
Mall sk
apad a

v Henrik

 
 
 

TROVÄRDIGHET HOS ALLIERADE 

SPELARKARAKTÄRER 
Studie av hur indeterministiskt beteende hos 

allierade spelarkaraktärer påverkar deras 

trovärdighet i spel. 

BELIVABILITY IN ALLIED 

COMPANIONS 
Study of how non-deterministic behavior in allied 

companions affect their believability in computer-

games. 

 

 

Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi 

Grundnivå 30 högskolepoäng 

Vårtermin 2017 

 

 

Simon Larsson 

 

Handledare: Henrik Gustavsson 

Examinator: Sanny Syberfeldt 



Sammanfattning 
 

Det här arbetet har undersökt hur indeterministiskt beteende hos allierade 

spelarkaraktärer påverkar mänskliga-spelares uppfattning om spelarkaraktärernas 

trovärdighet i spel. För att undersöka detta har två AI-tekniker, en indeterministisk 

teknik som kallas för nyttobaserad AI och en deterministisk teknik som kallas för finita-

tillståndsmaskiner implementerats och använts för att modellera beteenden hos 

spelarkaraktärer i ett actionspel sett ovanifrån. Testdeltagare har fått delta i ett 

experiment där de spelat actionspelet i två scenarion med allierade spelarkaraktärer 

modellerade med respektive teknik. Efter spelandet har testdeltagarna fått svara på 

kvantitativa och kvalitativa frågor i en enkätundersökning om hur de upplevt 

spelarkaraktärernas beteende. Experimentet fann inga resultat som tyder på att 

indeterministiska beteenden hos allierade spelarkaraktärer gör att de uppfattas som 

mer trovärdiga. Det fanns heller inga resultat som tyder på att indeterministiska 

beteenden hos spelarkaraktärer skulle särskilja sig mot deterministiska beteenden. 

Detta resultat behöver dock verifieras i ytterligare studier med mer testdeltagare och 

scenarion. 

Nyckelord: Artificiell intelligens, Nyttobaserad AI, Finita-tillståndsmaskiner, 

Beslutsfattning, Allierade hjälparkaraktärer, Artificiella karaktärer 
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1 Introduktion 

Ett av de applicerbara områdena för artificiell intelligens (AI) i spel är modellering av 

beteenden hos artificiella karaktärer. Artificiella karaktärer används ofta i spel för att stödja 

spelarens spelupplevelse. För att kunna stödja spelupplevelsen måste dock artificiella 

karaktärers beteende upplevas som trovärdigt i förhållande till spelet. Med ett trovärdigt 

beteende menas att karaktärer handlar som en verklig människa hade gjort i det presenterade 

sammanhanget. Ett flertal faktorer kan påverka hur trovärdiga artificiella karaktärer upplevs 

i spel men de främsta faktorerna är om karaktärerna agerar oförutsägbart, rationellt och 

avsiktligt (Warpefelt, 2016; Dill, 2012; Soni & Hingston, 2008). Det finns flera olika kategorier 

av artificiella karaktärer i spel, detta arbeta har fokuserat på en kategori som kallas för 

allierade hjälparkaraktärer och då specifikt allierade spelarkaraktärer. 

För att modellera beteenden hos artificiella karaktärer i spel finns ett flertal tekniker som kan 

användas. Teknikerna kan delas upp i två kategorier, deterministiska och indeterministiska 

tekniker. Detta arbete har undersökt hur trovärdighet hos allierade spelarkaraktärer påverkas 

när beteendet är modellerat med en indeterministisk eller deterministisk teknik. I detta arbete 

har den indeterministiska tekniken som använts varit nyttobaserad AI och den 

deterministiska tekniken varit finita-tillståndsmaskiner. Tidigare studier har visat att spelare 

upplever spelarkaraktärer vars beteende modellerats med indeterministiska tekniker som mer 

trovärdiga, underhållande och intressanta att spela med (Soni & Hingston, 2008; Sloan, et al., 

2011; Zeng, et al., 2012). Det finns däremot få studier som undersöker hur beteendet hos 

spelarkaraktärer påverkas när beteendet är modellerat med nyttobaserad AI och därav 

ämnade denna studie att undersöka detta. Hypotesen för studien var att spelarkaraktärer vars 

beteende varit modellerat med nyttobaserad AI skulle upplevas som mer trovärdiga än 

karaktärer vars beteende varit modellerat med finita-tillståndsmaskiner. 

För att kunna utvärdera de båda AI-teknikerna har ett experiment utförts där testdeltagare 

har fått spela två olika scenarion skapats i spelmotorn Unity3D. Båda scenarierna har 

implementerats i ett enklare actionspel sett ovanifrån där två spelare, en mänsklig och en 

allierad spelarkaraktär, måste besegra vågor av fiender. Spelarna kan skjuta fienderna med ett 

skjutvapen och ifall de tar skada från fienderna kan de hela varandra med bandage. Det första 

scenariot bestod av ett rum där spelarna har syn över hela miljön, spelarnas mål i det första 

scenariot var att överleva så många vågor av fiender som möjligt. Ifall en spelare fick slut på 

liv och på så vis blev besegrad så avslutades scenariot. Det andra scenariot bestod av två rum 

med en bro mellan rummen, vardera spelare skapades i var sitt rum. Målet för spelarna i det 

andra scenariot var förutom att endast överleva så många vågor som möjligt också att hantera 

en tidsbaserad händelse som bestod av en platta i vardera rum som spelare behövde gå på. 

Ifall en spelare missade att gå på sin platta i tid började det kontinuerligt att skapas fiender 

från det rum plattan befann sig i.  

Efter att testdeltagare fått spela igenom de båda scenarierna med båda spelarkaraktärerna fick 

de att svara på en enkätundersökning. Frågorna i enkätundersökning bestod av sju 

påståendefrågor om spelarkaraktärernas agerande och beteende, tre jämförelsefrågor för att 

testdeltagare skulle få en chans att sammanfatta sin uppfattning om spelarkaraktärerna och 

en fråga om tesdeltagare fann att experimentet gav nog mycket tid för att särskilja 

spelarkaraktärerna. För att se ifall det fanns något mönster för hur testdeltagare svarade på 

de kvantitativa frågorna i enkätundersökning gavs även en möjlighet för testdeltagare att svara 

på kvalitativa frågor i enkätundersökningen. 
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2 Bakgrund 

För att ge en inblick i området och den tidigare forskning som detta arbete bygger på 

presenteras i detta kapitel en bakgrund rörande viktiga ämnen för problemområdet. 

Bakgrunden inleder med en beskrivning om artificiell intelligens, samt en genomgång av 

deterministisk och indeterministisk artificiell intelligens. Efter detta presenteras artificiella 

karaktärer som ett användningsområde av artificiell intelligens i spel. Slutligen kommer en 

genomgång av finita-tillståndsmaskiner och nyttobaserad AI vilket är två olika tekniker som 

kan användas för att modellera beteendet hos artificiella karaktärer. 

I detta arbete kommer ett antal viktiga begrepp att återkomma. För att det ska vara tydligt för 

läsaren vad dessa begrepp innebär och hur de används i arbetet presenteras de därav härefter. 

Med artificiella karaktärer, även benämnda som endast karaktärer, menas alla datorstyrda 

karaktärer i spel. Ifall det menas artificiella karaktärer som återfinns i spel med enspelarläge 

benämns de som rollspelskaraktärer och ifall de menas som karaktärer som återfinns i spel 

med flerspelarläge benämns de som spelarkaraktärer och avser då den tänkta spelaren som 

styr karaktären i spelet. Med spelare avses både mänskliga och datorstyrda spelare, om det 

hänvisas till en specifik typ av spelare hänvisas de som den mänskliga-spelaren för den 

mänskliga spelaren och spelarkaraktären för den datorstyrda. 

2.1 Artificiell Intelligens i Spel 

Artificiell intelligens (AI) från ett akademiskt perspektiv är ett område inom datalogi där det 

huvudsakliga fokuset ligger på intelligenta agenter (Russel & Norvig, 2010). Studier inom 

området handlar främst om agenter som kan ta emot signaler från omgivningen och utföra 

handlingar baserat på dessa signaler (Russel & Norvig, 2010). Vid studerandet av AI kan fyra 

olika tillvägagångsätt användas för att utvärdera en agent, dessa är: agentens förmåga att 

tänka rationellt, agentens förmåga att tänka mänskligt, agentens förmåga att agera rationellt 

och agentens förmåga att agera mänskligt (Russel & Norvig, 2010). Se punktlistan nedan för 

en beskrivning av dessa utvärderingssätt. 

• Att agera mänskligt menas att agenten kan agera på ett sätt som kan tolkas som 

mänskligt beteende. Det innebär att människor som tittar på agenten inte kan avgöra 

om agenten är datorstyrd eller inte, ett välkänt test för att avgöra om en agent kan 

agera mänskligt är ett test som kallas för Turing-testet (Russel & Norvig, 2010).  

• Att tänka mänskligt innebär att agenten använder en tankebana som liknar en 

människas. Ett exempel på detta skulle vara att lösa en uppgift, även om agenten 

klarade av att lösa uppgiften men inte gjorde det på ett sätt som en människa hade löst 

uppgiften så kan den inte kan tänka mänskligt (Russel & Norvig, 2010).  

• Att agera rationellt innebär att agenten skall agera så att den uppnår det bästa utfallet 

vid en given situation. Ifall osäkerhet finns för vilket som är det bästa utfallet så skall 

agenten agera så att den uppnår det bästa förväntade utfallet (Russel & Norvig, 2010).  

• Att tänka rationellt innebär att agenten med logik ska kunna lösa logiska problem. Ett 

exempel på detta är följande uttalande, ”Socrates är en man, alla män är dödliga”, en 

rationell agent skall kunna räkna ut att även Socrates är dödlig (Russel & Norvig, 

2010). 

Inom akademin så ligger fokuset främst på att skapa agenter som är så intelligenta som 

möjligt, i de flesta fall menas detta att de arbetar med agenter som kan agera rationellt (Dill, 
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2012). För att skapa dessa typer av agenter används framförallt autonoma och generella AI-

tekniker så som maskinlärning som behöver väldigt lite mänsklig inverkan för att uppnå bra 

resultat i många olika situationer (Millington & Funge, 2009).  

AI från spelindustrins perspektiv kan ses som samlingsterm för ett flertal olika tekniker som 

används för att styra beteendet hos artificiella karaktärer (Buede, et al., 2013). Millington & 

Funge (2009) beskriver tre områden där AI inom spel framförallt används: beslutsfattande 

hos karaktär, förflyttning av karaktärer och taktiskt eller strategiskt tänkande hos karaktärer. 

Med beslutsfattande menas karaktärers förmåga att ta rationella beslut om vad karaktären bör 

göra härnäst, det kan vara val som att ta sig till en plats, gömma sig eller attackera. Förflyttning 

handlar om karaktärers förmåga att ta sig till en specificerad plats, detta innebär framförallt 

vägplanering, undvikande av hinder och utförande av handlingar för att ta sig till platsen. Med 

taktiskt eller strategiskt tänkande menas karaktärers förmåga att tänka på och fatta beslut 

med andra artificiella karaktärer, detta innebär bland annat att koordinera hur flera 

karaktärer bör anfalla en fiende eller hur de bäst bör samarbeta för att lösa ett problem.  

Syftet med spel handlar om att skapa en specifik upplevelse för spelare (Millington & Funge, 

2009; Dill, 2012) och artificiella karaktärer används framförallt i spel för att stödja den 

upplevelsen. De AI-tekniker som är mest lämpade för att modellera beteendet hos karaktärer 

i spel är då de tekniker som kan åstadkomma det beteende som mest stödjer upplevelsen (Dill, 

2012). Detta leder till att spelindustrin undviker att använda alltför autonoma AI-tekniker 

såsom maskininlärning som akademin använder. Anledningen till detta är framförallt att 

dessa tekniker kan träna fram ett beteende som inte stödjer upplevelsen (Millington & Funge, 

2009; Dill, 2012). Då målet med artificiella karaktärer är att stödja spelupplevelsen använder 

istället spelindustrin framförallt handkodade AI-tekniker för att modellera beteenden till 

karaktärerna (Millington & Funge, 2009). Målet med dessa karaktärer är inte att de ska ha 

verklig intelligens som i akademin utan Dill (2012) beskriver att karaktärer i spel endast 

behöver ha en illusion av intelligens. Anledningen för detta är att om karaktärer upplevs som 

rationella och mänskliga kommer spelarna själva att skapa förklaringar om vad karaktärer 

tänker vilket får karaktärerna att upplevas som mer intelligenta än vad de egentligen är. 

2.1.1 Indeterministisk och deterministisk AI 

Vid modellering av beteenden för artificiella karaktärer finns i huvudsak två olika kategorier 

av tekniker som används, nämligen deterministiska och indeterministiska tekniker. 

Deterministiska tekniker använder det nuvarande tillståndet av miljön för att välja nästa 

handling som en karaktär skall utföra (Dill, 2012). Detta innebär att för varje situation som 

uppkommer i ett spel går det att beräkna vad karaktärens nästa handling kommer att bli. 

