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Sammanfattning 
 

Detta arbete studerar huruvida en dynamisk balansering av rättvisa kan förhöja 

spelares uppfattning av balans i tävlingsinriktade asymmetriska spel. Arbetet grundar 

sig på att balans är relativt vilket gör att statisk balansering i tävlingsinriktade 

asymmetriska spel kan uppfattas som orättvisa. Arbetet utgår ifrån Schell och Sirlins 

definitioner av balans samt bygger på deras teorier om hur ett rättvist spel bör 

designas. Ett kortspel med en dynamisk balanseringsmekanik utvecklas och testas av 

tre grupper där en grupp spelar utan den dynamiska balanseringsmekaniken, en 

grupp spelar med den och en grupp spelar både med och utan den dynamiska 

balanseringsmekaniken. Under undersökningen erhålls data dels genom observation 

av spelandet och dels från semistrukturerade intervjuer. Resultaten ger ingen 

enhetlig bild men tyder på att en dynamisk balanseringsmekanik kan förhindra att 

obalans uppstår samt att det i de grupper den använts upplevdes öka spelets 

underhållningsvärde.   

Nyckelord: Tävlingsinriktade spel, asymmetriska spel, balansering, dynamisk 

balans, rättvisa.
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1 Introduktion 

För att ett tävlingsinriktat spel ska kunna vara tävlingsinriktat måste spelet ha en rättvis 

balansering. Ändå är vad som är balanserat svårt att greppa då det ligger i spelarens 

uppfattning av vad en rättvis balansering innebär. Sirlin (2008a) skriver följande om balans: 

 ”A multiplayer game is balanced if a reasonably large number of options available to the 

player are viable—especially, but not limited to, during high-level play by expert players” 

I detta arbete analyseras denna definition. Dessutom utreds begreppen rättvisa och dugliga 

alternativ. Men något denna definition tydligt visar är att vad som är balanserat kan skilja sig 

mellan ovana spelare och expertspelare. Med statiskt balanserade spel är detta ofta ett 

faktum då balans är relativt. Mitt mål är att adressera detta problem genom att applicera en 

dynamiskt balanserande mekanik i ett tävlingsinriktat asymmetriskt spel som låter spelares 

egen uppfattning av effektiviteten hos olika strategier styra spelets balans. Min hypotes är att 

detta skulle förhöja uppfattningen av hur rättvist spelet uppfattas.  

För att uppnå detta utformas ett kortspel inspirerat av fightingspel. Undersökningen utförs 

med tre grupper med två personer i varje grupp. En utav grupperna spelar med den 

dynamiskt balanserande mekaniken applicerad, en grupp spelar utan den dynamiskt 

balanserande mekaniken, och en grupp spelar både med och utan den dynamiskt 

balanserande mekaniken. Genom observationer och kvalitativ data ifrån semistrukturerade 

intervjuer jämförs spelarnas uppfattning av balansen av rättvisa då spelarna spelar med en 

dynamisk balans av rättvisa med den uppfattade balansen av rättvisa då spelarna inte spelar 

med en dynamisk balans av rättvisa. 

Spelet som utvecklats är ett asymmetriskt kortspel där spelarna väljer två karaktärer vardera 

utifrån sex möjliga karaktärer. Målet är sedan att besegra motståndarens karaktärer innan 

motståndaren besegrar dina. För att det utvecklade spelet skulle kunna ligga som grund till 

undersökningen behövde det uppfylla följande kriterier: Det måste gå snabbt att lära sig, 

snabbt att utveckla sin skicklighet i samt inte ta längre än 30 minuter att spela. Detta ledde 

till att grundmekaniken bygger på double-blind guessing (Sirlin, 2008c) samt ett 

energisystem som främjar spelarnas behov av yomi (Sirlin, 2009). Eftersom karaktärerna 

och deras handlingar är vad som kan upplevas som orättvisa är balansen mellan karaktärerna 

central vid spelets utveckling. Upplevs karaktärerna vara för obalanserade blir spelet 

ospelbart utan en dynamisk balansering vilket leder till ett vinkat resultat. Är karaktärerna 

för balanserade går det inte att bekräfta huruvida en dynamisk balans förhöjer upplevelsen 

av rättvisa eller inte då det inte finns något behov av den ur den aspekten.  
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2 Bakgrund 

En speldesigners huvudsakliga uppgift är att skapa bra spel, men vad som är bra är subjektivt 

i allra högsta grad. När är ett spel bra? Självklart beror detta på vem spelet är ämnat för och i 

vilket sammanhang. Men i de flesta fall är det hur underhållande ett spel är som är den 

avgörande faktorn till om det blir framgångsrikt eller inte.  

Huruvida en spelare blir underhållen eller inte beror på en rad olika faktorer; om grafiken är 

tilltalande, om ljudet känns väl integrerat med spelet, om det har en intressant handling, med 

mera. Men den kanske mest avgörande faktorn till hur underhållna spelare blir av ett spel är 

hur väl spelet är balanserat.  

I detta arbete utgår jag dels ifrån Schells (2008) definition av balans då den innefattar många 

olika aspekter av balans, men även Sirlins (2008a) definition då den är mer inriktad mot 

tävlingsinriktade spel. Anledningen till att utgå ifrån två definitioner av balans grundar sig i 

att balans är ett brett begrepp (vilket antyds i Schells definition) vilket måste belysas, men att 

jag dessutom vill använda en definition som är mer riktad till detta arbetets område, vilket 

görs genom att dessutom utgå från Sirlins definition. 

2.1 Balans 

Jesse Schell (2008) liknar balans i spel vid skapandet av ett nytt matrecept. Man kanske vet 

ungefär vilka ingredienser som passar med varandra och vilka som är goda i sig, men hur 

lyckad maträtten blir hänger väldigt mycket på hur mycket av varje ingrediens man 

använder. Maträtten är som godast vid en viss balans av ingredienserna. Men vad som är gott 

och inte är ju relativt till vem som smakar, precis som att vilka spel som är bra är relativt till 

vem som spelar. Balans är alltså en subjektiv egenskap eftersom vad som upplevs som 

balanserat för en person kan upplevas som obalanserat för en annan person.  

Schell tar upp en rad olika ingredienser man har möjligheten att balansera gentemot 

varandra på olika sätt. Genom att justera aspekter såsom ett spels komplexitet, 

svårighetsgrad, mängd slump eller tidslängd justerar man alltså spelets balans. Den aspekt 

som detta arbete lägger störst fokus på är balansen av aspekten rättvisa. 

David Sirlin (2008a), lead designer av bland annat Super Street Fighter II Turbo Remix 

(Capcom, 2008) definierar balans i flerspelarspel enligt följande: 

”A multiplayer game is balanced if a reasonably large number of options available to the 

player are viable—especially, but not limited to, during high-level play by expert players” 

Eftersom Sirlin fokuserar på tävlingsinriktade asymmetriska spel, precis som detta arbete, är 

hans definition högst relevant. Men för att förstå hans definition krävs en förståelse för vad 

han menar med viable options som jag i detta arbete översatt till dugliga alternativ. 

2.2 Dugliga alternativ 

Sirlins (2008a) definition fokuserar på balansen mellan vilka alternativ spelaren har tillgång 

till gentemot deras duglighet i en beslutssituation i ett spel. Om ett alternativ väger tyngre i 

alla lägen kommer spelet högst troligt upplevas som obalanserat då valet av det alternativet 
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är självklart. Spelaren behöver alltså egentligen aldrig göra något val då det alternativet alltid 

är bäst. Ett sådant alternativ är ett dominant alternativ.  

 

Motsatsen till dominanta alternativ är odugliga alternativ. Dessa är alltid underlägsna andra 

alternativ. Sirlin (2008b) menar att odugliga alternativ endast gör spelet svårare att förstå 

utan att bidra till att spelet blir intressantare att spela. Det leder till förvirring för nybörjare 

eftersom de tvingas analysera flera val än nödvändigt samt att denna typ av alternativ är 

meningslösa för erfarna spelare eftersom de aldrig kommer välja dem. 

Det finns dock personer som motsätter sig Sirlins förkastning av odugliga alternativ. Mark 

Rosewater (2002) som är designer av expansioner till kortspelet Magic: The Gathering 

(Garfield, 1993) menar att det finns argument för odugliga alternativ. I en av de punkter han 

tar upp menar han att variationen av korts duglighet är positivt för nybörjare. Eftersom man i 

Magic: The Gathering väljer vilka kort man ska ha i sin lek är uppfattningen av vad som är 

bra och dåligt nyckeln till att lära sig ta bra beslut. Genom att variera hur bra kort är tränas 

personers förmåga att urskilja bra kort från dåliga kort. Det är alltså en viktig del i spelares 

utveckling inom spelet.  

Ariely (2008) visar i en studie av personers val att deras val påverkas av vilka alternativ som 

presenteras.  

Tabell 1 Baserad på alternativen undersökningspersonerna fick välja mellan i Arielys (2008) studie. 

1 Web subscription $ 59 

2 Print subscription $ 125 

3 Web & Print subscription $ 125 

 

I tabell 1 ser man tydligt att det egentligen bara finns två beslut att ta: antingen alternativ ett 

eller alternativ tre. Alternativ två är odugligt eftersom alternativ tre innehåller både alternativ 

ett och två för samma pris som alternativ två. I hans undersökning där han frågade 100 

studenter vad de skulle välja valde 16% alternativ ett, 0% alternativ två och 84% alternativ 

tre. När han sedan tog bort alternativ två, eftersom ändå ingen valde det, gjorde han om 

undersökningen. Resultatet blev därefter att 68% valde de första alternativet och 32% valde 

det tredje. Vilka beslut som tas baseras alltså inte på alternativets absoluta värde, utan dess 

relativa värde till de alternativ som finns. Har man svårt att uppskatta ett alternativs värde är 

därför odugliga val ett bra sätt att påvisa värdet hos de som är dugliga. 

Risken att spelare upplever ett spel med odugliga alternativ som obalanserat är alltså inte lika 

självklar som den är då det finns dominanta alternativ. Fokus vid implementationen av spelet 

i detta arbete kommer därför inte ligga i att eliminera odugliga alternativ. Men i enlighet med 

den första delen av Sirlins (2008a) definition av balans bör båda parterna i ett flerspelarspel 

ha en hyfsad mängd dugliga alternativ.  

Den andra delen av Sirlins definition ”[…] – especially, but not limited to, during high-level 

play by expert players”, innehåller ett intressant antagande. Den syftar till att spelet bör 

fokusera på att expertspelare har tillräckligt många dugliga alternativ. Balans för spelare med 
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lägre skicklighetsnivå är alltså sekundärt. Detta för oss till en av de ingredienser Schell 

(2008a) skriver om att man bör balansera, nämligen rättvisa. 

2.3 Rättvisa 

För att återknyta till Schells (2008) liknelse av ett matrecept är ju en maträtts ingredienser 

balanserade endast för de som tycker om maträtten. Är ett spel endast balanserat för 

expertspelare finns det risk för att spelare som inte faller in i den kategorin inte upplever 

spelet som balanserat. Men eftersom balans är en subjektiv egenskap är det omöjligt att göra 

spelet balanserat för alla. Dustin Browder (2011), lead designer för StarCraft 2: Wings of 

Liberty (Blizzard Entertainment, 2010), menar att målet alltid är att balansera med hänsyn 

till spelare oavsett skicklighetsnivå. Men han erkänner också att det viktigaste är att spelet är 

balanserat utifrån experternas uppfattning av balans. Enligt både Sirlin och Browder, som 

båda är designers av tävlingsinriktade asymmetriska spel, är det alltså experternas 

uppfattning av balansen som är viktigast.  

Att tävlingsinriktade asymmetriska spel balanseras för expertspelare är inte konstigt, men 

det har vissa konsekvenser. Ett fightingspel är ett klassiskt exempel på ett asymmetriskt 

tävlingsinriktat spel och brukar inledas med att spelarna väljer varsin karaktär att spela med. 

