lätt sprider sig till andra spelmoment. Huruvida mindre

skillnader mellan den förväntade fördelningen och den faktiska fördelningen på längre sikt

leder till  frustration är  någonting som skulle behöva studeras vidare i framtida studier,  då

denna  studie  inte  kan  besvara  detta.  Vi  kan  dock  konstatera  att  det  är  viktigt  att  en

speldesigner  som  i  sitt  spel  identifierar  moment  där  spelares  förväntningar  på

slumpfördelningen avsevärt avviker från den faktiska fördelningen antingen eliminerar dessa

moment, eller korrigerar dem efter spelarnas förväntningar. Om en speldesigner identifierar

fall där det förekommer mindre avvikelser mellan spelarnas uppleva förväntningar och den

faktiska fördelningen är det inte fel att korrigera därefter, men det bör tas i beaktande att tiden

det kräver  att göra en sådan korrigering kanske är bättre lagd någon annanstans då denna

undersökning inte påvisar någon frustration i detta läge.  Det undantag där jag med denna
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undersökning som grund inte kan dra några slutsatser är om det är en mindre avvikelse som

spelaren kommer att uppleva ofta och över en längre tid, då detta moment inte täcks in av

undersökningen.

6.2.3 Tärningsslagsmekaniken  
Berglén  (2010)  konstaterade  att  digitala  spel  som  använder  en  tärningsmekanik  bör

representera tärningen (eller tärningarna) visuellt, då detta resulterade i mindre förvirring och

större underhållningsvärde. I och med min egen undersökning skulle jag vela bygga vidare på

denna slutsats och konstatera att Berglén är inne på rätt spår men inte följer det hela vägen ut.

Berglén visar på att desto närmre man i det digitala spelet kommer att representera en vanlig

fysisk  tärning  desto  mer  underhållande  upplevs  det  som,  dock  nöjer  han  sig  med  att

visualisera tärningen i form av en bild. Att låta spelaren själv uppleva att den skakar, blandar

och slår tärningarna bygger vidare på detta, att bättre representera en fysisk tärning. Detta var

ett mycket populärt inslag i min undersökning och många deltagare påpekade spontant att det

var  roligt  att  slå  tärningarna.  Det  är  även,  både  för  mig  och  för  deltagare  som  blivit

informerad om att mekaniken i Dice Fight endast är en placebomekanik, svårt att låta bli att

skaka om tärningarna innan man slår dem. Av detta kan vi konstatera att det är en väldigt

naturlig och intuitiv mekanik som inte är särskilt krävande att implementera.  

6.2.4 Användningsområde

Användningsområdet  för  denna  undersökning  är  väldigt  brett  och  innefattar  i  grund  och

botten  alla  spel  där  det  förekommer  någon  avsevärd  mängd  slumpmoment.  Mina

förhoppningar är att denna undersökning visar på vikten av att vara medveten om hur spelare

upplever slumpfördelningen i ett spel och hur slumpfördelningen faktiskt ser ut. Jag ämnar

inte tala om att en spelutvecklare måste göra si eller så, utan snarare visa på vilka problem

som kan uppstå om man visar bristande förståelse för detta fenomen under utvecklingen av ett

spel. Det är upp till varje speldesigner att avgöra hur mycket tid och energi som bör läggas på

detta i varje individuellt projekt. I somliga fall kan det förbättra en spelupplevelse att man

anpassar  slumpfördelningen  efter  spelares  förväntningar,  i  andra  fall  kan  det  lämna

spelupplevelsen oförändrad, i sådana fall är det kanske inte värt att lägga ner arbetstid på en

sådan  anpassning.  Slutligen  vill  jag  rekommendera  spelutvecklare  att  i  varje  individuellt

projekt försäkra sig om att det inte finns några moment där den faktiska slumpfördelningen

och spelarnas upplevelse och förväntan på densamma avsevärt avviker då detta kan leda till

frustration som lätt sprider sig till andra delar av spelet.