Deterministiska tekniker används ofta inom spelindustrin för att de är enkla att använda och 

evaluera, användandet har dock minskat på senare år. Detta beror framförallt på att vid 

utvecklandet av beteenden till karaktärer med deterministiska tekniker behöver utvecklaren 

kunna anta och förutspå alla möjliga situationer som kan förekomma i ett spel (Buede, et al., 

2013).  

Motsatsen till deterministiska tekniker är indeterministiska tekniker (Buede, et al., 2013). Vid 

modellering av beteenden hos artificiella karaktärer med indeterministiska tekniker så finns 

en osäkerhet i vilken handling en karaktär kommer utföra härnäst (Buede, et al., 2013). 

Anledningen till detta är oftast att indeterministiska tekniker använder någon typ av slump 

för att välja en karaktärs nästa handling (Buede, et al., 2013). Vid diskussioner om vad som 

räknas som en indeterministisk teknik finns olika meningar. Vissa menar att maskininlärning 
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är till sin natur indeterministiska då systemet själv lär sig och tränar fram beteenden hos 

artificiella karaktärer vilket gör deras att beteende blir komplext att evaluera (Millington & 

Funge, 2009). Tekniker som använder maskininlärning kan dock träna fram ett helt 

deterministiskt beteende men då det inte går att säkerställa att beteendet är helt 

deterministiskt vid utvärdering av tekniken så klassas fortfarande beteendet som 

indeterministiskt (Millington & Funge, 2009). Detta arbete betraktar därav maskininlärda 

tekniker som indeterministiska och kommer härmed hänvisa maskininlärda tekniker som 

indeterministiska tekniker. 

2.2 Artificiella karaktärer 

Ett av de främsta användningsområdena för AI inom datorspel är skapandet av artificiella 

karaktärer. Artificiella karaktärer används för att stödja spelaren upplevelse av spelet och 

fyller rollen av alla de varelser som finns i spelvärlden som inte är direkt styrda av spelaren 

(Warpefelt, 2016).  Artificiella karaktärer kan vara allt från en namnlös fiende som endast 

existerar för att utmana spelaren till viktiga karaktärer som driver narrativet av spel 

(Warpefelt, 2013). Se Figur 1 nedan för hur en karaktär kan se ut i ett spel. 

 

Figur 1 Bild över hur en artificiell karaktär kan se ut i ett spel (ansimuz, 
2015). 

För att kunna stödja spelarens upplevelse av spelet beskriver Dill (2011) att karaktärerna i ett 

spel behöver verka trovärdiga i det sammanhang som de blir presenterade med. En karaktär 

är trovärdig om den ser ut som och handlar som en riktig människa hade gjort i det 

presenterade sammanhanget. Detta innebär framförallt att karaktärer kan visa att de är 

självständiga, reaktiva och indeterministiska (Dill, 2011). En karaktär är självständig om den 

kan agera med liten eller ingen mänsklig inverkan. En karaktär är reaktiv om den kan den 

reagera på omgivningen och svara med lämpliga handlingar. En karaktär är indeterministisk 

om dess handlingar inte är förutsägbara eller upprepade samtidigt som varje handling passar 

situationen.  
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För att ytterligare stärka artificiella karaktärers trovärdighet finns även sex karaktärsdrag 

karaktärer kan uppvisa; dessa är, rationalitet, avsiktlighet, ställning, ömsesidighet, 

kommunikation och medvetande (Warpefelt, 2016). Warpefelt (2016) poängterar dock att en 

karaktär inte behöver uppvisa alla dessa karaktärsdrag för att stärka dess trovärdighet. De 

viktigaste karaktärsdragen för en karaktär att visa är att den agerar rationellt och att den 

agerar på ett sådant sätt att den verkar utföra handlingar med avsikt. Att en karaktär kan 

uppvisa de andra fyra karaktärsdragen är önskvärt för att öka karaktärens trovärdighet men 

inte nödvändigt, sammanhanget som karaktären befinner sig i är då avgörande för hur 

relevanta de övriga fyra karaktärsdragen är. 

2.2.1 Klassifikationer av artificiella karaktärer 

För att kunna identifiera de olika typerna av artificiella karaktärer som finns i spel delar 

Warpefelt & Verhagen (2016) upp dem i fyra kategorier. Dessa kategorier avser i de flesta fall 

rollspelskaraktärer men kan användas för att klassificera spelarkaraktärer. Varje kategori 

består av en huvudkategori och en underkategori. De fyra huvudkategorierna är funktioner, 

motspelare, vänner och leverantörer. Se  Tabell 1 nedan för en tabell av alla kategorier, se även 

punktlistan under Tabell 1 för en beskrivning av varje huvudkategori. 

Tabell 1 Lista över olika kategorier enligt Warpefelt & Verhagen (2016). 

Huvudkategori Underkategori 

Funktioner Handlare 

Tjänstemän 

Uppdragsgivare 

Motspelare Fiende 

Motståndare  

Vänner Hjälpreda 

Allierad 

Sällskapsdjur 

Hantlangare 

Leverantörer Berättare 

Belöningsgivare 

 

• Karaktärer kan kategoriseras som funktioner ifall de har som huvudsyfte att assistera 

spelaren med olika tjänster som gör det möjligt för spelaren att ta sig genom spelet. Den 

vanligaste formen av funktionskaraktärer i spel är butiksinnehavare, tjänstemän och 

uppdragsgivare. (Warpefelt & Verhagen, 2016). 

• Motspelare är karaktärer vars huvudmål är att utmana spelaren på olika sätt. De kan vara 

fiender som spelaren behöver besegra för att ta sig vidare i spelet eller karaktärer som 

försöker utmana spelaren i tävlingar (Warpefelt & Verhagen, 2016). 
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• Vänner representerar de karaktärer som hjälper spelaren på olika vis, oftast är det 

karaktärer som följer med spelaren på dennes uppdrag. De kan bland annat hjälpa genom 

att samla upp saker som fiender tappar eller assistera spelaren genom att hjälpa till att 

besegra fiender. (Warpefelt & Verhagen, 2016). 

• Leverantörer är de karaktär som förser spelaren med narrativ, tips eller belöningar genom 

spelets gång. Väldigt få karaktärer i spel är endast leverantörer och det kan därav vara 

svårt att identifiera dessa i spel. De mest noterbara leverantörkaraktärerna i spel är bland 

annat historieberättare eller bybor som när spelaren pratar med dem ger spelaren en 

belöning (Warpefelt & Verhagen, 2016). 

2.2.2 Allierade hjälparkaraktärer 

Allierade hjälparkaraktärer är en underkategori av huvudkategorin vänner och återfinns 

vanligen i rollspel eller spel med lagbaserade utmaningar såsom förstapersonsskjutare och 

realtidsstrategispel (Warpefelt & Verhagen, 2016). I rollspel representeras allierade 

hjälparkaraktärer oftast som karaktärer som har ett gemensamt mål med spelaren, dessa typer 

av karaktärer benämns i detta arbete som allierade rollspelskaraktärer. I spel med lagbasera 

utmaningar representerar allierade hjälparkaraktärer ofta andra spelare, i detta arbete 

benämns dessa typer av karaktärer som allierade spelarkaraktärer, målet för 

spelarkaraktärerna är i dessa spel att agera som en verklig spelare i spelet och hjälpa till att 

klara av utmaningen presenterad för de mänskliga spelarna.  

Allierade hjälparkaraktärer presenteras ofta med ett generiskt utseende. I lagbaserade spel 

där de representerar andra spelare så är deras utseende likt spelaren själv medan i rollspel är 

deras utseende gjort på ett sådant sätt att spelares uppmärksamhet inte dras till dem 

(Warpefelt & Verhagen, 2016). De är utformade på detta sätt för att de inte ska vara i vägen 

för spelarens upplevelse, allierade hjälparkaraktärs uppgift är att assistera spelaren och därav 

ska inte spelarens uppmärksamhet dras till dem utan uppmärksamheten ska ligga på 

utmaningen som spelaren möter (Warpefelt & Verhagen, 2016). 

2.3 Tekniker för modellering av beteende 

För att modellera beteendet hos artificiella karaktärer kan ett flertal olika tekniker användas. 

Teknikerna varierar från helt deterministiska som bland annat skriptade tekniker där varje 

del av karaktärens beteende är bestämt till väldigt indeterministiska tekniker såsom 

automatiserade planerare (Millington & Funge, 2009). Väldigt autonoma tekniker såsom 

maskinlärda tekniker anses även i många fall vara indeterministiska på grund av svårigheten 

i att utvärdera deras beteende då systemet själv tränat fram beteendet (Millington & Funge, 

2009). Se Figur 2 nedan för en illustration av ett antal tekniker och hur dessa tekniker 

kategoriseras.  
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Figur 2 Representation av ett antal deterministiska och 
indeterministiska tekniker. 

En vanligt förekommande teknik som används för att modellera beteenden hos karaktärer i 

spel är en deterministisk teknik som kallas för finita-tillståndsmaskiner (Hu, et al., 2011). En 

utförligare beskrivning av finita-tillståndsmaskiner presenteras i avsnitt 2.3.1 nedan. En 

annan teknik som ofta används är nyttobaserad AI. Nyttobaserad AI är indeterministisk 

teknik som används för att modellera beteenden hos karaktärer (Buede, et al., 2013; Dill, 2011) 

och beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.3.2 nedan. 

2.3.1 Finita-tillståndsmaskiner 

Den vanligaste deterministiska tekniken som används i spel är och har länge varit finita-

tillståndsmaskiner, härmed endast kallad tillståndsmaskiner (Buede, et al., 2013). 

Tillståndsmaskiner används ofta i spel för att modellera beteendet hos karaktärer (Hu, et al., 

2011). Anledningen varför de är så populära i spel är enligt Hu, et al.  (2011) för att de är enkla 

att förstå, snabba att utveckla samt enkla att testa och validera. 

En tillståndsmaskin bryter upp en karaktärs beteende till flera mindre delar som kallas för 

tillstånd, varje tillstånd representerar ett distinkt beteende och endast ett tillstånd kan vara 

aktivt samtidigt (Sloan, et al., 2011). I en tillståndsmaskin så är tillstånd kopplade till varandra 

med vad som kallas för övergångar. En övergång består av ett antal villkor; när dessa villkor 

uppfylls utförs en övergång från det aktiva tillståndet till det tillstånd specificerad av 

övergången (Hu, et al., 2011). 

Trots att tillståndsmaskiner är enkla att använda och leder till snabb utveckling av AI i spel så 

minskar användningen av tekniken inom spelindustrin (Buede, et al., 2013). En av de främsta 

anledningarna till detta är att beteendet hos artificiella karaktärer blir alltmer komplext. Detta 

leder till att antalet potentiella beslut som karaktärer behöver göra stiger och på grund av hur 

tillståndsmaskiner fungerar leder detta till att antalet tillstånd och övergångar i 

tillståndsmaskiner ökar exponentiellt (Buede, et al., 2013). I spel med komplexa beteenden 

hos karaktärer blir det då ytterst komplicerat att utveckla och hantera beteenden med finita-

tillståndsmaskiner. Problemet kan visas i en tillståndsmaskin som används för att modellera 

beteendet hos en vakt vars uppgift är vakta ett slott. Vaktens uppgifter är speja i ett utkikstorn 

och patrullera runt slottet. Ifall ett nytt beteende läggs till så att när vakten ser spelaren så ska 

den börja jaga denne så behöves två nya tillstånd i tillståndsmaskinen. Detta beror på att 

vakten kan antingen speja eller patrullera när vakten ser spelaren (Sloan, et al., 2011). Se Figur 

3 nedan för en illustration av problemet. 
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Figur 3 Tillståndsmaskin där två nya tillstånd behövs läggas till för ett 
nytt beteende. 

Ifall fler patrulleringsbeteenden och händelser skulle läggas till så skulle antalet tillstånd i 

Figur 3 snabbt växa till den gräns att tillståndsmaskinen blir ohanterlig. För att lösa detta 

problem så finns en vidareutveckling av tillståndsmaskiner som kallas för hierarkiska 

tillståndsmaskiner (Hu, et al., 2011). Hierarkiska tillståndsmaskiner liknar vanliga 

tillståndsmaskiner i att de byggs upp utav tillstånd och övergångar. Skillnaden är att i en 

hierarkisk tillståndsmaskin så kan varje tillstånd även hålla en egen tillståndsmaskin (Hu, et 

al., 2011). Detta leder till hierarkiska tillståndsmaskiner kan användas för att modellera 

samma beteende som i Figur 3 med endast ett nytt tillstånd. Hela patrulleringsbeteendet 

kapslas då in i ett sammansatt tillstånd och en övergång görs mellan det sammansatta 

tillståndet och händelsen, se  Figur 4 nedan. 
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Figur 4 Hierarkisk tillståndsmaskin med samma beteende som i Figur 3. 

Med hierarkiska tillståndsmaskiner så minskar antalet tillstånd och övergångar som behövs 

läggas till i en tillståndsmaskin när fler beteenden behöver modelleras vilket leder till att mer 

komplexa beteenden hos karaktärer kan modelleras. Trots detta kan även beteenden i 

hierarkiska tillståndsmaskiner bli komplicerade att hantera vid modellering av ytterst 

komplexa beteenden (Hu, et al., 2011). 