Låt oss anta att en av karaktärerna är oerhört lätt att vara bra med, medan en annan karaktär 

är oerhört svår att vara bra med. Om två spelare som inte är särskilt erfarna i spelet spelar 

med dessa karaktärer mot varandra kommer spelet troligtvis uppfattas som orättvist 

eftersom spelaren som valde den svåra karaktären inte är kapabel att utnyttja de dugliga 

alternativ som egentligen skulle kunna få denne att vinna. Upplevelsen av spelets rättvisa är, 

precis som alla andra aspekter av balans, en subjektiv egenskap. För att förtydliga är alltså 

balans av rättvisa något som kan uppnås genom att justera vilka dugliga alternativ spelare 

kan välja mellan.  

Sirlin (2009) menar att rättvisa uppstår i ett spel då följande är uppnått: 

”Players of equal skill should have an equal chance at winning even though they might start 

the game with different sets of options / moves / characters / resources / etc.” 

När två nybörjare upplever spelet som orättvist men två expertspelare upplever det som 

rättvist kan man ändå, enligt Sirlins (2008a) definition av balans, anta att spelet är rättvist. I 

detta arbete kommer jag försöka presentera en metod där spelares skicklighetsnivå i ett spel 

inte behöver vara en avgörande faktor för att de ska uppfatta ett spel som rättvist. En enkel 

metod att uppnå detta, som jag dock i detta arbete avgränsar mig ifrån, är att göra sitt spel 

symmetriskt.  

2.3.1 Symmetri  
När spelare börjar med samma alternativ är ett spel symmetriskt (Sirlin, 2008a). Symmetri 

finns i de flesta sporter och även i många klassiska brädspel. Det är dock sällan något är 

fullständigt symmetriskt, för oftast måste någon börja. I Schack börjar vit, i fotboll börjar ett 

lag med bollen. Detta brukar dock bortses ifrån och dessa typer av spel klassas ändå som 

symmetriska. 

Enligt Sirlins (2009) definition är alltså symmetriska spel i grunden rättvisa, då man (i stort 

sett) börjar med samma alternativ och därigenom har lika stor möjlighet att vinna.  
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2.3.2 Asymmetri 
Fokus i detta arbete ligger på asymmetriska spel. När spelare börjar med olika alternativ är 

ett spel asymmetriskt (Sirlin, 2008a). Eftersom det finns fler kombinationer av speldesign 

som inte är symmetrisk innebär det att asymmetriska spel har större variationsmöjligheter 

än symmetriska spel, vilket i många fall kan skapa intressanta spelsituationer (Schell, 2008). 

Detta innebär dock att en spelares utgångspunkt i ett spel kan vara bättre än en annan 

spelares. Balansen av rättvisa blir därför en central fråga vid utvecklandet av denna typ av 

spel. 

Att uppnå rättvisa, enligt Sirlins (2009) definition, i exempelvis ett fightingspel skulle alltså 

innebära att man oavsett vilken karaktär man väljer bör ha lika stor chans att vinna mot sin 

motståndare givet att båda har likvärdig skicklighetsnivå i spelet. Ett spel är alltså rättvist när 

de inledande alternativen spelare har kommer ge båda spelare lika stora möjligheter att 

vinna. Med denna definition utesluts alltså applikationen av ett så kallat intransitivt 

förhållande karaktärerna emellan. Adams (2008) beskriver detta förhållande som ett sten-

sax-påse-förhållande där ett alternativ alltid vinner över ett annat alternativ och alltid kan 

besegras av ett annat. Sirlin (2008c) menar att man bör undvika denna typ av förhållande 

mellan karaktärerna eftersom det är efter det att karaktärerna valts som spelet egentligen 

börjar och man är fast vid sitt beslut av karaktär för resten av matchen. Sirlin (2008b) 

beskriver så kallade lame-duck-situationer vilka uppkommer när spelet inte är avslutat men 

man i stort sett redan vet vem som kommer att vinna. Om en intransitiv balans finns i 

förhållandet mellan karaktärerna i denna typ av spel skulle alltså en lame-duck-situation 

uppstå tidigt i spelet eftersom spelet i stort sett avgörs vid karaktärsvalet. Spelet är inte 

rättvist eftersom karaktärerna inte har samma möjligheter att vinna mot varandra. 

2.3.3 Flow och rättvisans betydelse för underhållningsvärdet 
Schell (2008) beskriver förhållandet mellan utmaning och framgång. För att ett spel ska 

vara intressant bör det inte vara för lätt, och inte heller för svårt. Csikszentmihalyi (2006) 

skriver om flow, vilket han definierar som det optimala tillståndet att vara i vid utförandet av 

en aktivitet. Han menar att detta tillstånd uppstår då man ställs inför utmaningar man tror 

sig klara av men som ändå är av intresse att utföra.  

 

Figur 1 Baserad på Csikszentmihalyis (2006) illustration av flowkanalen 

När en uppgift är för svår i förhållande till utövarens förmåga att utföra den blir denne 

frustrerad. När uppgiften är för lätt blir man uttråkad. För att känna att man är i flow ska 
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man vara mitt emellan dessa lägen. Det är då spelet upplevs som mest underhållande. När ett 

spel upplevs som orättvist och man anser att en motståndare har ett orättvist övertag 

påverkar det troligen din uppfattning av hur väl du tror dig klara av en uppgift mot din 

motståndare. Det skulle därigenom kunna leda till frustration. Om ett spel upplevs som 

orättvist upplevs det alltså dessutom som mindre underhållande.  Detta belyser vikten av att 

göra ett spel rättvist utifrån spelares egen uppfattning av rättvisa. 

2.4 Balansering av rättvisa 

Sirlin (2008c) talar om att rättvisa kan uppstå med hjälp av en rangordningslista. När 

karaktärerna i ett asymmetriskt, karaktärsbaserat spel speltestas rangordnas deras potential 

och placeras i en av fem olika klasser (eng tiers):  

1. Gudaklassen (eng. God tier): här hamnar de karaktärer som är överlägset bättre än 

andra. 

2. Toppklassen (eng. Top tier): här hamnar bra karaktärer,  

3. Mittklassen (eng. Middle tier): här hamnar karaktärer som är ganska bra men inte 

lika bra som de i toppklassen.  

4. Bottenklassen (eng. Bottom tier): här hamnar karaktärer som man kan vinna med, 

men det är generellt svårt.  

5. Skräpklassen (eng. Garbage tier): Här hamnar karaktärer som är helt värdelösa.  

Målet är sedan att försöka se till att både gudaklassen och skräpklassen är tomma, i den 

prioriteringsordningen. Sedan sätter man toppklassen som utgångspunkt och försöker 

balansera alla andra karaktärer i de resterande klasserna till likvärdig potential. 

Men hur väl man än lyckas balansera karaktärerna är det bara en uppfattning av balans som 

existerar just då. Balansen av hur bra karaktärerna är, hur rättvist spelet är beroende på 

vilken karaktär man väljer, är alltså bara temporär eftersom rangordningen kan förändras 

med tiden då den är baserad på spelares uppfattning av balansen.  

I spelet Super Smash Bros. Melee (Nintendo, 2002) rankades till exempel karaktären Zelda 

från sjätte till åttonde plats i rangordningslistan enligt SmashWiki (2011) år 2002. År 2010 

hade hon fallit till 18:e plats på samma rangordningslista. Detta sker alltså trots att Zelda har 

precis samma mängd dugliga alternativ som alltid, det enda som har ändrats är personers 

uppfattning av dem. Balansen är subjektiv trots att de statistiska värdena som skapat 

balansen är statisk. 

2.4.1 Statisk balans 
Med statisk balans menar man att spelets statistiska värden inte förändras. Exempelvis kan 

det vara att man alltid startar med samma mängd resurser vid början av ett strategispel, eller 

att en karaktär i ett fightingspel alltid börjar med en viss mängd liv.  

Att se till att ett spel upplevs som rättvist genom statistisk balansering är, i enlighet med vad 

Rob Pardo, speldesigner på Warcraft 3: Reign of Chaos (Blizzard Entertainment, 2002) 

säger i en intervju (Fullerton, Swain & Hoffman, 2004), alltså en iterativ process som måste 

ske med uppdateringar. Upptäcker spelare exempelvis en obalans hos någon karaktär i ett 

fightingspel som leder till att denne hamnar i gudaklassen av en rangordningslista är det 

troligt att man skulle vilja justera detta. Genom att uppdatera spelet och karaktärers olika 

värden skulle man kunna lösa problemet trots att det har en statisk balans, men eftersom 
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balans är subjektivt finns det ingen försäkran om att karaktärer inte hamnar i gudaklassen 

vid ett senare tillfälle. För att återgå till liknelsen av en måltid kommer en statiskt balanserad 

måltid att smaka som den gör oavsett vem du är, hur du äter den eller vad du tycker. Men 

tycker du att den smakar dåligt kanske du har tur och kocken tar till sig din kritik för att tills 

nästa gång uppdatera måltiden. 

2.4.2 Dynamisk balans 
Om värden börjar justeras av exempelvis hur duktig en spelare är eller hur många gånger 

någon har förlorat talar man om dynamisk balans. Exempelvis skulle en spelare som förlorat 

många gånger i ett strategispel få börja med fler resurser. 

Gustavo Andrade m.fl. (Andrade, Ramalho, Gomes & Corruble, 2006) uppvisade i en studie 

av spelet Knock’em att en AI-styrd motståndare som anpassar sin svårighetsgrad till 

spelarens förmåga bidrar till en behagligare upplevelse av spelet än en motståndare som har 

en statisk svårighetsgrad.  

När man talar om dynamisk balans är det oftast just svårighetsgraden som syftas, i detta 

arbete avgränsar jag mig dock ifrån det för att fokusera på dynamisk balans av rättvisa. 

Eftersom rättvisa är en subjektiv egenskap innebär en dynamisk balans av rättvisa att 

spelarens egen uppfattning av rättvisa påverkar spelets statistiska värden på ett eller annat 

sätt. Till skillnad ifrån en statiskt balanserad måltid där smaken är konstant, strävar detta 

arbete efter en dynamiskt balanserad måltid där avsmakaren själv kan krydda måltiden efter 

eget behag. 

Ett verktyg för att dynamiskt balansera rättvisa är att låta spelet innehålla så kallad Banning-

pick. Denna metod tar hänsyn till spelarnas egen uppfattning av balans. Denna återfinns i 

bland annat spelen Heroes of Newerth (S2 Games, 2010) och League of Legends (Riot 

Games, 2009). Här får varje lag bannlysa några karaktärer från att väljas innan spelarna 

väljer vilka karaktärer de vill spela. Därigenom kan karaktärer som av någon anledning anses 

vara orättvisa, antingen i sig själva eller tillsammans med andra karaktärer, inte väljas. 

Denna metod har dock sina begränsningar eftersom varje lag endast får bannlysa ett visst 

antal karaktärer utan att kunna påverka resten av karaktärerna på något sätt. Därigenom 

måste alla andra karaktärer vara i balans i allas ögon vilket sällan är fallet.  
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3 Problemformulering  

Eftersom balans är relativt till vem som spelar och i vilket sammanhang tvingas man ofta 

rikta balansen till en viss målgrupp. När det gäller balansering av rättvisa för 

tävlingsinriktade spel resulterar detta ofta i att man baserar balansen på de skickligaste 

spelarnas uppfattning av den. Därför upplevs ofta denna typ av spel som orättvisa eftersom 

spelare som spelar på lägre nivå inte är kapabla att utnyttja de alternativ som ställs inför dem 

eller har kunskapen om hur man bemöter en viss strategi. Uppfattningen av vad som är 

rättvist är alltså i förhållande till vilka som spelar och deras skicklighetsnivå av spelet. 

Problemet är att balans, i synnerhet utifrån aspekten rättvisa, är subjektivt vilket gör att en 

statisk balans ofta ger uppfattningen av att ett spel är obalanserat då ett spel kan upplevas 

som rättvist för en person och orättvist för en annan.  

Mitt mål är att applicera en dynamisk balansering av rättvisa i ett tävlingsinriktat, 

asymmetriskt spel där spelarens egen uppfattning av hur spelet ska vara balanserat tas 

hänsyn till. Spelarens uppfattning av vilka startalternativ som är rättvisa kommer i sig att 

påverka alternativens duglighet och därigenom spelets balans.  

