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Sammanfattning
Denna rapport handlar om hur spelare kommer fram till beslut i fightingspel: om de använder
kunskap eller om de förutser vad motståndaren ska göra. Bakgrunden behandlar termen
”mindreading” och vad fightingspel är samt vilka skickligheter som används i fightingspel. En
förundersökning gjordes med erfarna fightingspelsspelare för att undersöka vilka faktorer som
skulle kunna vara viktiga. Rapportens frågeställning är om det är spelmekaniken eller förmågan
till mindreading som är viktigast för framgång i ett spel med frekventa Yomi-situationer såsom
fightingspel. Ett enkelt rundbaserat fightingspel togs fram för att användas i undersökningen.
Sex par försökspersoner spelade spelet och samtidigt fick de tala högt om sina tankeprocesser.
Analysen av spelomgångarna och spelarnas kommentarer indikerade att beslut baserade på
spelmekanik var mer framgångsrika än beslut baserade på mindreading. Denna rapport bygger
på en undersökning med dataspelare som dock inte var specialiserade på fightingspel. En
kommande undersökning skulle kunna göras med mer erfarna spelare.
Nyckelord: Dataspel, Fightingspel, Yomi, Mindreading, Kunskap
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1 Introduktion
Fightingspel är en spelgenre som ökat i popularitet sedan den fick en återuppväckning 2009 i
samband med att Street Fighter 4 släpptes. Fightingspelens första stora boom inträffade när
föregångaren Street Fighter 2 kom ut som arkadspel 1992, men minskade sedan stegvis i
popularitet till den grad att de nästan ansågs vara ”utdöda”. Efter att Street Fighter 4 kom ut
släpptes flera fightingspel från olika företag ut på markanden och många turneringar har
genomförts. Personer som är bra på spelet kan leva som professionella spelare. Vad är det som
gör att en spelare vinner i ett fightingspel?
Att studera vilka faktorer som är avgörande för att vinna över en motståndare i fightingspel kan
vara till nytta vid utveckling av dataspel. Faktorer som spelarna tycker är underhållande kan tas
fram som till exempel att kunna förutsäga motståndarens handlingar eller att lära sig göra svåra
”inputs”. Denna kunskap är viktig för spelutvecklarna för att göra bättre spel. Den är också bra
för spelarna själva eftersom spelarna får reda på vad som gör dem bra i fightingspel och de kan
se sina styrkor och svagheter. I den akademiska världen finns det ytterst begränsad information
om fightingspel. Det finns artiklar som handlar om att vissa aspekter i spelet ‘sten, sax och påse’
liknar fightingspel (Gingold, 2006). ‘Sten, sax, påse’ handlar om att förutse vilka av de tre valen
som din motståndare väljer och liknande gäller för fightingspel.
Förmågan att förutse en spelares agerande kallas för mindreading1. Mindreading handlar om att
förstå en person utan att fråga personen själv. Mindreading i spel som schack har även varit ett
objekt för forskning (Gordon, 1986 s. 162). I fightingspel använder man sig också av
mindreading men det finns för närvarande ingen litteratur som beskriver detta.
Rapporten är strukturerad på följande sätt: Kapitel 2 inleds med allmän information om
mindreading och om hur fightingspel fungerar för den som inte är insatt i ämnet. Vidare gås de
färdigheter som används inom fightingspel igenom. I detta kapitel redovisas även en
undersökning om vad fightingspelspelare själva har att säga om färdigheter inom fightingspel.
I kapitel 3 presenteras frågeställningen och den valda metod som ska användas för att få svar på
frågeställningen. Kapitel 4 går genom hur det spel som speciellt togs fram för undersökningen
har konstruerats och hur undersökningen gick till. I kapitel 5 analyseras undersökningens
resultat. Kapitel 6 redogör för resultatet av undersökningen och en slutsats av detta dras.
Kapitlet innehåller även en diskussion om arbetet och handlar även om vad som mer kan
utforskas inom ämnet.

Mindreading kommer att användas genom hela arbetet på grund av att en bra svensk översättning är
svår att hitta.
1

1

2 Bakgrund
Dataspel har blivit allt större och populärare med åren. Dataspel har också inom vissa genrer
utvecklats till att bli en sport och det anordnas regelbundet turneringar som t.ex. ”Major League
Gaming” (MLG, 2014), ”Evo” (Evo, 2012), och ”Dreamhack” (Dreamhack, 2012). Fyra av de mest
kända genrerna är ”First-Person Shooter” (FPS), ”Real-Time Strategy” (RTS), ”Fightingsspel” och
MOBA (Multi online battle arena).
Denna rapport fokuserar på en av dessa genrer, nämligen fightingspel. Fightingspelsgenren
handlar helt enkelt om att man slåss som en karaktär mot andra karaktärer. Det finns liknande
spelgenrer som t.ex. ”Beat them up” och ”Hack and slash”, men i dessa möter spelaren olika
datorstyrda fiender samtidigt, medan man i fightingspel slåss mot bara en karaktär och
motståndaren styrs antingen av datorn eller av en motspelare.
1991 kom det nu välkända dataspelet Street Fighter 2 (Street Fighter II, 2012). Det fanns redan
liknande spel, som t.ex. dess föregångare Street Fighter, men det var Street Fighter 2 som gjorde
genren fightingspel riktigt stor (Fighting Games, 2005). Fightingspelsgenren har sedan dess växt
och den har kommit till en professionell nivå där bra spelare kan leva på att spela fightingspel.
Fightingspel är en typ av actionspel och dessa spel ställer höga krav på öga-hand-koordination
och reaktionssnabbhet (Action game, 2012) men dessutom behöver spelaren en förmåga att
förutse sin motståndare.
Syftet med detta kapitel är att identifiera och beskriva vilka olika färdigheter som vi i dagsläget
känner till kan påverka utgången av en match i ett fightingspel som Street Fighter 2. Kapitlet är
strukturerat på följande sätt: I delkapitel 2.1 ges en bakgrund till vad fightingspel är. Delkapitlet
tar upp hur man styr spelet och hur attacker fungerar. Dessutom redogörs för vad
uppdateringshastighet är för något och varför det är viktigt i fightingspel. Vidare behandlas hur
olika spelkaraktärers förmåga bedöms och vad en combo är. I delkapitel 2.2 behandlas olika
framgångsfaktorer i fightingspel, bl.a. spelstrategin Footsies. Sedan ger delkapitel 2.3 en allmän
bakgrund till mindreading. Delkapitel 2.4 går vidare med mindreading i relation till spel och
dessutom beskrivs spelteorin Yomi. Den avslutande delen av bakgrunden summerar de olika
faktorer som kan påverka utgången av en match i ett fightingspel, närmare bestämt kunskap om
spelet i sig, fingerfärdighet, förmåga att förutspå sin motståndare, reaktionsförmåga och
kunskap om spelmekaniken.

2.1 Mindreading
Till vardags är det möjligt att en fras som ”läsa tankar” ger associationer till en övernaturlig
förmåga då man ser andras tankar direkt men det är snarare en livsviktig grundläggande
förmåga som vi använder varje dag. Det kallas mindreading. Mindreading används inom
fightingspel men också i vardagen till exempel när man pratar med andra personer. Termen
mindreading kan låta icke-vetenskaplig men den används inom vetenskapliga artiklar om
förutsägande av en annan persons handlingar. Exempel på artiklar som använder termen är
Reading minds: a guide to the cognitive neuroscience revolution (Moskowitz, 2011), Mirror
neurons and the simulation theory of mindreading (Gallese & Goldman, 1998), Oxytocin improves
“mind-reading” in humans (Moskowitz, 2011; Domes et al., 2007) och When does smart
behaviour-reading become mind-reading? (Whiten, 1996).
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Mindreading handlar om förmågan att t.ex. dra slutsatser om huruvida föraren i den mötande
bilen kommer att stanna vid övergångsstället eller när man inser att det har hänt något hemskt
baserat på ansiktsuttrycket på ens vän när denne svarar i telefon. Denna förmåga är också viktig
för det sociala samspelet (Moskowitz, 2011; Domes et al., 2007). Dessa exempel illustrerar hur vi
använder både externa ledtrådar i form av kroppspråk och kunskaper i form av semantiska och
episodiska minnen för att attribuera olika mentala tillstånd till andra (Moskowitz, 2011).
Mindreading är på så sätt en sorts behaviorism (jfr. Whiten, 1996). Genom erfarenhet känner
man igen uttrycket i sin väns ansikte som just fått dåliga nyheter. Det kan vara att man själv har
upplevt samma sak eller känner igen beteendet till exempel från tv.

2.1.1 Hypotetiskt-praktiska simuleringar
En vanlig teori kring hur man kan förutsäga hur en annan person agerar är att man simulerar
hur man själv skulle göra om man var i den andres position (t.ex. Gordon, 1986). Man tar alltså
den nuvarande situationen som input till ens eget beslutsystem och ser hur output ser ut men
istället för att agera så kopplas output till den andra personen och på så sätt kan man eventuellt
förutsäga hur han/hon kommer att agera.
Gordon (1986) förklarar sin teori om hur andras agerande kan förutses genom att utgå från det
ofta sanna antagandet att man lätt kan själv förutse ens eget agerande. Till exempel kan man i
följande situation enkelt förutse vad som kommer att hända och hur man kommer att agera.





Jag kommer att köpa Pan-pizza från köpcentret.
Jag kommer att gå hem med kassen med Pan-pizzan i.
Jag kommer att lägga Pan-pizzan i mikrovågsugnen och sätta på den angivna tiden för
uppvärmning.
Jag kommer att äta Pan-pizzan.

Detta är det vad man förutser att man själv kommer att göra idag efter besöket i köpcentret
(Gordon, 1986). Det blir dock inte alltid exakt som man har tänkt sig. Kanske fattas pengar för
att köpa Pan-pizzan eller så sätter man för lång tid på mikron och Pan-pizzan blir för bränd för
att ätas. Man kan dock använda denna förmåga om sig själv för att förutse andras val. Ser man
någon annan som köper en Panpizza i affären kommer han troligen att göra samma sak med det
man själv skulle gjort. Den andres framtida beteende kan alltså förutsägas utifrån det man själv
skulle ha gjort.
Detta används även när det gäller olika typer av spel och en grundläggande medveten eller
omedveten strategi är att ställa frågan: Vad skulle jag göra i deras situation? (Gordon, 1986 s.
162). Schackspelare t.ex. sätter sig in i sina motståndares situation och tänker: Vad skulle jag
göra om det var jag som skulle göra det här draget? (Gordon, 1986 s. 162). Det handlar alltså om
att se vad motståndaren har för olika möjligheter till olika drag innan han/hon har flyttat på sin
pjäs (Gordon, 1986). Bridgespelare tänker också sig in i sina medspelares situation för att på så
sätt veta om det är lämpligt att bjuda eller inte (Gordon, 1986).
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2.1.2 Exempel på mindreading: ’sten, sax och påse’
Forskning om mindreading inom spel har ofta tagit upp spelet ’sten, sax, och påse’, antingen
enskilt eller som ett exempel bland flera (se t.ex. Camerer et al., 2001; Gingold, 2006; Moskowitz,
2011). ’Sten, sax och påse’ uppfattas ofta av personer som ett turbaserat spel (Moskowitz 2011 s.
23), det vill säga att det är en slump att draget som väljs är bättre än motståndarens drag.
Problemet med detta påstående är att människan aldrig är slumpmässig i sina beslut
(Moskowitz, 2011 s. 23). Det finns alltid en tanke bakom ett drag, enligt Moskowitz. Ett exempel
på detta var när Takashi Hashiyama skulle sälja sina tavlor värda runt 20 miljoner dollar (Vogel
2005; se även Moskowitz 2011). Enligt Vogel (2005) ville två auktionsfirmor, Christie och
Sotheby’s, köpa Hashiyamas tavlor och förhandlingar om vem som skulle få köpa tavlorna
pågick. Takashi Hashiyama föreslog då en metod som japanerna brukar använda när de inte kan
ta ett beslut: att spela ‘sten, sax, påse’ om saken (Vogel, 2005). Niclas Maclean, som var direktör
för Christie’s, fick hjälp av sina elvaåriga tvillingdöttrar (Alice och Flora) som spelade spelet
varje dag i skolan. De hade kommit på en taktik:
Everybody knows you always start with scissors," she added. "Rock is way too
obvious, and scissors beats paper." Flora piped in. "Since they were beginners,
scissors was definitely the safest," she said, adding that if the other side were also to
choose scissors and another round was required, the correct play would be to stick
to scissors - because, as Alice explained, "Everybody expects you to choose rock."
(Vogel 2005).
Sotheby’s representant, Blake Koh, hade en annan syn på hur ’sten, sax och påse’ går till. "But
this is a game of chance, so we didn't really give it that much thought. We had no strategy in
mind." (Vogel 2005, s. 1). Christie och Sotheby’s gjorde sina drag. Christie valde sax och
Sotheby’s valde påse (Vogel, 2005). Christie vann och fick tavlorna. Sotheby’s taktik skulle ha
fungerat om spelet spelats mot en dator som slumpmässigt väljer ’sten, sax och påse’. Människor
är dock inte slumpmässiga som datorer.
Moskowitz beskriver hur Alice och Flora tänkte igenom sitt beslut.
1. De tänkte sig sin motståndare som klok och omtänksam, precis som sin far.
2. ”Alla misstänker sten” Det är sant om du tänker på det. Sten är uppenbart det första
valet. Sten är stark och hård; den har en form som en knytnäve och den är först på listan.
Det är faktiskt så att sten väljs i mer än 40 % av fallen. Om Flora och Alice skulle mött ett
oerfaret barn skulle de valt påse. Istället antog de att deras fars motståndare Sotheby’s
skulle vara eftertänksam med att välja sten och trodde att de skulle möta en nybörjare.
Han skulle i så fall välja papper för att slå sten.
3. De visste nog också, troligen inte medvetet, att personer som deras far, akademiker
och intellektuella personer, favoriserar papper.
4. “Alla vet att du alltid börjar med sax” är Floras sätt att uttrycka att erfarna spelare
gillar hennes tanke att ta sax som det bästa första valet när man spelar mot en oerfaren
men eftertänksam spelare (Moskowitz, 2010, s. 23, egen översättning)
Från detta kom de fram till att Sotheby’s skulle välja papper. Genom att tänka som sin
motståndare kom de fram till vilket drag han skulle göra. De kunde haft fel och han kunde valt
sten istället men det var mest troligt att han skulle välja just papper, enligt deras slutsats
(Moskowitz 2010). Detta är ett exempel på att vi ofta omedvetet har en tanke bakom ett beslut.
Enligt Moskowitz är det dock inte alltid fallet: vissa saker kan man göra impulsivt.
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Representanten från Sotheby’s tänkte bara att spelet är en slump och valde slumpmässigt påse.
Spelar man ’sten, sax, påse’ med en person för första gången och man inget har att utgå från kan
sten, sax eller påse väljas rent impulsivt. Valet görs då inte utifrån vad man tror är rätt utan
snarare utifrån vad som känns rätt. Det kan vara omedvetet att sax valdes eller så passade sax
nu i stunden.