2.3.2 Nyttobaserad AI 

Nyttobaserad AI är en indeterministisk teknik som används främst i spel men även andra 

områden som militären (Dill, 2011). Tekniken används främst för att modellera beteenden hos 

artificiella karaktärer och använder heuristiska funktioner för att evaluera hur lönsam varje 

handling som en karaktär kan utföra är. Värdet för hur lönsam en handling är kallas för ett 

nyttovärde och efter att värdet blivit uträknat så används det för att välja den handling som 

karaktären sedan utför (Graham, 2013).  

Det finns flera olika metoder för att välja en handling baserat på dess nyttovärde, de vanligaste 

metoderna kallas för absolut nyttoval, relativt nyttoval och dubbelt nyttoval (Dill, et al., 2012). 

Absolut nyttoval väljer alltid den handling som har högst nyttovärde, ifall flera handlingar har 

lika högt nyttovärde väljs det slumpmässigt mellan dem. Relativt nyttoval väljer en handling 

baserat på en viktad slump, där nyttovärdet hos varje handling avgör hur stor chans det är att 

bli vald. Med dubbelt nyttoval så har varje handling både ett nyttovärde och en rank. Ranken 

används för att kategorisera varje handling i hur viktig handlingen är att utföra, där 

handlingar med högre rank prioriteras före de med lägre. Metoden räknar ut varje handlings 

nyttovärde och sedan utesluts alla handlingar som inte har högst rank. Slutligen så utförs en 

viktad slump mellan de handlingar som hade högst rank, där nyttovärdet hos varje handling 

avgör hur stor chans det är att bli vald. Ett problem som kan förekomma med dessa metoder 

är att om två eller fler handlingar har samma nyttovärde kan karaktären vackla mellan 

handlingarna (Dill, et al., 2012). Graham (2013) beskriver att denna typ av beteende kan 

minska en karaktärs trovärdighet i spel och föreslår därav två designmönster för att lösa detta. 

Det första designmönstret är att addera en vikt till den nuvarande valda handlingens 

nyttovärde. Det andra designmönstret är att öka chansen för att återigen välja den valda 

handlingen under en period. 
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För att kunna räkna ut nyttovärdet hos en handling så används överväganden (Graham, 2013). 

En övervägning är ett sätt evaluera enskilda faktorer som bidrar till nyttovärdet hos en 

handling (Graham, 2013). En övervägning tar in två eller tre typer av data baserat på vad som 

evalueras, dessa är: vad som skall evalueras, en matematisk funktion och en gräns för 

evalueringen (Graham, 2013). Vad som skall evalueras är den data som övervägningen tittar 

på; det kan bland annat vara distans mellan två objekt eller hur mycket liv en karaktär har. 

Den matematiska funktionen används för att ge tillbaka ett flyttal baserat på datan som 

evalueras, flyttalet som ges tillbaka är ett normaliserat värde mellan noll och ett. Gräns för 

evalueringen används vid bland annat evaluering av distans mellan två objekt, gränsen 

representeras då av två flyttal som bestämmer en minimi- och maximigräns för evaluering av 

datan. All data som är över eller under denna gräns rundas ner eller upp till gränsvärdet. I 

Figur 5 nedan presenteras visuellt hur en övervägning kan se ut för handlingen att fly från en 

fiende. Övervägningen representerar den enskilda faktorn av distans mellan fienden och 

karaktären, desto närmare fienden är karaktären ju mer ökar karaktärens behov av att fly. 

 

Figur 5 Illustration av hur en övervägning om hur behovet för att fly 
ökar ju närmare en fiende är till en karaktär. 

En handling består i de flesta fall av flera överväganden. De vanligaste metoderna för att 

beräkna nyttovärdet hos en handling är att antingen beräkna medelvärdet för alla 

överväganden (Graham, 2013) eller multiplicera alla överväganden (Dill, et al., 2012) för att 

få fram nyttovärdet. I Figur 6 nedan återges en visuell representation av hur nyttovärden för 

handlingar kan beräknas med överväganden. 
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Figur 6 Representation av hur överväganden kan användas för att 
beräkna nyttovärde hos två handlingar. 

Sloan, et al. (2011) beskriver att nyttobaserad AI är framförallt användbar i situationer där det 

finns flera motstridande mål. I dessa situationer kan nyttobaserad AI användas för att räkna 

ut vilket mål en karaktär bör fullfölja baserat på nyttan av målen.  I en studie gjord av Sloan, 

et al. (2011) där de simulerat ett spel där patienter bad om mat, medicin och sällskap av 

sjuksköterskor så kunde sjuksköterskor modellerade med nyttobaserad-AI prioritera vad som 

behövdes göras baserat på patienternas behov. Sjuksköterskor modellerade med andra 

tekniker såsom finita-tillståndsmaskiner valde i samma scenario att alltid ge patienter 

medicin först oavsett hur stort behovet var hos patienterna, då det omedelbara värdet att ge 

medicin till patienter var högst. 
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3 Problemformulering  

Artificiella karaktärer används ofta i spel för att stödja spelupplevelsen (Warpefelt, 2013). 

Karaktärer som följer sin roll i spelet och framförallt agerar på ett sätt som spelare förväntar 

sig av dem upplevs som mer trovärdiga, vilket är ett av kraven för att karaktärer ska kunna 

stödja spelupplevelsen (Warpefelt, 2016). Det finns flera olika AI-tekniker som kan användas 

för att modellera beteenden hos artificiella karaktärer. Dessa tekniker kan delas upp i två olika 

kategorier: deterministiska och indeterministiska tekniker. Syftet med denna studie har varit 

att undersöka hur trovärdighet hos allierade spelarkaraktärer (Warpefelt & Verhagen, 2016) 

påverkas när deras beteenden varit modellerade med en indeterministisk teknik eller en 

deterministisk teknik. 

I lagbaserade spel väljer spelare att hellre spela med andra spelare än spelarkaraktärer 

(Mandziuk & Szalaj, 2012), detta stammar från att spelare finner att spelarkaraktärer är alltför 

förutsägbara och för icke-flexibla under spel vilket leder till att spelarkaraktärerna inte kan 

reagera på ett trovärdigt sätt i dynamiska situationer (Mandziuk & Szalaj, 2012; Miles & 

Tashakkori, 2009). Detta kan bero på att spelarkaraktärer vars beteende är modellerat med 

deterministiska tekniker, vilket är den vanligaste kategorin av tekniker som används i spel 

idag alltid kommer utföra samma handling när de blir presenterade för liknande situationer 

(Sloan, et al., 2011). Detta leder snabbt till ett förutsägbart beteende som går att utnyttja av 

spelare (Mandziuk & Szalaj, 2012) och kan vara anledningen varför dessa tekniker inte är 

kapabla att hantera dynamiska situationer på ett trovärdigt sätt.  

I en studie av Miles & Tashakkori (2009) där de använde en deterministisk teknik som kallas 

för finita-tillståndsmaskiner för att modellera beteenden hos spelarkaraktärer fann deltagare 

att spelarkaraktärerna agerade alldeles för förutsägbart för att deras beteenden skulle verka 

trovärdigt. I en annan studie av Soni & Hingston (2008) visade de att spelarkaraktärer 

implementerade med indeterministiska tekniker upplevdes av spelare som mer mänskliga, 

oförutsägbara och underhållande än spelarkaraktärer implementerade med deterministiska 

tekniker. Den indeterministiska tekniken Soni & Hingston använde i sin studie är en teknik 

som kallas för maskinlärning, en teknik som inte används i någon större utsträckning i 

spelsammanhang utan används mest i akademisk forskning (Dill, 2012; Millington & Funge, 

2009). Anledningen till att maskininlärning inte används i spel är enligt Dill (2012) för att spel 

är utformade för att ge spelaren en specifik upplevelse. Evaluering av väldigt autonoma 

tekniker som bland annat maskininlärning är ytterst svårt vilket kan leda till att karaktärer 

tränar fram beteenden som försämrar upplevelsen i spel istället för att stödja den (Dill, 2012; 

Millington & Funge, 2009).  

På grund av ovanstående anledningar har detta arbete istället undersökt hur spelarkaraktärers 

beteende upplevs då det är modellerat med en indeterministisk teknik som kallas för 

nyttobaserad AI gentemot finita-tillståndsmaskiner som är en deterministisk teknik (Hu, et 

al., 2011; Miles & Tashakkori, 2009). Artificiella karaktärer modellerade med nyttobaserad AI 

har i tidigare studier uppvisat ett dynamiskt och flexibelt beteende (Sloan, et al., 2011; Buede, 

et al., 2013; Dill, 2011) som lämpar sig väl för bemötanden med mänskliga spelare. Då tidigare 

studier av bland annat Zeng, et al. (2012) och Soni & Hingston (2008) även visat att 

spelarkaraktärer med ett indeterministiskt beteende upplevs som mer trovärdiga än 

spelarkaraktärer med ett deterministiskt beteende har hypotesen för arbetet varit att 

spelarkaraktärer modellerade med nyttobaserad AI skulle av testdeltagare upplevas som mer 

trovärdiga än spelarkaraktärer modellerade med finita-tillståndsmaskiner. 
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3.1 Metodbeskrivning 

För att undersöka hur trovärdighet hos allierade spelarkaraktärer påverkas när beteendet är 

modellerat med nyttobaserad AI respektive finita-tillståndsmaskiner har ett experiment 

utförts (Wohlin, et al., 2012). Idealt hade en fallstudie (Wohlin, et al., 2012) utförts där 

allierade spelarkaraktärer hade studerats i ett redan kommersiellt spel. Problemet med att 

göra en fallstudie är dock att en stor mängd kvantitativ data hade behövts samlats i samarbete 

med ett företag vilket inte var möjligt att göra i detta arbete. Därav valdes istället experiment 

som metod då resultat kan uppnås i arbetet även med ett begränsat antal deltagare. 

Experimentet bestod i att testdeltagare fick spela i två stycken scenarion med allierade 

spelarkaraktärer vars beteenden var modellerade med nyttobaserad AI och finita-

tillståndsmaskiner. Efter att deltagare spelat genom båda scenarierna med spelarkaraktärer 

modellerade respektive teknik fick de svara på enkätundersökning som innehöll utvärderande 

frågor om spelarkaraktärernas beteende. Experimentets utformning utgick från en studie 

utförd av Soni & Hingston (2008) där de jämfört spelarkaraktärer modellerade med olika AI-

tekniker i ett förstapersonsspel.  

3.1.1 Testmiljö 

För att kunna jämföra nyttobaserad AI och finita-tillståndsmaskiner i avseende för hur 

trovärdigt de kan modellera allierade spelarkaraktärers beteende behövdes en gemensam 

testmiljö utformas. Denna testmiljö kom att bestå av ett enklare actionspel sett ovanifrån där 

två spelare hade som uppgift att överleva vågor av fiender. I denna testmiljö har spelare fått 

spela med allierade spelarkaraktärer vars beteende varit modellerat med både nyttobaserad 

AI och finita-tillståndsmaskiner. För att eliminera att resultaten påverkades av vilken teknik 

som deltagare började att spela med så slumpades det vilken teknik som testpersonerna 

började att spela med i testmiljön. 

För att tillåta testdeltagare att utvärdera de båda AI-teknikernas förmåga att modellera 

beteenden hos allierade spelarkaraktärer mer precist har testdeltagare fått spela med 

spelarkaraktärer vars beteenden varit modellerade med respektive teknik i två stycken 

scenarion. Varje scenario bestod av samma typ av spelbara individ och samma typ av fiende. 

I båda scenarierna hade spelare ett antal liv, om en spelare fick slut liv var scenariot över. 

Målet med varje scenario var därmed för båda den mänskliga-spelaren och spelarkaraktären 

att överleva så länge som möjligt. För att besegra fiender och skydda sig själva hade vardera 

spelare ett skjutvapen de kunde använda för att skjuta fiender. Vapnet krävde dock 

ammunition som kunde tappas av besegrade fiender. Förutom detta kunde spelare även hela 

varandra, detta krävde att spelaren som försökte hela stod bredvid den andra spelaren och 

använde bandage på denne. Som med ammunition hade varje spelare ett finit antal bandage, 

men besegrade fiender kunde tappa bandage under spelomgången.  

Det första scenariot bestod av ett rum som båda spelarna befann sig i, fiender skapades i olika 

delar av rummet och jagade spelarna. Ifall en fiende kom nog nära en spelare gjorde den skada 

på denne. Det första scenariot var byggt på detta sätt för att tillåta både testdeltagaren och den 

allierade spelarkaraktären att ha så få okända variabler som möjligt. I detta scenario kunde 

både testdeltagaren och spelarkaraktären se allt som hände omkring dem och på så sätt kunde 

testdeltagaren utvärdera spelarkaraktären beteende medan spelarkaraktären kunde tolka all 

information i spelet och på så sätt försöka göra trovärdiga val. 

Det andra scenariot var ett mer komplicerat scenario som bestod av två rum och en bro mellan 

rummen. Fiender skapades från olika platser i båda rummen och jagade spelare likt det första 
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scenariot. I det andra scenariot fanns även en platta som spelare behövde gå på inom en viss 

tidsram, misslyckades en spelare att gå på plattan så började det att kontinuerligt skapas 

fiender från det rum plattan befann sig i. I det andra scenariot fick testdeltagaren se hela 

banan medan de allierade spelarkaraktärerna hade ett begränsat synfält. Det andra scenariot 

var byggt för att undersöka hur allierade spelarkaraktärer agerar när de behöver hantera 

okända variabler och mer komplexa mål. Då testdeltagare kunde se allt som hände i scenariot 

fick de då en möjlighet att utvärdera hur trovärdigt AI-teknikerna kunde modellera mer 

komplexa beteenden hos allierade spelarkaraktärer. 