En  anekdot  från  denna  undersökning är  att  en  mekanik  där  spelare  själv  upplever  att  de

blandar och slår tärningarna upplevdes som underhållande och naturlig. Implementationen av

en sådan mekanik är inte särskilt krävande och skulle kunna tillföra något till flera digitala

tärningsbaserade spel.  Då denna mekanik inte testats grundligt  under undersökningen utan

bara funnits där vågar jag inte säga att den absolut är bättre än existerande modeller, en vanlig

sådan är en knapp som spelaren klickar på för att datorn skall slå tärningarna åt den. Dock

skulle jag värmt rekommendera utvecklare att undersöka vad en mekanik snarlik den i Dice

Fight skulle kunna tillföra till andra tärningsbaserade spel.
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6.3 Framtida arbete

Om tid  hade  funnits  hade  jag gärna  upprepat  studien med utökade testgrupper  samt med

hänsyn till de förbättringsförslag som diskuteras i kapitel 6.2. Detta för att kunna samla mer

användbar statistik för att bekräfta eller falsifiera den hypotes som det  i dagsläget inte går att

dra några egentliga slutsatser om. I en sådan undersökning skulle jag även lägga mer energi

på observationen då den har visat sig generera riktigt intressanta resultat, att filma deltagarna

skulle ge ett bra underlag för att komplettera den ljudinspelning som jag använt mig av. Om

det  hade  funnits  tillgång  till  riktigt  avancerad  teknik  hade  det  även  kunnat  tillföra  till

undersökningen  om  det  hade  funnits  möjlighet  att  maskinellt  läsa  av  deltagarnas

ansiktsuttryck medan de spelade Dice Fight i dagsläget har jag fått nöja mig med att avläsa

kroppsspråk och ljud.

Det skulle även vara intressant att komplettera undersökningen med att låta den inkludera

moment där deltagarna skulle utsättas för mindre avvikelser mellan sin upplevda förväntning

på slumpfördelningen och den faktiska fördelningen under en längre tid. Detta för att kunna

identifiera vad effekten av detta blir för att i sin tur kunna avgöra om det som spelutvecklare

över  huvud taget  är  värt  att  lägga  ner  energi  på att  kompensera  för  mindre  avvikelser.  I

dagsläget är detta en lucka som undersökningen inte kan svara på. 
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Bilagor
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Bilaga A - Enkät vid bakgrundsundersökning

Ålder: Kön: IDNo:

Vilken är din högsta utbildning inom matematik? Skriv ditt svar nedan.

                                                                                                                  

Vilken är din högsta utbildning inom statistik? Skriv ditt svar nedan.

                                                                                                                  

Hur regelbundet spelar du något av följande typer av spel? Ringa in det alternativ som

passar bäst.

Hazardspel (till exempel Poker, Roulette, Black Jack):

Dagligen. Någon gång i veckan. Någon gång i månaden. Mer sällan.

Data- eller TV-spel:

Dagligen. Någon gång i veckan. Någon gång i månaden. Mer sällan.

Brädspel:

Dagligen. Någon gång i veckan. Någon gång i månaden. Mer sällan.
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Om du svarat "Någon gång i veckan." eller "Dagligen." på någon eller några av speltyperna

ovan,  vilka  spel  spelar  du  oftast?  (Till  exempel  Poker,  World  of  Warcraft,  The  Sims,

Monopol) 

                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

Rangordna dessa påståendena 1 till 4, där ett 1 är det som stämmer bäst och 4 är det som

stämmer sämst. 

När jag spelar spel är det viktigast...

...att vinna!      

...att utmana mig själv.         

...att umgås med andra.      

...att upptäcka någonting nytt.      

På en skala från ett 1 till 10, där 1 är helt ovidkommande och 10 är helt oumbärligt.Hur

viktigt är följande faktorer för framgång i spelet du just spelat? 
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Skicklighet:

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Tur:

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Slump:    

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

På en skala från ett  1 till  10,  där  1 är  tråkigast  och 10 är  roligast.  Hur underhållande

upplevde du spelet?