2.1.3 Mindreading i dataspel
I fightingspelsvärlden finns det en känd spelare vid namn Daigo som ofta beskrivs av andra som
bra på mindreading (t.ex. 0xkeNzo 2010). David Sirlin beskriver Daigo på följande sätt:
There is one player who I would even say has a supernatural ability to spy on the
minds of others, knowing which moves they will next make—if it weren’t such an
absurd thing to say. But believe me, those who have witnessed Japan’s fighting game
player Daigo Umehara do speak of these things in hushed tones, fancying that they
might be true. (Sirlin 2001).
Mindreading fungerar inte på samma sätt i spel som i det sociala livet. Datorspelare har ofta
uppmärksamheten på skärmen och inte på motståndarens ansikte eftersom de inte alltid fysiskt
befinner sig på samma plats. Det är inte värt att titta på motståndarens ansikte även om
han/hon sitter bredvid, eftersom fokus då försvinner från det som är det viktiga, själva spelet.
Typiska mönster kan ses i motståndarens sätt att spela. Till exempel kan det vara att
motståndaren har en karaktär som spelas bäst på kort avstånd. Om motståndarens karaktär är
på andra delen av skärmen och vill attackera kommer han/hon troligen att försöka komma nära
genom att springa på marken eller hoppa i luften. Karaktären hoppar och då vet man att
motståndaren kommer att försöka förkorta avståndet för att få en bättre position.
Majoriteten av datorspel som är uppbyggda på att flera spelare spelar mot varandra har något
med mindreading att göra. Datorspel handlar ofta om att överlista sin motståndare. Det finns
olika teorier om hur man ska överlista motståndaren såsom ”Footies” (se delkapitel 2.2.4) och
Yomi.

2.2 Fightingspel
Ett fightingspel går ut på att spelaren kontrollerar en slagmålskämpe som ska besegra sin
motståndare med olika attacker som slag och sparkar. Det finns andra attacker, som till exempel
att skjuta en eldboll från händerna eller kasta sin motståndare. Man kan hindra att attackerna
gör skada på ens egen karaktär genom att blocka2 eller undvika attacken. Vanliga attacker
kräver bara att spelaren trycker på en attackknapp på sin inputenhet. Vissa attacker kräver flera
inputs på inputenheten och dessa kallas för ’specialare’. Att kunna förutsäga sin motståndares
nästa drag är ofta nödvändigt i denna typ av spel. Ett exempel är att spelaren kan anfalla med en
hög eller en låg attack. Motståndaren kan då blocka högt eller lågt för att hindra att bli träffad.
När en spelare blir träffad sjunker hans eller hennes livsmätare och när den är tom blir spelaren
utslagen och förlorar matchen.

2

Blocka är en förenklad term för att blockera en attack.
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2.2.1 Spelmekanik i fightingspel
Fightingspel kan i en bemärkelse beskrivas som en mer avancerad version av ‘Sten, sax och påse’
i och med att det till viss del gäller att förutspå sin motståndares drag, det vill säga hur vi
använder vår förmåga att förstå och förutsäga en annan persons intentioner. De tre dragen som
är som sten, sax och påse är slag, kast och block. Slag vinner mot kast, kast vinner mot block och
block vinner emot slag.
Det finns olika termer som används i fightingspel. Termen ’återhämtning’ handlar om den tid
som det tar för spelkaraktären att komma till neutralt läge efter ha gjort en attack eller något
annat drag. Att anfalla en spelkaraktär när den håller på att återhämta sig kallas för att straffa
motståndaren. En säker attack är en attack som har väldigt kort återhämtning vilket gör den
svår att straffa.
I ’Sten, sax, och påse’ finns det alltså direkta svar. Har man valt ’sten’ kommer den att vinna över
’sax’ men om motståndaren hade tagit ’påse’ hade man förlorat. Antingen är det vinst, förlust
eller oavgjort. I fightingspel finns det inte riktigt samma direkta svar utan bara svar som är
bättre eller sämre. Detta kan kallas för viktad ’sten, sax och påse’.
Ett exempel kan vara att motståndaren gör en säker attack. Det som kan ge ett bra resultat är att
göra en attack som i bästa fall resulterar i att man själv inte tar skada och motståndaren tar
smällen eller i sämsta fall träffar motståndaren och båda tar skada. Det mest säkra är att blocka
för att kunna straffa motståndaren eftersom attacken är säker och med att straffa menas att
motståndaren blir anfallen när han/hon håller på att återhämta sig efter att ha gjort en attack.
Det som kan göras är att blocka eller göra ett anfall. Dessa två drag är bra svar mot
motståndarens attack men detta ger inte en hundraprocentig vinst utan antingen blir det en stor
vinst eller en stor förlust. Med block blir attacken neutral och ingen av spelarna får övertag över
den andre.
Fightingspel har mer attacker än bara slag och det är så kallade specialattacker. De två mest
kända är ”Hadoken” och ”Shoryuken”. ”Hadoken” innebär att spelaren skickar iväg en eldboll och
”Shoryuken” att spelaren anfaller uppåt med en stor skadeyta. De har olika unika egenskaper
som kan användas i olika situationer. Med ”Hadoken” kan anfallet ske på avstånd och
”Shoryuken” används för att anfalla motståndaren i luften. Det är specialattackerna som gör
karaktärerna unika.

6

2.3 Färdigheter inom fightingspel
Det finns flera olika egenskaper som behövs för att bli en kvalificerad fightingspelspelare. Dessa
är kunskap om spelmekanik, footsies och Yomi samt fingerfärdighet och reaktionsförmåga.

2.3.1 Kunskap om spelmekaniken
Kunskapen om spelets mekanik är en av faktorerna som påverkar en spelares chans att vinna en
match. Att veta vilka attacker och blockar som de olika karaktärerna i spelet kan utföra ger en
stor fördel. Till exempel är det bra att känna till vilka attacker som fungerar mot luftattacker. En
annan bra kunskap kan vara att veta vid vilka attacker och vilket tillfälle motståndaren kan
straffas. Motståndaren sätter press genom att anfalla med flera olika attacker och man måste då
blocka. Gör då motståndaren en attack som är lätt att straffa kan man göra en stark motattack.
Till exempel, om en spelare vet vilka attacker som kan användas i olika situationer av de olika
karaktärerna i spelet kan han/hon till viss del förutse dessa. Att bara känna sin egen karaktärs
förmågor räcker inte. En spelare måste också veta vad andra karaktärer kan göra och hur
han/hon ska motverka den andres attacker med sin egen karaktär.
I fightingspel är kunskap om uppdateringsfrekvensen en viktig del. Uppdateringsfrekvensen i de
flesta fightingspel är sextio bildrutor (”frames”) per sekund. Äldre europiska versioner av
fightingspel brukade ha femtio bildrutor per sekund. Uppdateringsfrekvensen är en viktig faktor
inom fightingspel eftersom man räknar hastigheten på attacker i antalet bildrutor. Till exempel
har en attack en uppstart på tre bildrutor, vilket innebär att det tar tre rutor innan attacken
faktiskt utförs från det att spelaren har tryckt på knappen. Efter det utförs själva
handlingen/attacken under ytterligare tre bildrutor och det är under dessa tre bildrutor som
motståndarens karaktär kan ta skada av attacken. Efter att ha varit aktiv måste karaktären
återhämta sig i sex bildrutor, vilket innebär att man inte kan göra något under dessa sex
bildrutors tid. Däremot om motståndaren blir träffad får spelaren extra tid i form av sju
bildrutor, d.v.s. det blir en lucka då motståndaren inte kan göra något i sju bildrutor. Givetvis är
det också viktigt att rent motoriskt kunna genomföra blockeringarna och attackerna i tid, men
för att använda dem effektivt och i rätt läge kan kunskap om tidsaspekten spela en roll. Ett
enkelt men illustrerande exempel kan vara att spelaren blockar en av motståndarens attacker.
Om spelaren vet om att motståndarens attack gör att det tar tid innan han/hon kan göra något
mer igen så kan denne passa på att straffa honom men om spelaren vet att motståndaren kan
återhämta sig snabbt kan denne fortsätta blocka eller anfalla med en svag attack istället.
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Det finns tabeller som beskriver attackers egenskaper. Det kallas för ”frame data” (se tabell 1)
och de består av siffor på hur många ”frames” olika delar av en attack varar.
Tabell 1. Ett exempel på framedata för en attack ser ut. Ryus Dragon Punch Medium Punch från
Super Street Fighter 4. (http://www.eventhubs.com/guides/2008/nov/13/ryu-frame-data-streetfighter-4/)
Move

Dragon
Punch
Medium
Punch

Block

HL

Damage

80*50

Stun

150*50

Meter
Gain

Cancel
Ability

Startup

Active

20/20*20

Su

3

2*12

Re-

Frame
Adv. Hit

Notes

cover

Frame
Adv.
Block

25+18

-34

D

1~5f
invincible,
6~16f lower
body invuln

”Move” i tabell 1 visar attackens namn och ”Block” visar om attacken kan blockas högt eller lågt.
Exemplet HL som visas i tabell 1 visar att attacken kan blockas av högt eller lågt. ”Damage” visar
hur mycket skada attacken gör på motståndaren.
”Stun” handlar om hur mycket Stunmätaren ökar. Om Stunmätaren kommer upp till en viss
mängd blir karaktären bedövad och blir inaktiv tills karaktären blir träffad av en ny attack igen.
Det är samma med ”Damage” att den räknar på två träffar. ”Meter Gain” innebär hur mycket ett
visst värde fylls på i supermätaren.
”Cancel Ability” visar vilka andra attacker som kan avbryta attacken. Detta betyder vilka attacker
som kan avbryta attacken. ”Startup” innebär hur lång tid det tar för attacken att komma ut efter
att inputen har gjorts klar. ”Active” innebär hur länge hitboxen3 för attacken ligger ute. I tabell 1
är första träffen aktiv i två ”frames” och den andra träffen i tolv. ”Recover” handlar om hur länge
man måste vänta tills man kan få ut nästa input.
”Frame Adv. Block” handlar om hur snabbt spelkaraktären återhämtar sig. Om ”Frame Adv.
Block” visar +1 har den attackerande spelkaraktären en ”frame” snabbare återhämning och kan
göra sin nästa handling tidigare. Om Frame Adv Block visar -1 däremot, har motståndaren en
viss fördel.
”Frame Adv. Hit” handlar om hur många ”frames” spelaren har sitt förfogande för att hinna göra
sin nästa attack innan motståndaren kan återhämta sig. ”Dragon Punch Medium Punch” har ett
”D” vilket betyder att motståndaren kommer att vara i ett läge där han/hon inte kan tillfogas
skada. ”Notes” visar specifika egenskaper som inte kan skrivas någon annanstans på tabellen.
Framedata visar detaljer om hur en attack i spelet går till. Den säger dock inte hur hitboxen är
utplacerad och om hur karaktären rör på sig. ”Dragon Punch Medium Punch” är en av
versionerna av ”Shoryuken” ” där spelkaraktären har uppsträckt arm och hoppar. Attacken har
en stor hitbox uppåt. Figur 1 visar hur attacken ser ut och var dess hitbox är.

3

”Hitbox” är träffytan för en attack. Denna term används även på svenska.
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Figur 1 Den röda fyrkanten är hitboxen. (http://www.eventhubs.com/images/2011/sep/30/ryushit-box-information-super-street-fighter-4-arcade-edition-image-1/)
Framedata berättar dock att ”start-up” är snabb (tabell 1: se ”Startup”) och att spelaren inte kan
påverkas av motståndaren i de första ”frames” av attacken (tabell 1: se ”Notes”). ”Dragon Punch
Medium Punch” fungerar bra mot långsamma attacker samt om motspelaren attackerar med ett
hopp därför att den har en stor hitbox uppåt, är snabb och odödlig under en viss sekvens av
attacken. Den är dock inte bra när motståndaren blockar den eftersom motståndaren får ett
stort övertag med ”frames” (tabell 1: se ”Frame Adv. Block”). Attacken är alltså bra när
motståndaren anfaller men dålig om han/hon står och blockar.
En attacks egenskaper i form av ”framedata” avgör i vilka situationer den är bra eller dålig att
använda. Detta är värdefull kunskap för en spelare som vill bemästra sin karaktär.
En annan viktig typ av kunskap är hur väl ens spelkaraktär står sig emot de andra i spelet. Detta
kallas för ”Matchup”. Fightingspelscenen använder sig av tierlistor för att ge en bild av hur bra
alla karaktärer i ett fightingspel är. Ett exempel på en tier-lista visas i figur 2.
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Figur 2 Tierlistan för Super Street Fighter 4 Januari 2011. Källa:
http://iplaywinner.com/news/2011/1/5/super-street-fighter-4-tier-list-january-2011.html
Så vad kan spelare lära sig av tierlistor? De kan berätta hur bra ”matchup” man har mot alla
andra karaktärer i spelet. Om det är 5–5 blir det i längden en jämn match mellan karaktärerna,
d.v.s. ingen har större någon fördel eller nackdel. Om det är 6–4 till ens egen karaktär har man
fördel över motståndaren. Är det 4–6 är motståndaren lite bättre. Alla ”matchups” räknas ihop
och de karaktärer som har mest poäng kommer högst upp på tierlistan. Spelare kan använda
tierlistan när de ska välja vilken karaktär de vill spela med eller välja en karaktär som har en bra
matchup mot motståndarens karaktär.

2.3.1 Footsies
En strategi i fightingspel som till viss del relaterar till vår förmåga att förutse och förstå andras
handlingar, och som också visar på hur mycket strategiskt tänkande som faktiskt ingår i fighting
spel är ”footsies”. Termen beskrivs i en internetbaserad handbok på följande sätt: “a subset of
zoning focusing primarily on close range normals, where the most common goals are to knock the
opponent down and set up crossup opportunities” (Sonic Hurricane Dot Com, 2009). Med termen
”normals” i citatet ovan menas attacker som inte är specialare (se delkapitel 2.2.1) och zoning
handlar om att stå på det avstånd som ens egen karaktär är bäst på (Sonic Hurricane Dot Com,
2009).
“Footsies” handlar alltså om att försöka identifiera vad ens motståndare gör och straffa honom
för det (Sonic Hurricane Dot Com, 2009). Det handlar vidare om att spelaren bör ha bra kunskap
om hur långt hans eller hennes karaktärs attacker kan nå och hur långa motståndarkaraktärens
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attacker är. En aggressiv karaktär är bäst när den står bredvid motstånden för då kan den ge
mest press och lyckas med sina attacker. Andra karaktärer som har bra attacker på avstånd vill
stå längre bort. Där kan de göra attacker som når motståndaren men motståndaren når inte
dem. Footsies handlar alltså om att placera karaktären på rätt avstånd.
Footsies innebär ofta rent praktiskt att spelaren går fram och in i och ut ur motståndarens
attackradie. När motståndaren anfaller spelaren som befinner sig i attackradien missar han/hon
med sin attack därför att spelaren rörde sig bakåt och hamnade utanför attackradien. Detta gör
att motståndaren blir sårbar för en motattack. Footsies är dock en mycket komplex strategi som
också innefattar en mängd andra tekniker (Sonic Hurricane Dot Com, 2009).