3.1.2 Grundläggande krav på artificiella karaktärer och AI-teknikerna 

De båda spelarkaraktärernas beteenden har modellerats med ett antal krav i åtanke. Dessa 

krav är baserade på vad som karaktärerna åtminstone behöver kunna göra för att kunna spela 

igenom de två scenarierna presenterade i kapitel 3.1.1. Kraven som spelarkaraktärerna i detta 

arbete åtminstone varit tvungna att uppvisa presenteras i punktlistan nedan.  

• Krav för båda scenarierna 

o Spelarkaraktärerna ska kunna röra sig utan att fiender är närvarande. 

o Spelarkaraktärerna ska kunna undvika fiender. 

o Spelarkaraktärerna ska kunna skjuta på fiender. 

o Spelarkaraktärerna ska kunna plocka upp ammunition och bandage. 

o Spelarkaraktärerna ska kunna hela medspelare. 

o Spelarkaraktärerna ska kunna ladda om vapen. 

o Spelarkaraktärerna ska kunna stå stilla när de blir helade eller helar. 

• Krav för andra scenariot 

o Spelarkaraktärerna ska kunna gå på sin egna platta. 

o Spelarkaraktärerna ska kunna gå mellan rummen. 

Då detta arbete ämnat undersöka hur trovärdigt allierade spelarkaraktärers beteenden 

uppfattas när beteendet varit modellerat med olika AI-tekniker så sattes ett antal krav på 

beteendemodelleringen för att inte tillåta en spelarkaraktär att ha ett mycket mer komplext 

beteende än den andras. Dessa krav presenteras i punktlistan nedan och har följts vid 

beteendemodellering hos spelarkaraktärerna. 

• Krav på beteendet modellerat av AI-teknikerna 

o Beteendet hos ena spelarkaraktären får inte vara mycket mer komplext än hos den 

andra spelarkaraktären 

o Ingen spelarkaraktär får ha ett beteende som inte representeras hos den andra 

spelarkaraktären 

o Ingen AI-teknik får använda data som den andra AI-tekniken inte har tillgång till 

3.1.3 Enkät 

Enkäten som använts i detta arbete har varit helt anonym och bestått av två delar: 

påståendefrågor om de enskilda spelarkaraktärernas beteende och jämförelsefrågor om de 

båda spelarkaraktärerna. Påståendefrågorna besvarades med hjälp av en likertskala där 

deltagare fick svara på påståenden med en siffra mellan ett och sju, där ett innebar att 

testdeltagaren inte alls höll med påståendet och sju innebar att deltagare helt höll med 

påståendet. Frågorna delades upp i tre kategorier: frågor om människolikt beteende, frågor 

om spelarkaraktärernas agerande och frågor om underhållande beteende. Detta sätt att 



 15 

evaluera beteendet hos spelarkaraktärerna baserades på Soni & Hingstons (2008) studie. 

Frågorna för varje kategori presenteras i punktlistan nedan. 

• Människoliknande beteende 

o Karaktärens handlingar var människoliknande 

o Karaktärens rörelse var människoliknande 

o Det upplevdes som karaktären kontrollerades av en människa 

•  Karaktärens agerande 

o Karaktärens beteende upplevdes oförutsägbart 

o Karaktären upplevdes agera rationellt 

o Karaktären upplevdes agera avsiktligt 

• Underhållande beteende 

o Karaktärens beteende gjorde den till en underhållande medspelare 

Påståendefrågorna i varje kategori var baserade på den tidigare studien av Soni & Hingston 

(2008) samt beskrivningar om vad som gör artificiella karaktärer trovärdiga av Warpefelt 

(2016), Dill (2012) och Millington & Funge (2009). Jämförelsefrågorna bestod av fyra frågor 

där deltagare fick svara baserat på deras helhetsbild av spelarkaraktärernas beteende, dessa 

frågor var baserade på de frågor som ställdes i Soni & Hingstons (2008) studie och presenteras 

i punktlistan nedan. I experimentet och enkätundersökningen har den spelarkaraktärer vars 

beteende modellerats med finita-tillståndsmaskiner representerats som röd och den 

spelarkaraktär vars beteende modellerats med nyttobaserad AI representerats som grön. 

• Fann du att testet gav nog mycket tid för att särskilja de två karaktärerna? 

o Ja eller Nej 

• Vilken karaktär tyckte du om att spela mest med? 

o Röd, Grön eller Kan inte avgöra 

• Vilken karaktär uppvisade det mest människoliknande beteendet? 

o Röd, Grön eller Kan inte avgöra 

• Vilken karaktär skulle du helst spela med igen? 

o Röd, Grön eller Kan inte avgöra 

Experimentet utfördes med kvantitativ datainsamling vilket ledde till att resultat enkelt kunde 

tas ut från datan. Testdeltagare fick dock även en möjlighet att svara på kvalitativa frågor i 

enkätundersökningen. Svaren från de kvalitativa frågorna användes för att se om det fanns 

något sammanband mellan hur testdeltagare svarade på de kvantitativa från och de svar som 

de gav på de kvalitativa frågorna. 

3.1.4 Deltagarurval 

Urvalet av testpersoner gjordes med ett bekvämlighetsurval (Wohlin, et al., 2012) vilket 

resulterade i att testdeltagarna för experimentet främst bestod av studenter vid Högskolan i 

Skövde. Denna begränsning i urvalet kan ha lett till att experimentets resultat blivit 

annorlunda än om urvalet bestämts från en slumpmässig population (Wohlin, et al., 2012). 

Den främsta anledningen till att deltagare valdes med bekvämlighetsval var för att förhindra 

korruption av testdata. Varje test övervakades för att förhindra att testdeltagare avslutade 

testet tidigt vilket skulle kunna leda till korruption av testdata för arbetet. Då varje test 

övervakades så skulle resurser därav behöva användas för att låta en slumpmässig population 

utföra testet, något som inte fanns vid utförandet av arbetet.  
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4 Genomförande  

Detta kapitel börjar med att presentera en förstudie som presenterar de huvudsakliga källorna 

som använts vid genomförandet och som inspirerat arbetet. Efter detta presenteras hur 

experimentmiljön utvecklats. Experimentmiljön har i detta arbete bestått av två stycken 

scenarion som implementeras i ett actionspel sett ovanifrån och används för att kunna 

evaluera de båda AI-teknikerna i arbetet. Efter presentation av experimentmiljön presenteras 

implementationen av de två AI-teknikerna i arbetet. Först presenteras implementationen av 

finita-tillståndsmaskiner och sedan implementationen av nyttobaserad AI. Slutligen 

presenteras en pilotstudie av experimentet. Pilotstudien utfördes för att påvisa att metoden 

beskriven i kapitel 3.1 var genomförbar. 

4.1 Förstudie 

I denna del kommer de material som inspirerat detta arbeta och de källor som implementation 

för arbetet bygger på att presenteras. De huvudsakliga inspirationskällorna för arbetet 

kommer från presentationer på Game Developers Conference där ett flertal presentationer 

om vad nyttobaserade tekniker är samt hur de kan användas i spel använts för arbetet. 

I sin bok Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5 presenterar 

Hocking (2015) grundläggande till mer avancerade funktioner av Unity 5 samt hur Unity 5 

kan användas med C#. Boken lär ut större delar av Unity3D med hjälp av C# och tillåter en att 

börja utveckla prototyper och göra enklare spel i Unity 5. 

I arbetet Component-Based Hierachical State Machine av Hu, et al  (2011) presenteras 

grundläggande hur en komponent-baserad hierarkisk finit-tillståndsmaskin kan 

implementeras. Dessa beskrivningar har använts vid implementation och design av den finita-

tillståndsmaskin som utvecklats för detta arbete. Designval som gjorts vid utveckling av 

tillstånd och övergångar baseras på beskrivningar av finita-tillståndsmaskiner i boken 

Artificial Intelligence For Games av Millington & Funge (2009). I boken presenteras både 

implementationsdetaljer samt designval som kan användas vid modellering av beteenden med 

finita-tillståndsmaskiner. 

I en presentation av Dave Mark som kallas för Architecture Tricks: Managing Behaviors in 

Time, Space and Depth (Mark, 2013) presenterar Mark grundläggande en arkitektur som 

kallas för Infinite-Axis Utility System vilket är en arkitektur som kan användas för att 

implementera nyttobaserad AI i spel. I en senare presentation av Dave Mark och Mike Lewis 

som kallas för Building a Better Centaur AI at Massive Scale (Mark & Lewis, 2015) 

presenteras Infinite-Axis Utility System i ett större djup samt hur arkitekturen använts för att 

implementera det AI-system som används i spelet Guild Wars 2: Heart of Thorns (ArenaNet, 

2015). I presentationen förklaras tydligare hur hierarkin för arkitekturen ser ut samt vilka 

komponenter som krävs för att kunna använda arkitekturen i spel. Dessa presentationer utgör 

grunden för den nyttobaserade AI som utvecklats i detta arbete, arkitekturen som presenteras 

har i detta arbete implementerats för att tillåta snabb utveckling av beteenden hos artificiella 

karaktärer med nyttobaserade tekniker. 

I sin presentation Next-Generation AI For Unity presenterar Rasmussen (2016) ett verktyg 

som kallas för Apex Utility AI vilket är ett verktyg som kan användas för att modellera 

beteenden till artificiella karaktärer i Unity med nyttobaserade tekniker. I presentationen går 
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Rasmussens igenom sin syn på AI idag samt vad som krävs för att skapa kompentent AI för 

bland annat indie-företag. I presentationen visas ett kort demo upp där de med verktyget 

modellerat ett beteende för en karaktär som spelar Unitys exempeldemo Survival Shooter 

Tutorial (Unity3D, 2015). Beskrivningar av hur beteenden kan modelleras med nyttobaserad 

AI presenteras även på Apex Game Tools (2016) hemsida. Beskrivningarna har använts i detta 

arbete för att implementera centrala delar som används både för finita-tillståndsmaskiner och 

nyttobaserad AI och agerar även som de huvudsakliga inspirationskällorna för arbetet. 

4.2 Experimentmiljö 

För att kunna genomföra experimentet utvecklades en miljö där allierade spelarkaraktärer 

vars beteenden var modellerade med finita-tillståndsmaskiner och nyttobaserad AI kunde 

utvärderas. Miljön utvecklades i spelmotorn Unity3D för dess möjligheter att snabbt och 

enkelt utveckla prototyper och spel (Hocking, 2015). All kod för projektet är skrivet i C# vilket 

är ett av språken som kan användas i Unity3D (Hocking, 2015). 

Miljön realiserades i form av ett actionspel sett ovanifrån och utgick från ett gratispaket till 

Unity3D som kallas för Survival Shooter Tutorial (Unity3D, 2015). Paketet innehåller 

grundläggande kod och grafiska tillgångar för ett actionspel sett ovanifrån i 3D. Detta 

inkluderar en spelarstyrd individ som kan navigera miljön och skjuta fiender med ett 

skjutvapen, två typer av fiender som kan jaga och skada spelaren samt grafiska tillgångar för 

en miljö där spelet tar plats.  

För experimentet vidareutvecklades Unity3Ds paket för att passa experimentet. I de 

implementerade miljöerna är det två spelares uppgift är att försvara sig från vågor av fiender 

som skapas på olika platser i miljön. Målet är för spelarna att överleva så många vågor som 

möjligt, ifall en spelare får slut på liv så avslutas omgången. För att försvara sig mot fienderna 

har varje spelare ett skjutvapen som de kan besegra fienderna med. Skjutvapnet kräver dock 

ammunition som fiender kan tappa i form av ammunitionslådor när de blir besegrade, dessa 

lådor kan spelare plocka upp genom att gå på dem. När fiender skapas börjar de jaga en 

slumpmässigt vald spelare, ifall en spelare går inom en viss radie av en fiende kommer fienden 

att börja jaga den spelaren istället. Ifall fiender kommer fram till spelare kommer de att skada 

spelaren, den andra spelaren kan då hela den skadade spelaren med bandage. Varje spelare 

har ett begränsat antal bandage men fiender kan tappa bandagelådor när de blir besegrade 

som spelare kan plocka upp genom att gå på dem.  

Spelmekanikerna är utformade för att låta både mänskliga-spelare och spelarkaraktärer att 

göra relevanta val i varje situation. Spelet sker i realtid vilket gör att både mänskliga-spelare 

och spelarkaraktärer konstant får göra avvägningar om vad deras nästa handling bör bli. Dessa 

mekaniker tillåter därav spelare att bland annat välja när och hur ammunition och bandage 

ska användas och plockas upp vilket låter spelarkaraktärerna göra mer komplicerade val som 

kan förändra testdeltagarnas syn av deras beteenden. För att inte lägga för stor vikt på 

resurshantering i spelet så tappar dock fiender ammunitionslådor och bandagelådor nog ofta 

så att ingen spelare ska få slut på resurser om spelarna samarbetar och delar upp resurserna.  