Min hypotes är att man genom att göra detta kan kompensera för den obalans mellan 

alternativens duglighet som är oundviklig i ett asymmetriskt, tävlingsinriktat spel och 

därigenom uppnå ett högre underhållningsvärde för spelare oavsett skicklighetsnivå. Om 

spelare själva kan påverka balansen av rättvisa bör deras uppfattning av den vara att spelet är 

mer rättvist än om de inte skulle kunna påverka den. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att utvärdera min hypotes utformas ett kortspel. Spelet är ett duellspel där spelare spelar 

mot varandra en mot en. Spelarna placeras i en av tre grupper. En utav grupperna spelar med 

den dynamiskt balanserande mekaniken applicerad, en grupp spelar utan den dynamiskt 

balanserande mekaniken, och en grupp spelar både med och utan den dynamiskt 

balanserande mekaniken. Detta för att kunna kontrollera att det finns en skillnad i personers 

upplevelse av balansen när rättvisan balanseras dynamiskt jämfört med upplevelsen när den 

inte balanseras dynamiskt. 

Det som undersöks är spelares uppfattning av balansaspekten rättvisa. Upplevs balansen som 

mer rättvis då spelare spelar med den dynamiska balansmekaniken än utan bör det styrka 

min ursprungliga hypotes. Detta mäts på två olika sätt. För det första granskas den empiriska 

data som utvinns från observationerna. Denna data innefattar bland annat antalet vinster per 

spelare, antalet vinster med en viss karaktär och antalet gånger en karaktär blivit vald. 

Genom att studera detta kan slutsatser om vilka karaktärer som uppfattas som bättre än 

andra att kunna dras. För att stärka validiteten i dessa slutsatser genomförs dessutom en 

semistrukturerad intervju i varje grupp där frågor angående personers upplevelse av spelets 

balansering av rättvisa rent generellt och karaktärsspecifikt diskuteras parvis. Valet av 

semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod motiveras av det faktum att det är en 

djupgående insikt i spelares uppfattning som eftersöks, något som är svårt att erhålla med 

uteslutande empirisk data. Bryman (1997) belyser betydelsen av de semistrukturerade 

intervjuerna med att de gör det lättare att se genom undersökningspersonernas ögon vilket är 

kritiskt vid kvalitativ analys av sociala företeelser.  
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Genom dessa metoder kan den uppfattade balansen av rättvisa analyseras och jämföras 

mellan grupperna och därigenom kan min hypotes besvaras. Då spelares erfarenhet ökar 

efter varje gång de spelar spelet kan dessutom vissa slutsatser dras angående huruvida 

spelarnas uppfattning av balansen av rättvisa varierar med deras skicklighetsnivå samt ifall 

spelet upplevs som ett mer underhållande spel med en dynamiskt balanserande mekanik än 

utan en dynamiskt balanserande mekanik. Därigenom kan en förståelse bildas för huruvida 

tävlingsinriktade spel kan gynnas av ett system där spelarnas egen uppfattning av balans kan 

påverka spelets balans och vilka effekter det kan ha på spelupplevelsen. 

3.2 Undersökningens utformning 

Vid undersökningen fördelas sex personer in två och två i tre olika grupper. Därefter hålls en 

muntlig genomgång av spelets regler där spelet förklaras och alla potentiella frågor besvaras 

(regelfrågor som uppkommer under spelets gång besvaras även dessa muntligt). Därefter 

spelar varje grupp sex spelomgångar vardera. En grupp spelar med den dynamiskt 

balanserande mekaniken applicerad under alla spelomgångarna och en grupp spelar utan 

den under alla spelomgångar. Den tredje gruppen spelar tre spelomgångar då den dynamiskt 

balanserande mekaniken ej är applicerad och spelar sedan tre spelomgångar med den 

applicerad.  

För att undersöka huruvida testpersonernas uppfattning av spelets balans förändras i 

förhållande till deras skicklighetsnivå sker ett intervjutillfälle efter tre spelade omgångar 

samt ett efter sex spelade omgångar. I den avslutande intervjun avslöjas undersökningens 

syfte och syftet med den dynamiska balanseringsmekaniken, för att de därigenom enklare 

kan diskutera deras uppfattning om huruvida den fyllt sitt syfte eller inte.   

Valet av att ha två grupper som spelar alla omgångar med eller utan den dynamiskt 

balanserande mekaniken motiveras av att spelarna därigenom inte kan jämför sin 

uppfattning av rättvisa i den spelade versionen med den andra versionen av spelet. Detta för 

att undvika att undersökningen blir en självuppfyllande profetia då personerna skulle kunna 

anse att båda versionerna är rättvisa om de inte har vetskapen om den andra versionen. 

Dessutom är det intressant att undersöka huruvida utvecklingen av den uppfattade rättvisan 

skiljer sig mellan de olika versionerna. Däremot görs denna jämförelse i gruppen där spelet 

spelas både med och utan den dynamiskt balanserande mekaniken vilket därigenom ger 

besked på huruvida spelet uppfattas som mer rättvist med eller utan den dynamiskt 

balanserande mekaniken. 

3.2.1 Testgrupp 
Eftersom mitt arbete fokuserar på uppfattningen av rättvis balans spelare emellan i ett 

tävlingsinriktat asymmetriskt spel är testgruppen utvald efter följande kriterier. Varje person 

i gruppen har intresse för tävlingsinriktade spel och har någon form av erfarenhet av 

fightingspel. Detta val motiveras av att frågeställningen behandlar utformningen av en viss 

mekanik som riktar sig till en viss genre av spel. För att den kvalitativa data som utvinns från 

undersökningen ska vara relevant bör undersökningsdeltagarna anpassas efter spelgenrens 

målgrupp. 

Valet av att ha sex stycken personer kommer av att jag anser att det är en acceptabel mängd 

personer för att kunna dra slutsatser om min hypotes då jag använder en kvalitativ 

undersökningsmetod, men att det också är en rimlig mängd personer som jag rent praktiskt 

kan förvänta mig få tag i inom ramarna av detta arbete. 
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3.3 Metodens brister 

Att denna undersökning utgår från data från endast sex personer är en avgörande brist. Detta 

innebär att det är väldigt begränsat hur väl de slutsatser som dras utifrån mina resultat kan 

generaliseras. Dessutom innehåller varje grupp endast två personer vilket gör att resultat 

utifrån enskilda grupper är ännu svårare att generalisera. En annan brist är att 

undersökningen bara behandlar utformningen av ett specifikt spel vilket innebär att samma 

slutsatser som dras med de dynamiska balanseringsmekaniker som ingår i detta spel inte 

nödvändigtvis kan appliceras till andra spel. 

En annan brist i undersökningsmetoden är att testpersonernas upplevelse inte har kunna 

isolerats. Under spelets gång och under intervjutillfället har spelarna talat med varandra 

vilket innebär att de kan ha påverkat varandras uppfattning. Anledningen till detta beror på 

praktiska begränsningar samt att undersökningstillfällets tidsomfattning har varit tvunget att 

hållas så lågt som möjligt. 

Alla testpersoner var erfarna inom spelutveckling vilket skulle kunna innebära en brist i 

undersökningen. Detta då de troligen har större vana att se igenom och förstå ett spels 

struktur och dess brister vilket skulle kunna innebära att deras uppfattning av balans skiljer 

sig märkvärt ifrån personer som inte har erfarenhet inom spelutveckling.  
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4 Projektbeskrivning 

Det spel som utformats är ett tvåspelarspel inspirerat av fightingspel där båda spelarna väljer 

ut två av sex karaktärer vardera som de sedan för i strid mot varandra. Valet av att efterlikna 

ett fightingspel kommer från det att ett fightingspel traditionellt sett låter spelare välja 

mellan en rad olika karaktärer vilket innebär ett val mellan en rad olika startalternativ. 

Eftersom min frågeställning behandlar dynamisk balans i asymmetriska tävlingsinriktade 

spel ansåg jag det därför som en passande genre eftersom den tillåter asymmetriskt spel och 

oftast är tävlingsinriktad. Dessutom är fightingspel oftast anpassade till spel mellan två 

spelare vilket är en positiv egenskap då antalet testpersoner är väldigt begränsat. Om man 

dessutom utnyttjar traditionella aspekter som ofta återfinns i fightingspel, såsom att varje 

karaktär har en viss mängd hälsopoäng, att varje attack ger en viss mängd skada och att man 

kan utnyttja energi av något slag, går det snabbare för testpersonerna att sätta sig in i och 

förstå systemet. Av dessa anledningar valde jag att efterlikna ett fightingspel snarare än att 

skapa ett fullständigt unikt system. I detta kapitel beskrivs vilka spel som studerats samt 

vilka designbeslut som tagits för att kunna producera det spel som användas i 

undersökningen. De förändringar spelet genomgått har arbetats fram genom spelomgångar 

då jag själv spelat spelet med mig själv, med andra samt då jag observerat andra spela spelet.  

4.1 Inspirationskällor 

En svårighet med att överföra digitala fightingspel till analog form är att väldigt stor del av 

vad ett fightingspel innebär är att det sker i realtid (båda spelarna slåss mot varandra 

samtidigt). I ett digitalt spel är det väldigt enkelt att begränsa vad en spelare kan och inte kan 

göra utan att spelaren behöver ha koll på vilka variabler som styr dessa begränsningar, 

medan det i analoga system är svårt att göra denna form av begränsning eftersom spelarna 

tvingas göra alla beräkningar själva. Exempelvis skulle det vara väldigt svårt för två spelare i 

ett analogt spel att följa begränsningen att bara få flytta en markör en centimeter på 

spelplanen per sekund. Dels är det svårt att mäta om denna begränsning möts och dels finns 

det ingenting som förhindrar att någon flyttar två centimeter per sekund vid ett tillfälle där 

ingen lägger märke till det. Därför har jag även sett till existerande analoga fightingspel för 

att inspireras till att återskapa den känsla som digitala fightingspel ger upphov till.  

4.1.1 Yomi 
Ordet yomi kommer från japanskan och syftar till förmågan att ”läsa” sin motståndare och 

därigenom kunna förutse sin motståndares handlingar. Sirlin (2009) menar att detta är 

kärnan i vad ett fightingspel handlar om. Den som kan läsa sin motståndare är den som bör 

vinna. David Sirlin har förutom att analysera och balansera fightingspel även skapat ett 

analogt fightingspel vid samma namn som detta uttryck, nämligen Yomi (Sirlin, 2011). Av 

alla spel jag inspirerats av är detta det spel jag slutligen kom att influeras av mest. Spelet 

bygger på ett intransitivt förhållande mellan de handlingar man kan utföra, precis som sten-

sax-påse. I Spelet Yomi finns en mekanik som Sirlin (2009) beskriver som double-blind 

guessing vilket innebär att båda spelare gör sina beslut samtidigt utan någon vetskap om vad 

motståndaren tar för beslut. Han menar att detta simulerar hur en strid fungerar i ett digitalt 

fightingspel eftersom man i fightingspel oftast tvingas in i situationer där man måste göra ett 

val innan man vet vad motståndaren kommer att göra. Ofta är det omöjligt att hinna reagera 

efter det att man vet vad motståndaren utför för typ av handling. Detta ger upphov till 
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behovet av yomi; man vill kunna förutse vad motståndaren kommer att göra för att kunna ta 

rätt beslut.  

Under rubrik 2.2 diskuteras vikten av att inkludera dugliga alternativ för att ett spel ska 

upplevas som balanserat. I Yomi blir alla alternativ dugliga i vissa situationer eftersom ett 

intransitivt förhållande ger varje handling en styrka och en svaghet. Av denna anledning 

ligger grundmekanikerna från Yomi till grund för det spel som utformats för denna 

undersökning.  

4.1.2 Street fighter 
Eftersom spelet är avsett att efterlikna digitala fightingspel är det högst relevant att studera 

sådana. Det digitala spel jag tagit mest inspiration från är Super Street Fighter 4 (Capcom, 

2010). Detta spel innehåller de aspekter jag vill efterlikna: många karaktärer att välja mellan, 

ett intransitivt förhållande mellan de handlingar man kan utföra samt att man i många 

situationer behöver kunna förutsäga motståndarens handlingar. En aspekt av fightingspel 

som skulle kunna behöva förmedlas vid en efterlikning av digitala fightingspel är vikten av att 

kontrollera spelrymden (den yta man kan röra sin karaktär i). Eftersom varje handling har en 

viss räckvidd, begränsas de dugliga alternativ en spelare har av vilken position denne har i 

förhållande till sin motståndare. Kärnan i detta är att även om varje spelare har väldigt 

många olika handlingar som kan utföras kan de utesluta några beroende på avståndet 

karaktärerna emellan.  