2.3.2 Yomi
Yomi är en term och en teori som David Sirlin (2001) använder sig av i sin bok Playing to win
och som betyder ”läsa” på japanska. Det är ingen teori i vetenskaplig bemärkelse utan en otestad
hypotes som har arbetats fram av David Sirlin baserat på hans tidigare erfarenheter av
fightingspel. Han är tidigare turneringspelare i fightingspel och som speldesigner har han gjort
spel som kortspelet Yomi som ska efterlikna ett fightingspel men i spelkortsform. Yomi kan
exemplifieras med det enkla spelet ’Sten, sax och påse’. Ett exempel är när Frida och Erik ska
spela ’Sten, sax och påse’. Frida tänker först att hon väljer som hon brukar göra och tar sten. Att
göra som Frida och endast välja utifrån den omedelbara situationen kallar Sirlin (2001) för Yomi
lager 0. I lager 0 influeras alltså inte Fridas val vad hon tror Erik kommer att göra.
Erik vet dock att Frida gillar att välja sten och tänker därför ta påse. Detta exemplifierar lager 1,
vilket innebär att man använder sig av en prediktion om vad den andra spelaren kommer att
göra och väljer ett drag som nog vinner mot det (Sirlin, 2001).
Men Frida tänker sedan att hon tidigare spelat mot Erik och att Erik vet att hon brukar ta sten
och att han troligen kommer att välja påse, så istället väljer hon sax eftersom hon tror att Erik
kommer att välja påse. Fridas resonemang blir då lager 2.
Erik kan dock tänka ett steg till, att det inte är omöjligt att Frida drar slutsatsen att han vet att
hon brukar välja sten och istället väljer något annat, som t.ex. sax för att slå hans påse. Hans
slutsats blir då att han ska välja sten, vilket blir lager 3.
Frida kanske fortsätter sitt resonemang och kommer till slutsatsen att Erik vet att hon brukar ta
sten, men att han också då borde kunna resonera sig fram till att hon vet att han vet att hon
brukar ta sten och kommer att välja ett motdrag mot hennes motdrag, vilket innebär att han
kommer välja sten, medan hon istället bör ta påse, det vill säga lager4-resonemang. Detta
innebär att Erik förutsäger Fridas drag och baserar sitt drag utifrån denna prediktion (Sirlin,
2001). Det första valet Frida tänkte göra (yomi 0) är ett bättre val än den kontring som Erik
tänkte göra i lager 3 enligt Sirlin (2001). Tabell 2 visar hur tankegångarna gick. Frida kommer
att ta sten igen vilket var det första draget hon tänkte göra. Eriks och Fridas spel är således inte
baserat på ren gissning utan är byggt på underlag till en kvalificerad gissning.
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Tabell 2. Yomilager från Eriks synvinkel.
Yomilager

Erik

Lager 0

Obestämt

Lager 1

Påse (Frida gäller Sten)

Lager 2

Sten (Frida är på lager 1 och
väljer sax för att kontra påse)

Lager 3

Sax (Frida är på lager 2 och
väljer påse för att kontra sten)

Lager 4

Påse (Samma som lager 1)

Sirlin menar att Yomilagren i sten, sax, påse bara sträcker sig till tre lager. Efter de tre lagren
loopar det tillbaka till ett tidigare lager. Det finns inget som säger att det kan finnas fler lager.
Som nämnts tidigare påverkas även vår förmåga att förstå en annan persons tankar och förutse
dennes handlingar av tidigare kunskap om personen, vilket gör att exemplet ovan sannolikt bara
kan appliceras i vissa situationer, till exempel när två erfarna spelare spelar mot varandra.
Denna typ av strategi behöver inte heller vara fördelaktig i alla situationer som till exempel när
en nybörjare och en erfaren spelar mot varandra i ett fightingspel. Nybörjaren kan få fördelar för
att han/hon använder attacker helt slumpmässigt och vid tillfällen när det inte bör göras vilket
gör att den erfarne spelaren inte kan förutse den andres drag eller förutser fel sorts handlingar.
En Yomi-situation är alltså ett läge i spelet där de flesta alternativen kan vara korrekta och vad
som faktiskt är det bästa alternativet beror på vad motståndaren gör. Det vill säga att om det
finns ett alternativ som är det bästa oavsett vad motståndaren gör är det inte en Yomi-situation
även om alternativens värde påverkas av motståndarens drag.
Ett bra exempel på hur Yomi kan se ut är matchen mellan de kända spelarna Daigo och Poongko
på Evo 2011. Daigo är allmänt känd bland dem som spelar fightingspel som bland de bästa
spelarna i världen på Street Fighter 4 och är känd för att kunna förutse motståndarens nästa
drag (se delkapitel 2.1.3). Daigo är mycket fokuserad när han spelar (0xkeNzo, 2010). Poongko
vann koreanska mästerskapen och är en mycket bra Street Fighter 4 spelare.
På bilderna i figur 3 ses en sekvens under matchen som kan klassificeras som Yomi layer 0.
Poongko spelar Seth, karaktären som är en grå robot och Daigo spelar Yun, den röda karaktären.
Poongko (Seth) har just avslutat sin combo på Daigo (Yun) på figur 3A. När Daigo (Yun) slutar bli
slagen teleporterar Poongko (Seth) bakom Daigo (Yun) vilket man ser på figur 3B och 3C. Daigo
(Yun) är inte förberedd på detta och Poongko (Seth) gör ett kast på Daigo (Yun). Daigo verkar av
videoinspelningen att döma inte ha förväntat sig att Pongkoo skulle utföra den handlingen
eftersom han förväntade sig fler attacker och detta leder till att Pongkoo kan göra ett kast på
Daigo. Senare i spelet återkommer de till samma läge, se figur 4.
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A->.

C->.

B->.

D->.

Figur 3 (A) Poongko håller på och avsluta sin combo och Daigo är fortfarande påverkad av den,
(B) Poongko (Seth) använder teleport för att komma bakom Daigo (Yun). (C) Vilket Daigo inte är
förberedd på. (D) Seth använder kast på Yun. Bildkälla:
http://www.youtube.com/watch?v=KFWl8W1giWU&feature=fvst

A.

B.

Figur 4. (A) Poongko (Seth) har avsluta sin combo med Daigo (Yun). (B) Poongko (Seth)
använder Teleport för att komma bakom Daigo (Yun). Bildkälla:
http://www.youtube.com/watch?v=KFWl8W1giWU&feature=fvst
Daigo förväntar sig att Poogkoo kommer att använda sig av teleport, troligen på grund av att han
kommer ihåg att Pongkoo gjorde samma sak tidigare i en liknande situation, eftersom han direkt
svarar med luftspark. Om det faktiskt var så att Daigo förväntade sig just detta drag är detta ett
tydligt exempel på Yomi lager 1 eftersom Daigo använder sig av information om vad Poogkoo
gjort tidigare.
I detta fall verkar det dock som att Poongko har insett att Daigo kommer att känna igen
situationen och förvänta sig en teleport och Poongko är beredd på att blocka attacken direkt
efter sin teleport, vilket då innebär att Poongko använder sig av lager 2.
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A.

B.

C.
Figur 5 (A) Istället för att göra ett anfall väljer Poongko (Seth) att blocka. Daigo (Yun) anfaller
med en luftspark. (B) Diago (Yun) flyger högt upp i luften och är helt sårbar. (C) När Daigo (Yun)
landar igen straffar Seth honom med en spark för att påbörja ännu en combo. Bildkälla:
http://www.youtube.com/watch?v=KFWl8W1giWU&feature=fvst

2.3.2 Fingerfärdighet
Fingerfärdighet anses vara viktigt inom fightingspel och att göra rätt inmatning på kontrollen
blir därför avgörande. För att göra en attack måste rätt input göras vid exakt rätt tillfälle. Ibland
måste en kombinerad input användas, och då är det bra att kombinationen är väl inövad. Vid
spel utan motstånd är det inte svårt att göra rätt knapptryckning, men under press från en
motståndare är det inte lika lätt att göra rätt input. Därför är det viktigt att träna på inputen tills
den sitter i ”det motoriska minnet” och blir en automatisk handling (Krakauer & Shadmehr
2006). Det är speciellt viktigt att ha bra fingerfärdighet när man gör en kombination av flera på
varandra följande attacker på motståndaren.

2.3.3 Reaktionsförmåga
Reaktionsförmåga handlar till exempel om att se en öppning och snabbt agera för att få en
fördel, till exempel när motståndaren misslyckas med en attack och spelaren snabbt gör den
bästa möjliga attacken för att straffa honom/henne. Det tar mellan 200 och 300 millisekunder
att uppfatta vad som har hänt när en attack misslyckas (International Association of Athletics
Federations, 2009). Detta innebär att om uppdateringshastigheten är sextio bildrutor per
sekund, som ofta är fallet i fightingspel (se delkapitel 2.3.1), har det alltså gått 12 till 18 bildrutor
innan spelaren uppfattar vad som hände. Det faktum att många attacker blir aktiva på mindre än
18 bildrutor innebär att det ofta är svårt eller omöjligt att reagera direkt på en attack eftersom
den utförs innan spelaren har kunnat uppfatta den.
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Reaktionsförmåga är viktig inte bara när motståndaren gör fel utan också när man ska börja
med en combo. För att få in en combo måste spelaren kunna hinna regera på att den inledande
attacken träffade. Detta kallas för ”hit confirm”. Beroende på om attacken träffar eller inte kan
spelaren avgöra om anfallet ska avbrytas eller fortsätta. Om motståndaren blockar attacken och
spelaren fortsätter sitt anfall kommer motståndaren att kunna slå tillbaka. Om motståndaren
blir träffad och spelaren märker det vet spelaren att det är säkert att fortsätta med anfallet.
Reaktionsförmågan spelar alltså en stor roll när det gäller ”hit confirm”.

2.4 Personliga intervjuer - Förundersökning
Under arbetet med detta examensarbete ägde en stor fightingspelsturnering rum i Skövde (11–
13 maj, 2012). Vid turneringen deltog erfarna fightingspelare från flera olika länder och i och
med att författaren hade personliga kontakter med organisatörerna av turneringen kunde
intervjuer genomföras under turneringens gång. Turneringen hette Destination: Showdown och
under denna genomfördes tävlingar i två olika spel: Super Street Fighter: Arcade Edition 2012
(Capcom 2010) och GuiltyGearXX Accent Core (Sega NAOMI 2002). Detta var ett bra tillfälle att
göra en förundersökning om framgångsfaktorerna i fightingspel.
De frågor som ställdes till spelarna fokuserade på frågan om vilka olika faktorer som behövs för
att bli en bra spelare och specifikt vad de ansåg om de olika faktorer som nämnts tidigare i
kapitel 2.3: kunskap om mekaniker, fingerfärdighet, mindreading och reaktionstid samt vilka
metoder de använder sig av för att bli bättre på att spela fightingspel.
Undersökningsmetoden är kvalitativ intervju (Repstad, 1999). Det innebar att intervjuerna är
semistrukturerade, det vill säga att frågorna är öppna och samma frågor ställs till alla deltagare
och att sedan kan följdfrågor tillkomma. Frågorna visades innan varje intervju började för att
intervjupersonen skulle få tid på sig att tänka innan själva intervjun började. Om
intervjupersonen hade svårt att komma på något svar ställdes följdfrågor för att få fram hans
åsikter och kunskaper. Intervjuerna spelades in på en diktafon och relevanta delar
transkriberades.
Frågorna var uppdelade i två delar: en med bakgrundsfakta om spelarna och en om deras
spelande. Frågorna om bakgrunden var avsedda främst att fastställa spelarnas erfarenhet av
fightingspel och hur engagerade de var i fightingspel:
1.
2.
3.
4.

Hur gammal är du?
Hur länge har du spelat fightingspel?
Hur ofta och hur mycket spelar du?
Hur många turneringar deltar du i varje år?

Nästa del bestod av frågor om deras spelande:
5. Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha inom fightingspel?
6. Vad gör du för att bli bättre?
7. Tycker du att dessa faktorer är något du kan relatera till: mindreading, fingerfärdighet,
kunskap och reaktionsförmåga?
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Syftet med fråga 5 var att få fram intervjupersonens spontana tankar om vilka egenskaper och
faktorer som används inom fightingsspelsvärlden. Fråga 6 tar upp vad spelarna gör för att bli
bättre. Syftet var att det skulle ge ledtrådar till vilka typer av färdigheter och kunskaper de
tränar upp och använder under fightingmatcher. Det var också viktigt att ställa följdfrågor för att
förstå deras sätt att träna upp sin spelförmåga.
I fråga 7 nämns explicit en rad faktorer är som viktiga inom fightingspel (se delkapitel 2.3).
Intervjupersonerna fick då chans att explicit uttala sin mening om vad han/hon tyckte om
faktorerna och de kunde lägga till en faktor som saknades eller ta bort en som inte var relevant.
Information om vilka faktorer som de ansåg är bra i fightingspel kunde komma fram mer tydligt
på detta sätt.
Intervjuerna genomfördes i Kulturhuset i Skövde. Frågorna fanns på papper som
intervjupersonen fick läsa. Författaren skrev ner anteckningar på samma papper. Intervjuerna
spelades också in med diktafon. Antalet deltagare var 24; alla deltagare var män i åldern 18–30
år.

2.4.1 Analys av intervjuer
Det som kom fram av intervjuerna var att majoriteten var överens om att mindreading,
fingerfärdighet, kunskap och reaktionsförmåga är faktorer som de använder sig av och som
därmed är viktiga för att nå framgång i fightingspel (frågan 7). De nämnde också spontant en
ytterligare faktor som är viktig, nämligen att ha tålamod.
I intervjun var det främst två frågor som hade direkt relation till rapporten: fråga 5 och fråga 7.
Fråga 5 löd ”Vilka egenskaper tycker du är viktiga att ha inom fightingspel?” och skulle få
intervjupersonen att komma på viktiga faktorer på egen hand. Fråga 7 löd ”Tycker du att dessa
faktorer är något du relaterar till: Mindreading, fingerfärdighet, kunskap och
reaktionsförmåga?” och ställdes för att se om intervjupersonerna höll med rapportförfattaren
om att dessa faktorer kan vara viktiga. De intervjuade skiljde sig till viss del angående vad de
ansåg som viktiga faktorer men det fanns också en hel del kommenterar som relaterar till
mindreading. Tabell 3 jämför svaren på fråga 5 och fråga 7 – detta för att jämföra vad
intervjupersonerna svarade spontant och vad de svarade när de fick fyra faktorer presenterade.
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Figur 6. En jämförelse av svaren från Fråga 5 och 7 i intervjuerna. Den lodrätta sifforna är hur
många av intervjupersonerna höll med och den vågräta är vilka faktorer de visar för: 1 Kunskap 2.
Mindreading 3. Fingerfärdighet 4. Reaktionsförmåga 5. Tålamod 6.
Av de intervjuade var det många som tyckte att kunskap var viktigt, både spontant och som
kommentar till fråga 7. Vad gäller de andra faktorerna (mindreading, fingerfärdighet och
reaktionsförmåga) nämndes dessa av färre intervjupersoner på fråga 5 än på fråga 7. Detta kan
bero på att fråga 7 påminde dem om att dessa faktorer kan vara bra i fightingspel. Tålamod var
en faktor som ursprungligen inte var med i frågorna men som nämndes av dem som var med i
intervjun. De som nämnde tålamod på fråga 5 gjorde det också på fråga 7. ”Annat” handlade om
andra framgångsfaktorer som bara togs upp av en person som till exempel att tycka att spelet
ska vara roligt, att vara dedikerad och att agera slumpmässigt för att inte bli förutsägbar.
Det inspelade materialet analyserades genom att författaren försökte hitta liknande mönster och
på så sätt kategoriserades materialet enligt nedan:


Mindreading: Läsa motståndaren och känna igen mönster.



Fingerfärdighet: Träna in eller kunna combos.



Kunskap: Använda tidigare erfarenhet eller söka upp information, t.ex. på internet.



Reaktionsförmåga: Tänka snabbt och fokusera.



Tålamod: Vara lugn.