Till experimentet utvecklades två stycken scenarion som använts för att utvärdera de båda 

allierade spelarkaraktärernas beteenden. I experimentet spelar testdeltagare båda scenarierna 

med båda spelarkaraktärerna, det första scenariot som tesdeltagare spelar är ett mindre 

scenario som består av ett enda rum. Både tesdeltagare och de allierade spelarkaraktärerna 

kan i detta scenario konstant se varandra, fiender, ammunitionslådor och bandagelådor. I 
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detta scenario är även kameran är låst i mitten av rummet, se Figur 7 nedan för en bild av hur 

scenariot ser ut. 

 

Figur 7 Illustration av det första scenariot i experimentet. 

Designvalet för det första scenariot grundar sig i att scenariot presenterar alla de relevanta 

mekaniker som används i spelet. Scenariot har utformats på detta sätt för att ge möjlighet till 

lagspel och för att tillåta samarbeta mellan spelarna för att överleva så många vågor som 

möjligt. Hur spelare delar upp resurser, rör sig och vilka fiender spelarna attackerar påverkar 

hur många vågor spelare överlever i scenariot. 

Det andra scenariot är större och består av två rum och en bro mellan rummen. Kameran är 

låst i mitten av de båda rummen och testdeltagaren kan se vad som händer i hela scenariot. I 

detta scenario är allierade spelarkaraktärernas synfält begränsad till ett rums storlek, allt 

utanför synfältet vet spelarkaraktärerna ingenting om. Spelare skapas i varsitt rum och 

förutom att endast försvara sig mot fiender behöver vardera spelare även gå på en grön platta 

i mitten av rummet de skapas i. Plattan är tidsbaserad och när det finns fiender kommer 

plattans tid att minska. Missar en spelare att gå på sin platta i tid kommer fiender börja skapas 

varje sekund från det rum plattan befinner sig i till dess att spelaren går på plattan. Se Figur 8 

nedan för en bild av hur det andra scenariot ser ut. 
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Figur 8 Illustration av det andra scenariot i experimentet. 

Designvalen för det andra scenariot utgick från att testdeltagare ska få en möjlighet att 

utvärdera de båda allierade spelarkaraktärernas beteenden i ett mer komplext scenario som 

lägger större vikt vid resurshantering. Då spelarkaraktärernas synfält är begränsat så leder det 

till att spelarkaraktärerna behöver hantera okända variabler som hur många fiender som finns 

eller den andra spelarens liv. Förutom detta behöver både mänskliga-spelare och 

spelarkaraktärerna även hantera plattan i mitten av sitt rum, detta kan ses som en enkel 

utmaning för mänskliga spelare men för spelarkaraktärer är detta ännu ett lager av 

komplexitet som de behöver hantera. Spelarkaraktärernas beteende har även modellerats så 

att de föredrar att befinna sig i testdeltagarens rum vilket höjer komplexiteten att försöka ta 

sig till sin platta samtidigt som de ska överleva fienderna.  

4.3 Progression 

4.3.1 Artificiella Karaktärer 

Denna studie fokuserar på AI-teknikernas förmåga att modellera allierade spelarkaraktärers 

beslutsförmåga. Detta betyder att inget fokus har lagts på att skapa AI som styr rörelse eller 

strategiskt tänkande hos spelarkaraktärerna. Istället har Unity3Ds inbyggda 

navigeringssystem (Hocking, 2015) använts för att styra rörelsen hos spelarkaraktärerna och 

då spelarkaraktärerna även agerar som enskilda individer finns inget behov av strategiskt 

tänkande hos dem (Millington & Funge, 2009).  

I arbetet har all logik för hur beslut genomförs lagts på den spelbara individen, detta stammar 

från att studien endast ämnar undersöka de båda AI-teknikernas förmåga att modellera 

spelarkaraktärernas beslutsförmåga.  För att åstadkomma detta används AI-teknikerna 

endast för att göra ett beslut som den spelbara individens logik genomför, därav blir det ingen 

skillnad i utförande utan skillnaden ligger endast på beslutsfattandet. Förutom detta så har 

även de allierade spelarkaraktärerna givits samma mängd liv, ammunition och bandage som 

den mänskliga-spelaren i början av en match. Spelarkaraktärerna rör sig även lika snabbt som 
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den mänskliga-spelaren och tar lika mycket skada från fiender. De har modellerats på detta 

vis för att det inte ska upplevas för testdeltagare som att spelarkaraktärerna fuskar vilket skulle 

bryta spelarkaraktärernas trovärdighet (Millington & Funge, 2009). För att spelarkaraktärer 

inte ska ha en övermänsklig reaktionsförmåga har det placerats en gräns för hur ofta de kan 

uppdatera sina beslut. Båda spelarkaraktärerna uppdaterar sin rörelse varje 500:e 

millisekund och sina handlingar var 350:e millisekund, dessa värden är baserade på en studie 

av Stenberg (2010) där reaktionsförmågan hos mänskliga testdeltagare var mellan 300–500 

millisekunder. 

För att båda AI-teknikerna skulle få tillgång till samma data i testmiljön användes en 

spelkontext (Apex Game Tools, 2016). Spelkontexten uppdateras med information om 

spelvärlden som spelkaraktärerna kan använda till sitt beslutsfattande, datan som kontexten 

håller reda på är fiender, ammunitionslådor, bandagelådor, medspelare och intern 

information. I en första implementation samlade spelkontexten in data om fiender, lådor och 

medspelare oavsett distans från spelkaraktären. Detta visade sig leda till ett onaturligt 

beteende hos spelkaraktärerna samt prestandasvårigheter när antalet fiender, 

ammunitionslådor och bandagelådor ökade under spel. För att åtgärda dessa problem 

implementerades algoritm baserad på en implementation av Apex Game Tools (2016) som 

endast sökte efter objekt inom en viss area av spelarkaraktärerna. Detta resulterade i ett 

förbättrat beteende hos spelarkaraktärerna samt ett minskat prestandaproblem när antalet 

objekt i miljöerna ökade. 

För att AI-teknikerna ska få tillgång till datan som hålls i spelkontexten implementerades även 

en clearingcentral (Mark, 2013). Mark beskriver en clearingcentral som ett sätt för olika delar 

av ett spel att begära information från en kontext och få den presenterad till sig i from av 

relevant data. I detta arbete är det endast spelarkaraktärer som begär information från 

spelkontexten för att kunna använda datan för att fatta relevanta beslut. Implementationen 

bygger på en enum som definierar vad för data som kan begäras från kontexten. 

Spelarkaraktärer kan då specificera vad för data de är i behov av och clearingcentralen kan 

hämta den datan från kontexten, beroende på vad för data spelarkaraktärer begär kan datan 

normaliseras innan den presenteras för spelarkaraktärerna. 

4.3.2 Finita-Tillståndsmaskiner 

För att implementera beteendet hos en av de allierade spelarkaraktärerna användes finita-

tillståndsmaskiner vilket är den vanligaste AI-tekniken som används i spel idag (Hu, et al., 

2011). I sitt arbete presenterar Hu, et al. (2011) designen av en komponentbaserad hierarkisk 

finit-tillståndsmaskin, designen bygger både på objektorienterade och komponentbaserade 

tekniker vilket leder till att tillstånd och övergångar blir modulära. Enligt Hu, et al. (2011) 

leder en modulär design till att komplexa beteenden kan modelleras på ett effektivt och 

smidigt sätt. Denna design tillät även implementationen att fungerade ihop med en grafisk 

nodredigerare (Khodakarami, 2016). Detta resulterade i ett effektivt och smidigt sätt för att 

modellera beteenden hos spelarkaraktären med grafiska verktyg.  

Implementationen bygger framförallt på fyra komponenter som är baserade på Hu, et al.:s 

(2011) design. Dessa komponenter är en tillståndsgraf, en villkorskomponent, en 

tillståndskomponent, och en övergångskomponent. komponenterna och deras funktioner 

beskrivs i punktlistan nedan. 
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• Tillståndsgrafen representerar i denna implementation en karaktärs beteende, detta 

beteende byggs upp av flera enskilda tillstånd och övergångar. Tillståndsgrafen ansvarar 

för hur och när det aktiva tillståndet i grafen bör uppdateras samt när övergångar sker från 

det aktiva tillståndet till ett annat tillstånd. 

• Tillståndskomponenten representerar i denna implementation ett enskilt beteende hos en 

karaktär. På grund av hur tillståndskomponenten är implementerad kan ett tillstånd hålla 

både ett beteende och en tillståndsgraf vilket gör att ett tillstånd både kan representera ett 

enskilt beteende hos en karaktär eller ett helt beteende i form av en tillståndsgraf. 

• Villkorskomponenten representerar ett enskilt villkor som kan uppfyllas under spel. 

Villkorskomponenter kan existera i både övergångskomponenter samt 

tillståndskomponenter och deras funktion varierar baserat på vad för komponent som 

håller villkoret. I en övergångskomponent ansvarar villkorskomponenten för att returnera 

sant eller falskt beroende på om dess villkor blivit uppfyllt eller inte. I en 

tillståndskomponent ansvarar villkoret för att returnera ett flyttal baserat på väl uppfyllt 

villkoret är. 

• Övergångskomponenten representerar en övergång som kan ske mellan två 

tillståndskomponenter. Övergångskomponenten ansvar är att gå igenom alla villkor den 

håller och ifall den finner att alla villkor är uppfyllda meddela tillståndsgrafen att en 

övergång bör ske från det aktiva tillståndet till det tillstånd specificerat av övergången. 

Efter implementation och modellering av spelarkaraktärens beteende uppfyllde beteendet alla 

krav som presenterades i kapitel 3.1.2. Beteendet representeras med nio olika 

tillståndkomponenter och tre villkorkomponenter som båda kan modifieras med 31 olika 

villkor. Tillståndskomponenterna, villkorskomponenterna och villkoren presenteras i Figur 9 

nedan. 

 

Figur 9 Illustration av de tillståndskomponenter, villkorskomponenter 
och villkor som används i arbetet för att modellera beteendet hos 

hjälparkaraktärer. 
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I implementationen så motsvarar varje tillståndskomponent ett specifikt beteende som 

spelarkaraktären kan utföra. För att kunna modellera beteenden hos den allierade 

spelarkaraktären på ett effektivt sätt implementerades två typer av tillståndskomponenter där 

skillnaden mellan dem är ifall de använder villkor för att driva beteendet eller inte. I Figur 9 

ovan använder tillståndskomponenterna ”Taktisk Rörelse”, ”Skjut Fiender”, ”Gå till 

Ammunitionslåda” och ”Gå Till Bandagelåda” villkor för att driva beteendet. Dessa 

tillståndskomponenter använder villkor för att räkna ut den totala summan av hur uppfyllda 

villkoren blir om rörelsen eller handlingen utförs och väljer därefter att utföra handlingen eller 

rörelsen med den högsta summan. Resterande tillståndskomponenter som inte använder 

villkor för att driva beteendet har ett fast beteende med endast ett utfall och därav kan inte 

beteendet drivas av villkor. 

Tidigt i projektet konstaterades det att användandet av hierarkiska finita-tillståndsmaskiner 

som tidigare var tänkt att användas inte skulle ändra beteendet hos den allierade 

spelarkaraktären nämnvärt för detta arbete. Innan modellering av beteende var det antaget 

att två eller fler olika beteenden skulle användas, bland annat skulle det vara olika beteenden 

när det fanns och inte fanns fiender och därav skulle hierarkiska finita-tillståndsmaskiner 

användas för att skapa ett mer trovärdigt beteende. Dock när väl modellering av beteendet 

skedde så visade det sig att beteendet inte ändrades mellan olika delar av spelet utan samma 

tillståndsmaskin kunde användas för att modellera hela beteendet. Detta resulterade i att 

hierarkiska finita-tillståndsmaskiner inte användes i arbetet utan beteendet modellerades 

istället med samverkande finita-tillståndsmaskiner (Lee & Lee, 1998). 

Samverkande finita-tillståndsmaskiner är två olika tillståndsmaskiner vars beteenden 

exekveras samtidigt hos en karaktär (Lee & Lee, 1998). Att använda samverkande 

tillståndsmaskiner minskar det totala antalet tillstånd som används för att modellera en 

karaktärs beteende vilket leder till att mer komplexa beteenden kan modelleras utan 

användning av en mer komplex tillståndsmaskin (Lee & Lee, 1998). Behovet av denna teknik 

uppkom då allierade spelarkaraktären skulle utföra handlingar samtidigt som rörelse. För 

arbetet innebär användandet tekniken att spelarkaraktärens beteende delas upp i två 

tillståndsgrafer, en som ansvarar för spelarkaraktärens handlingar och en som ansvarar för 

spelarkaraktärens rörelser. Alternativet till att använda samverkande finita-

tillståndsmaskiner är att implementera ett flertal tillstånd som både utför rörelser och 

handlingar. En sådan implementation resulterar dock i att komplexiteten hos tillståndsgrafer 

ökar och därav kompliceras även modellering av karaktärers beteende (Lee & Lee, 1998). 

4.3.3 Nyttobaserad AI 

Implementationen för beslutsfattning hos den andra allierade spelarkaraktären i arbetet 

bygger på nyttobaserad AI och en arkitektur som kallas för Infinite-Axis Utility System (Mark 

& Lewis, 2015). Infinite-Axis Utility System, förkortat IAUS, bygger på idén att varje handling 

som en karaktär kan göra beror på en till en oändlig mängd överväganden, även kallade axlar. 