Som nämnts under rubrik 4.1.1 bygger det utformade spelet på mekaniken double-blind 

guessing för att frambringa behovet av yomi hos spelarna. Eftersom yomi går ut på att man 

ska kunna förutse sin motståndares handlingar bör det finnas en begränsad mängd olika 

handlingar som kan utföras för att det ska vara möjligt att göra denna förutsägelse. Målet 

med att införa en avståndsmekanism som begränsar vilka handlingar som kan utföras är 

därför motiverat. Men efter speltestning med denna mekanik upplevdes den inte förmedla en 

motsvarighet till spelrymden av ett digitalt spel samt att den fick spelomgångarna att bli 

onödigt utdragna. Därav är avståndsmekanismen inte med i den slutgiltiga versionen. 

4.1.3 Pokémon 
I det spel som utformats för denna undersökning spelar man med två karaktärer där endast 

en är aktiv i taget. Därigenom har det varit relevant att se till spel där spelare växlar mellan 

karaktärer i en och samma strid. Kortspelet Pokémon: Trading Card Game (Wizards of the 

Coast, 1989) är ett sådant spel. I detta spel kan man ha upp till 6 olika Pokémon (karaktärer) 

i spel samtidigt, men man växlar mellan dem så att bara en är i strid åt gången. Eftersom 

väldigt mycket information finns synlig för båda spelare i Pokémon: Trading Card Game, 

vilket utesluter double-blind guessing som grundmekanik, har fokus legat på hur spelet 

hanterar karaktärsbyten. Dessutom innehåller Pokémon: Trading Card Game ett 

energisystem som precis som avståndet i Super Street Fighter 4 (Capcom, 2010) begränsar 

vilka alternativ spelaren kan välja mellan. Genom att placera en viss mängd energi kan 

endast handlingar med motsvarande mängd energi utföras, därigenom reduceras mängden 

alternativ. Denna mekanik kom att ersätta avståndsmekaniken då de delade samma syfte, 

men denna mekanik upplevdes bättre anpassad för ett analogt spel och bidrog inte till 

utdragna spelsessioner såsom avståndsmekaniken gjorde. 

4.1.4 Poker 
Till skillnad från de andra inspirationskällorna är Poker långt ifrån ett fightingspel. Men de 

innehåller vissa moment som skulle kunna öka spelares behov av yomi på ett intressant sätt. 
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Att kunna läsa sin motståndare i poker är någonting oerhört värdefullt. Inspirationen är inte 

kopplad till Poker i sig, utan främst att spelet bygger på att spelare tvingas antyda vilka kort 

de har genom att satsa en viss summa, vilket dessutom öppnar upp för möjligheten att bluffa. 

Genom att kombinera energimekaniken med double-blind guessing blir det möjligt att lura 

sin motståndare att man lägger något man egentligen inte kan lägga. Att bluffa skulle 

därigenom möjliggöras i spelet som utvecklats till denna undersökning.  

4.2 Spelets utveckling 

Här diskuteras de designbeslut som format spelet till vad det är. Se regeldokumentet 

(Appendix A) för att få mer detaljerad förståelse för spelets design. För att kunna producera 

ett underhållande spel som samtidigt skulle kunna utvärdera min hypotes sattes tre 

designmål upp; Spelet måste gå snabbt att lära sig, det ska gå snabbt att utveckla sin 

skicklighet i spelet samt att en spelomgång måste gå relativt snabbt (maximalt 30 minuter). 

4.2.1 Den dynamiska balanseringsmekaniken 
Den dynamiska balanseringen av rättvisa sker i början av varje spelomgång. Spelarna 

tilldelas var sitt Guardian Sheet (Appendix B) och poängsätter karaktärerna utefter hur bra 

spelaren anser att de är. Därefter byter spelarna Guardian Sheet med varandra och utgår vid 

karaktärsvalet från sin motståndares poängsättning. Man får endast välja karaktärer med en 

viss sammanlagd poängsumma. På det sättet kommer båda spelarnas uppfattning av hur bra 

karaktärerna är att påverka vilka startalternativ som kan väljas. Därigenom blir rättvisan 

dynamisk eftersom spelarnas uppfattning kan variera med deras erfarenhet av spelet.  

När det gäller designen av denna mekanik är det två designbeslut som tagits; mängden poäng 

man fördelar vid poängsättningen och den maximala poängsumman av de valda 

karaktärerna. Mängden poäng man får sätta ut är åtta och den maximala poängsumman är 

tre. Dessa beslut ger upphov till en stor spridning till vilka olika poängsättningsmöjligheter 

som finns utan att göra så att poängsättningsmekanismen tar onödigt lång tid eller blir 

onödigt komplex, vilket skulle kunna var fallet med en större mängd poäng att sätta ut. Att 

varje spelare väljer två karaktärer istället för en är för att göra poängsättningen mer 

intressant, eftersom en poängsättning därigenom inte bara innebär att vissa karaktärer kan 

bannlysas utan dessutom att olika kombinationer av karaktärer kan förhindras. Anledningen 

till att inte fler karaktärer väljs än två är delvis för att spellängden då ökar, men dessutom för 

att hålla komplexiteten av balanseringsmetoden så låg som möjligt. Nedan följer exempel på 

tre dugliga poängsättningar detta system ger upphov till: 

 Bannlys två: genom poängfördelningen; 4, 4, … bannlyser man 2 karaktärer. 

 Bannlys en och bara en i topp 2: Genom poängfördelningen; 4, 2, 2, … bannlyser 

man en karaktär och tillåter endast att en av de två återstående i toppen väljs.  

 En i topp fyra: Genom poängsättningen; 2, 2, 2, 2, … tillåter man bara att en av de 

fyra bästa väljs.  

Nedan följer ett exempel på hur en oduglig poängsättning skulle se ut: 

 Två i toppen en åt resten: med poängsättningen; 2, 2, 1, 1, 1, 1, kan man endast 

välja en av de två bästa, men de fyra poäng man fördelat till enstaka karaktärer är 

bortkastade, de kan väljas oberoende av vilka andra karaktärer som väljs. Det är i alla 

lägen bättre att placera ut poängen på annat sätt.  
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Något som skulle kunna göra alla poängsättningar dugliga, och ge värde åt poäng som annars 

inte fyller någon funktion, skulle vara om mängden poäng man väljer för på något sätt skulle 

påverka spelet även efter karaktärsvalet. Ett exempel på detta som prövades genom 

speltestning var att man började spelomgången med 1 mer energi för varje poäng man inte 

utnyttjade då man valde karaktär. Väljer man exempelvis karaktärer med poängsumman 2 

får man alltså en extra energi i början av en spelomgång (eftersom 3 är den maximala 

poängsumman hos de karaktärer man valt). Detta innebar dock att spelets balans av vilka 

dugliga alternativ som fanns tillgängliga blev alldeles för komplext, något som stred mot två 

av de mål som satts upp med designen; att spelet måste gå snabbt att lära sig och att det ska 

gå snabbt att utveckla sin skicklighet i spelet. Dessutom var det svårt att hålla koll på vad som 

var möjligt då en karaktär kunde börja med alltifrån 5 till 8 energi vilket gjorde det svårt att 

designa energikostnaden för olika handlingar. 

4.2.2 Spelet 
Efter att båda spelarna poängsatt karaktärerna avgör slumpen vem som börjar välja karaktär. 

Denna spelare kallas spelare A och dennes motståndare för spelare B. Spelare A väljer en 

karaktär följt av att spelare B väljer två karaktärer. Därefter väljer spelare A ännu en 

karaktär. Efter att båda spelarna därigenom valt två karaktärer är spelarnas mål att slå ut 

varandras karaktärer en efter en. Det finns två typer av kort i spelet, karaktärskort och 

handlingskort. I figur 2 illustreras en klassisk spelomgång och hur dessa kort hanteras. 

 

Figur 2 Översiktsbild av typisk spelsession 

Karaktärskorten representerar en karaktär och dess unika egenskaper. Varje karaktär har tre 

tillhörande handlingskort som vardera representerar två av de handlingar karaktären kan 

Energimarkörer 
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Energimarkörer Karaktärskort 
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utföra (en handling vid varje kortsida av handlingskortet). Vid spelets start erhåller varje 

spelare fem energimarkörer som används för att kunna utföra handlingar. Spelarna väljer i 

tur och ordning en handling, lägger den upp och ner och laddar den med önskad mängd 

energi (varje handling har en viss energikostnad som behöver mötas för att handlingen ska 

kunna aktiveras). Här används alltså double-blind guessing mekaniken då båda spelarna 

sätter handlingar mot varandra utan att veta vilken handling motståndaren valt. Varje 

handling har en viss typ som ingår i ett intransitivt förhållande enligt figur 3. Därav är det av 

vikt att kunna förutsäga sin motståndares handlingar. 

 

 

 

Figur 3 Förhållandet typerna emellan 

Som indikeras i figur 3 finns ett intransitivt förhållande mellan anfall, brytare och försvar. 

Genom att ha tre grundläggande komponenter är spelet enkelt att förstå, precis som sten-

sax-påse. Detta innebär alltså att om typen av en spelares handling är av typen anfall och 

möter en motståndares handling av typen försvar kommer spelarens handling att kontras och 

endast motståndarens handlingar kommer ha effekt. För att ge mer utrymme åt förmågan att 

utveckla sin skicklighet i spelet, samt för att lämna utrymme för att enkelt kunna balansera 

varierade karaktärer har typen special inkluderats. Denna kontras inte av någon och kontrar 

ingen annan handling. Därigenom är det av vikt för spelarna att lära sig vilka karaktärer som 

har vilka specialhandlingar då handlingar av denna typ ofta har specificerade svagheter eller 

effekter som man bör ha i åtanke då man vill försvara sig mot en sådan typ av handling.  
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I figur 4 illustreras de sex karaktärskorten man väljer mellan inför en spelomgång.  

 

Figur 4 De sex valbara karaktärskorten 

Vid utformningen av karaktärskorten är det två aspekter som tagits hänsyn till: Hur väl en 

spelare kan skapa sig en förståelse för karaktären och hur väl den spelrelaterade 

informationen förmedlas. Eftersom tiden är knapp vid testsessionerna är det viktigt att 

testspelarna kan skapa en klar bild av karaktärerna utan att ens behöva spela med dem 

eftersom spelarna troligen kommer möta karaktärer de aldrig spelat med själva. Varje 

karaktär har därför en kort beskrivande text som avslöjar karaktärernas styrkor, svagheter 

och spelstil. Genom att ge varje karaktär en titel, en symbol och ett unikt namn är det lätt att 

koppla informationen till en specifik karaktär och gör att det blir lättare att minnas vilka 

handlingar som hör till vilka karaktärer, något som är oerhört viktigt när spelets 

grundmekanik går ut på att förutsäga vilka handlingar sin motståndare kommer att utföra. 

Karaktärernas illustrationer samt deras faktiska symbol har i denna rapport tagits bort med 

hänsyn till upphovsmännen.  
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Figur 5 Karaktärskortets spelrelaterade information 

I figur 5 belyses karaktärskortets spelrelaterade information. För att göra spelet mer 

intressant samt att göra skillnad på karaktärerna har varje karaktär en unik förmåga som 

präglar dess spelstil. Eftersom varje karaktär görs annorlunda på olika sätt finns större 

utrymme för spelare att utveckla sin skicklighetsnivå i spelet (ett av de primära mål som satts 

upp för spelet under rubrik 4.2). Detta eftersom det är en fördel att ha god kunskap i hur alla 

karaktärer spelas då detta underlättar möjligheten att förutsäga en motståndares handlingar. 

En karaktärs tålighet är vad som avgör hur mycket skada en karaktär kan ta innan denne blir 

besegrad. Även tåligheten påverkar hur en karaktär bör spelas men är också en enkel variabel 

att öka eller minska för att göra en karaktär bättre eller sämre.  