Tålamod är bra att ha i fightingspel för att vänta ut att motståndaren gör ett misstag så att man
kan slå tillbaka. Detta hör också ihop med reaktionsförmåga (se delkapitel 2.3.3). Ett exempel på
detta i en hypotetisk spelomgång av ett fightingspel är att spelare A är i hörnet och spelare B
17

sätter press på spelare A genom att göra flera olika attacker. Spelare A blockar och väntar tills
spelare B gör misstaget att göra en osäker attack och Spelare A reagerar då på det och straffar
honom. Det är alltså viktigt att analysera situationen inom fightingspel. Detta hör ihop med
tålamod och också att spelaren kan överblicka situationen. Reaktionsförmåga och tålamod är de
faktorer som behövs för att kunna bestraffa sina motståndare i fightingspel.
Kunskap var den faktor som visade sig vara viktigast enligt intervjupersonerna. Det som menas
med kunskap är att bland annat känna till alla karaktärers egenskaper: vilka svagheter och
styrkor som karaktärerna har och hur karaktärerna ska spelas för att vinna. Det är viktigt att
veta matchuppsättningen mellan sin egen karaktär och sin motståndares för att komma fram till
en framgångsrik taktik. En mycket erfaren spelare i undersökningen menade att den som har
tillräckligt med kunskap om spelet kommer att veta vad som ska göras i varje situation: ”När du
har tillräckligt med kunskap kommer du att veta vad din motståndare gör och du behöver inte läsa
honom”. Det han menar är att man inte behöver medvetet läsa motståndaren längre utan att man
vet intuitivt vad motståndaren kommer att göra. När det kommer till spelsituationen kan den
erfarna spelaren mycket om sin karaktär och sin motståndares spelstil och vet vad som är bäst
att göra i varje situation. Spelaren ifråga har upplevt samma spelsituation många gånger tidigare
och vet vad som är mest troligt att motståndaren kommer att göra. Att ”läsa” motståndaren är en
mer medveten handling än att intuitivt ”veta” motståndarens drag. Kunskap kan göra spelare
bättre i fingerfärdighet, mindreading och reaktionsförmåga. Fingerfärdighet handlar om att öva
in handrörelser på kontrollen och man behöver kunskap om vilka drag och vilka combos en
karaktär kan göra. En spelare måste veta vilka drag som är säkra och osäkra för att kunna
reagera och bestraffa motståndaren. Fjorton av intervjupersonerna sa att deras strategi för att
utvecklas som spelare var att studera bättre spelare än dem själva på internet och sedan försöka
lära sig deras spelstil.
Den faktor som intervjupersonerna tyckte spelade minst roll var fingerfärdighet. En av
intervjupersonerna sade att när båda spelarna just har börjat spela och är på en låg nivå är
fingerfärdighet viktigt men när man har lärt sig mer har fingerfärdighet inte lika stor betydelse.
Enligt denna förundersökning är mindreading den mest viktiga faktoren för att bli framgångsrik
i fightingspel. Mindreading är dock en produkt av spelarens kunskap om spelet och
motståndarens spelstil. De andra faktorerna är också viktiga. Tålamod är en annan faktor som de
erfarna spelarna nämnde och tyckte var viktig för att bli framgångsrik. Att ha bra tålamod och
reaktionsförmåga behövs för att få en klar bild av vad som händer på spelplanen så att spelaren
kan bestraffa motståndaren för sina misstag. Fingerfärdighet är inte lika viktigt på högre nivå,
men på lägre nivå, när man ännu inte har lärt sig alla inputs, är fingerfärdighet viktigt för att
vinna enligt intervjupersonerna.
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3 Problemformulering
Fightingspel är, som tidigare nämnts, en typ av actionspel som bland annat ställer stora krav på
kunskap om spelet, fingerfärdighet och reaktionsförmåga (se kapitel 2.3) men, såsom också
diskuterades i delkapitel 2.1.3 och 2.3.2, sannolikt kräver andra mentala förmågor som till
exempel mindreading. Det finns en medvetenhet inom fightingscenen att mindreading används
när man spelar. Ett exempel på detta är att Sirlin (2001) har tagit fram termen ”Yomi” (se
delkapitel 2.3.2) som är hans beskrivning av hur det går till när man sätter sig in i andras tankar.
Det är dock inte vetenskapligt undersökt att en spelare av fightingspel använder detta tankesätt.
Det finns indikationer på att vissa spelare, som t.ex. Daigo (se delkapitel 2.1.3), faktiskt använder
sig av olika typer av mindreading-förmågor och det finns handböcker som uppmanar till olika
former av strategiskt tänkande som t.ex. ”Footsies” (se delkapitel 2.3.1). Fightingspel associeras
med actionspel där fingerfärdighet och reaktionssnabbhet är del av den skicklighet som krävs
för att vinna, men sannolikt kan mindreading vara minst lika viktigt. Men vad är det som gör att
en spelare sätter sig in i motståndarens tankegång? Vad är den viktigaste faktorn när en spelare
tar ett beslut i en Yomi-situation (Se delkapitel 2.3.2.)? Är det att veta vilka rörelser som är bäst
att använda eller att förutse motståndarens nästa drag i enlighet med dennes spelstil?

3.1 Frågeställning
Frågeställningen som ligger till grund för denna rapport är alltså följande:
Är det kunskapen om spelmekaniken eller förmågan till mindreading som är den viktigaste
faktorn för framgång i ett spel med frekventa Yomi-situationer som till exempel fightingspel?

3.2 Metodbeskrivning
Ett spel togs fram speciellt för denna undersökning. Det är ett rundbaserat fightingspel där
försökspersonerna tar sina beslut samtidigt och sedan ser resultatet av dessa beslut. Spelet är en
enkel form av ett fightingspel med aspekterna ”sten, sax och påse” och footsies. Det är
rundbaserat så att försökspersonerna ska hinna förklara sina tankeprocesser varje gång när de
tar ett beslut. Under en runda ska försökspersonerna berätta om de tog sina beslut baserat på
kunskap om spelet eller på vad de tror att deras motståndare kommer att göra.
I denna undersökning gjordes en spelobservation då detta spel användes. Dessa spelomgångar
spelades in på video och därefter analyserades spelarnas uttalande och hur de lyckades i spelet.
Är det genom att använda kunskapen om spelmekaniken eller är det att observera mönster i
motspelarens spelsätt? Vilken metod prioriterar de framgångsrika spelarna? Vilka är
skillnaderna mellan de två olika metoderna?
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Kunskap om spelmekaniken
När en Yomi-situation uppstår kommer spelaren att försöka komma fram till vilket drag som är
det bästa. Vilken attack är bäst att använda utifrån dess egenskaper? Vilken attack kan
motståndaren göra som är bra i denna situation? Utifrån detta kan spelaren välja det bästa
draget i den givna situationen (Yomilager 0). För att kunna dra en sådan slutsats behöver
spelaren en bra kunskap om karaktärernas förmågor och egenskaper. Denna spelmetod handlar
om att värdera spelsituationen utifrån ett logiskt perspektiv.
Mönster i spelstilen
I en Yomi-situation bör spelaren observera hur motståndaren har gjort i samma situation
tidigare och dra slutsatser. Vilka attacker använder motståndaren ofta och i vilka situationer? Av
detta kommer spelaren fram till vilket drag som är bäst. Denna ”avläsning” fungerar bäst när
spelaren har mött samma motståndare förut. Denna metod handlar således om att läsa av
motståndarens spelstil och dra nytta av det.
För att kunna komma fram till vilken av de två olika metoderna som är mest framgångsrik
kommer två olika grupper spelare att spela emot varandra. Båda grupperna kommer att lära sig
kontrollernas funktioner och attackernas förmågor men endast en av grupperna kommer att
veta att det finns ”speed” i spelet.
”Speed” är jämförbart med ”frame-data” för olika attacker (se delkapitel 2.3.1). ”Frame-data” för
olika attacker används för att veta hur snabb attacken är och hur säker attacken är om
motståndaren blockar. Detta gör att den grupp som fått information om ”speed” har en viss
kunskapsfördel över den andra gruppen. Frågan är hur stor denna fördel är i verkligheten och
hur en spelare använder kunskapen.
I denna undersökning kan det dock bli så att försökspersonerna använder sig av ”Kunskap om
spelmekaniken” mer än ”Mönster i spelstilen” då spelarna inte haft möjlighet att spela mot
varandra förut. De vet inte vilken spelstil deras motståndare har. Därför kommer det att spelas
en testomgång då spelarna får lära sig hur kontrollerna fungerar och under denna kan de få en
uppfattning av varandras spelstilar.
Försökspersonerna är studenter vid Högskolan i Skövde. Författaren frågar personer på skolan
om de vill vara med på en undersökning. Försökspersonerna delas upp i två grupper.
Spelomgångerna kommer att spelas in med programmet ”CamStudio” och spelet lagrar en logg
på alla drag som görs. Författaren kommer att svara på frågor om spelmekaniken under
spelomgången.
Innan försökspersonerna får spela mot varandra kommer de att svara på frågor om deras
tidigare erfarenhet av fightingspel. Frågorna som de kommer att besvara är dessa:
1. Har du spelat fightingspel förut?
2. Om ”Ja” hur mycket spelar du i veckan?
3. Spelar du för att tävla i turneringar och i så fall: vilka spel tävlar du i?
Svarar försökspersonerna nej på fråga 1 kan de gå vidare till fråga tre. Fråga två handlar om hur
mycket tid de lägger på fightingspel. Ju mer de spelar desto mer erfarna är de. Att de spelar
mycket betyder dock inte att de är tävlingsinriktade. Den tredje frågan ger svar på om de kan
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anses vara tävlingsmänniskor. Det är sannolikt att sådana satsar mer på att vinna och att de kan
ses som mer erfarna spelare. Dessa frågor kan inte helt fastställa deras erfarenhetsnivå men ger
ändå en fingervisning av deras erfarenhet av fightingspel.
En spelare från varje försöksgrupp kommer att spela mot varandra. De får var sitt papper som
förklarar hur spelet fungerar. Försökspersonen som spelar ”Player 1” får information om
”speed” medan ”Player 2” inte får det. Författaren ber försökspersonerna att inte ställa frågor
om det som står på pappret. Frågor får ställas under själva undersökningen så att den andra
försökspersonen inte hör. Författaren förklarar för försökspersonerna hur kontrollen fungerar.
Först kommer de att få spela en testomgång för att testa kontrollerna så att inte resultat
påverkas av felknapptryck. Under den första spelomgången kommer författaren att intervjua
personen som fått information om speed. Den andra spelaren kommer under tiden att ha
hörlurar med musik så att han/hon inte hör vad motståndaren säger och kan göra ett motdrag.
Författaren kommer att säga vilken spelrunda det är och fråga försökspersonen om hur han/hon
tänker om föregående och kommande drag. Författaren ska således få försökspersonen att tänka
högt för att registrera alla tankar han/hon har under spelomgången. Frågorna som ska få
försökspersonen att tänka högt är



Vilka olika val tänker du göra?
Vad tror du att din motståndare kommer att göra?

Dessa frågor ska få försökspersonen att uttrycka vilka olika val han/hon tänker göra.
Försökspersonen kan motivera sina val med kunskap om spelmekaniken eller mönster i
motståndarens spelstil och på detta sätt får författaren en insikt om på hur hög Yomi-nivå
försökspersonen tänker. På samma sätt intervjuas försökspersonerna som inte har fått
information om speed under andra spelomgången. Samma procedur kommer sedan att
upprepas vid samtliga undersökningstillfällen.
Författaren använder sig av videoinspelning och ljudinspelning av intervjun under varje
spelomgång, utifrån dessa data kan författaren dra slutsatser om spelarnas tankesätt. Det
kommer att föras statistik på vilken av grupperna som vann flest omgångar. Det ska också
jämföras om de försökspersoner som är mer erfarna inom fightingspel oftare vinner mot de som
är mindre erfarna eller inte eftersom erfarna fightingspelare kan påverka resultatet.
Utifrån intervjuerna får författaren fram på vilket sätt försökspersonen tänkte när han/hon tog
ett beslut. Detta utgår således ifrån försökspersonernas egna utsagor. Argumenterar
försökspersonen med kunskap om spelmekaniken som t.ex. speed är beslutet baserat på
kunskap. Om försökspersonen argumenterar sitt beslutet på hur motståndaren har spelat förut,
som t.ex. ”Motståndaren gillar att hoppa” är belslutet baserat på mönster i spelstilen. Det
kommer också att jämföras om den metod de använde gav dem vinst eller förlust i den
omgången. Under såväl undersökning som analys måste det beaktas att båda metoderna kan
användas simultant av försökspersonerna. Det finns inget som tyder på att en försöksperson
skulle använda sig av bara en typ av metod.
Undersökningens resultat visar alltså statistik på vilken metod som används mest av båda
grupperna och vilken metod som ger mest vinst. Utifrån detta kan man sannolikt också få en
uppfattning om vilken metod som är den bästa.
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3.2.1 Metoddiskussion
Det är viktigt att ingen av spelarna känner till att bara en av dem har en fördel, nämligen
information om speed.
Att en försöksperson känner till att det existerar en fördel för någon av dem, skulle kunna
innebära att han/hon spelar på ett annat sätt och detta skulle i sin tur kunna påverka resultatet.
Alla möjliga åtgärder kommer att vidtas för att informationen om ”speed” inte blir tillgänglig för
försökspersonerna. ”Player 1” kommer att intervjuas först och sedan ”Player 2”.
Att författaren ställer frågor till försökspersonerna under spelets gång är för att det kan lätt
hända att försökspersonen är så absorberad av spelet att han/hon spontant inte förmedlar sina
tankar om sin spelstrategi. Genom att ställa frågor om hur försökspersonen tänker får
författaren fram de data som behövs för att kunna komma fram till ett resultat som är i enlighet
med frågeställningen.
De två försöksgrupperna bör ha blandade erfarenheter av att spela fightingspel. Det finns en risk
att en homogen försöksgrupp påverkar resultatet eftersom en grupp bestående av erfarna
spelare kommer att vinna över en grupp oerfarna spelare oavsett spelets uppbyggnad och
eventuellt inbyggda fördelar. Genom att ställa frågor angående deras erfarenhet av fightingspel
innan undersökningen startar hoppas författaren minimera risker för en homogen
gruppindelning vad gäller fightingspelserfarenhet.
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4 Genomförande
Detta kapitel redogör för hur spelet som används i undersökningen har utvecklas.

4.1 Dataspelet framtaget för denna undersökning
För att undersöka hur mindreading eller kunskap om mekaniker påverkar beslut om resultat i
fightingspel genomfördes ett experiment där försöksdeltagare fick spela ett spel som efterliknar
fightingspel i vissa hänseenden, men som är enklare och rundbaserat. Under en ”runda” väljer
varje spelare ett drag och först när båda spelarna utfört sitt drag kommer spelet att exekvera
dragen och göra dem synliga för båda spelarna.
Syftet med att använda sig av rundor var att undersöka en spelares tankeprocesser när han/hon
spelar ett fightingspel. Målet är att undersöka hur försökspersonerna tänker när de göra sina
drag och inte hur snabba de är på att reagera. Det gör det också lättare att göra en logg på alla
drag som de gör under spelets gång. Om de spelade i realtid skulle loggen bli mycket svårare att
tolka.
Delkapitel 4.1.1 beskriver arbetsprocessen, det vill säga hur arbetet planerades och vilket
program som användes. Delkapitel 4.1.2 handlar om hur spelet är uppbyggt och varför det är
uppbyggt på detta sätt och delkapitel 4.1.3 om hur kontrollen fungerar och varför författaren har
valt just denna typ av kontroll. Delkapitlet 4.1.4 går i genom varför spelplanen ser ut som den
gör. Delkapitel 4.1.5 till 4.1.9 går i genom alla drag man kan göra i spelet, varför de finns i spelet
och hur de fungerar. I delkapitlet 4.1.10 beskrivs vad speed gör, hur man får det och varför det
är med i spelet. Därefter följer ett kapitel som beskriver de instruktioner som försökspersonerna
får.