Tanken med IAUS är att varje handlings nyttovärde ska kunna representeras med lämpliga 

faktorer utan att riskera att de handlingar som representeras med färre axlar ska få ett 

generellt högre nyttovärde (Mark, 2013). Detta leder till ett mer naturligt sätt att representera 

handlingars nyttovärde och gör det enklare och mer flexibelt att modellera beteenden med 

nyttobaserad AI (Mark, 2013). För att tillåta snabb och flexibel modellering av 

spelarkaraktärens beslutsfattning har arkitekturen i detta arbete implementerats i samband 

med en grafisk nodredigerare (Khodakarami, 2016) vilket förenklar processen att modifiera 

handlingars överväganden med grafiska verktyg. 
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Implementationen bygger framförallt på sex komponenter som beskrivs av Mark & Lewis 

(2015) samt Apex (2016). Komponenterna består av en övervägningskomponent, en 

kontextkomponent, en handlingskomponent, en beteendekomponent samt två graftyper, en 

handlingsgraf och en nyttograf. I punktlistan nedan följer en beskrivning av dessa 

komponenter. 

• Övervägningskomponenten representerar en enskild faktor som en karaktär tar i 

beaktning under beslutsfattandeprocessen. Övervägningskomponenter existerar i 

nyttokomponenter och deras funktion är att returnera ett normaliserat flyttal mellan noll 

och ett baserat på övervägningen. 

• Kontextkomponenten ansvarar för spelkontexten som en karaktär kan begära data ifrån 

genom clearingcentralen. Förutom detta används även kontextkomponenten i detta arbete 

för att initialisera och uppdatera de handlingskomponenter den är ansluten till. 

• Beteendekomponenter ansvarar över handlingsgrafer och deras funktion är att uppdatera 

handlingsgrafen under körning. I denna implementation används handlingskomponenter 

främst för att tillåta användandet av samverkande handlingsgrafer. 

• En handlingskomponent representerar ett enskilt beteende hos en karaktär. 

Handlingskomponenten ansvarar för övervägningskomponenter och använder dessa för 

att beräkna hur lönsamt det är för karaktären att utföra handlingen i en situation. 

• En handlingsgraf representerar en karaktärs beteende vilket byggs upp av flera 

handlingskomponenter. Handlingsgrafen ansvarar för när den aktiva handlingen i grafen 

bör uppdateras samt vilken handling som skall bli aktiv i nästa uppdatering. 

• Nyttografen representerar hela beslutfattningsprocessen och håller en kontextkomponent 

samt beteendekomponenter. I grafen kan en kontextkomponent bli ansluten till flera 

beteendekomponenter vilket leder till att beteendekomponenter kan exekveras parallellt. 

Efter Implementation representerades den allierade spelarkaraktärens beteende med nio 

handlingskomponenter och tre övervägningskomponenter som kunde utformas med 31 olika 

faktorer. Beteendet uppfyllde då de krav som presenterades i kapitel 3.1.2, 

handlingskomponenterna, övervägningskomponenterna och faktorerna presenteras i Figur 10 

nedan. 
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Figur 10 Illustration av handlingskomponenter 
övervägningskomponenter och faktorer som används i arbetet för att 

modellera beteendet hos hjälparkaraktärer. 

I implementationen så representerar varje handlingskomponent en specifik handling som 

spelarkaraktären kan utföra. För att tillåta spelarkaraktären att utföra handlingar samtidigt 

som rörelse så implementerades samverkande handlingsgrafer (Apex Game Tools, 2016). 

Detta sätt att modellera karaktärers beteende presenteras av Apex Game Tools (2016) och 

beskrivs som en uppdelning av beteendet mellan handlingar och rörelser där båda exekveras 

parallellt. Fördelen med att modellera beteendet i två samverkande handlingsgrafer är att 

karaktärer kan utföra valfri handling samtidigt som valfri rörelse vilket minskar antalet 

handlingskomponenter som krävs för att modellera beteenden (Apex Game Tools, 2016). 

Nyckeln vid användning av nyttobaserad AI är enligt Graham (2013) att förstå relationen 

mellan den data som en karaktär har tillgång till och det önskade utfallet, och sedan kunna 

beskriva den relationen med en matematisk funktion. Att modellera denna relation med 

matematiska funktioner kan ses mer som konst än vetenskap och är därav en iterativ process 

som tar upp den större delen av tiden vid användandet av nyttobaserad AI (Graham, 2013). 

För att kunna modellera matematiska funktioner på ett flexibelt sätt användes Unity3Ds 

inbyggda kurvredigerare (Unity3D, 2017). Kurvredigeraren i Unity3D är ett grafiskt verktyg 

som kan användas för att modellera kurvor och används främst för att skapa 

animationskurvor men kan även användas som matematiska funktioner i kod (Unity3D, 

2017). I en första implementation användes linjära kurvor frekvent för att beskriva relationen 

mellan faktorer och den handling som spelarkaraktären skulle utföra. Detta resulterade dock 

i ett väldigt statiskt och robotiskt beteende hos spelarkaraktären så vid fortsatt modellering 

användes framförallt exponentiella och logaritmiska kurvor för att representera relationer 

vilket resulterade i ett mer dynamiskt beteende. En funktion som blev väldigt användbar 

under arbetet och som användes för att modellera relationen till ett flertal faktorer kan ses 

Figur 11 nedan. 
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Figur 11 Funktion som ger ett högt eller lågt nyttovärde nära ändarna av 
funktionen men värden i mitten ger väldigt lika nyttovärden. 

Efter att nyttovärden beräknats för samtliga handlingar med hjälp av faktorer och 

matematiska funktioner så hanterar handlingsgrafen väljandet av vilken handling som en 

karaktär bör utföra. För att välja en handling implementerades till en början en algoritm 

beskriven av Graham (2013), denna algoritm fungerar som beskrivet i nummerlistan nedan. 

1. Lägg till alla handlingar som skall övervägas i en lista 

2. Överväg nyttovärdet för alla handlingar i listan 

3. Ta bort alla handlingar som inte har ett nyttovärde inom ett visst intervall av 

handlingen med högst nyttovärde 

4. Slumpa fram en handling som karaktären skall utföra från de kvarvarande 

handlingarna i listan 

Denna implementation kunde effektivt välja en handling som spelarkaraktären skulle utföra 

men fungerade endast i situationer där differensen mellan handlingen med högst nyttovärde 

och handlingen med lägst nyttovärde var stor. Om differensen däremot var liten resulterade 

det i att ingen handling togs bort och spelarkaraktärens handlingar blev ologiska och 

slumpartade. För att lösa detta implementerades en ny algoritm baserad på en 

implementation av Apex (2016), den nya algoritmen presenteras i nummerlistan nedan. 

1. Lägg till alla handlingar som en karaktär kan utföra i en lista 

2. Överväg nyttovärdet för alla handlingar i listan 

3. Beräkna differensen mellan handlingen med högst nyttovärde och handlingen med 

lägst nyttovärde, härmed kallas denna differens för differansvärde 

4. För alla andra handlingar  

a. Beräkna differensen mellan handlingens nyttovärde och handlingen med lägst 

nyttovärde, härmed kallas denna differens för handlingsdifferens 

b. Beräkna ett normalvärde för handlingen genom att dividera handlingsdifferens 

med differansvärdet i föregående steg 

5. Ta bort alla handlingar från listan som har ett normalvärde som är lägre än ett 

gränsvärde 

6. Använd en viktad slump för att slumpa fram vilken handling som skall utföras av 

karaktären från de kvarvarande handlingarna i listan 
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Den ovanstående algoritmen normaliserar alla värden mellan noll och ett, där handlingen med 

högst nyttovärde representeras som ett och handlingen med lägst nyttovärde representeras 

som noll. Alla handlingar får då ett nyttovärde mellan noll och ett som är jämt fördelat oavsett 

hur stor den faktiska differensen är mellan handlingen med högst nyttovärde och handlingen 

med lägst nyttovärde. Detta resulterar i att handlingar effektivt kan tas bort med ett 

gränsvärde oavsett hur stor den faktiska differensen i nyttovärde är mellan handlingar. 

Implementation av algoritmen resulterade i bättre beslutsfattning och därav bättre beteende 

hos spelarkaraktären. 

4.4 Pilotstudie 

Efter att de båda miljöerna implementeras och de båda allierade spelarkaraktärernas 

beteenden modellerats så utfördes två pilotstudier för att se ifall arbetet var utvärderingsbart. 

Den första pilotstudien utfördes på två deltagare, under testet fick de spela varje scenario med 

båda spelarkaraktärerna. Efter spelandet fick de svara på en enkät med frågor angående 

spelarkaraktärernas beteende. Frågorna för den första pilotstudien visas i punktlistan nedan. 

• Frågor på likertskala mellan 1 och 5 

o Hur mänskligt upplevdes beteendet 

o Hur rationellt var beteendet 

o Hur avsiktligt var beteendet 

o Hur underhållande var beteendet 

• Generella frågor 

o Fann du att testet gav not mycket tid för att skilja mellan de två agenterna? 

o Vilken agent skulle du helst spela med igen? 

Efter en första pilotstudie pekade resultaten på att frågorna som användes var för generella 

och svåra att svara på. Detta resulterade i att frågorna reviderades och gjordes om för att likna 

frågorna som användes av Soni & Hingston (2008) i deras studie. De nya frågorna visas i 

punktlistan nedan. 

• Frågor på likertskala mellan 1 och 7 

o Karaktärens handlingar var människoliknande 

o Karaktärens rörelse var människoliknande 

o Det upplevdes som karaktären kontrollerades av en människa 

o Karaktärens beteende upplevdes oförutsägbart 

o Karaktären upplevdes agera rationellt 

o Karaktären upplevdes agera med avsikt 

o Karaktärens beteende gjorde den till en underhållande allierad spelare 

• Jämförelsefrågor 

o Fann du att testet gav nog mycket tid för att särskilja de två karaktärerna? (Ja, Nej) 

o Vilken karaktär tyckte du om att spela mest med? (Röd, Grön) 

o Vilken karaktär uppvisade det mest människoliknande beteendet? (Röd, Grön) 

o Vilken karaktär skulle du helst vilja spela med igen? (Röd, Grön) 

Den första pilotstudien visade även ett antal brister som fanns i experimentet som 

korrigerades efter att pilotstudien utförts. Nedan kommer en punktlista att presenteras med 

delar som ändrades efter att pilotstudien utförts. 
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• Båda testdeltagarna fann att det var svårt att komma ihåg att ladda om vapnet, därav 

implementerades en funktion som automatiskt laddar om en mänsklig-spelares vapen ifall 

den mänskliga-spelaren får slut ammunition.  

• Pilotstudien visade att den andra testmiljön var svår att utvärdera då spelarkaraktärerna 

sällan syntes till under spel. För att korrigera detta problem så ökades vyn för kameran 

samt så flyttades den till mitten av miljön. 

• I pilotstudien blev det sällan interaktioner mellan den mänskliga-spelaren och 

spelarkaraktären i det andra scenariot då spelarkaraktär föredrog att hålla sig i sitt egna 

rum. Detta beteende korrigerades så spelarkaraktärer föredrog att hålla sig nära den 

mänskliga-spelaren istället för det egna rummet. 

• I pilotstudien gav ena deltagaren allierade spelarkaraktären vars beteende var modellerat 

med nyttobaserad AI ett betyg av ett i mänsklighet då  spelarkaraktären under en period 

följde efter testdeltagaren under andra scenariot utan att hela denna. Detta beteende 

korrigerades efter pilotstudien. 

• I pilotstudien ansåg båda deltagarna att experimentet blev för långt med två scenarion som 

spelades två gånger med båda spelarkaraktärerna, efter pilotstudien ändrades detta så att 

testdeltagare nu endast spelar varje scenario en gång med varje spelarkaraktär. 

Efter att frågorna reviderats och de ändringar beskrivna ovan implementerats utfördes en ny 

pilotstudie för att undersöka ifall de reviderade frågorna och den uppdaterade 

implementationen förbättrade resultaten i studien. Resultaten från den andra pilotstudien 

presenteras i Figur 12, Figur 13, Figur 14 samt Figur 15 nedan. 

 

Figur 12 Resultat ifall testdeltagarna fann att testet gav nog mycket tid för 
att särskilja karaktärerna. 

Gav testet nog tid för att särskilja de två karaktärerna?

Ja Nej
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Figur 13 Låddiagram som visar svaren till varje enskild fråga samt 
avvikelser i svaren. 

 

Figur 14 Punktdiagram som visar medelvärden för de tre kategorierna: 
Mänskligt beteende, karaktärens agerande och underhållande beteende 
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Mänskligt Beteende Karaktärens Agerande Underhållande Beteende

Medelvärden för de tre typerna av frågor

Finit-Tillståndsmaskin Nyttobaserad AI



 29 

 

Figur 15 Stapeldiagram som visar resultatet för de tre slutliga frågorna i 
undersökningen. 