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Din motståndare har just slagit en 7a och du ligger under med 4 mot 3, hur agerar du?

Passar Slår

Din motståndare har just slagit en 9a och du ligger under med 4 mot 3, hur agerar du?

Passar Slår

Din motståndare har just slagit en 9a och du leder med 4 mot 3, hur agerar du?

Passar Slår
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Din motståndare har just slagit en 7a och du leder med 4 mot 3, hur agerar du?

Passar Slår

Din motståndare har just slagit en 7a och du ligger under med 7 mot 4, hur agerar du?

Passar Slår

Din motståndare har just slagit en 9a och du ligger under med 7 mot 4, hur agerar du?

Passar Slår

Din motståndare har just slagit en 9a och du leder med 7 mot 4, hur agerar du?

Passar Slår

Din motståndare har just slagit en 7a och du leder med 7 mot 4, hur agerar du?

Passar Slår
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Bilaga B – Resultat från bakgrundsundersökningens enkätundersökning
Sammanställningen  är  uppdelad  i  spelare  som  ansåg  att  vinna  var  en  av  de  viktigaste

faktorerna då de spelade spel, de som inte upplevde att vinna som lika väsentligt samt alla

svarande  som  en  grupp.  Staplarna  visar  andelen  av  de  svarande  i  procent.  Rubrikerna

beskriver den angivna situationen i spelet. Då en liten ledning eller ett litet underläge anges

skiljer sig spelarnas poäng åt med ett poäng. Då en markant skillnad anges är skillnaden tre

poäng. Underrubriken anger vad motståndaren just har slagit, i samtliga fall är detta en sjua

eller en nia.
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Bilaga C – Tabell över heltalens mappning mot tärningsutfall

Heltal Tärningsutfall (tärning1,tärning2)

1 1,2

2 1,3

3 1,4

4 1,5

5 1,6

6 2,3

7 2,4

8 2,5

9 2,6

10 3,4

11 3,5

12 3,6

13 4,5

14 4,6

15 5,6

16 1,1

17 2,2

18 3,3

19 4,4
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20 5,5

21 6,6
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Bilaga D – Slumpgenerator för slag med två tärningar skrivet i c++
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <time.h>

#include <vector>

using namespace std;

int convertToDie(double rand, int lastRoll)

{

double span = 2.78; 

vector <double> weights;

double sevenScew = 1.44; //success 75%

double eightScew = 1.62; //success 60%

double nineScew = 1.68;  //success 50%

//Tilldelar spann till de olika utfallen.

weights.push_back(5.56); //3 (2+1)

weights.push_back(11.11); //4 (3+1)

weights.push_back(16.67); //5 (3+2)

weights.push_back(22.22); //5 (4+1)

weights.push_back(27.78); //6 (4+2)

weights.push_back(33.33); //6 (5+1)

weights.push_back(38.89); //7 (3+4)

weights.push_back(44.44); //7 (5+2)

weights.push_back(50.0); //7 (6+1)

weights.push_back(55.56); //8 (6+2)

weights.push_back(61.11); //8 (5+3)

weights.push_back(66.67); //9 (5+4)
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weights.push_back(72.22); //9 (6+3)

weights.push_back(77.78); //10(4+6)

weights.push_back(83.33); //11(5+6)

weights.push_back(86.11); //2 (1+1)

weights.push_back(88.89); //4 (2+2)

weights.push_back(91.67); //6 (3+3)

weights.push_back(94.44); //8 (4+4)

weights.push_back(97.22); //10(5+5)

weights.push_back(100.00); //12(6+6)

/*Om if-satserna som förskjuter sannolikheter kommenteras bort genererar programmet

en tärningsserie som inte förskjuter några sannolikhetsfördelningar.*/

//Förskjuter sannolikheter då föregående slag är 7.

if(lastRoll == 7)

{

double removed = 0;

int j = 1;

int k = 1;

for(int i = 0; i < 6; i++) 