Handlingslistan specificerar hur många av varje typ av handling en karaktär kan utföra. 

Dessutom är energikostnaden för varje handling utmarkerad. Detta är till för att underlätta 

för oerfarna spelare då de förväntas kunna förutsäga vad sin motståndare kan spela. Om din 

motståndare spelar Avon (karaktären i figur 5) och en planerad handling är laddad med 2 

energi är det inte särskilt troligt att den handlingen är av typen försvar eftersom den enda 

handling Avon har av typen försvar kostar 4 energi, men det skulle kunna vara en bluff. Din 

motspelare kanske vill få dig att tro att det är någonting det inte är för att därefter kunna 

straffa dig om du inte ser igenom bluffen. Handlingen med två energi skulle alltså lika gärna 

kunna vara en brytare.  
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Figur 6 Komponenter i ett handlingskort 

Figur 6 representerar ett handlingskorts komponenter. För att spelet ska vara så enkelt som 

möjligt att sätta sig in i bör själva stridssystemet behandla så få variabler som möjligt. Målet 

har därför varit att hålla handlingskorten så avskalade som möjligt. Som diskuterats i kapitel 

4.1 är energikostnaden till för att man trots att spelet bygger på double-blind guessing ska 

kunna begränsa vilka handlingar som är möjliga genom att se till hur mycket energi ett 

handlingskort är laddat med. Inspirationen från Poker att ge spelare mer utrymme att bluffa 

bidrar dessutom till att en energikostnad är motiverad då man kan betala mer för något som 

egentligen kostar mindre för att lura sin motståndare att det är något annat. Skadevärdet är 

ett värde som ligger till grund för att kunna besegra sin motståndare. Handlingstypen behövs 

för att kunna skapa det intransitiva förhållandet mellan typerna. Handlingseffekten är till för 

att kunna ge karaktärernas handling bredare variation utan att komplicera grunderna till 

stridssystemet eftersom vad som indikeras i handlingseffekten är en förklarande text som är 

enkel att förstå.  

4.3 Karaktärernas design 

Eftersom en dynamisk balanseringsmekanik ger spelarna möjligheten att begränsa vilka 

startalternativ som är möjliga bör spelet ge spelarna ett syfte att göra detta. Om spelarna inte 

kan uppleva någon skillnad karaktärerna emellan finns heller inget syfte för en dynamisk 

balanseringsmekanik. Karaktärsdesignen är därför central för att undersökningens resultat 

ska bli intressanta. Vissa karaktärer har därför gjorts medvetet bättre än andra. Då en 

djupgående diskussion kring karaktärerna och deras handlingars balans skulle bli för 

omfattande beskrivs här därför endast tankegången kring hur denna diskreta obalans har 

eftersträvats. Genom att göra karaktärerna väldigt skiljda ifrån varandra gällande hur de bör 

spelas är det främst en karaktärs dugliga strategier som ligger till grund till karaktärens 

potential snarare än dess enskilda förmågor. För att exemplifiera kan karaktären Desujah 

göra sig odödlig i en hel runda. Detta tillsammans med sin handling, Burning hatred, som 

ger mer skada ju mindre liv han har kvar, och sin unika förmåga som låter honom betala liv 

för att få energi gör att han kan betala allt sitt liv för att sedan utan oro för att besegras 
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försöka spela Burning hatred något som oftast leder till att han slår ut sin motståndare med 

en enda handling. Däremot är den medvetet implementerade obalansen inte begränsad till 

karaktärernas olika strategier, utan tar sig även form i att vissa karaktärer har handlingar 

som har högt skadevärde i förhållande till deras energikostnad. 

4.4 Risker vid undersökningen 

Om de designmål jag satt upp för spelet är uppnådda anser jag att spelet kan användas som 

grund för undersökningen och besvara min hypotes. Det finns två risker som trots detta kan 

innebära att spelet inte är väl utformat för undersökningen. Den första risken är att spelet är 

alldeles för balanserat. Är detta fallet skulle spelarna troligen inte hinna upptäcka någon 

ordentlig kvalitetsskillnad karaktärerna emellan vilket i så fall inte skulle kunna bevisa att en 

dynamisk balansering av rättvisa ökar den upplevda rättvisan och underhållningsvärdet. 

Eftersom spelet bygger på ett intransitivt förhållande mellan handlingarna innebär det att 

alla karaktärer kan vinna över alla. För vissa spelare kan detta faktum leda till att spelet 

upplevs som rättvist om de inte hinner skapa en djupare förståelse av karaktärerna och 

därigenom inte se den avsiktliga obalans som implementerats.  En annan risk är att spelet är 

för obalanserat. Om enstaka karaktärer är överlägsna alla andra karaktärer riskerar det att 

poängfördelningen blir väldigt snarlik och att alla bannlyser de överlägset bästa 

karaktärerna. Spelares upplevelse av rättvisan förändras därigenom inte. På detta sätt blir 

den dynamiska balanseringsmekaniken snarare en banning-pick (se rubrik 2.4.2) där alltid 

samma karaktärer bannlyses och ingen variation i poängsättningen skulle förekomma. 

Därigenom blir undersökningens resultat inte särskilt intressant eftersom den dynamiska 

balanseringsmekaniken blir ett måste för att inte spelet ska uppfattas som fullständigt 

orättvist vilket tvingar fram slutsatsen att spelet blev intressantare med en dynamisk 

balansering av rättvisan.  
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5 Analys 

För att utvärdera om det utformade spelets dynamiska balanseringsmekanik ger spelare en 

förhöjd känsla av en rättvis balansering har spelet spelats i tre grupper om två personer. En 

grupp har spelat med den dynamiska balanseringsmekaniken applicerad under sex omgångar 

(skrivs hädanefter som ”med”-gruppen), en grupp har spelat utan den dynamiska 

balanseringsmekaniken under sex spelomgångar (skrivs hädanefter som ”utan”-gruppen) och 

en grupp har spelat med den applicerad under tre omgångar och utan den i tre omgångar 

(skrivs hädanefter som ”mix”-gruppen).  

Under spelandet observerades testspelarna och information såsom vilka karaktärer som 

valdes och vilka som vann antecknades. Efter tre spelomgångar utvärderades spelarnas 

uppfattning av spelets balans i form av semistrukturerade intervjuer. Därefter spelades de tre 

återstående spelomgångarna följt av en uppföljande semistrukturerad intervju. 

Intervjutillfällena skedde parvis i varje grupp där de fick diskutera frågor relativt öppet och 

en förståelse för varför de valt vissa karaktärer kunde erhållas. Detta för att komplettera den 

empiriska data som erhållits från observationerna.  

Totalt spelades 18 omgångar med sex personer där varje undersökningstillfälle tog mellan 4 

och fem timmar. För att försäkra att spelets struktur och undersökningens upplägg fungerade 

pilottestades spelet av 4 personer med 8 spelade omgångar varav hälften var med dynamisk 

balanseringsmekanik.  

5.1 Karaktärernas användning och vinstresultat 

Utifrån observationer av testpersonernas spelande antecknades antalet spelade omgångar 

och vinster med varje karaktär enskilt och i par med de andra karaktärerna. Tabell 2 är en 

sammanställning av alla de spelade omgångarna. Denna information är relevant för att 

kunna jämföra spelarnas uppfattning av karaktärerna med hur väl karaktärerna faktiskt 

presterade i spelomgångarna. 

Tabell 1 Antalet vinster per omgång med varje karaktär och kombination tillsammans med andra karaktärer 

 Avon Desujah Illian Ira Norak Onato 

Avon  1/2 0/2 4/4 4/4 2/3 

Desujah 1/2  0/1 1/3 0/3 1/3 

Illian 0/2 0/1  1/4 1/3 1/1 

Ira 4/4 1/3 1/4  0/0 0/1 

Norak 4/4 0/3 1/3 0/0  1/2 

Onato 2/3 1/3 1/1 0/1 1/2  

Total: 11/15 3/12 3/11 6/12 6/12 5/10 
 

Eftersom gruppernas användning av karaktärer kan skilja sig markant mellan de olika 

grupperna, exempelvis då möjligheten att bannlysa vissa karaktärer finns för grupperna som 

spelar med dynamisk balanseringsmekanik, är det relevant att även se till användnings- och 

prestationsstatistik grupperna emellan dessa finns sammanställda i Appendix C. 
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5.2 Poängsättning 

Eftersom hypotesen kretsar kring den dynamiska balanseringsmekanikens förmåga att 

upphöja spelares uppfattning av rättvisa är det dessutom relevant att studera hur poäng 

fördelades mellan karaktärerna under de omgångar då dynamisk balansering användes. Den 

totala summan av poäng fördelade till varje karaktär visas i tabell 3: 

Tabell 2 Total poängfördelning 

Karaktär 

Totalt givna poäng av 
de rundor spelade med 

dynamisk 
balanseringsmetod 

Avon 23 

Desujah 30 

Illian 12 

Ira 30 

Norak 14 

Onato 35 

 

Ju högre siffra en karaktär erhållit ju mer angelägna har spelarna varit att begränsa spelandet 

av den karaktären. Eftersom spelarnas uppfattning av karaktärerna kan skilja sig mellan 

grupperna finns alla individuella poängsättningar samlade i appendix C.   

5.3 Spelares karaktärsuppfattning 

Eftersom spelarnas egen uppfattning av balansen karaktärerna emellan eftersöks ombads 

spelarna rangordna karaktärerna utefter hur hög potential de ansåg att karaktärerna hade. 

Resultatet från denna rangordning presenteras i detta delkapitel. Eftersom spelarna ombetts 

rangordna karaktärerna efter tre, respektive 6 omgångar finns två rangordningar för varje 

karaktär. Då spelarna ibland inte kunnat se någon skillnad mellan potentialen hos vissa 

karaktärer har dessa karaktärer sammanslagits till en och samma grupp. Uppställningen 

Illian/Avon/Norak i tabell 4 innebär alltså exempelvis att spelaren givit dessa karaktärer 

samma rang. De karaktärer som upplevdes som bäst gavs rang 1 och de som upplevdes som 

sämst gavs rang 6.  

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Tabell 3 karaktärernas rangordning 

 
Rankning 
efter: 

1 2 3 4 5 6 
Ospelade 
karaktärer 

Spelare A - 
"mix" 

3 omgångar Onato Desujah Illian/Avon/Norak Ira   

6 omgångar Ira Avon Illian/Onato/Desujah Norak   

Spelare B - 
"mix" 

3 omgångar Avon Illian/Ira/Desujah/Onato Norak   

6 omgångar Avon/Onato Illian Ira/Desujah Norak   

Spelare A - 
"utan" 

3 omgångar Onato Illian Avon/Norak/Ira Desujah   

6 omgångar Onato Illian/Ira Avon/Norak Desujah   

Spelare B - 
"utan" 

3 omgångar Onato Ira Norak Avon Desujah Illian   

6 omgångar Onato Ira/Norak Avon/Illian Desujah   

Spelare A - 
"med" 

3 omgångar Avon Ira Norak/Onato Desujah   Illian 

6 omgångar Avon Illian Onato/Ira Norak/Desujah   

Spelare B - 
"med" 

3 omgångar Norak Ira Onato  Avon Desujah   Illian 

6 omgångar Avon/Illian Norak/Onato Desujah/Ira   

 

5.4 Spelarprestationer 

För att ytterligare kunna fördjupa sig i spelarnas individuella uppfattning om karaktärerna 

listas i tabell 5 antalet vinster per spelare. 

Tabell 4 Antalet vinster per spelare. 

Spelare Antalet vinster 

Spelare A - "mix" 1 

Spelare B - "mix" 5 

Spelare A - "utan" 1 

Spelare B - "utan" 5 

Spelare A - "med" 3 

Spelare B - "med" 2 

 

Notera att ”med”- gruppen endast haft 5 vinster (en spelomgång resulterade i ett oavgjort 

resultat). Mycket av det som diskuterades under de semistrukturerade intervjuerna 

resulterade i många intressanta iakttagelser, men dessa är svåra att sammanställa på ett 

överskådligt och strukturerat sätt. Därför integreras det relevanta ifrån intervjumaterialet i 

analysen av dessa mätningar i kapitel 5.5. 