Den nya undersökningen visade bättre resultat och testdeltagare fann att det var enklare att 

svara på frågorna för studien, en testdeltagare fann dock att den inte kunde särskilja 

spelarkaraktärernas beteende. Detta berodde främst på att personen i fråga fann att 

spelarkaraktärernas beteende var väldigt lika och inte att testet var för kort för att kunna 

särskilja beteendet. Detta resulterade i att alternativet ”Kan inte avgöra” lades till på 

jämförelsefrågorna samt att testdeltagare fick möjligheten att skriva ett kvalitativt svar för 

varje del av undersökningen där de fick en chans att motivera hur de svarat. Med dessa 

ändringar gjorda både till implementationen och enkäten så visade pilotstudien att arbetet 

skulle gå att använda för experiment med verkliga testdeltagare. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Tyckte mest om att spela med

Mest människolika beteendet

Helst spela med igen

Jämförelsefrågor om karaktärerna

Kan inte avgöra Nyttobaserad AI Finit-tillståndsmaskin
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5 Utvärdering 

Detta kapitel presenterar experimentets resultat samt en analys av de erhållna resultaten. För 

att kunna diskutera de båda allierade spelarkaraktärernas beteenden kommer härmed 

spelarkaraktären vars beteende var modellerad med nyttobaserad AI benämnas som den 

nyttobaserade-karaktären och spelarkaraktären vars beteende var modellerad med finita-

tillståndsmaskiner att benämnas som den finita-karaktären. 

Kapitlet är strukturerat på följande vis: först i kapitel 5.1 presenteras undersökningen och hur 

experimentet har gått tillväga för att få de erhållna resultaten, i kapitel 5.2 presenteras 

resultaten för experimentet, i kapitel 5.3 presenteras en analys av resultaten och slutligen i 

kapitel 5.4 sammanställs resultaten och analysen i ett antal slutsatser. 

5.1 Presentation av undersökning 

Testdeltagare har i undersökningen fått spela två scenarion i ett actionspel sett ovanifrån där 

uppgiften var att överleva vågor av fiender med allierade spelarkaraktärer.  Testdeltagare har 

fått spela båda scenariona två gånger med två olika allierade spelarkaraktärer, en vars 

beteende varit modellerad med finita-tillståndsmaskiner och en vars beteende varit 

modellerad med nyttobaserad AI. För att kunna särskilja på spelarkaraktärerna har de 

färgkodats för undersökningen, spelarkaraktären vars beteende var modellerad med finita-

tillståndsmaskiner färgkodades som röd medan spelarkaraktären vars beteende var 

modellerad med nyttobaserade AI färgkodades som grön. För att inte påverka deltagares syn 

på spelarkaraktärerna har deltagare inte fått vetskap om vilken spelarkaraktär som 

modellerats med vilken AI-teknik. Testdeltagare fick dock vetskap i början av experimentet 

att deras uppgift var att utvärdera spelarkaraktärernas beteende. Testdeltagare fick veta detta 

då allierade spelarkaraktärer i normala fall inte ska inte ska dra till sig spelarens 

uppmärksamhet, därav fanns en risk att testdeltagare utan vetskap om detta missade att 

evaluera spelarkaraktärerna vilket hade korrumperat resultaten i studien. Speltiden för varje 

scenario varierade något baserat på hur länge testdeltagare överlevde scenariot. Generellt 

spelades dock varje scenario i åtta vågor vilket innebar att spelandet pågick i omkring 30 

minuter. Denna variation i speltid samt längden av speltiden med karaktärerna diskuteras 

vidare i kapitel 6.2.4. 

För att samla in data om hur testdeltagare uppfattade de allierade spelarkaraktärernas 

beteende har en enkätundersökning genomförts. Enkätundersökningen genomfördes efter att 

testdeltagarna spelat båda scenarierna med både den röda och den gröna spelarkaraktären. 

Enkätens utformning är baserad på Soni & Hingstons (2008) undersökning där de undersökt 

hur deltagare uppfattar beteendet hos spelarkaraktärer modellerade med indeterministiska 

och deterministiska tekniker. Soni & Hingston föreslår att använda påståendefrågor om hur 

testdeltagare uppfattar de enskilda spelarkaraktärernas beteende och agerande. Dessa 

påståenden kan testdeltagare svara på i form av en likertskala där det lägsta värdet på 

likertskalan innebär att deltagare inte alls håller med om påståendet och motsatsen för det 

högsta värdet på likertskalan. Soni & Hingston föreslår även användandet av jämförelsefrågor 

som en sammanfattning av hur testdeltagare uppfattat de båda spelarkaraktärernas beteende. 

Vid analys av resultatet från påståendefrågorna föreslår Soni & Hingston (2008) att dela upp 

frågorna i ett flertal kategorier där varje kategori följer ett tema för att på så sätt kunna 

analysera den genomsnittliga uppfattningen om spelarkaraktärernas beteende. För denna 

undersökning har frågorna om de enskilda spelarkaraktärernas beteende delats upp i tre 
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kategorier: mänskligt beteende hos karaktären, karaktärens agerande och underhållande 

beteende hos karaktären. Dessa kategorier är baserade på undersökningen av Soni & Hingston 

(2008) men även andra studier om vad som påverkar artificiella karaktärers trovärdighet i 

spel av Warpefelt (2013), Dill (2012) och Buede, et al. (2013). I punktlistan nedan presenteras 

kategorierna samt vad för påståendefrågor varje kategori består av. 

• Mänskligt beteende hos karaktären 

o Karaktärens handlingar var människoliknande 

o Karaktärens rörelse var människoliknande 

o Det upplevdes som karaktären kontrollerades av en människa 

• Karaktärens agerande 

o Karaktärens beteende upplevdes oförutsägbart 

o Karaktären upplevdes agera rationellt 

o Karaktären upplevdes agera med avsikt 

• Underhållande beteende hos karaktären 

o Karaktärens beteende gjorde den till en underhållande allierad spelare 

Frågorna i punktlistan presenteras i enkäten i form av en likertskala som är mellan ett och sju, 

där ett innebär att testdeltagaren inte alls håller med det presenterade påståendet och sju 

innebär att testdeltagen håller helt med det presenterade påståendet. Utöver att svara på 

påståenden om de enskilda spelarkaraktärernas beteende och agerande fick testdeltagare i 

slutet av enkäten även svara på tre jämförelsefrågor om hur de sammanfattar sin upplevelse 

av spelarkaraktärernas beteende. Dessa tre frågor är helt baserade på studien av Soni & 

Hingston (2008), det ställdes även en fråga i början av enkäten ifall spelare fann att testet gav 

nog mycket tid för att utvärdera de två spelarkaraktärerna, dessa frågor presenteras i 

punktlistan nedan. 

• Utvärderingsfråga 

o Gav testet nog tid för att särskilja de två karaktärerna? (Ja, Nej) 

• Jämförelsefrågor 

o Vilken karaktär tyckte du om att spela mest med? (Röd, Grön) 

o Vilken karaktär uppvisade det mest människoliknande beteendet? (Röd, Grön) 

o Vilken karaktär skulle du helst vilja spela med igen? (Röd, Grön) 

För att starkare koppla resultatet från svaren av de enskilda spelarkaraktärernas beteende 

samt jämförelsefrågorna fick testdeltagare även en möjlighet att svara på en kvalitativ fråga i 

varje del av enkäten. De kvalitativa frågorna har inte varit obligatoriska att svara på och 

påverkar därav inte resultaten eller slutsatsen presenterade i kapitel 5.2 och 5.4 nedan. Svaren 

som gavs på de kvalitativa frågorna diskuteras dock i kapitel 5.3.4 och användes för att se om 

det fanns något sammanband mellan hur deltagare svarat på de kvalitativa och kvantitativa 

frågorna i undersökningen. 

Urvalsgruppen för enkäten har varit studenter som går vid Högskolan i Skövde och specifikt 

de som studerar dataspelsutveckling. För att undvika att riskera deltagares anonymitet i 

experimentet fanns inga frågor i enkäten om testdeltagarna själva. På grund av detta finns 

ingen återkoppling om hur spelvana, ålder eller kön påverkar resultaten i denna 

undersökning. 
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5.2 Resultat 

Experimentet genomfördes av totalt 16 personer som alla deltog i hela experimentet och 

samtliga svarade även på enkätundersökningen. Övervakning skedde när deltagare spelade de 

båda scenariona, ingen övervakning gjordes dock när testdeltagare svarade på 

enkätundersökningen.  

5.2.1 Tid för experimentet 

För att se om testdeltagare fann att experimentet gav nog mycket tid för att kunna särskilja de 

två spelarkaraktärerna så ställdes en fråga om detta i början av enkätundersökningen. I Figur 

16 nedan presenteras ett cirkeldiagram för hur testdeltagarna svarat. 

 

Figur 16 Cirkeldiagram över svaret om testdeltagarna kunde särskilja de 
två spelarkaraktärernas beteende efter experimentet 

Från Figur 16 ovan går det att utläsa att 94% av testdeltagarna fann att experimentet gav nog 

mycket tid för att särskilja de två spelarkaraktärerna.  Detta innebar att 15 av 16 testdeltagare 

fann att de kunde särskilja spelarkaraktärerna. Även om en testdeltagare ansåg att 

experimentet inte gav nog mycket tid för att särskilja spelarkaraktärernas beteende så används 

dennes resultat fortfarande i resterande del av undersökningen, detta diskuteras vidare i 

kapitel 6.2.4. 

5.2.2 Enskilda påståenden om karaktärernas beteende 

Testdeltagarna fick i enkätundersökningen svara på sju påståenden om de båda allierade 

spelarkaraktärernas beteende efter att de genomfört experimentet. Dessa påståenden 

presenterades i kapitel 5.1 ovan och resultaten från testdeltagarnas svar presenteras i Figur 17 

nedan. I figuren presenteras svaren från testdeltagarna i form av ett låddiagram som visar 

medelvärde och spridning bland svaren. I låddiagrammet presenteras lådorna som 50% av 

svaren från testdeltagare och linjerna anger variabilitet utanför detta och anger de resterande 

50% av svaren.  All data utanför dessa linjer kan ses som avvikelser och visas inte i 

diagrammet. Medelvärdet för varje påstående presenteras i låddiagrammet som ett x och 

medianen presenteras som ett sträck i lådorna. 

Ja; 15; 94%

Nej; 1; 6%

Gav testet nog tid för att särskilja de två karaktärerna?

Ja Nej
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Figur 17 Låddiagram om testdeltagarnas svar på påståendefrågorna om 
spelarkaraktärernas beteende 

Från Figur 17 tyder resultaten på en stor spridning i svar från testdeltagare för hur de uppfattat 

beteendet hos de två spelarkaraktärerna. Resultaten pekar dock på en större variationsbredd 

hos den nyttobaserade-karaktären än för den finita-karaktären. Medelvärdet för samtliga 

påståenden förutom hur oförutsägbart agerandet upplevdes hos spelarkaraktärerna höll sig 

över 3.5 vilket tyder på att deltagare till viss del höll med i samtliga påståenden. Resultaten 

pekar även på att medelvärdet för de båda teknikerna var i många fall väldigt jämn förutom 

för påståendena om hur oförutsägbart och avsiktligt spelarkaraktärerna agerat samt hur 

underhållande spelarkaraktärerna upplevts. 

5.2.3 Genomsnittligt svar för kategorier 

För att ge en översikt över det genomsnittliga svaret som testdeltagare gav på 

påståendefrågorna presenteras i Figur 18 ett stapeldiagram där varje stapel markerar 

medelvärdet för varje kategori och linjerna i stapeldiagrammet representerar 

standardavvikelsen. Kategorierna som används i Figur 18 nedan presenteras i kapitel 5.1. 
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Figur 18 Stapeldiagram över genomsnittliga värdet för varje kategori 
samt standardavvikelse för svaren i kategorierna. 

I Figur 18 visar resultaten att den finita-karaktärens beteende upplevdes som 2% mer 

människolikt än den nyttobaserade-karaktärens beteende men att den nyttobaserade-

karaktären upplevdes agera 5% bättre i genomsnitt och upplevdes även som en 9% mer 

underhållande medspelare än den finita-karaktären. I samtliga svar ligger standardavvikelsen 

omkring 1.2–1.6 och ingen därav har ingen kategori en mycket högre standardavvikelse än 

någon annan kategori. 

5.2.4 Jämförelsefrågor om karaktärernas beteende 

I slutet av enkäten ställdes tre jämförelsefrågor för att testdeltagare skulle få en möjlighet att 

sammanfatta sin uppfattning om spelarkaraktärernas beteende och agerande. Dessa frågor 

presenteras i kapitel 5.1 ovan, i Figur 19 nedan presenteras ett stapeldiagram av 

testdeltagarnas svar för jämförelsefrågorna. 

 

Figur 19 Stapeldiagram över testdeltagarnas svar på jämförelsefrågorna 
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Enligt resultatet i Figur 19 finner 56% av testdeltagare att de hellre skulle spela med den 

nyttobaserade-karaktären igen och 44% av testdeltagarna finner att de hellre skulle spela med 

den finita-karaktären igen. Resultaten för den andra stapeln visar att 50% av deltagarna 

upplevde den finita-karaktärens beteende som mest människolikt, 25% av deltagarna 

upplevde den nyttobaserade-karaktärens beteende som mest människolikt och de resterande 

25% av testdeltagarna fann att de inte kunde avgöra vilken spelarkaraktär som var mest 

människolik. Slutligen i den sista stapeln presenteras svaren för vilken spelarkaraktär 

testdeltagarna tyckte om att spela med mest. Detta resultat visar att 56% av testdeltagarna 

tyckte mest om att spela med den nyttobaserade-karaktären och 44% av testdeltagarna tyckte 

mest om att den finita-karaktären.  