{

weights.at(i) = weights.at(i)- j*sevenScew;

removed += sevenScew;

j += 1;

}

for(int i = 19; i >= 6; i--)

{
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weights.at(i) = weights.at(i) - k*removed/15;

k += 1;

}

}

//Förskjuter sannolikheter då föregående slag är 8.

if(lastRoll == 8)

{

double removed = 0;

int j = 0;

int k = 1;

for(int i = 0; i < 9; i++) 

{

weights.at(i) = weights.at(i)- j*eightScew;

removed += sevenScew;

j += 1;

}

for(int i = 19; i >= 9; i--)

{

weights.at(i) = weights.at(i) - k*removed/15;

k += 1;

}

}

//Förskjuter sannolikheter då föregående slag är 9.

if(lastRoll == 9)

{
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double removed = 0;

int j = 0;

int k = 1;

for(int i = 0; i < 11; i++) 

{

weights.at(i) = weights.at(i)- j*nineScew;

removed += sevenScew;

j += 1;

}

for(int i = 19; i >= 11; i--)

{

weights.at(i) = weights.at(i) - k*removed/10;

k += 1;

}

}

//Returnerar ett heltal mellan 1 och 21.

if(rand < weights.at(0))

{

return 1;

}

else if(rand < weights.at(1))

{

return 2;

}

else if(rand < weights.at(2))

{
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return 3;

}

else if(rand < weights.at(3))

{

return 4;

}

else if(rand < weights.at(4))

{

return 5;

}

else if(rand < weights.at(5))

{

return 6;

}

else if(rand < weights.at(6))

{

return 7;

}

else if(rand < weights.at(7))

{

return 8;

}

else if(rand < weights.at(8))

{

return 9;

}

else if(rand < weights.at(9))

{
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return 10;

}

else if(rand < weights.at(10))

{

return 11;

}

else if(rand < weights.at(11))

{

return 12;

}

else if(rand < weights.at(12))

{

return 13;

}

else if(rand < weights.at(13))

{

return 14;

}

else if(rand < weights.at(14))

{

return 15;

}

else if(rand < weights.at(15))

{

return 16;

}

else if(rand < weights.at(16))

{
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return 17;

}

else if(rand < weights.at(17))

{

return 18;

}

else if(rand < weights.at(18))

{

return 19;

}

else if(rand < weights.at(19))

{

return 20;

}

else if(rand < weights.at(20))

{

return 21;

}

return 0;

}

int main()

{

double random;

double die = 0;

int lastRoll = 0;

ofstream serie("serie.dat");
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double lostToFour = 0;

double lostToFive = 0;

double lostToSix = 0;

double lostToSeven = 0;

double lostToEight = 0;

double lostToNine = 0;

double lostToTen = 0;

double lostToEleven = 0;

double lostToTwelve = 0;

double two = 0;

double three = 0;

double four = 0;

double five = 0;

double six = 0;

double seven = 0;

double eight = 0;

double nine = 0;

double ten = 0;

double eleven = 0;

double twelve = 0;

int totalRolls = 0;

srand ( time(NULL) );

for(int i=0; i < 10000; i++)

{

random = rand() % 100; //Slumpar spann.
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int combination = convertToDie(random, lastRoll);  //Kontrollerar vilket tärningsvärde spannet

motsvarar.

//Mappar heltalet (1-21) mot ett tärningsvärde (2-12)

if(combination == 1)

{

three += 1;

die = 3;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 2)

{

four += 1;

die = 4;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 3)

{

five += 1;

die = 5;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 4)

{

five += 1;

die = 5;

totalRolls += 1;

}

60



if(combination == 5)

{

six += 1;

die = 6;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 6)

{

six += 1;

die = 6;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 7)

{

seven += 1;

die = 7;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 8)

{

seven += 1;

die = 7;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 9)

{

seven += 1;

die = 7;
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totalRolls += 1;

}

if(combination == 10)

{

eight += 1;

die = 8;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 11)