4.1.1 Arbetsprocessen
Spelmotorn som användes för att skapa spelet var GameMaker version 8.1. Denna spelmotor
valdes därför att rapportförfattaren har använt den tidigare och man kan få fram ett spel relativt
snabbt och väl lämpat för denna typ av spel.
Innan spelet programmerades gjordes en planering av hur spelet skulle fungera. Detta
genomfördes genom att skriva ner hur spelet skulle struktureras och för att få en klar bild av hur
spelet skulle fungera innan själva programmeringen inleddes. Om detta inte hade gjorts hade det
funnits en risk att det under processen hade uppdagats att en viktig del av spelet fattades och att
koden hade behövts struktureras om. När första versionen av spelet programmerats speltestade
författaren spelet med två olika motspelare för att se att spelet fungerade, det vill säga att det
inte fanns några buggar. Problem som uppstod och vilka ändringar som behövde göras
noterades under arbetets gång i en logg. Under utvecklingen av spelet blev det nödvändigt at
göra stora förändringar eftersom spelet inte fungerade som planerat. Detta gjordes i tre
iterationer tills spelet verkade fungera som det var tänkt.
Den första iterationen gjordes på första versionen av spelet. Efter testning gjordes hela spelet
om igen för iteration två. Spelet gjordes om men hade samma system som det föregående vilket
gjorde att det i nästa testning blev svårt att förstå för nya spelare. Spelet gjordes därför om igen
från början med ett enklare system. Under den tredje iterationen gjordes spelet om med ett
enklare system men det som fungerade från de två tidigare iterationerna behölls i den tredje.
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4.1.2 Speluppbyggnaden
Vilka drag som spelaren skulle ha i spelet kom från hur andra fightingspel är uppbyggda. Det
finns tre handlingar som alla fightingspel har, nämligen block, slag och kast (se delkapitel 2.2.1).
Block hindrar skada från slag. Kast kan dock göra skada på en spelkaraktär som blockar men
kast förlorar mot slag därför att slag har längre räckvidd än kast vilket gör relationerna mellan
de olika handlingar som kan utföras i fightingspel i vissa avseenden likt relationerna i ”Sten, sax
och påse” som beskrevs i delkapitel 2.2.1. Valen ger en fördel eller en nackdel till den spelare
som använder dem. Hur detta fungerar i spelet ska beskrivas i kapitlet om snabbhet (se
delkapitel 4.1.10). Eftersom fightingspel innehåller dessa val gjorde detta spel det också. Att
spelaren ska kunna anfalla är självklart för att kunna göra skada på motspelaren. Block behövs
för att spelarna ska kunna vara nära varandra utan att riskera att ta skada och ha något försvar
mot aggressiva spelare. Kast är en oblockbar attack som kan göras när motståndaren är nära.
Denna attack används mot spelare som bara blockar och alltså är passiva. Mer om hur attack
fungerar beskrivs i delkapitel 4.2.8.
Båda försökspersonerna hade tillgång till samma attacker. Det var då lättare för dem att lära sig
vad som kunde göras i spelet och vad motståndaren kunde. En motståndarens drag kan förutses
genom kunskapen om vad motståndaren är kapabel till. Om båda spelarna kan göra samma val
vet de också vilket motdrag de kan göra. Försökspersonerna hade max 10 minuter på sig att lära
sig hur spelet fungerar. Spelet skulle vara så enkelt som möjligt och därför var det bäst att båda
försökspersonerna hade samma val för att underlätta förståelse och inlärning av de möjliga
dragen som båda kunde utföra.
Spelet var rundbaserat för att det då blev lättare att analysera vad som hände under matchen
men spelarna fick dock mer tid att tänka än i vanliga fightingspel.
I början fick försökspersonerna göra två inputs per runda. Gjorde han/hon däremot en attack
(kast eller slag) valde han/hon först vilken typ och sedan riktning. Förflyttade han/hon sig
behövdes bara en input. Under testningen kom det fram att försökspersonerna inte kunde se om
de hade gjort rätt input eller inte. De valde en attack och sedan en riktning men det hände inget,
spelet gav ingen feedback på om ett drag hade gjorts eller inte. Detta löstes med att ha två röda
”lampor” på var sin sida som blev gröna när spelet uppfattade att spelaren gjorde ett drag. När
spelaren gjorde en attack lyste en av de röda ”lamporna” grön och när riktning valdes lyste den
andra också grönt. Spelaren kunde då uppfatta att en input hade gjorts och spelet har uppfattat
den. Efter att ha visat upp spelet fick författaren feedback att spelet hade för mycket inputs som
gjorde spelet svårare att lära sig under en kortare tid. När spelet gjordes om sparades en del av
koden från den förra versionen.
Spelet hade flera olika sorters slag som ”LågKortSlag” och ”HögKortSlag”. Hög och lågattacker
finns i det flesta fightingspel och är ytterligare en gissnings-faktor. Karaktärerna kan blocka högt
eller lågt för att hindra att få skada. Ett högt slag kan blockas av ett högt block men om
försökspersonerna anfaller med ett lågt slag blir han/hon träffad istället. I de tidigare
iterationerna var det möjligt att blocka högt och lågt och detta ligger nära hur fightingspel
fungerar men problemet var att det blev komplicerat för en ny spelare. Efter att ha speltestat
spelet visade det sig att försökspersonerna inte brydde sig om höga eller låga attacker. När de
gjorde en attack var det viktigare att den var långt eller kort. Spelet hade därför flera attacker än
vad som behövdes och gjordes helt om och fick bara ”LångSlag” och ”KortSlag” istället för
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”HögLångSlag”, ”LågLångSlag”, ”HögKortSlag”, ”LågKortSlag”. Det blev alltså färre att hålla reda
på.
Antal inputs för att avsluta en runda blev till en istället för två och varje input hade sin egen
lampa. Försökspersonen kunde då se att motspelaren förflyttade sig för att de två lamporna blev
gröna direkt och det gjorde att det blev mindre mindreading. Spelaren slapp då att bestämma
riktning på sin attack utan alla slag riktades alltid mot motspelaren och istället för två lampor
blev det endast en.
I det flesta fightingspel kan man stoppa motståndarens kast genom själv göra kast samtidigt.
Detta implementerades också i spelet. Eftersom det inte händer något när båda spelarna träffar
med kast kommer det upp text på skärmen som säger ”Throw Fail” eller ”Throw Tech”. ”Throw
Fail” betyder att motståndaren gjorde ett slag och vann över kastet. ”Throw Tech” kommer upp
när båda gjorde kast på varandra. Dessa meddelanden kommer för att spelarna ska förstå vad
som har hänt nämligen att båda spelarna gjorde kast och tog ut varandra.
Spellängden för spelet var planerad till fem till tio minuter. Spelarna skulle få minst tre försök
efter att ha blivit träffad av en attack. Hur mycket skada en attack kan göra beräknades från 1 till
2, för att det är lättare för spelaren att räkna med mindre tal än med högre tal. Av denna
anledning blev spelarens liv åtta för att hon/han ska kunna misslyckas minst tre gånger.

4.1.3 Kontrollerna
Spelet byggdes för att användas tillsammans med den kontroll som brukar användas för Xbox
360. Ett alternativt val av kontroller hade varit tangentbord eller Playstation 3. Med Xbox 360
var det lättare att hantera datorn än det skulle ha varit med Playstation 3. Kontrollen kan
kopplas in med programmet JoytoKey som gör att kontrollens knappar fungerar som datorns
tangenter. Kontrollen som hör till Playstation 3 fungerar inte med JoytoKey medan Xbox 360
kontrollen var tillgänglig och fungerar bra med JoytoKey.
Tangentbordet valdes bort för att det skulle kunna påverka motståndarens input. Spelarna
skulle inte kunna spela på samma tangentbord för då skulle de se sin motståndares input. Om de
hade fått var sitt tangentbord skulle de kunnat göra sin motståndare drag medvetet eller
omedvetet eftersom ett tangentbord kan påverka motståndarens input. Knapparna för dragen
ligger ologiskt på tangentbordet vilket gör det svårt att komma ihåg var alla inputs är. Med Xbox
360 kontrollen använder man styrkorset för att röra på sin spelkaraktär medan med
tangentbordet använder sig av mer än sex olika knappar för att få spelkaraktären att röra på sig.

4.1.4 Spelplanen
Under spelutvecklingen valde författaren att göra spelplanen med 8x2 rutfält (Se figur 7). Att
spelplanen byggdes upp i rutor var för att tydligt indikera för spelaren i vilka positioner det var
möjligt att placera sin karaktär. Det var genom rutnätet också lätt att avgöra avståndet mellan
karaktärerna. Att veta hur långt en attack når är viktigt inom fightingspel. Ett exempel på detta
är konceptet Footsies (se delkapitel 2.3.1) som handlar om att anfalla vid rätt tillfälle och då är
det viktigt att veta hur långt en attack når innan anfallet. Spelarna kommer att se hur långt deras
attack når genom ett papper som beskriver spelet (se delkapitel 4.1.11) och spelarna kommer
att testspela innan undersökningen börjar. Räckvidden för varje spelkaraktär är maximalt två
rutor.
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Ovanför rutfältet finns information om spelsituationen. Röd spelare har sin info på vänster sida
och Blå på höger sida. Informationen handlar om hur många liv spelaren har och det finns en
”lampa” som lyser rött när den väntar in input och lyser grön när spelaren har gjort ett input.
”Lampan” är till för att ge feedback till spelaren att han/hon har gjort ett drag. När lampan lyser
rött igen betyder det att spelet har gjort båda spelarnas drag och att det är dags för nästa drag. I
mitten står det vilken runda spelarna befinner sig i och ovanför denna information uppges också
när ett kast misslyckas genom att texten ”Throw fail” eller ”Theow Tech” visas (se delkapitelet
4.1.2).

Figur 7 Hur det ser ut när spelaren börjar spelet
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4.1.5 Drag
De drag som ingår i spelet är attacker, block och förflyttning. Tabell 3 visar vilka drag som
spelaren kan göra och vilka fördelar dragen har mot andra.
Tabell 3. Alla drag som kan göras i spelet. Streck(-) betyder att draget inte har någon påverkan på
snabbhet.
Spelets samtliga
drag

Notiser

Snabbhet

Skada

Förflytta sig en
ruta

Spelaren flyttar karaktären
en ruta. Höger eller vänster

-1

-

Hoppa

Spelaren förflyttar sig rakt
uppåt. Spelaren kan välja
att falla rakt, åt höger eller
åt vänster nästa runda.

0

-

Anti-air

Spelaren ändrar riktning
på sin attack uppåt.
Spelaren gör denna input
och väljer sedan valfritt
slag.

-

-

Air attack

Spelaren ändrar riktning
på sin attack neråt medan
han/hon befinner sig i
luften. Han/hon gör detta
drag och kan sedan välja
valfritt slag.

-

-

KortSlag

Kan blockas. Vinner alltid
mot kast.

-2

1

LångSlag

Kan blockas.

-3

2

Vinner alltid mot kast.
Blocka

Stoppar alla slag men inte
kast.

0

-

Kast

Kan kasta spelkaraktären
som blockar.

-2

2

Förlorar mot slag.
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Under spelutvecklingen framkom att det fanns två alternativ för spelares drag. Den första
möjligheten var både kunna flytta och göra ett annat drag på en runda. Den andra möjligheten
var att spelaren kunde flytta på sig eller anfalla i en runda. Den andra möjligheten valdes för att
Footsies-strategin skulle kunna implementeras. Det mest grundläggande i Footsies är att kunna
gå in i motståndarens attackradie och gå ut från den igen. Motståndaren ser då att spelaren
befinner sig i hans eller hennes attackradie och anfaller då. Eftersom spelaren går ut ur
attackradien kommer motståndaren att missa och då kan spelaren genast slå tillbaka. Den första
möjligheten är sämre på att få fram Footsies av två anledningar. Den första är att man gör två
drag per runda. Spelaren har svårare att se om motståndaren är i attackradien eftersom de kan
förflytta sig och anfalla. Den andra är att ju fler drag en spelare måste göra desto svårare är
spelet. Därför är den andra möjligheten bättre då den är enklare att lära sig och spelarna kan se
var deras motspelare är.

4.1.6 Förflyttning
Spelaren kan flytta sin karaktär en ruta till höger eller vänster. En fråga som behövde besvaras
gällande förflyttning var vad som händer när båda spelarna flyttar till samma ruta. Lösningen
som implementerades var att om spelarna hamnar på samma ruta kommer båda
spelkaraktärerna att flyttas till deras egen sida t.ex. att röd spelare flyttas åt vänster och blå åt
höger.

4.1.7 Hopp
Spelaren gör hopp genom att föra styrkorset uppåt. Ett problem som behövde lösas var om en
spelkaraktär landade på en annan. Det löstes genom att båda spelkaraktärerna flyttades till
deras egen sida t.ex. att röd spelare flyttas åt vänster och blå åt höger. Det fanns en möjlighet att
karaktärerna skulle kunna stå på samma ruta men det hade brutit mot genrekonventioner. I de
flesta andra fightingspel stöter karaktärerna bort varandra om de krockar med varandra och
därför beslutade författaren att de inte ska kunna stå på samma ruta.
När spelkaraktären befinner sig i luften kan spelaren göra slag rakt ut eller riktade ner mot
marken. Attacken kommer att ske innan spelkaraktären faller ner på marken såsom illustreras i
figur 8 och 9.

Figur 8. Spelare Röd är i luften
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Figur 9. Spelare Röd gjorde sin attack och landade sedan på marken. Attacken är kvar i luften.

4.1.8 Slag
Det finns två olika slag i spelet, LångSlag och KortSlag. Det långa slaget når två rutor från
spelaren och det korta en ruta. Slag är alltid riktade mot motståndaren. Spelaren kan även slå
snett uppåt om motspelaren skulle hoppa. Detta ger flera olika valmöjligheter för att stoppa
motståndaren. Spelarna kan även göra attacker i luften som är riktade rakt fram eller nedåt.

4.1.9 Kast
Kast är en oblockbar attack som kan göras när motståndaren är nära. När båda spelarna gör kast
samtidigt påverkas ingen av attacken. Det är vanligt inom fightingspel att spelare motverkar kast
med kast. Slag slår ut kast och detta sker för att principen som styr över spelet ”sten sax, påse”
också ska fungera i spelet.

4.1.10 Speed
Snabbhet fungerar på så sätt att den som har högst snabbhet utför sitt drag först. Om spelarna
har samma snabbhet och båda attackerar på samma runda får båda skada. En spelkaraktärs
snabbhet ändras av vissa drag. Detta är för att det ska vara värt att blocka en attack i spelet och
att spelarna inte bara ska göra den starkaste attacken hela tiden. Detta gör också att vissa
attacker är svårare att få in, men om man läser och planerar rätt kan man få in attacken.
Snabbhet sparas från förra rundan. Den kommer att påverka nästa drags speed. En
spelkaraktärs speed påverkas av föregående drag tillsammans med summan av pågående
rundas drag. Spelarna kommer inte att kunna se vilken speed de har i den runda de befinner sig
i.
I figur 10 gör Spelare Röd en LångAttack och Spelare Blå gör en KortAttack. Om inte snabbhet
hade funnits i spelet skulle den röda spelaren vinna genom att ha gett den blå spelaren två skada
medan den blå spelaren gjort ett skada. I spelet har LångAttack snabbheten -3 och KortAttack -2.
Detta betyder att KortAttack har mer snabbhet än LångAttack och vinner.
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Figur 10. Röd spelare gör en LångSlag som har -3 speed och Blå gör ett KortSlag som har -2 i
speed. Blå har högre speed och gör då skada och Röd gör ingen skada.
Block förlorar inte speed och hindrar skada från ett slag så att det är värt att blocka och kunna
straffa motspelaren. En spelare kan välja att flytta ut ur attackradien och undvika attacken.
Han/hon kan då använda sig av en viss del av spelstrategin Footsies (Sonic Hurricane Dot Com,
2009) i spelet vilket gör det mer likt ett kommersiellt fightingspel. Snabbhet är tänkt att
motsvara frame data (se delkapitel 2.3.1). Spelarna får själva beräkna hur mycket plus och
minus attackerna gör.
Spelarna ska kunna hoppa i spelet men kan inte blocka i luften. Det ska vara en riskfaktor att
använda hopp men hoppet kan ge seger om motståndaren inte är med på det och för att
balansera detta förlorar spelaren ingen ”speed” när han/hon hoppar.

4.1.11 Instruktioner till spelaren
Innan försökspersonerna får börja spela får de varsitt häfte. Ett häfte innehåller information om
speed, det andra gör det inte. Bortsett denna skillnad förekommer samma information i båda
häftena. Författaren kommer att ha en genomgång med försökspersonerna för att gå i genom
hur spelet fungerar. Spelaren får också en bild av kontrollen som visar vilka drag som kan göras.
Häftet beskriver hur slag, kast och block fungerar och deras för- och nackdelar. Det beskriver
också hur spelaren kan ändra riktning på sin attack, både från marken och i luften.
Beskrivningen finns i bilaga 1 och bilaga 2.