5.5  Analys av karaktärsmätningar 

För att kunna uppnå en djupare förståelse i varför de observerade resultaten blev som de blev 

är det även viktigt att se till den kvalitativa data som utvunnits ur de semistrukturerade 

intervjuerna.  Genom att integrera intervjumaterialet med observationerna kommer här 

spelarnas upplevelse av rättvisa att analyseras samt att andra intressanta iakttagelser 

klarläggs. 
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5.5.1 Spelares upplevelse av karaktärernas balans 
Att förstå spelarnas upplevelse av karaktärernas balans är centralt för att kunna förstå 

spelarnas upplevelse av rättvisa. Detta eftersom karaktärerna är vad som ger upphov till vilka 

dugliga alternativ en spelare börjar en spelomgång med och det är vilka alternativ spelarna 

börjar med som ligger till grund för huruvida spelet kommer uppfattas som rättvist eller inte. 

Ett intressant resultat som kan utvinnas ur karaktärernas resultatsammanställning (tabell 2) 

är att alla karaktärer spelades åtminstone tre gånger i samtliga grupper. Detta kan indikera 

att spelet inte innehöll karaktärer som upplevdes som värdelösa, och inte heller karaktärer 

som uppfattades som dominanta. Vid fallet att en karaktär skulle upplevas som värdelös 

borde denne inte spelas mer än en gång. Vid fallet att en karaktär skulle uppfattas som 

dominant borde denne spelats fler gånger då den dynamiska balanseringsmekaniken inte var 

applicerad och färre gånger då den var applicerad eftersom karaktären i det fallet borde 

bannlysas. Dessa slutsatser förutsätter dock att spelarna spelade med målet att vinna snarare 

än att exempelvis undersöka karaktärers potential oberoende av deras initiala uppfattning av 

dem. Vid intervjun framgick det att alla grupper initialt spelade explorativt, alltså för att 

undersöka så många karaktärer som möjligt. I de tre avslutande omgångarna varierade 

spelarnas målsättning. Några försökte göra allt för att vinna, medan några försökta hitta 

potential i karaktärer som tidigare presterat dåligt. Därigenom är det faktum att alla 

karaktärer spelades åtminstone tre gånger inte nödvändigtvis ett bevis på balans.  

En karaktär som kan spekuleras hamna inom kategorin dominant är karaktären Avon, då 

denna karaktär totalt både presterat bäst och spelats mest. Denna karaktär bör därför ha 

större befogenhet att bannlysas i de grupper detta varit möjligt. Detta är dock inte fallet, då 

den enda grupp där denna karaktär spelats i varje omgång var i den grupp där den 

dynamiska balanseringsmekaniken varit applicerad alla sex omgångar. Deras uppfattning bör 

därför vara att karaktären inte är dominant, annars borde spelarna ha bannlyst karaktären. 

Denna hypotes stärks av att karaktären erhållit en relativt låg total poängsumma under 

poängsättningsfaserna.  

En annan observation som styrker hypotesen att spelet inte upplevdes ha dominanta eller 

värdelösa karaktärer är att den karaktär som totalt presterat sämst, Desujah, kunde ha 

upplevts som värdelös men är en av de karaktärer som tilldelats flest poäng vid det 

dynamiska balanseringstillfället. Spelare har alltså av olika orsaker varit måna om att 

undvika att spela mot denna karaktär. Detta skulle kunna tolkas som att en av de sämsta 

karaktärerna också varit en av de mest fruktade. En annan intressant iakttagelse är dock att 

denna karaktär är den som sammanlagt rangordnats som sämsta karaktären – ändå läggs 

poäng på honom för att hindra motståndaren från att välja honom. Spelarnas motivering 

skiljer sig åt angående Desujahs potential. Några ansåg att han egentligen hade oerhört stor 

potential, men var alldeles för svår att spela ordentligt. Andra ansåg att han verkade bra till 

en början då det är den karaktär som har mest tålighet och några upplevde honom som 

”coolast” men att han visade sig vara sämre än han utgav sig för att vara.  

En annan intressant iakttagelse gäller karaktären Illian. Denna karaktär presterade näst 

sämst av alla karaktärer och erhöll dessutom lägst antal poäng vid det dynamiska 

balanseringstillfället. Baserat på dessa slutsatser skulle Illian kunna tänkas klassas som 

värdelös, men ändå är han till skillnad från Desujah oftast högt rankad. Diskussionen kring 

detta under intervjun var att detta var en karaktär som de upplevde hade potential och kunde 

vända vilket underläge som helst till vinst, men att de själva inte hade erfarenheten att spela 

tillräckligt bra för att göra det. Även om spelarna inte har den erfarenhetsnivå som krävs för 
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att spela en karaktär bra, kan de alltså ändå se potentialen i den. Spelarnas uppfattning av 

balans är alltså inte enbart baserad på deras egen förmåga. Något som vore intressant skulle 

vara att jämföra huruvida spelarnas uppfattning om karaktärerna stämmer, vilket de utifrån 

min subjektiva uppfattning gör. Illians designa är utformad för att man enkelt ska kunna lura 

sin motståndare, men att enda sättet att vinna med honom, i och med de låga skadevärden på 

hans handlingar, är att man kan förutsäga sin motståndares handlingar. Alltså är Illians 

design inriktad för att belöna skickliga spelare, då stor erfarenhet krävs för korrekt kunna 

förutse sin motståndares handlingar. Men trots att jag är skaparen av spelet är min 

uppfattning ändå inte absolut eftersom det på grund av det stora antalet dugliga alternativt är 

näst intill omöjligt att kartlägga alla potentiella drag för att nå ett absolut svar. Min 

uppfattning av spelets rättvisa är subjektiv precis som alla andras.   

5.5.2 Balansens relativitet 
En annan intressant aspekt som belysts i och med undersökningen är att balans är relativt. 

Det är relativt till vem som spelar i och med att inte en enda person rangordnade 

karaktärerna på samma sätt som någon annan. Dessutom är det relativt till vilken 

skicklighetsnivå man har i spelet vilket exempelvis illustreras i tabell 4 där spelare A från 

”mix”-gruppen rangordnade karaktären Ira efter de tre första omgångarna som den enskilt 

sämsta karaktären för att efter de tre efterkommande omgångarna, då spelarens 

skicklighetsnivå ökat, ranka henne som den enskilt bästa.  

5.5.3 Den dynamiska balanseringsmetoden 
Skillnaden mellan vilka karaktärer som spelades då den dynamiska balanseringsmekaniken 

var applicerad och då den inte var det var näst intill obefintlig. Vid frågan om spelet 

upplevdes som balanserat var svaret i samtliga grupper att det var det.  

I gruppen som spelade både med och utan den dynamiska balanseringsmetoden, upplevdes 

spelet som lika balanserat oavsett om den dynamiska balanseringsmekaniken var applicerat 

eller inte. De såg poängsättningsmomentet som ett positivt tillägg till spelet eftersom det gav 

dem bättre kontroll över vad de kunde möta. Dessutom menade de att det var ett bra sätt att 

förhindra att spelet skulle kunna bli orättvist om obalans skulle framträda allteftersom 

spelarna lär sig mer om spelet. 

I gruppen där den dynamiska balanseringsmetoden var applicerad alla sex omgångar ställdes 

frågan hur spelets balans skulle förhålla sig om den dynamiska balanseringsmetoden togs 

bort. Här ansågs avsaknaden av den dynamiska balanseringsmetoden innebära en reducerad 

upplevelse av balans och rättvisa då det skulle kunna visa sig att vissa karaktärer var klart 

bättre än andra. Den som började välja skulle därigenom få ett orättvist övertag om det inte 

fanns något sätt att hindra spelaren som väljer först från att välja den dominanta karaktären. 

Dessutom ansåg ”med”-gruppen att den dynamiska balanseringsmetoden bidrog till att 

spelare utforskar fler karaktärer eftersom en taktisk spelare skulle bannlysa karaktärer som 

denne visste att motståndaren spelade bra med. De beskrev detta som någonting positivt 

samt att själva poängsättningsmomentet hade ett underhållningsvärde i sig.  

I gruppen helt utan den dynamiska balanseringsmetoden ställdes frågan hur de skulle 

uppfatta balansen vid införandet av en dynamisk balanseringsmekanik. Denna grupp 

menade att det med de sex karaktärer som fanns i spelet skulle begränsa stora delar av 

spelets innehåll och därigenom reducera underhållningsvärdet. Dessutom skulle en taktisk 

person kunna bannlysa den karaktär motståndaren spelade bäst med, vilket i denna grupp 

upplevdes som någonting negativt. Vad som däremot är positivt med den dynamiska 
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balanseringsmetoden är att den kan förhindra att obalans uppstår om fler karaktärer skulle 

tillföras. Först när fler karaktärer införs och det finns fler alternativ till en karaktär en person 

skulle kunna tänka sig spela är det godtagbart att kunna bannlysa karaktärer. 

Uppfattningen om huruvida den dynamiska balanseringsmekaniken bidrog till ökad 

uppfattning av rättvisa eller inte skiljer sig alltså mellan olika grupper vilket gör det svårt att 

dra några tydliga slutsatser. I de grupper där den användes upplevdes den åtminstone bidra 

till underhållningsvärdet. Däremot kan man i tabell 5 se att det varit som jämnast i ”med”-

gruppen eftersom vinstmarginalen där varit minst. Detta skulle kunna styrka deras argument 

att den dynamiska balanseringsmekaniken bidragit till mer balans. Samtidigt har ”mix”- och 

”utan”-gruppen samma vinstmarginal, något som försvagar den möjligheten.  
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6 Slutsatser 

Här sammanfattas arbetets resultat följt av en överskådlig diskussion kring resultaten och 

arbetet i sin helhet. Därefter sätts arbetet in i ett större perspektiv där samhälleliga frågor 

diskuteras. Efter en diskussion kring spelets design följer sedan en diskussion kring vad som 

kan fokuseras på vid en fortsättning av detta arbete.  

6.1 Resultatsammanfattning 

För att utvärdera huruvida en dynamisk balanseringsmekanik kan förhöja upplevelsen av 

rättvisa hos spelare samt därigenom ge ett förhöjt underhållningsvärde har tre olika grupper 

observerats och intervjuats där grupperna spelat med, utan eller både med och utan en 

dynamisk balanseringsmekanik.  

Undersökningen resulterade i olika uppfattningar om huruvida en dynamisk 

balanseringsmetod bidrar till en förhöjd upplevelse av rättvisa eller inte. Däremot menar alla 

testpersoner att det är ett bra sätt att förebygga att orättvisa uppstår om obalans mellan 

karaktärerna skulle upptäckas. Av de testpersoner som spelat med dynamisk 

balanseringsmekanik anser alla att det var ett intressant moment som bidrog positivt till 

spelupplevelsen.   

Att olika uppfattningar om huruvida en dynamisk balanseringsmetod bidrar till en förhöjd 

upplevelse av rättvisa eller inte uppkom kan kopplas till det faktum att samtliga testpersoner 

upplevde spelet som rättvist. En orsak till detta skulle kunna vara att spelet varit för 

balanserat från början eller att antalet omgångar per grupp inte varit tillräckligt för 

testpersonerna att skapa sig en tillräckligt djup insikt i spelet för att kunna se någon obalans.  

Något som belysts är att balans är relativt till den som spelar spelet och till dennes 

skicklighetsnivå i spelet. Men resultaten har visat att personer inte bara utvärderar 

karaktärers potential utifrån det som de erfarit utan också vad de skulle kunna tänka sig att 

en karaktär är kapabel till.  