{

eight += 1;

die = 8;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 12)

{

nine += 1;

die = 9;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 13)

{

nine += 1;

die = 9;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 14)

{

62



ten += 1;

die = 10;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 15)

{

eleven += 1;

die = 11;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 16)

{

two += 1;

die = 2*10;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 17)

{

four += 1;

die = 4*10;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 18)

{

six += 1;

die = 6*10;

totalRolls += 1;

}
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if(combination == 19)

{

eight += 1;

die = 8*10;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 20)

{

ten += 1;

die = 10*10;

totalRolls += 1;

}

if(combination == 21)

{

twelve += 1;

die = 12*10;

totalRolls += 1;

}

if(lastRoll == 4)

{

if(die < lastRoll)

{

lostToFour += 1;

}

}

if(lastRoll == 5)

{
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if(die < lastRoll)

{

lostToFive += 1;

}

}

if(lastRoll == 6)

{

if(die < lastRoll)

{

lostToSix += 1;

}

}

if(lastRoll == 7)

{

if(die < lastRoll)

{

lostToSeven += 1;

}

}

if(lastRoll == 8)

{

if(die < lastRoll)

{

lostToEight += 1;

}

}

if(lastRoll == 9)

{
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if(die < lastRoll)

{

lostToNine += 1;

}

}

if(lastRoll == 10)

{

if(die < lastRoll)

{

lostToTen += 1;

}

}

if(lastRoll == 11)

{

if(die < lastRoll)

{

lostToEleven += 1;

}

}

if(lastRoll == 12)

{

if(die < lastRoll)

{

lostToTwelve += 1;

}

}

if(die > 12)
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{

die = die / 10;

}

lastRoll = die; //Registrerar slaget som senaste slag.

//skriver tärningsslaget till en textfil.

serie << combination << endl;

//Skriver tärningsslaget i kommandotolken.

cout << die << endl;

}

serie.close();

//Skriver ut i hur många av fallen slagen lyckas respektive misslyckas.

cout << "Success against FOUR " <<100 - lostToFour / four *100 <<"% of the times." << endl;

cout << "Success against FIVE " <<100 - lostToFive / five *100 <<"% of the times." << endl;

cout << "Success against SIX " <<100 - lostToSix / six *100 <<"% of the times." << endl;

cout <<  "Success against SEVEN " <<100 - lostToSeven / seven *100 <<"% of the times." <<

endl;

cout << "Success against EIGHT " <<100 - lostToEight / eight *100 <<"% of the times." << endl;

cout << "Success against NINE " <<100 - lostToNine / nine *100 <<"% of the times." << endl;

cout << "Success against TEN " <<100 - lostToTen / ten *100 <<"% of the times." << endl;

cout << "Success against ELEVEN " <<100 - lostToEleven / eleven *100 <<"% of the times." <<

endl;

cout << "Success against TWELVE " <<100 - lostToTwelve / twelve *100 <<"% of the times." <<

endl;

cout << "Ammount of twoes = " << 100 * two / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of threes = " << 100 * three / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of fours = " << 100 * four / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of fives = " << 100 * five / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of sixes = " << 100 * six / totalRolls << "%" << endl; 
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cout << "Ammount of sevens = " << 100 * seven / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of eights = " << 100 * eight / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of nines = " << 100 * nine / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of tens = " << 100 * ten / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of elevens = " << 100 * eleven / totalRolls << "%" << endl; 

cout << "Ammount of twelves = " << 100 * twelve / totalRolls << "%" << endl; 

cin.get();

cin.ignore();

};
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Bilaga E – Enkät vid huvudundersökning
Ålder: Kön:

IDNo:

Vilken är din högsta utbildning inom matematik? Skriv ditt svar nedan.

                                                                                                                  

Hur regelbundet spelar du något av följande typer av spel? Ringa in det alternativ som

passar bäst.

  

Hazardspel (till exempel Poker, Roulette, Black Jack):

Dagligen. Någon gång i veckan. Någon  gång  i  månaden.