4.2 Genomförande av spelobservation
Undersökningen gjordes på Högskolan i Skövde med studenter vid Dataspelsutvecklingsprogrammen då dessa sannolikt har spelat fightingspel förut och de generellt har erfarenhet av
att spela spel. Detta kan göra inlärningen av spelet till undersökningen lättare. Författaren fick
kontakta med sina försökspersoner genom att aktivt fråga olika individer om de ville vara med
på en undersökning.
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Innan försökspersonerna fick spela mot varandra fick de i uppdrag att svara på frågor om deras
tidigare erfarenhet av fightingspel. Frågorna var följande:
1. Har du spelat fightingspel förut?
2. Om ”Ja” hur mycket spelar du i veckan?
3. Spelar du för att tävla i turneringar och i så fall: vilka spel tävlar du i?
Dessa frågor ställdes för att se om deras tidigare erfarenheter inom spel påverkar hur bra de
presterar i undersökningen.
Försökspersonerna fick var sitt häfte med spelinstruktioner. Häftena var markerade med ”Player
1” på den ena och ”Player 2” på den andra. ”Player 1-häftet” innehöll information om speed (se
bilaga 1) och ”Player 2-häfte” innehöll inte information om speed (se bilaga 2). Författaren
informerade försökspersonerna om att de inte fick diskutera innehållet med den andra
försökspersonen och om de hade frågor fick de ställa dem under själva undersökningen när den
andra försökspersonen inte kunde höra. Efter att försökspersonerna hade läst häftet gick
författaren genom hur kontrollerna fungerar för båda försökspersonerna. Försökspersonen som
hade fått Player 1-häftet var den första som intervjuades och den andra fick ha hörlurar och
lyssna på musik. Under tiden bad författaren försökspersonerna att tala högt om deras
tankeprocess under spelomgången och vad som de gjorde att de kom fram till ett beslut.
Författaren ställde frågor till försökspersonerna för att få dem att tala högt om de själva inte
kommunicerade sina tankar. När matchen var slut bytte försökspersonerna roller. Författaren
använde sig av ”CamStudio” för att spela in spelet och intervjuerna med försökspersonerna.
Författaren transkriberade sedan ner intervjuerna för att utifrån detta material kunna utvärdera
försökspersonernas valda metoder.
De två grundfrågor som författaren använde var:



Vilka olika val tänker du göra?
Vad tror du din motståndare kommer att göra?

Den första frågan ställdes för att få veta vad försökspersonen tänkte och den andra frågan för att
få veta vad försökspersonen trodde att motståndaren tänkte.
Författaren jämförde videoinspelningarna av spelomgångarna, analyserade loggen som
registrerat alla drag som spelarna gjort samt svaren på intervjufrågorna som ställdes efter varje
spelomgång. Baserat på dessa data kommer statistik att sammanställas som visar vilken metod
spelarna använde sig av och vilken metod som visade sig mest framgångsrik för spelaren. En
jämförelse kommer också att göras gällande spelares spelerfarenhet och om erfarenheten
påverkar spelarens framgång. Detta resultat kommer därefter att analyseras för att ge ett svar
på denna rapports frågeställning.
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5 Analys
Detta kapitel presentrar den analys som har gjorts av spelundersökningen. Delkapitel 5.1
handlar om hur undersökningen har gått till väga, vad försökspersonerna svarade på
förundersökningen samt hur transkriberingen av intervjuerna har analyseras, det vill säga
resultatet av undersökningen. Delkapitel 5.2 beskriver undersökningens resultat utifrån den
utvärdering som har gjorts och 5.3 beskriver de slutsatser som har kunnat dras utifrån
resultatet.

5.1 Utvärdering
Försökspersonerna gjorde en förundersökning så att deras erfarenheter av fightingspel skulle
kunna bedömas (se tabell 4 och 5). Försökspersonernas identitet anges en bokstav och en siffra.
Gruppen som fick information om ”Speed” har ett ”S” och den andra gruppen ett ”O” i sitt alias.
T.ex. försöksperson 1 ifrån gruppen med information om ”speed” kallas: ”S1”.
Tabell 4. Svar från förundersökningen för grupp S. ”Utvärdering av erfarenhet” är författarens
utvärdering av förundersökningen gällande hur erfarna de är och kategori ”1” innebär att de har
spelat vid något tillfälle och kategori ”2” att de spelar någon gång per månad.
Försöksperson

Har du spelat
fightingspel
förut?

Om ”Ja” hur mycket spelar
du i veckan?

Spelar du för att
tävla i
turneringar och i
så fall: vilka spel
tävlar du i?

Utvärdering
av erfarenhet.

S1

Ja

0 i snitt

Nej

1

S2

Ja

0 Just nu men har spelat
förut

Ja, Magic: the
gathering och
Blood bowl

2

S3

Ja, Främst
Smash Bros men
överlag spelar
rätt så lite
fightingspel. Har
inte spelat på
flera månader.

Det är inte någonting jag
spelar varje vecka. De
tillfällen då jag väl spelar
brukar dock resultera i ett
flertal timmar. Spelar oftast
med mitt band som har
spelkvällar, typ var fjärde
månad-då spelar vi i 8h

Nej

1

S4

Ja

I princip inget. Har endast
spelar ”casual” någon gång
då och då

Jag spelar Magic:
the gathering för
att tävla

2

S5

Ja

0

Nej

1

S6

Ja

0

Nej

1
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Tabell 5. Svar från förundersökningen för grupp O. ”Utvärdering av erfarenhet” är författarens
utvärdering av förundersökningen gällande hur erfarna de är och kategori ”1” innebär att de har
spelat vid något tillfälle och kategori ”2” att de spelar någon gång per månad.
Försöksperson

Har du spelat
fightingspel
förut?

Om ”Ja” hur mycket spelar
du i veckan?

Spelar du för att
tävla i
turneringar och i
så fall: vilka spel
tävlar du i?

Utvärdering
av erfarenhet.

O1

Ja

Någon gång i månaden

Nej

2

O2

Ja

Inte ofta (regelbundet) men
när jag hitta ett fightingspel
jag tycker om så spelar jag
mycket.

Nej

1

O3

ja

O

Nej

1

O4

ja

Brukade spela runt 4 timmar
i veckan. Just nu ingen alls

Spelar i mindre
magic
turneringar.

2

O5

ja

Aldrig

Nej

1

O6

ja

Mellan 0 till 20 timmar

Inte längre.
Super Smash
Bros. Melee

2

Alla försökspersoner var män och alla hade tidigare spelat fightingspel. Ingen spelade
regelbundet utan max några gånger i månaden. Grupp S innehöll fyra personer som hade spelat
fightingspel men just nu inte spelar alls och två personer som spelade fightingspel någon gång i
månaden medan Grupp O innehöll tre som hade spelat fightingspel men just nu inte spelar alls
och tre personer som spelade fightingspel någon gång i månaden. Baserat på detta delades
försökspersonerna in i två kategorier: de som har spelat fightingspel någon gång och de som
spelar någon gång i månanden eller har spelat fightingspel mer tidigare. Grupp S innehöll två
personer som har mer erfarenhet jämfört med de andra i försöksgruppen. Grupp O innehöll tre
försökspersoner som kunde klassas som något mer erfarna. Innan matcherna startade parades
försökspersoner från vardera Grupp S och O ihop. Författaren hade vid den tidpunkten inte
bedömt deras spelerfarenhet varvid sammansättningen av par som skulle möta varandra var
slumpmässig. Svaret på frågan om försökspersonerna brukar tävla eller spela i turneringar gav i
vilket fall som helst ingen klar bild av hur de kan bedömas beträffande sin
fightingspelserfarenhet.
S4 och O4 som båda hör till erfarenhetskategori 2 fick möta varandra. S3 och O3 respektive S5
och O5, som alla tillhör erfarenhets kategori 1, fick också möta varandra i två olika matcher. De
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andra tre med i erfarenhetskategori 2: O1, S2 och O6 fick möta de andra från
erfarenhetskategori 1. Tabell 6 jämför matcher där en mer erfaren försöksperson mötte en som
var mindre erfaren. På grund av problem med inspelningsprogramet fick S4 spela två matcher
där han blev intervjuad och O4 en gång. S4 vann två av matcherna och den sista matchen blev
oavgjord. S4 hade kunskap om speed och hade därför en viss fördel men eftersom det bara
hände vid ett tillfälle att en spelare fick spela två matcher är det svårt att dra en slutsats att det
var den fördelen som var avgörande för vinsten.
Tabell 6 Vunna matcher i förhållande till erfarenhet
Par av försökspersoner

Vinst

S1 (kategori 1) vs O1
(kategori 2)

O1 (kategori 2) vann 2
matcher

O2 (kategori 1) vs S2
(kategori 2)

S2 (kategori 2) vann 2
matcher

S6 (kategori 1) vs O6
(kategori 2)

Vann en match var.

Ingen av grupperna S eller O hade övertaget för att en grupp hade fler erfarna spelare i sina
respektive matcher. Om man jämför testgrupperna S och O vann de lika mycket. Däremot vann
de som tillhörde erfarenhetskategori 2 oftare över de som tillhörde kategori 1. De erfarna
spelarna har alltså en viss fördel mot de mer oerfarna i denna undersökning.
Videoinspelningarna med försökspersonerna då de talar högt om sin tankeprocess har
transkriberades. De delar av den transkriberade texten där försökspersoner motiverade sina val
för nästa runda har färgats baserat på den metod som de använde. En annan anledning till att
använda videoinspelningar var att kunna se om deras beslut var korrekta eller inte.
Av detta kommer det fram vilka metoder som försökspersonerna använde sig av när de tog ett
beslut. Vilken metod som författarna bedömer att försökspersonen använder baseras på vad de
säger på videoinspelningen. Det förekom att försökspersonerna gjorde fel input men detta
påverkade inte resultatet eftersom de relevanta uppgifterna för undersökningen var det som
försökspersonerna sa på videoinspelningen.
Metoderna kan kategoriseras i fyra olika kategorier: Spelmekanik (röd), Spelmönster (blå),
Blandat (grön) och Annat (lila). Kategorin ”Blandat” innebär att försökspersonerna använder
både spelmekanik och spelmönster samtidigt för att komma fram till ett beslut. Kategorin
”Annat” innebär att försökspersonerna inte motiverar sina beslut på ett sätt som passar in i
någon av de andra tre kategorierna. ”F” betyder att det är författaren som citeras.
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5.1.1 Spelmekanik
Om försökspersonen använder spelmekanik som metod talar de om ”Speed”, attackernas
egenskaper och inte om vad försökspersonen tror att hans motståndare kommer att göra. Ett
exempel är
”O2: Jag slår snett uppåt för att om han går framåt eller hoppar kommer jag att träffa.”
Motiveringen till försökspersonen O2s beslut är att oavsett hur motståndaren försöker komma
framåt kommer motståndaren att bli träffad av att O2 slår snett uppåt. O2 förutser inte sin
motståndares nästa drag utan väljer denna attack för att det är den bästa i situationen. Vad än
motståndaren gör kommer detta beslut inte att vara fel, enligt O2. Ett annat exempel på en
försöksperson som använder metoden spelmekanik var O6.
”Jag tänker bara att jag har ingen anledning att gå framåt men riskerar att slösa en tur om han
går framåt.”
I samma match men en senare runda uttryckte O6:
”Måste han hoppa över min attack och träffa mig.”
Försöksperson O6 har kommit fram till att långattack var det bästa draget som kunde göras när
hans motståndare är två eller fler rutor bort. Det finns inget drag i spelet som gör att
motståndaren kan komma fram utan att ta skada. O6 kom själv fram till denna kunskap och
använder den till sin fördel. O6 behöver inte förutse sin motståndare utan fortsätter med denna
taktik tills motståndaren kommer närmare.

5.1.2 Spelmönster
Spelmönster däremot är metoden som används när försökspersonen försöker ta sitt beslut
baserat på vad han/hon tror att motståndaren kommer att göra det vill säga att försökspersonen
refererar till vad hans motståndare har gjort förut och vad hans motståndare kommer att göra.
”S4: Så vad ska man göra i det här lagret? Nu kommer jag göra exakt samma sak igen för att jag
skulle tänka sig att slå nu och det logiska nu för honom är att blocka, så jag försöker kasta en
gång till.”
Här använder sig försökspersonen S4 av Spelmönster. Han misstänker att motståndaren tror att
han kommer att slå denne och att motståndaren kommer att blocka. Eftersom S4 misstänker att
hans motståndare ska blocka använder han kast igen. Försöksperson S4 använder således av
Yomi (se delkapitel 2.3.2) och S4’s slag motsvarar var Yomilager 0, O4s block motsvarar
Yomilager 1 och S4’s kast Yomilager 2. O4 gjorde dock något helt annat, nämligen att hoppa,
vilket inte var vad S4 trodde. Detta är också ett exempel på Hypotetiskt-praktiska simuleringar
(Gordon, 1986). S4 säger att ”det logiska nu för honom är att blocka” därför att han har satt sig in
i sin motståndares synvinkel på situationen. Utifrån denna synvinkel kommer S4 fram till att om
han var sin motståndare skulle han blocka. Ett annat exempel var försöksperson O5:
”O5: Då gör jag en kort attack i utgångspunkten att han kommer att flytta på sig.”
Försöksperson O5 kommer fram till att hans motståndare troligen kommer att flytta sig framåt
och tror därför att KortSlag är det drag som är det bästa i denna situation.
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5.1.3 Blandat
Kategorin ”Blandat” innebär när försökspersonen använder sig av båda metoderna för att
komma fram till ett beslut. Ett exempel på detta är försöksperson S4:
” Nähe, det gjorde han inte. Han blockade. Vi tar och gör en kortattack. Det finns en chans att han
flyttar sig framåt här. Gör han en lång attack blir jag träffad. Om jag skulle flytta bakåt och han
flyttar framåt då blir jag inte träffad men om jag… han gör en långattack blir jag också träffad
just på grund av. Jag kan inte flytta och göra en attack på samma runda som jag har förstått det
som så… om jag blockerar får jag hastighet för nästa runda. Försöker med det. ”
Här använder sig S4 både av metoderna. Han försöker förutse sin motståndares nästa drag på de
möjligheter motståndaren har, vilket är ett exempel på metoden Spelmönster. Han kommer fram
till att blocka är det bästa beslutet i denna situation för det kan ge honom ”Speed” för nästa
runda, vilket har med metoden Spelmekanik att göra. Därför utvärderas detta beslut under
kategorin ”Blandat”.
”F: Ja, vad tänker du nu då?
O4: ”Jag gissar att han kommer försöka att blocka. Jag tänker ta tillfället i akt och gå närmare
också. I andra sidan gör han inte… näe, jag kommer göra ett långt slag för att det enda som jag
kommer tjäna på att komma närmare är att få en chans att kasta honom nästa gång vilket ändå
inte är så starkt. ”
O4 gissar att hans motståndare kommer att blocka och ska passa på att gå framåt. O4 ändrar sig
dock för att han kommer fram till att göra ett LångSlag är bättre för det enda han kan vinna på
att hoppa fram är att kunna kasta nästa gång, något som han inte tycker är starkt nog. Här
använder sig O4 av både spelmönster, för att han gissar att motståndaren kommer att blocka,
och spelmekanik, nämligen taktiken att göra LångSlag nu är bättre än att göra ett kast sedan.