6.2 Diskussion 

Under utvecklingen av spelet fanns en frihet som man ur designperspektiv vanligtvis inte 

tillåts göra, nämligen att inte behöva skapa balans mellan karaktärerna eftersom den 

dynamiska balanseringsmekaniken kunde kompensera potentiell obalans. Men den obalans 

jag upplevde att jag skapat under utvecklandet av spelet lyckades inte visa sig till fullo under 

undersökningen. Om spelarna inte skulle uppleva någon obalans karaktärerna emellan 

förväntades det inte finnas något syfte med den dynamiska balanseringsmekaniken och inga 

intressanta resultat förväntades kunna utvinnas ur undersökningen. Trots att spelarna ansåg 

att spelet var balanserat även utan dynamisk balanseringsmekanik såg de ändå en mening 

med den. Dels ansåg de att balanseringsmekaniken skulle kunna förhindra orättvisa om det 

skulle uppstå och dels upplevde de som spelade med den att den förhöjde 

underhållningsvärdet. Att spelet var som jämnast i ”med”-gruppen skulle kunna tyda på att 

spelet blir mer balanserat med den dynamiska balanseringsmekaniken, men att det var på 

detta vis skulle bara kunna ha varit en tillfällighet och är något som bör undersökas vidare. 

Utifrån dessa resultat kan alltså min hypotes inte bekräftas. Men implementationen av en 

dynamisk balanseringsmekanik kan ändå ha positiva följder, men bidrar nödvändigtvis inte 
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till en förhöjd upplevelse av rättvisa. Att ge spelare mer kontroll över vad de kan förväntar sig 

möta kan bidra till ett spels underhållningsvärde, oavsett om spelet upplevs som balanserat 

eller inte.    

Men även om karaktärerna hade upplevts som obalanserade är det inte en garanti för att 

undersökningen skulle ha gett ett mer intressant resultat. Eftersom upplevelsen av balans är 

relativ är det väldigt svårt att nå ett definitivt svar på min hypotes. Detta exemplifieras av att 

vissa anser det som positivt att karaktärer kan stängas av för att tvinga motståndaren att 

utforska nya karaktärer, medan andra tycker det är negativt då det tar bort de delar av spelet 

en spelare kanske gillar. Vad den ena personen tycker är rättvist är orättvist för den andre. 

Därigenom är vad som kan generaliseras utifrån detta arbete väldigt begränsat. Dessutom 

innehöll undersökningen endast sex försökspersoner vilket, trots kvalitativa undersökningar 

med längd upp mot fem timmar, ytterligare minskar undersökningens validitet. 

Min utformning av spelet innebar att antalet potentiella kombinationer av karaktärer som 

kan möta en annan kombination av karaktärer är ganska stor. Med en så liten mängd tester 

hinner inte alla karaktärskombinationer testas av alla spelare. Därför är det svårt att försäkra 

sig om att ett intransitivt förhållande mellan de olika karaktärskombinationerna inte uppstår, 

något som Sirlin(2008c) menar är ett kriterium för rättvisa.  

Att personer har förmågan att estimera en karaktärs potential utan att de själv upplevt vad en 

karaktär är kapabel till är en intressant iakttagelse. Trots att en spelare förlorar gång på gång 

med en karaktär kan denne alltså ändå uppleva att spelet är balanserat eftersom spelaren ser 

sina egna begränsningar samt kan föreställa sig att en karaktär kan spelas på bättre sätt. Att 

spel såsom StarCraft 2: Wings of Liberty (Blizzard Entertainment, 2010) enligt lead designer 

Dustin Browder (2011) designas utefter experternas uppfattning av rättvisa kanske 

därigenom inte behöver vara någonting negativt eftersom det nödvändigtvis inte bidrar till 

att nybörjare upplever spelet som orättvist så länge de kan se vad som är möjligt. Däremot är 

det tveksamt huruvida detta fenomen kan bekräftas i och med att samtliga testspelare haft 

erfarenhet inom spelutveckling och därigenom haft större erfarenhet av att se mönster i spel 

som andra personer inte lägger märke till. 

6.3 Samhälleliga aspekter 

Huruvida de resultat detta arbete producerat är i allmänintresse eller kan tillföra någon nytta 

är tveksamt då resultatet är baserat på ett väldigt begränsat antal testsessioner och dessutom 

inte är entydigt. Men kanske är det just det som är det viktigaste resultatet: att det inte finns 

någon enhetlig uppfattning om balans. Däremot, vad som var entydigt utifrån detta arbetes 

resultat är att en dynamisk balanseringsmekanik har potentialen att förhindra att orättvisa 

uppstår i ett system som till en början verkar vara i balans. Ser man till ett större perspektiv 

är hela vårt politiska system en dynamisk balanseringsmekanik där vad som är rättvist och 

inte är upp till folket själva (dock i form av en helt annan typ av dynamisk 

balanseringsmekanik än den som presenterats i detta arbete). Att inte en enskild part 

bestämmer hur rättvisan ska uppfattas utan i stort sett alla kan vara del av denna 

bestämmelse är alltså inget unikt koncept. Det betraktas av många vara ett bra sätt att 

”balansera” eftersom vad som upplevs som rättvist är föränderligt och relativt till vem man 

frågar. Att dynamisk balans i form av demokrati har nått den grad av acceptans det har gjort 

kanske därför inte är så konstigt.  
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Däremot var det delade meningar om huruvida det var positivt eller negativt att kunna 

bannlysa vissa karaktärer. Eftersom spelet uppfattades som balanserat av alla 

undersökningsgrupper fyllde den dynamiska balanseringsmekaniken bara funktionen att 

begränsa antalet valbara karaktärer snarare än att förhindra orättvisa. Kan samma 

tvetydighet betraktas i hur personer ställer sig till situationer där de har väldigt mycket att 

välja bland? Vissa kanske föredrar att begränsas i sina beslut, trots att det inte finns något 

överlägset alternativ, medan andra föredrar valmöjlighet? Huruvida en dynamisk balansering 

av rättvisa i den form som utvecklats för detta arbete upplevs som positiv eller inte kanske 

grundas i hur personen ställer sig till en valsituation.  

6.4 Designdiskussion 

Något som upplevts fungera bra under undersökningarna har varit spelet i sig. Det upplevdes 

som både roligt att spela, enkelt att lära sig och samtidigt ha ett betydande djup att sätta sig 

in i. Double-blind guessing (se rubrik 4.1.1) mekaniken fyllde sitt syfte att simulera en 

stridssituation. Energisystemet var ett lättbegripligt och intuitivt sätt att tvinga personer att 

dela med sig av information som kan antyda till vad som spelas och samtidigt begränsa vad 

som kan spelas och inte. Även det intransitiva förhållandet mellan handlingstyperna gjorde 

spelet enkelt att förstå, men kan ha varit en av orsakerna till att spelet uppfattades som 

balanserat. Detta eftersom alla karaktärer teoretiskt sett kan vinna över alla karaktärer. 

Sirlins definition av balans (2008a); ”A multiplayer game is balanced if a reasonably large 

number of options available to the player are viable […]”, belyser att spelare som upplever att 

deras alternativ och handlingar kan leda till vinst, oavsett vilka karaktärer de väljer, 

resulterar det i att de upplever spelet som balanserat. Det fanns ingen värdelös karaktär och 

inte heller någon dominant. De skillnader som fanns var uppenbarligen för små för att 

spelarna skulle kunna uppleva någon orättvisa.  

Att den enda grupp som ansåg att det fanns en fara med att införa en dynamisk 

balanseringsmekanik var gruppen som spelade utan den var intressant. De menade på att 

antalet karaktärer var för få och deras stil för unik för att det skulle vara berättigat att behöva 

bannlysa några karaktärer. Beslutet att ha sex karaktärer istället för tio skulle av den orsaken 

kunna ha påverkat deras uppfattning. Då det troligen inte skulle ge ett bättre resultat att ha 

använt tio karaktärer (på grund av att det då blir ännu svårare att skapa sig djupare förståelse 

av karaktärerna) är detta beslut berättigat inför denna undersökning men bör möjligen ses 

över inför framtida arbete. 

6.5 Framtida arbete 

Den främsta bristen med detta arbete har varit att den obalans jag försökt implementera i 

spelet inte hann visa sig under testspelningarna. Detta innebar att spelet upplevdes som 

balanserat och att min hypotes, huruvida en dynamisk balanseringsmekanik kunde bidra till 

en förhöjd upplevelse av rättvisa, aldrig kunde bemötas ordentligt. Vid fortsatt arbete bör 

försökspersonerna följas under en längre tid för att se om en uppfattning av orättvisa 

karaktärerna emellan uppstår och om den dynamiska balanseringsmekaniken kan förhindra 

den att göra spelet obalanserat. Dessutom bör större vikt läggas på ”mix”-gruppen då det är 

skillnaden mellan att ha dynamisk balansering och att inte ha dynamisk balansering som är 

hypotesens fokus.  
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Att samtliga testdeltagare haft erfarenhet inom spelutveckling kan ha påverkat vissa resultat i 

undersökningen, och vid fortsatt undersökning bör även testpersoner utan erfarenhet inom 

spelutveckling att inkluderas. 

En annan potentiell brist i undersökningen kan vara att alla spelare inte spelade spelet med 

främsta målsättningen att vinna. Genom att förändra undersökningen till att simulera en 

tävlingssituation i form av en turnering skulle spelarna troligen drivas mer av målet att vinna 

och därigenom kunna upptäcka fler orättvisor. Men även detta förutsätter att spelarna hinner 

skapa en djupare förståelse för karaktärerna för att resultatet ska vara relevant och bör därför 

kombineras med spelare som spelat spelet under längre tid.  

Någonting annat som skulle vara intressant är att jämföra den utformning av dynamisk 

balanseringsmekanism som utvecklats i detta projekt med en existerande dynamisk 

balanseringsmekanism såsom exempelvis banning-pick (se rubrik 2.4.2) och studera 

huruvida det finns några skillnader i spelares uppfattning av dem. Genom att applicera den 

utformning av dynamisk balanseringsmekanism som utvecklats i detta projekt på existerande 

spel såsom Heroes of Newerth (S2 Games, 2010) kanske mekaniken ger ett annat intryck än 

det den har gett under testandet av spelet som utvecklats till detta arbete. 

En annan aspekt av framtida arbete skulle kunna vara att undersöka huruvida en dynamisk 

balanseringsmekanik kan appliceras för att öka upplevelsen av andra aspekter av balans än 

rättvisa. Schell (2008) beskriver en rad olika aspekter av balans man bör ta hänsyn till vid 

utvecklandet av spel men alla precis som rättvisa är även de subjektiva. Exempelvis skulle 

balansaspekten slump kontra kontroll kunna balansras med en dynamisk balanseringsmetod 

för att undersöka huruvida detta skulle kunna bidra till ett upphöjt underhållningsvärde.  
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The Guardians 
Introduktion 

The Guardians är ett tvåspelarspel där båda spelarna leder två unika karaktärer (eng. guardians) i 

strid mot varandra. Målet är att besegra motståndarens karaktärer innan han/hon besegrar dina. 

Översikt 

Det finns 2 olika typer av kort; karaktärskort och handlingskort. Varje spelare väljer ut två unika 

karaktärskort och varje karaktär har tre tillhörande handlingskort. Med hjälp av 

handlingskorten ger man skada till sin motståndares aktiva karaktär tills det att dess skada 

möter eller överskrider dess tålighet. Då båda spelar sina handlingskort dolda för varandra 

gäller det att försöka förutse motståndarens handlingar för att kunna vinna en strid. 
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Försvar 
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kontrar ingen 
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Spelets upplägg 
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Karaktärskort 

Varje spelare har två karaktärer, men bara en strider åt gången medan den andra är passiv. 

Nedan följer en beskrivning av karaktärskortens delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Karaktärens namn och titel 

Varje karaktär har ett namn och en titel. Om en karaktär refereras till är det namnet som 

används. 

2. Kort beskrivning av karaktärens styrkor och svagheter 

Har man aldrig spelat spelet förut kan det vara svårt att veta vad man bör förvänta sig av en särskild 

karaktär. Den korta beskrivningen hjälper därför till att hitta de karaktärer som verkar intressanta 

samt ger grundläggande råd om vad man bör tänka på då man möter den. 

3. Karaktärens handlingslista 

Det finns fyra olika typer av handlingar; Anfall (eng. Offensive), Försvar (eng. Defensive), Brytare (eng. 

Breaker) och Special (eng. Special). För att kunna förutsäga sin motståndares handlingar måste man 

därför veta hur många av varje handlingstyp en karaktär har tillgång till. Dessutom är 

energikostnaden för varje handling utmarkerad. Detta är till för att underlätta för oerfarna spelare då 

de förväntas kunna förutsäga vad sin motståndare kan spela.  