Mer sällan.

Data- eller TV-spel:

Dagligen. Någon gång i veckan. Någon  gång  i  månaden.

Mer sällan.

Brädspel:
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Dagligen. Någon gång i veckan. Någon  gång  i  månaden.

Mer sällan.

Om du svarat "Någon gång i veckan." eller "Dagligen." på någon eller några av speltyperna

ovan,  vilka  spel  spelar  du  oftast?  (Till  exempel  Poker,  World  of  Warcraft,  The  Sims,

Monopol) 

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

Rangordna dessa påståendenden 1 till 4, där ett 1 är det som stämmer bäst och 4 är det

som stämmer sämst. 

När jag spelar spel är det viktigast...

...att vinna!      

...att utmana mig själv.         

...att umgås med andra.      

...att upptäcka någonting nytt.      

På en skala från ett 1 till 10, där 1 är helt ovidkommande och 10 är helt oumbärligt.Hur

viktigt är följande faktorer för framgång i Dice Fight? 

Skicklighet:
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1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Tur:

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Hur mycket tur upplevde du att du hade då du spelade Dice Fight? På en skala från ett 1 till

10, där 1 är "Ingen tur alls." och 10 är "Mycket tur." 

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Hur mycket tur upplevde du att din motståndare hade då du spelade  Dice Fight? På en

skala från ett 1 till 10, där 1 är "Ingen tur alls." och 10 är "Mycket tur." 

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Hur underhållande upplevde du spelet? På en skala från ett 1 till 10, där 1 är "Inte alls

underhållande." och 10 är "Mycket underhållande." 

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Hur frustrerande upplevde du spelet? På en skala från ett  1 till  10,  där  1 är  "Inte alls

frustrerande." och 10 är "Mycket frustrerande." 

1              2              3             4              5              6              7              8              9              10

Spelade du efter någon särkild strategi då du spelade Dice Fight, vad var i så fall din strategi

och varför?
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Var  det  någonting som du upplevde  som anmärkningsvärt  med  Dice  Fight,  och  i  så  fall

varför?
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Bilaga F – Sammanställning av enkätsvar från huvudundersökning
 

Tabell  13:  Sammanställning  av  enkätsvar  från  testgruppen  som  spelade  med  felaktig

fördelning.

Deltagare Skicklighet Tur Din tur Motstånd

arens tur

Underhåll

ande

Frustreran

de

Vinst

1 3 7 6 5 5 4 ja

2 4 7 6 10 7 4 nej

3 4 8 7 5 4 3 ja

4 4 8 5 6 6 3 nej

5 6 10 7 3 7 7 ja

6 3 8 4 6 6 6 nej

7 1 10 10 10 5 2 ja

8 10 4 4 9 5 5 nej
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Tabell  14:  Sammanställning  av  enkätsvar  från  testgruppen  som  spelade  med  anpassad

fördelning.

Deltagare Skicklighet Tur Din tur Motstånd

arens tur

Underhåll

ande

Frustreran

de

Vinst

1 3 8 8 3 5 5 ja

2 1 10 3 7 5 10 nej

3 8 10 7 7 8 5 nej

4 7 1 3 2 1 1 ja

5 5 5 8 3 5 5 ja

6 2 9 2 9 7 8 nej

7 1 10 7 10 5 8 nej

8 3 7 4 6 4 3 ja
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Tabell  15: Sammanställning av enkätsvar  från testgruppen som spelade med matematisk

fördelning.

Deltagare Skicklighet Tur Din tur Motstånd

arens tur

Underhåll

ande

Frustreran

de

Vinst

1 5 6 3 7 5 3 nej

2 3 8 5 5 4 3 ja

3 7 7 5 5 7 1 ja

4 1 10 10 10 8 6 nej

5 1 10 6 8 6 1 nej

6 4 10 7 6 7 4 ja

7 3 8 8 4 7 2 ja

8 4 6 4 5 3 5 nej
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