5.1.4 Annat
”Annat” innebär ett beslut som försökspersonen motiverar på ett sätt som inte passar in de
andra kategorierna. Vanligast är att spelaren inte vet varför.
”F: Vad tänkte du med det då?
S1: Ingen process”
”F: Vad tänkte du där?
S1: Inget speciellt.”
Försöksperson S1 gjorde några av sina drag utan att kunna motivera varför. Det kan ha med
spelmekanik eller spelmönster att göra, men han gör det omedvetet.
Beslut som inte är baserade på kunskap om spelet eller sin motståndares spelmönster placeras
också i denna kategori. Under fyra rundor talade O5 om sin speltaktik på följande sätt:
F: ”Vad tänker du nu då?”
O5: ”Okej, jag tänker hoppa upp och anfalla honom ovan ifrån.”
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F: ”Okej, för att…”
O5: ”Det ser bra ut.”
F: ”Det ser bra ut. Ingen annan anledning?”
Runda 2 och 3
F: ”Det är de dragen du kan göra?”
F: ”Vad tänker du nu då? När det inte funkade?”
Runda 4
O5:” Jag kommer att göra om det tills det funkar. ”
Försöksperson O5 använder sig av taktiken att bara hoppa upp och slå neråt med en långattack.
Hans speltaktik har inget med Spelmönster eller Spelmekanik att göra och han har ingen
motvering till sina beslut. Därför måste hans metod kategoriseras som ”Annat”.

5.2 Tabell över utvärderingarna
Tabellerna nedan ger en bild av hur metoderna användes av försökspersonerna. Tabell 7
innehåller försökspersonerna från grupp S, och tabell 8 försökspersonerna från grupp O.
Tabell 7 Beslutmetoder för grupp S.
Försöksperson

Spelmekanik

Spelmönster

Blandat

Annat

S1

0

2

0

2

S2

5

6

0

1

S3

3

8

0

6

S4

7

9

1

0

S5

1

6

0

0

S6

4

1

0

0

Total för
gruppen S

20

32

1

9
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Tabell 8 Beslutmetoder för grupp O.
Försöksperson

Spelmekanik

Spelmönster

Blandat

Annat

O1

0

8

0

1

O2

4

2

4

0

O3

4

5

1

0

O4

1

11

1

1

O5

4

2

0

5

O6

4

0

0

0

Total för
gruppen O

17

28

6

7

En jämförelse gjordes om hur ofta en vald metod ledde till att försökspersonen tog rätt beslut.
Denna utvärdering som presenteras i tabell 9 och 10 baseras på försökspersonens uttalande och
det faktiska resultatet av försökspersonernas drag. Det hände att försökspersonen tänkte rätt
men eftersom han inte var van vid kontrollen gjorde han fel. Om försökspersonen enligt
författarens bedömning, tog rätt beslut räknas det som rätt beslut i relation till resultatet av
draget oavsett om försökspersonen gjorde fel input. Hur många av besluten som gav vinst
redovisas i tabell 9 och 10.
Tabell 9 Antal beslut per försöksperson som leder till ett framgångsrikt resultat för grupp S.
Försöksperson

Spelmekaniken

Mönster

Blandat

Annat

S1

0

1

0

0

S2

0

1

0

0

S3

1

1

0

0

S4

1

0

0

0

S5

1

5

0

0

S6

3

0

0

0

Total S

6

8

0

0
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Tabell 10 Antal beslut per försöksperson som leder till ett framgångsrikt resultat för grupp O.
Försöksperson

Spelmekaniken

Mönster

Blandat

Annat

O1

0

3

0

0

O2

1

0

1

0

O3

0

1

0

0

O4

0

1

2

0

O5

1

0

0

0

O6

3

0

0

0

Total O

5

5

3

0

Eftersom matcherna var olika långa gjordes en tabell som visar den procentuella andelen av
valda metoder fördelat per grupp. Detta för att göra en mer rättvis bedömning av vilka metoder
som användes mest (se tabell 11). Samma sak gjordes för att jämföra framgångsrikt resultat
mellan de fyra valda metoderna (se tabell 12).
Tabell 11 Procentuella andelar av valda metoder fördelat per grupp
Grupp

Spelmekaniken

Mönster

Blandat

Annat

S

32,3%

51,6%

1,6 %

14,5%

O

29,4%

48,3%

10,3%

12 %

Totalt

30,8%

50 %

5,9 %

13,3%

Tabell 12 Hur ofta en metod var framgångsrik
Grupp

Spelmekanik

Spelmönster

Blandat

Annat

S

30 %

25 %

0%

0%

O

29,4 %

17,9 %

50 %

0%
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Tabell 13 visar antal vunna matcher per grupp.
Tabell 13 Vunna matcher per grupp
Grupp

Vinst

S

7

O

4

Oavgjort

1

5.3 Analys av tabellerna
Den metod som används mest av försökspersonerna totalt sett var spelmönster. Hälften av alla
besluten baserades sig på spelmönster vilket utgjorde 20 procentenheter mer än beslut
baserade på spelmekanik. Detta kan bero på att försökspersonerna var oerfarna av spelet och
fick utgå från sin motståndares spelmönster. Grupp S använde spelmekanik och spelmönster tre
procentenheter mer än vad Grupp O gjorde. Grupp O tog dock fler blandade beslut, 10,3%, mot
Grupp S som hade 1.6% blandade beslut. Eftersom metoden ”Blandat” är en blandning av
spelmekanik och spelmönster kan man lägga till hälften av de 10,3 % som hör till Grupp O till
vardera metoden spelmekanik och spelmönster. Resultatet blir då 34.55% för spelmekanik och
53,45% för spelmönster. Dessa siffror ligger mycket nära de som grupp S hade (32,3% resp.
51,6%). Det motsatta förhållandet gäller för Grupp S, 33,1% för spelmekanik och 52,4% för
spelmönster.
Detta kan bero på att Grupp S inte använde, eller endast hade en liten fördel av sin kunskap om
speed. Det var bara 3 av 6 försökspersoner som nämnde ”Speed” i grupp S och bara två
försökspersoner som använde ”Speed” för att ta beslut. S4 gjorde det två gånger och S6 en gång
men det var bara en gång som kunskapen om ”Speed” ledde till korrekt beslut.
Den grupp som vann flest antal matcher och hade högst procent framgångsrika beslut var Grupp
S även om skillnaden mot Grupp O inte var stor, endast två matcher och en match som hade
oavgjort resultat. Vad gäller försökspersonernas spelerfarenhet tillhörde två stycken
erfarenhetskategori 2 i Grupp S och tre stycken i samma kategori i Grupp O. Detta gav inget
utslag på resultatet.
Båda grupperna hade procentuellt nästan lika många korrekta beslut när de hade baserat sina
beslut på spelmekaniken, trots att grupp S hade mer information. Det som är intressant är dock
att Grupp S hade 7 % fler beslut med metoden spelmönster än grupp O. Kunskap om ”Speed” var
den enda fördel som grupp S fick och de hade inget med spelmönster att göra. Sannolikt kan det
vara så att Grupp S var mer framgångsrik med metoden spelmönster än Grupp O.
För Grupp O var metoden ”Blandat” framgångsrik i hög grad men eftersom antalet totala beslut
som kunde kategoriseras som Blandat var låg, totalt sex stycken, går det inte dra några
slutsatser om denna metods positiva resultat.
De få erfarna försökspersonerna som var med i undersökningen vann i högre grad över de
mindre erfarna spelarna. I detta sammanhang kunde tre matcher jämföras och detta är inte ett
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tillräckligt antal för att en slutsats ska kunna dras men det ger en viss indikation om att
erfarenhet av fightingspel spelar roll för framgång, i alla fall i denna undersökning.

5.4 Slutsats
Frågeställningen som skulle besvaras var: Är det kunskapen om spelmekaniken eller förmågan
till mindreading som är den viktigaste faktorn för framgång i ett spel med frekventa Yomisituationer som till exempel fightingspel?
Slutsatsen som undersökningen har kommit fram till är att det inte är någon större skillnad
mellan de två försöksgrupperna, S och O, när det gäller vilken metod som de använde sig av.
Kunskap om ”Speed” gav heller ingen större skillnad mellan grupperna. De båda grupperna hade
dock gemensamt att beslut baserade på Spelmekanik gav mer framgång än beslut baserade på
Spelmönster, d.v.s. mindreading.
Metoden spelmönster var totalt den mest använda metoden av alla försökspersoner som var
med i undersökningen. Detta beror troligtvis på att de inte hade någon större erfarenhet av
fightingspel eller spelet som användes för undersökningen och de använde därför
motståndarens spelmönster som metod för att komma fram till ett beslut. Spelmönster är alltså
den metod som används mest av oerfarna spelare men det är metoden spelmekanik som oftare
leder till att spelaren tar ett korrekt beslut.
Denna slutsats står i motsats till den tes som Yomiteorin förespråkar, nämligen att spelaren ska
sätta sig in i vad motståndarens tankeprocess är och motverka det för att nå framgång.
Spelstrategi ”Footsies” (se delkapitel 2.3.1) utgångspunkt är att en spelare ska provocera ett
anfall av sin motståndare. Detta har att göra med att spelaren förutser motståndarens mönster
som till exempel att motståndaren anfaller när spelkaraktären är i motståndarens bästa
attackradie. Det är dock viktigt att veta vad bästa attackradie för bådas spelkaraktär är för att
kunna ta ett korrekt beslut och denna kunskap baseras på spelmekanik. Det finns ett exempel i
undersökningen på detta då försökspersonen O6 kommer fram att till att han ska göra LångSlag
när avståndet motståndaren är mer än två rutor (se delkapitel 5.1.2). Motståndaren kan då inte
komma fram och bekämpa med O6 utan att få två skada. Detta användande av metoden
Spelmekanik gav O6 en sådan stor fördel att han vann matchen.
Ett annat exempel på att kunskap om spelmekanik ger framgång var den andra matchen mellan
O6 och S6. S6 hade kunskap om speed och detta gav honom vinst eftersom motståndaren inte
kände till speed och S6 och O6 gjorde samma slag på varandra men S6 fick inte någon skada alls.
Även om det är ett engångsfall så visar det hur mycket större fördel det är att ha en kunskap om
spelet som inte motståndaren har. Troligtvis trodde motståndaren att han skulle vinna på att
anfalla.
I Play to win(2001) beskrivs ett exempel på en Yomi-situation mellan Akira och Pai. Pai har fått
ner Akira på marken och förväntar sig att Akira kommer att göra en attack som Akira alltid gör i
denna situation för att: ”After all, this situation has happened a hundred times before against a
hundred Akiras and they all do the same thing.” Detta är erfarenhet av att spela spelet och av
erfarenhet har spelaren kunskap om spelet. För att en Yomi-situation ska kunna uppstå, i alla fall
i högre lager, måste spelarena ha kunskapen och erfarenheten. Detta är ytterligare ett bevis på
att kunskap om spelmekaniken är bättre än spelmönster.
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Således kan svaret på frågeställningen om det är kunskapen om spelmekaniken eller förmågan
till mindreading som är den viktigaste faktorn för framgång i ett spel med frekventa Yomisituationer som till exempel fightingspel kan svaret vara att den metod som ger mest framgång
inom fightingspel är metoden spelmekanik.
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6 Avslutande diskussion
I detta kapitel sammanfattas undersökningen och rapporten avrundas. Delkapitel 6.1
presenterar en sammanfattning av analysen och slutsatsen. Delkapitel 6.2 tar upp diskussionen
om vad som skulle kunnat göras på ett annat och sannolikt bättre sätt. Delkapitel 6.3 handlar om
hur vidare forskning om ämnet skulle kunna bedrivas.

6.1 Sammanfattning
Rapporten undersökte frågeställningen om det är kunskap om spelmekaniken eller att se
spelmönster som är den bästa metoden för att ta ett korrekt beslut om följande drag när man
spelar fightingspel. Eftersom försökspersonerna inte hade någon större erfarenhet av
fightingspel kunde det förväntas att de inte skulle använda sig av spelmekanik lika mycket som
av spelmönster vilket också var resultatet av undersökningen. Även om spelmönster användes
mest resulterade det inte i större antal korrekta beslut än vad spelmekaniken gjorde.
Spelmekaniken användes mindre men gav något fler korrekta beslut än vad spelmönster gjorde
procentuellt räknat. När försökspersonerna använde både metoderna, alltså kategorin Blandat,
var det hälften av besluten som gav framgång. Det var dock mycket få beslut som kunde
kategoriseras som Blandat varför ingen direkt slutsats kunde dras huruvida den taktiken är den
som ger störst framgång. Spelmekanik är troligtvis den metod som ska användas för att fatta rätt
beslut. Slutsatsen som kan dras utifrån denna rapports resultat är att det sannolikt är
spelmekaniken som är den taktik som ger en spelare störst vinstchans.
I de personliga intervjuer (se kapitel 2.4) då erfarna spelare intervjuades om vad de trodde var
den faktor som var viktigast för att bli en bättre spelare, svarade elva av tjugofyra personer att
kunskap var en viktig faktor medan endast två personer svarade att mindreading var viktigt. En
av intervjupersonerna, som var den mest erfarna, sa: ”När du har tillräckligt med kunskap
kommer du att veta vad din motståndare gör och du behöver inte läsa honom” (se delkapitel
2.4.1). Vet spelaren tillräckligt om spelet och vilka valmöjligheter som är de bästa i en situation
behöver inte spelaren förutse sin motståndare. Sannolikt är det så, enligt min åsikt, att om en
spelare har stor kunskap om spelet kommer han/hon intuitivt att veta vad motståndaren
kommer att göra.

6.2 Diskussion
De frågor som ställdes till försökspersonerna före undersökningen borde kanske ha varit
annorlunda utformade. Frågan ”Om ”Ja”, hur mycket spelar du i veckan?” svarar bara på om
försökspersonen spelar just nu men han/hon kan ha spelat mycket tidigare och därför kan en
mycket erfaren spelare som har spelat mycket tidigare men inte spelar längre anses som
oerfaren i undersökningen. En fråga som borde ha lagts till är: ”Har du spelat mycket
fightingspel tidigare?”. Frågan: ”Spelar du för att tävla i turneringar och i så fall: vilka spel tävlar
du i?” gav inget svar om erfarenhetsgrad. Förundersökningen behövde inte denna fråga.
Det verkade vara svårt för försökspersonerna att tala samtidigt som de spelade. Några av
försökspersonerna spelade ofta flera rundor utan att säga någonting. En del av deras
tankeprocess kunde då inte spelas in och gick förlorad. Författaren hann ibland inte fråga
försökspersonen om deras beslutsprocess innan ett antal rundor redan hade spelats. Detta var
olika från person till person då vissa försökspersoner talade lugnt om sin tankeprocess medan
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andra bara spelade på. Det kunde ha gjorts tydligare för försökspersonerna att de inte behövde
stressa genom spelet utan att det viktigaste för undersökningsresultatet var deras tankeprocess
och inte att de skulle bli färdiga så fort som möjligt.
Den relativt lilla resultatskillnaden vad gäller valet mellan de fyra metoderna kan förklaras med
att den fördel som Grupp S fick inte var stor nog jämfört med den information som grupp O fick.
Grupp O kunde bara ha fått information om spelkontrollen och Grupp S information om hur
mycket skada ett slag eller ett kast gör, vilka fördelar och nackdelar olika drag har och vad som
händer när spelaren gör en attack i luften. Grupp S skulle i så fall troligen ha fått ett mycket
större övertag över Grupp O än vad som nu var fallet. Om en ny undersökning skulle göras på
detta sätt skulle följande frågor kunna ställas: Skulle Grupp S vinna mer än Grupp O? Vilka
metoder skulle Grupp O använda sig mer av?
Antalet personer som var med i undersökningen kunde ha varit fler för att få ett klarare resultat
men med de resurser och tid författaren hade var tolv personer ett acceptabelt antal. Alla
försökspersoner i undersökningen var män. Det är inget som antyder att det skulle vara någon
skillnad på resultatet om deltagarna hade bestått av både män och kvinnor.
I denna undersökning fick spelarna hur mycket tid som helst på sig att bestämma vilket drag de
skulle göra. I fightingspel har spelarna vanligen inte den tiden på sig att ta ett beslut. Skulle
deras tankeprocess varit annorlunda med tidspress eller skulle den varit likadan? Om
undersökningen hade gått snabbare hade försökspersonerna inte hunnit berätta om sin
tankeprocess i varje runda. Det förekom redan i denna undersökning att de inte hann med att
berätta om sin tankeprocess. I en uppföljande undersökning skulle det kunna testas på
begränsad tid så att försökspersonerna tvingas berätta om sina drag under tidspress.
Även om undersökningen är baserad på ett speciellt framtaget fightingspel betyder det inte att
resultatet från undersökningen kan sägas gälla för alla andra fightingspel. Spelet som användes i
undersökningen är rundbaserat och fightingspel är i realtid. Undersökningsspelet saknar krav
på fingerfärdighet och reaktionsförmåga vilket krävs i de flesta fightingspel. Spelaren har också
obegränsat med tid att ta beslut vilket de inte har i kommersiella fightingspel. Spelaren kan inte
heller reagera på om motståndaren gör fel och straffa motståndaren för det. ”Speed” som är
inbyggt i spelet var tänkt att fungera som frame-data (se delkapitel 2.3.1), kunskap om vilka
egenskaper attacker eller andra typer av drag har. ”Speed” fungerar dock inte exakt som framedata i andra fightingspel. Spelets huvudsakliga uppgift var att få fram en tankeprocess hos
försökspersonerna och ta reda på vilken metod de använder sig av. Spelet undersöker därmed
bara en aspekt av fightingspel. Det kan inte heller uteslutas att resultaten skulle blivit
annorlunda om det specialanpassade spelet hade tagits fram av någon annan än
projektförfattaren.
Denna rapport kan vara till nytta för både spelare och spelutvecklare för spelare eftersom en
duktig spelare likt vilken annan professionell idrottsman som helst, kan bli framgångsrik och
uppnå en ekonomisk och social status. Det är dock mycket information som är dolt även i
fightingspel. Framedata (se delkapitel 2.2.1) är något som inte finns tillgängligt i alla fightingspel
utan har tagits fram av spelarna själva. Den mesta relevanta informationen om hur spelet
fungerar finns på internet och inte i själva spelet. Detta gör det svårare för nya spelare att sätta
sig in i hur spelmekaniken fungerar. Om det vetenskapligt kan bevisas att kunskap om Yomisituationer är avgörande för att en spelare ska bli framgångsrik inom fightingspel bör
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utvecklarna göra sådan kunskap mer lätt tillgänglig för spelarna. Om speutvecklarna gör spel
mer lätt tillgängliga för spelaren kommer de att nå högre försäljningssiffror.