 

1. Karaktärens 

namn och titel 

2. Kort beskrivning av 

karaktärens styrkor 

och svagheter 

3. Karaktärens 

handlingslista 

4. Karaktärens tålighet 
5. Karaktärens 

unika förmåga 

6. Karaktärens symbol 
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Exempel: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Karaktärens Tålighet 

När en karaktär skadas till den mängd att skadan motsvarar eller överskrider karaktärens 

tålighet besegras karaktären och vänds upp och ned tillsammans med dess handlingskort i den 

passiva karaktärszonen 

5. Karaktärens unika förmåga 

Varje karaktär har en unik förmåga som är aktiv så länge karaktären lever, oavsett om den är i spel 

eller inte.  

 6. Karaktärens symbol 

Varje karaktär har en egen symbol som återfinns på dess handlingskort. 

 

 

 

 

Handlingskort 

Varje karaktär har tre stycken unika handlingskort och varje handlingskort innehåller två olika 

handlingar. Vilken handling som är aktiv beror på vilken ände man vinklar mot motståndarens 

handlingskort i stridszonen. Nedan följer exempel på två av karaktären Ezaks handlingskort 

samt beskrivning av handlingskortens olika delar.  

 

Tittar vi på Avons handlingslista ser vi att han har en handling av 

typen anfall, en av typen försvar, en brytare och tre special. Genom 

att studera de olika handlingarnas energikostnader skulle vi vid fallet 

då en handling laddas med 4 energi kunna anta att det är en 

handling av typen försvar eftersom det är den enda handlingen som 

kostar 4 energi (men spelaren skulle kunna bluffa!).  
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1. Handlingens regeltext 

Vissa handlingar har en regeltext som aktiveras så länge kortet inte kontras (eng. Counter).  

2. Handlingens energikostnad 

För att en handling ska aktiveras krävs det att du har laddat den med energi. Om mängden 

energi som tilldelats en action varken motsvarar eller överskrider energikostnaden kontras 

handlingen automatiskt. 

3. Handlingens typ 

En handlings typ avgör vilka typer av handlingar den kontrar och vilka typer som kontrar den.  

4. Handlingens namn 

Handlingens namn.  

5. Handlingens skada 

Här visas hur mycket skada en handling gör om den inte kontras. 

6. Handlingens prioritet 

Om båda spelarna spelar samma typ av handling aktiveras den handling som har högst prioritet, 

och motståndarens handling kontras. De tre punkterna i kortet Blademaster ovan innebär att 

denna handling har 3 i prioritet (standard är 0). Man kan dessutom öka vilken handling som 

2. Handlingens 

energikostnad 

3. Handlingens typ 4. Handlingens namn 
5. Handlingens skada 

7. Tillhörande 

karaktärs symbol 

1. Handlingens 

regeltext 
6. Handlingens 

prioritet 
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helsts prioritet genom att betala mer energi än vad som egentligen behövs. Därigenom ökas 

handlingens prioritet med 1 för varje energi som överskrider energikostnaden. 

7. Tillhörande karaktärs symbol 

Endast den karaktär som är aktiv kan spela handlingar och endast de handlingar som hör till den 

karaktären kan spelas. För att kunna urskilja vilka handlingar som hör till vilken karaktär har 

varje karaktär en egen symbol som finns på dess handlingskort. 

Spelets Start 

1. Innan spelet börjar måste båda spelarna välja ut två av de sex karaktärer som finns. För 

att göra detta ska båda spelarna ta var sitt Guardian Sheet där alla karaktärer finns listade.  

2. Därefter poängsätter båda spelarna individuellt alla karaktärer baserat på hur bra 

personerna uppfattar att de är. Den totala poängen som får fördelas är maximalt 8 poäng. 

Därefter visar spelarna upp sina poängsättningar och utgår hädanefter ifrån sin 

motståndares poängsättning.  

3.  Slumpen avgör vem som börjar (kallas hädanefter spelare A). Därefter väljer spelare A ut 

en karaktär följt av att spelare B väljer ut två stycken. Därefter väljer spelare A ut sin andra 

karaktär. Summan av poängvärdet för en spelares tre karaktärer (baserat på motståndarens 

poängsättning på Guardian Sheetet) får inte överskrida 3. Skulle en spelare inte ha möjlighet 

att välja någon karaktär på grund av denna begränsning får denna spelare välja för ett mer 

poäng tills det att ett val är möjligt. 

4.  Spelares sist valda karaktär blir deras aktiva karaktär, den andra blir passiv.  

5.  Spelarna börjar med 5 energi var. Energi kan representeras av exempelvis glaskulor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelets Faser 

Energimarkörer i 

energizonen 

Passiv karaktär 

Handlingskort på 

handen 

Aktiv karaktär 
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Planeringsfas 

1. Ladda en handling  

Det första som sker är att Spelare A placerar ett av sina handlingskort nedvänt i stridszonen. 

Därefter placerar denne ut önskad mängd energi till kortet. Man säger att kortet laddas. 

Mängden energi är valfri och behöver inte matcha handlingens energikostnad  men för att kortet 

sedan ska kunna aktiveras krävs att energikostnaden motsvaras eller överskrids. Därefter gör 

spelare B samma sak.  

2. Planering  

När båda spelarna lagt var sitt handlingskort dolt i stridszonen och placerat ut önskad mängd 

energi upprepas steg 1. en gång till, men denna gång börjar den spelare som inte började förra 

gången att lägga ut ett kort. Man säger att det förstplacerade kortet är aktuellt och det andra 

kortet är planerat. Det är viktigt att båda spelares aktuella och planerade kort är riktade mot 

varandra. 

3. Karaktärsbyte  

Innan man övergår till Stridsfasen avgör spelare A om denne vill byta ut sin aktuella karaktär 

mot en av sina passiva karaktärer. Därefter tar spelare B samma ställningstagande. Skulle någon 

välja att byta karaktär rensas all energi från de handlingar denna karaktär laddat och all energi i 

dennes energizon. Därefter får man 2 energi + 1 till för varje handlingskort som inte är förbrukat 

(alltså kort på handen eller dolt i stridszonen) som placeras i energizonen. Därefter placeras den 

bortbytte karaktären i den passiva karaktärszonen följt av att den inbytte karaktären blir till 

aktiv karaktär.  därefter planerar man en ny handling och laddar den med önskad mängd energi 

(notera att du inte får någon aktuell handling. Byter man karaktär får alltså motståndaren ett 

”gratisslag”). 
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Stridsfasen 

1.Aktivera aktuella handlingar  

Båda spelarna vänder upp sin aktuella handling. Om handlingarnas laddade energi motsvarar 

eller överskrider energikostnaden sker alla ”Before combat”-

effekter.  

Därefter kontrolleras de olika handlingarnas typer. Anfall 

kontrar brytare, brytare kontrar försvar, försvar kontrar 

anfall. Special blir inte kontrad av någon och kontrar ingen 

annan (Däremot kan de uttryckligen säga att en handling 

kontrar eller blir kontrad av någonting specifikt.) 

Om en handling blir kontrad aktiveras inte effekter som står 

på handlingens regeltext (om det inte står att en handling 

kontrar/kontras av någonting. I så fall tas det hänsyn till först) och det ger ingen skada.  

Om båda handlingar är av samma typ aktiveras båda, om de dessutom har samma prioritet. 

Genom att ladda en handling för mer energi än nödvändigt ökar varje överflödigt laddad energi 

handlingens prioritet med 1. Har två motstående handlingar olika prioritet kontras den med 

lägst prioritet. 

2.Handlingarnas följd  

När man vet vilka handlingar som blir kontrade och vilka som blir aktiverade appliceras den 

skada de ger, och den laddade energin rensas. Om en aktiverad handling har en regeltext 

aktiveras även den i detta läge. 

3.Skada, förlust av karaktär  

När någon tar skada placerar man så många markörer som man tog skada på sitt aktuella 

karaktärskort. Skadan är kvar på karaktären även om man byter ut den. Om en karaktär har tagit 

lika mycket eller mer skada än vad den har i tålighet är den besegrad och placeras upp och ned 

tillsammans med sina handlingskort i den passiva karaktärszonen. Skulle ens aktuella karaktär 

besegras byter man in den passiva karaktären samt erhåller 5 energi (tidigare energi rensas).  

Motståndaren till den som förlorat sin karaktär får möjligheten att byta karaktär, men erhåller 

energi som vanligt (2 + 1 för varje oförbrukad handling). Om man inte har några karaktärer kvar 

förlorar man. 

Slutfas  

1.Planeravidare  

Om båda spelarna fortfarande har kort kvar på handen efter stridsfasen går man tillbaka till steg 

2. i planneringsfasen och planerar ännu ett kort. Det kort som tidigare var planerat blir istället 

aktuellt. Handlingar som blivit aktiverade eller kontrade (förbrukade) ligger kvar tills det att alla 

kort har blivit förbrukade.  
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2.Börja om 

Om någon av spelarna inte har några kort kvar på handen hoppar man över steg 1.  i slutfasen 

och går istället direkt till stridsfasen. Om en spelare efter stridsfasen har förbrukat alla sina 

handlingar återtas alla handlingar till spelarnas händer och man börjar igenom från 1. i 

planeringsfasen samt att man erhåller 2 energi vardera.  

 

 

 
Förbrukade 

handlingar 

Planerade 

handlingar 

Aktuella 

handlingar 

Speldesign, Grafisk design, regelutformning: Martin Maisey Sjöberg 

 (Den riktiga utformingen av korten innehåller copyrightat material 

(Karaktärsbilder&Karaktärssymboler) och kan därför inte visas) 

 

Skapat som projekt till examensarbete för Högskolan i Skövde 
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 Guardian Sheet 

 

 

 

 

  Avon 

 

      

  Desujah 

 

 

 

  Illian 

 

      

 

  Ira 

 

  

  Norak 

 

 

 

  Onato 

 

 

Appendix B 

Guardian #0 #1 #2 #3 #4 #5  
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Resultatsammanställningar 

Utläses: (Antalet vunna omgångar)/(antalet spelade omgångar) med karaktär1 & 

karaktär2.  

”Mix”-gruppens resultatsammanställning: 

 Avon Desujah Illian Ira Norak Onato 

Avon  0/0 0/0 1/1 2/2 1/2 

Desujah 0/0  0/1 1/2 0/1 0/0 

Illian 0/0 0/1  0/2 0/0 1/1 

Ira 1/1 1/2 0/2  0/0 0/0 

Norak 2/2 0/1 0/0 0/0  0/0 

Onato 1/2 0/0 1/1 0/0 0/0  

Total: 4/5 1/4 1/4 2/5 2/3 2/3 
 

”Utan”-gruppens resultatsammanställning: 

 Avon Desujah Illian Ira Norak Onato 

Avon  0/0 0/1 2/2 0/0 1/1 

Desujah 0/0  0/0 0/1 0/1 1/2 

Illian 0/1 0/0  1/1 1/2 0/0 

Ira 2/2 0/1 1/1  0/0 0/0 

Norak 0/0 0/1 1/2 0/0  0/1 

Onato 1/1 1/2 0/0 0/0 0/1  

Total: 3/4 1/4 2/4 3/4 1/4 2/4 
 

”Med”-gruppens resultatsammanställning: 

 Avon Desujah Illian Ira Norak Onato 

Avon  1/2 0/1 1/1 2/2 0/0 

Desujah 1/2  0/0 0/0 0/1 0/1 

Illian 0/1 0/0  0/1 0/1 0/0 

Ira 1/1 0/0 0/1  0/0 0/1 

Norak 2/2 0/1 0/1 0/0  1/1 

Onato 0/0 0/1 0/0 0/1 1/1  

Total: 4/6 1/4 0/3 1/3 3/5 1/3 
(en match oavgjord) 
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Individuella poängsättningar 

 

Poängsättning från spelare A från ”mix”-gruppen: 

 

 

Poängsättning från spelare B från ”mix”-gruppen: 
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Poängsättning från spelare A från ”med”-gruppen: 

 

 

Poängsättning från spelare B från ”med”-gruppen: 

 

 

 

 

 