6.2.1 Etik
Fightingspel handlar grafiskt sett om två karaktärer som ska slå ner varandra eller till och med
slå ihjäl varandra. Spelet uppmuntrar alltså att bruka våld mot en spelkaraktär. Dataspelsvåld är
något som en del i samhället anser gör ungdomar våldsamma. Ett exempel på ett spel som fick
mycket uppmärksamhet var Mortal Kombat (Mortal Kombat, 2014) där spelaren kunde avsluta
sin motståndare genom att klyva motståndaren i mitten eller bita av huvudet. Spelet ansågs vara
så våldsamt att det gav upphov till organisationerna Entertainment Software Rating Board
(Entertainment Software Rating Board 2014) som märker spel med ålders rekommendationer.
Det har gjorts studier om det finns ett samband mellan våld i spel och aggression. En metaanalys har gjorts på 24 andra undersökningar som handlar om våld i tv-spel (Sherry J, 2001).
Denna meta-analys visar att de försökspersoner som var med om dataspelsvåld blev mindre
påverkade än försökspersoner som såg på våldsamma filmer. Den visar också att
försökpersonerna blir mindre aggressiva ju mer de har spelat våldsamma spel. Oron i samhället
över att personer som spelar våldsamma datorspel blir våldsamma verkar överdrivet. De blir till
och med mindre aggersiva av att spela (Sherry J, 2001).

6.3 Framtida arbete
Det hade varit intressant att göra en undersökning av mer erfarna spelare av fightingspel som
spelade mot varandra. Vilken metod hade de använt och vilka av metoderna hade varit mest
framgångsrik? Detta skulle kunna jämföras med denna undersökning för att se om det är någon
större skillnad på erfarna spelare och oerfarna. Om erfarna spelare fick samma förutsättningar
som försökspersonerna fick i denna undersökning skulle de kunna vinna mer då?
Det som också skulle kunna undersökas är försökspersonernas utveckling av val av metod. En av
försökpersonerna (S4) fick spela en match två gånger och han blev intervjuad båda gångerna. På
grund av tekniska problem med den första inspelningen. Det visade sig dock att en ljudfil hade
sparats av den första matchen. Dessa matcher jämfördes för att se vilka metoder
försökspersonen skulle ha använt om han hade fått en chans att spela en gång till. Dessa matcher
redovisas i Tabell 14 och 15. Denna jämförelse ger en idé om hur erfarenhet av spelet påverkar
beslut och resultat.
Tabell 14 Metoder som försökspersonen S4 använde sig av i den första matchen
S4 Match 1

Spelmekanik

Spelmönster

Blandat

Annat

Totalt

Antal beslut

7

9

1

0

17

Antal vinster

1

0

0

0

1

Beslut i
procent

41,1 %

53 %

5,9 %

0

-

Vinst i
procent

14,2 %

0

0

0

-
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I den första matchen baserade S4 mer än hälften av sina beslut på spelmönster. Spelmekanik
kom sedan med 41 % och blandat med 6 %.
Tabell 15 Metoder som försöksperson S4 använde sig av i den andra matchen
S4 Match 2

Spelmekanik

Spelmönster

Blandat

Annat

Totalt

Antal beslut

7

7

6

1

21

Antal vinster

1

0

0

1

1

Beslut i
procent

33,3 %

33,3 %

28,6 %

4,7 %

-

Vinst i
procent

14,2 %

0

0

100 %

-

I match två använde S4 en mycket mer blandad metod för att ta ett beslut. Kategorin Blandar
ökade med 23 procentenheter jämfört med den första matchen. Både spelmekaniken och
spelmönster användes lika mycket i den andra matchen. S4 fick troligen mer kunskap om hur
spelet fungerade och använde den för att kunna förutse sin motståndare.
Det tredje undersökningen som skulle kunna göras är att först ge spelet till båda
försökspersonerna så att de skulle kunna träna hemma. Försökspersonerna skulle då själva
undersöka spelet under en viss tid och sedan skulle samma undersökning som föreliggande
kunna göras igen. Vilka metoder skulle de använda sig av då? Skulle de komma fram till rätt
beslut lättare? Skulle de byta metod? Denna variant av undersökning skulle kunna visa vilken
metod som är mer framgångsrik för spelare på en högre nivå.
Spelet var uppskattat av vissa försökspersoner och skulle kunna utvecklas vidare för
mobiltelefoner. Spelet bidrag till att visa att fightingspel inte bara handlar om fingerfärdighet
eller reaktionsförmåga utan att förståelse för spelet och strategiskt tänkande baserat på kunskap
om spelmekaniken är förmågor som gör en spelare framgångsrik.

46

Referenser
Action game. (2012). Wikipedia, The Free Encyclopedia. Tillgänglig på Internet:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Action_game&oldid=514006873 [Hämtad 2012-0924]
Camerer, C. F., T.-H. Ho och J. K. Chong. (2001) .Behavioral Game Theory: Thinking, Learning, and
Teaching. Tillgänglig på internet:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.117.1597 [Hämtad 2012-04-04]
Capcom. (2010). Super Street Fighter 4 (Version: AE 2012) [Datorprogram]. Tillgänglig på
internet: http://www.streetfighter.com [Hämtad: 2012-04-04]
Domes, G., M. Heinrichs, A. Michel, C. Berger och S.C. Herpertz. (2007). Oxytocin improves “mindreading” in humans. Biological Psychiatry 61:6, s. 731–733.
Dreamhack. (2012). Tillgänglig på internet: http://www.dreamhack.se/dhs12/esport/ [Hämtad
2012-11-30]
Entertainment Software Rating Board. (2014). Wikipedia, The Free Encyclopedia. Tillgänglig på
internet:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Entertainment_Software_Rating_Board&oldid=6102
61441 [Hämtad: 2014-06-11]
EVO. (2012). Tillgänglig på internet: http://evo.shoryuken.com/ [Hämtad 2012-11-30]
Fighting games. (2005). Wikipedia, The Free Encyclopedia. Tillgängligt på internet:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fighting_games&oldid=17245447flb512 [Hämtad:
2012-09-24]
Gallese, V. och A. Goldman. (1998). Mirror neurons and the simulation theory of mindreading
Trends in Cognitive Sciences, 2:12, s. 493–501.
Gingold, Y. I. (2006). From Rock, Paper, Scissors to Street Fighter II: Proof by Construction. I:
Proceedings of the 2006 ACM SIGGRAPH symposium on Videogames (s. 155–158). New York:
Association for Computing Machinery.
Gordon, R. M. (1986). Folk psychology as simulation. Mind & Language, 1:2, s. 156–171.
International Association of Athletics Federations. (2009). Competition rules 2010-2011
MONACO Tillgänglig på internet:
http://www.iaaf.org/mm/Document/Competitions/TechnicalArea/05/47/81/2009102711591
6_httppostedfile_CompRules2010_web_26Oct09_17166.pdf [Hämtad 2012-04-18]
Krakauer, J. W. och R. Shadmeh. (2006). Consolidation of motor memory. Trends in
Neurosciences, 29:1, s. 58–64.
MLG. (2014). Tillgänglig på internet: http://www.majorleaguegaming.com/ [Hämtad 2014-0503]

47

Moskowitz, M. (2011). Reading minds: a guide to the cognitive neuroscience revolution. London:
Karnac.
Mortal Kombat. (2014). Wikipedia, The Free Encyclopedia Tillgängligt på internet:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mortal_Kombat_(1992_video_game)&oldid=608215
878 [hämtad 6 juni 2014]
Repstad, P. (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3 uppl. Lund:
Studentlitteratur.
Sega NAOMI. (2002). Guilty Gear XX: Action Core [Datorprogram] Wikipedia, The Free
Encyclopedia. Tillgängligt på internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Guilty_Gear_X2 [Hämtad:
2014-5-24]
Sherry, J. L. (2001). The effects of violent video games on aggression. Human Communication
Research, 27:3, 409-431.
Sirlin, D. (2001). Play to Win. Tillgänglig på Internet: http://www.sirlin.net/ptw-book/7-yomispies-of-the-mind.html [Hämtad 2012-0119]
Sonic Hurricane Dot Com. (2009). What are Footsies? http://sonichurricane.com/?p=460
[Hämtad 2012-03-14]
Street Fighter. (2012). Wikipedia, The Free Encyclopedia. Tillgängligt på internet:
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Street_Fighter&oldid=522847157 [Hämtad 201211-30]
0xkeNzo. (2010). Street fighter Umehara Daigo History 2010 (English subs) FULL. Tillgänglig på
Internet: http://www.youtube.com/watch?v=mRnfXzax94c [Hämtad 2012-02-10]
tempzz. (2009). SF4 US National Tourney Championship. Daigo (RY) vs. Iyo (DH). Tillgänglig på
internet: http://www.youtube.com/watch?v=_HuUJBqDbZ8#t=4m40s [Hämtad 2012-02-10]
Vogel, C. (2005). Rock, paper, payoff: child's play wins auction house an art sale. New York Times.
Tillgänglig på internet:
http://www.nytimes.com/2005/04/29/arts/design/29scis.html?pagewanted=print [Hämtad
2012-02-10]
Whiten, A. (1996) When does smart behaviour-reading become mind-reading? I: P. Carruthers och
P. K. Smith (red.). Theories of theories of mind (s. 277–292). Cambridge: Cambridge University
Press.

48

Bilaga 1. Information om spelet med speed

Kontroller
Input via styrkorset(Höger, vänster, upp och Output(Hoppa, förflytta spelaren, stå över)
ner)
A

KortAttack

B

LångAttack

X

Kast

Y

Block

R1

Ändrar riktning på nästa attack uppåt om man
är på marken, Ändrar riktning på nästa attack
neråt om man är i luften.

Alla drag
Förflyttning:
Förflytta dig ett steg åt höger eller vänster.
Speed(Vad speed är tas upp i Speed delen): -1

I

Hopp:
Hoppar upp en ruta upp. Om man gör en attack eller inget kommer man
nästa runda ramla rakt ner. Du kan välja också att landa höger eller vänster
om dig.
Speed: 0

Hoppar

Hoppar ner åt höger
II

Göra man en attack i luften kommer attacken göras först och sedan ramlar man ner. Därför är
attacken upp i luften.

Slag:
Alla slag är alltid riktande emot motspelaren.
Kortslag:

Skada: 1
Speed: -2
Långslag:

Skada: 2
III

Speed: -3
Slag kan ändras riktning. Det finns två olika riktningar: antiair och
luftattack.
Antiair:
Trycker man på R2 innan man gör attack från marken kommer man göra en
attack som är ritkande snett uppåt.

Luftattack:
Trycker man på R2 innan man gör attack i luften kommer man göra en
attack som är ritkande snett neråt.

Block:
Hindrar från att ta skada från slag. Kast kan fortfarande ge skada.
Speed: 0

IV

Kast:
Kast har en räckvid på en ruta. Kast förlörar om motspelaren gör slag men
Kast går genom Block. Om motspelaren blir träffade kommer han gå bakåt
ett steg.
Skada: 2
Speed: -1

Speed:
När båda spelarna träffar varandra med sitt slag kommer speed avgöra vem
som gör skada. Speed kommer sparas från förra rundan. T.ex. om man
gjorde ett drag som gav -2 och nästa drag gör en -2 drag har man på den
rundan -4 i speed.

V

De har samma speed och ge varnadra skada.

Röda gör en Långslag som har -3 speed och Blå gör ett KortSlag som har -2 i
speed. Blå har mer i speed och gör då skada och Röd gör ingen skada.

Bilaga 2: Information om spelet utan speed
VI

Styrkorset (Röda): Man kan förflytta sig höger eller vänster och uppåt för att hoppa. Man kan
inte göra ett drag genom att trycka neråt. I luften kan man välja vart man landar genom att
trycka höger eller vänster.
Vad alla knappar gör
Input via styrkorset(Höger, vänster, upp och Output(Hoppa, förflytta spelaren, stå över)
ner)
A

KortAttack

B

LångAttack

X

Kast

Y

Block

R1

Ändrar riktning på nästa attack uppåt om man
är på marken, Ändrar riktning på nästa attack
neråt om man är i luften.

Alla drag
Förflyttning:
Förflytta dig ett steg åt höger eller vänster.

VII

Hopp:
Hoppar upp en ruta upp. Om man gör en attack eller inget kommer man
nästa runda ramla rakt ner. Du kan välja också att landa höger eller vänster
om dig.

Hoppar rakt upp

Hoppar ner åt höger

VIII

Göra man en attack i luften kommer attacken göras först och sedan ramlar man ner. Därför är
attacken upp i luften.

Slag:
Alla slag är alltid riktande emot motspelaren.
Kortslag:

Skada: 1

Långslag:

IX

Skada: 2
Slag kan ändras riktning. Det finns två olika riktningar: antiair och
luftattack.
Antiair:
Trycker man på R2 innan man gör attack från marken kommer man göra en
attack som är ritkande snett uppåt.

Luftattack:
Trycker man på R2 innan man gör attack i luften kommer man göra en
attack som är ritkande snett neråt.

Block:
Hindrar från att ta skada från slag. Kast kan fortfarande ge skada.

X

Kast:
Kast har en räckvid på en ruta. Kast förlörar om motspelaren gör slag men
Kast går genom Block. Om motspelaren blir träffade kommer han gå bakåt
ett steg.
Skada: 2

XI