5.3 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten som presenterades i kapitel 5.2 ovan. Detta kapitel har 

delats upp en i en rad underrubriker för att göra analysen tydligare och presenteras på följande 

sätt: först analyseras de båda spelarkaraktärernas beteende och hur människolikt beteendet 

upplevdes, efter detta presenteras en analys av de båda spelarkaraktärernas beteende i 

koppling till spelarkaraktärernas agerande, sen presenteras en analys av hur underhållande 

testdeltagarna fann spelarkaraktärernas beteende och slutligen görs en analys av de kvalitativa 

svaren i enkätundersökningen. 

5.3.1 Människolikt beteende 

Resultaten i kapitel 5.2.3 pekade på att både den nyttobaserade-karaktärens beteende och den 

finita-karaktärens beteende upplevdes av testdeltagare som nästan lika människolikt med ett 

värde omkring 4.5–4.6. Detta innebär att testdeltagarna till viss del höll med om att de båda 

spelarkaraktärernas beteende skulle kunna upplevas som människoliknande. Det är dock 

inget substantiellt värde som pekar på att deras beteenden skulle ha uppfattats som helt 

människoliknande. Vidare så är skillnaden mellan de båda spelarkaraktärernas värden 

marginell med endast en skillnad på 2% för hur människolikt de båda spelarkaraktärernas 

beteende upplevdes. Standardavvikelsen för både den finita-karaktärens beteende och den 

nyttobaserade-karaktärens beteende var även väldig lika vilket tyder på att testdeltagare hade 

runtomkring samma variationsbredd i hur mycket de höll med påståendena. Det låga antalet 

testdeltagare i undersökningen och den höga standardavvikelse mellan testdeltagares svar 

leder till att resultatet i kapitel 5.2.3 inte kan anses vara nog distinkt för att slutsatsen om att 

en spelarkaraktärs beteende skulle upplevas mer människolikt än den andras ska kunna dras. 

I kapitel 5.2.2 tyder resultaten på att den nyttobaserade-karaktären hade en större 

variationsbredd gentemot den finita-karaktärens för hur människolikt testdeltagare 

uppfattades dess beteende. Trots att den nyttobaserade-karaktären visade ha en större 

variationsbredd så var medelvärdet för samtliga påståenden väldigt lika. Testdeltagare 

upplevde det som att den finita-karaktären utförde handlingar 4% mer människolikt än den 

nyttobaserade-karaktären men hade en 4% mindre människolik rörelse. Testdeltagarna höll 

även till 6% mer med om påståendet att den finita-karaktären skulle kunna vara kontrollerad 

av en människa än att den nyttobaserade-karaktären skulle kunna vara det. Detta tyder på att 

en spelarkaraktärs handlingar har en större inverkan än en spelarkaraktärs rörelse när det 

kommer till ifall spelare uppfattar spelarkaraktärens beteende som om den är kontrollerad av 

en människa. Variabiliteten hos testdeltagarnas svar är dock väldigt stor vilket leder till att 

skillnaden mellan hur testdeltagare uppfattat de båda spelarkaraktärernas beteende inte är 
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nog substantiell för att slutsatsen om att den finita-karaktärens beteende skulle ha upplevts 

som mer trovärdigt än den nyttobaserade-karaktärens beteende ska kunna dras. 

Det mest intressanta resultatet kommer dock från kapitel 5.2.4 där jämförelsefrågor mellan 

de båda teknikerna ställs. I detta resultat finner 50% av deltagarna att den finita-karaktärens 

beteende upplevs som mest människolikt. Detta motstrider resultaten som presenteras i både 

kapitel 5.2.2 och 5.2.3 där den genomsnittliga skillnaden mellan de två teknikerna endast är 

högst 6%. En möjlig förklaring till detta resultat skulle kunna vara det låga antalet 

testdeltagare som deltog i experimentet. På grund av det låga antalet testdeltagare så ligger 

felmarginalen (Regan, 2006) för jämförelsefrågorna omkring 25 procentenheter. Detta 

innebär att 25–75% av testdeltagarna hade kunnat finna den finita-karaktärens beteende som 

mest människolikt, desamma gäller för den nyttobaserade-karaktärens beteende som 0–50% 

av testdeltagarna hade kunnat funnit som mest människolikt. På grund av denna felmarginal 

är det svårt att använda detta resultat för att dra slutsatsen att den finita-karaktärens beteende 

skulle upplevas som mer människolikt men resultatet pekar dock på det.  

Resultaten i kapitel 5.2.2, 5.2.3 och 5.2.4 tyder på att det endast var en liten skillnad i hur 

människolikt beteendet hos de två karaktärerna upplevdes.  Det fanns inga resultat som visade 

att allierade spelarkaraktärers beteende upplevs som mer människolikt när beteendet är 

modellerat med nyttobaserad AI. Tvärtom pekar resultaten att beteendet hos spelarkaraktärer 

modellerade med finita-tillståndsmaskiner kan upplevas som mer människoliknande men 

resultatet är inte nog statistiskt säkerställt för att denna slutsats ska kunna dras. 

5.3.2 Koppling till karaktärers agerande 

Att koppla hur människolikt beteendet var för spelarkaraktärerna till deras agerande är svårt 

baserat på de resultat som uppnåtts i kapitel 5.2.2 och 5.2.3. Resultaten i kapitel 5.2.3 visade 

att det var en skillnad på 5% mellan hur väl den nyttobaserade-karaktären och den finita-

karaktären agerade. Från tidigare studier om vad som gör att artificiella karaktärer uppfattas 

som trovärdiga av Dill (2012) och Warpefelt (2016) så bör två karaktärer vars beteenden 

uppfattas som lika människoliknande också uppfattas agera väldigt snarlikt. Med den 

standardavvikelse som presenteras i kapitel 5.2.3 för de båda spelarkaraktärernas agerande så 

kan den skillnad som presenteras mellan de båda spelarkaraktärernas agerande bero på det 

låga antalet testdeltagare och därav går det inte dra några slutsatser från resultaten i kapitel 

5.2.3 att en spelarkaraktär skulle agera bättre än den andra spelarkaraktären.  

Resultaten i kapitel 5.2.2 visade att det fanns en stor spridning för båda spelarkaraktärerna 

när det kom till hur oförutsägbart och rationellt testdeltagare upplevde de båda 

spelarkaraktärernas agerande. Den finita-karaktärens agerande upplevdes dock som 12% mer 

oförutsägbart men 7% mindre rationellt och 15% mindre avsiktligt den nyttobaserade-

karaktärens agerande. I resultaten är det en sådan stor skillnad i både variationsbredd och 

medelvärde för hur avsiktligt och oförutsägbart de båda spelarkaraktärerna upplevs agera att 

resultaten tyder på att den nyttobaserade-karaktären upplevs agera mer avsiktligt än den 

finita-karaktären medan den finita-karaktären upplevs agera mer oförutsägbart än den 

nyttobaserade-karaktären.  

Dessa resultat är intressanta då de går både emot den hypotes som framförts för arbetet men 

även tidigare studier av bland annat Dill (2012) och Soni & Hingston (2008) om att 

indeterministiskt beteende hos spelarkaraktärer bör göra dem mer oförutsägbara. En möjlig 

anledning till detta kan vara att den finita-karaktären alltid handlar utifrån vad som anses 
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vara det bästa möjliga valet givet en viss situation. Detta kan då från ett mänskligt perspektiv 

uppfattas som ett oförutsägbart beteende om spelarkaraktären handlar på ett sådant sätt som 

en mänsklig spelare inte hade gjort i samma situation. Detta kan även förklara varför 

testdeltagare uppfattade den nyttobaserade-karaktärens beteende som mer rationellt då 

testdeltagare kan uppfatta den finita-karaktärens val i vissa situationer som oförutsägbara och 

irrationella när de i själva verket är det bästa valet att göra givet situationen.  

Resultaten från kapitel 5.2.2 och 5.2.3 visar att spelarkaraktärernas agerande i genomsnitt 

värderas lika högt av testdeltagare. Vad som är intressant med resultaten är dock att 

spelarkaraktären vars beteende var modellerat med nyttobaserad AI upplevdes agera mer 

avsiktligt och spelarkaraktären vars beteende var modellerat med finita-tillståndsmaskiner 

upplevdes agera mer oförutsägbart. Trots skillnaderna i dessa typer av agerande så finner 

fortfarande testdeltagarna att beteendet hos de båda spelarkaraktärerna skulle kunna 

uppfattas som nästan lika människoliknande. Detta tyder på att både avsiktlighet och 

oförutsägbarhet hos spelarkaraktärer gör att deras beteende upplevs som mer människolikt. 

Detta resultat är då i linje med vad som presenteras av Soni & Hingston (2008) och Warpefelt 

(2016) där de funnit att karaktärer som agerar mer oförutsägbart, rationellt och avsiktligt 

upplevs som mer trovärdiga. Denna studie finner däremot inga resultat som skulle peka på att 

allierade spelarkaraktärer modellerad med nyttobaserad AI skulle upplevas agera mer 

oförutsägbart eller rationellt än spelarkaraktärer modellerade med finita-tillståndsmaskiner. 

Däremot visar resultaten att nyttobaserade-karaktärer kan upplevas agera mer avsiktligt men 

mindre oförutsägbart än finita-karaktärer. 

5.3.3 Påverkan på underhållning 

Resultaten i kapitel 5.2.2 och 5.2.3 visar att testdeltagare upplevde att den nyttobaserade-

karaktärens beteende gjorde den till en 9% mer underhållande medspelare än den finita-

karaktärens beteende. Analysen i kapitel 5.3.1  kom fram till att den finita-karaktären kan 

upplevas som något mer människolik men att det inte finns nog substantiella resultat för att 

dra denna slutsats. Därav anses det att hur människolikt de båda karaktärernas beteende 

upplevdes inte påverkade hur underhållande testdeltagare fann spelarkaraktärerna.  Analysen 

i kapitel 5.3.2 fann däremot att den finita-karaktären upplevdes agera något mer oförutsägbart 

än den nyttobaserade-karaktären men mindre avsiktligt. Detta resulterar i att det enda som 

kan användas för att dra slutsatser om hur underhållande testdeltagare fann 

spelarkaraktärerna är karaktärernas agerande. 

Resultaten visade att testdeltagare upplevde den nyttobaserade-karaktären som agerade 

något mer avsiktligt som en något mer underhållande medspelare än den finita-karaktären 

som upplevdes agera mer oförutsägbart. Varför den finita-karaktären upplevdes som en 

mindre underhållande medspelare kan förklaras av Zeng, et al.:s (2012) arbete där de fann att 

om spelarkaraktärer agerar för oförutsägbart så har det en negativ inverkan på hur 

underhållande spelare tycker att spelarkaraktären är att spela med. Detta kan då innebära att 

den finita-karaktärens agerande uppfattades av testdeltagare som för oförutsägbart för att det 

skulle vara underhållande att spela med och att de då fann att den nyttobaserade-karaktären 

som agerade mer avsiktligt var mer underhållande. Detta skulle även stämma överens med 

den forskning gjord av Warpefelt (2016) som beskriver att en karaktär som agerar mer 

avsiktligt upplevs som mer trovärdig och därav också mer underhållande. Dock likt tidigare 

resultat så är standardavvikelsen för resultaten i kapitel 5.2.3 för hög för att definitiva 

slutsatser om att nyttobaserade-karaktärer upplevs som mer underhållande medspelare än 

finita-karaktärer ska kunna dras. 
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Resultaten i kapitel 5.2.4 visar att 56% av testdeltagare fann att de tyckte mest om att spela 

med den nyttobaserade-karaktären och att de hellre skulle spela med den nyttobaserade-

karaktären igen. 44% av testdeltagarna upplevde den finita-karaktären som roligast att spela 

med och att hellre skulle spela med den finita-karaktären igen. Dock på grund av den 

felmarginal som finns i arbetet baserat på det låga antalet testdeltagare som presenteras i 

kapitel 5.3.1 så skulle resultaten för den nyttobaserade-karaktären kunna ligga mellan 31–81% 

av deltagarnas svar och den finita-karaktären hade kunnat lega mellan 19–69% av deltagarnas 

svar vilket leder till att några definitiva slutsatser inte kan dras från resultaten i kapitel 5.2.4 

för att fastställa att nyttobaserade-karaktärer skulle upplevas som mer underhållande att spela 

med.  

Sammanfattningsvis pekar resultaten från kapitel 5.2.2, 5.2.3 och 5.2.4 att den nyttobaserade-

karaktärens beteende och agerande kan göra att den upplevs som något mer underhållande 

att spela med än den finita-karaktären men att det behövs mer studier om detta för att kunna 

dra definitiva slutsatser. 

5.3.4 Kvalitativa svar i undersökningen 

I enkätundersökningen fanns även en möjlighet för testdeltagare att svara på kvalitativa frågor 

om de allierade spelarkaraktärernas beteende. Målet med denna kvalitativa undersökning var 

att se ifall det fanns några mönster mellan hur testdeltagare svarade på de kvantitativa 

frågorna och hur de såg på de allierade spelarkaraktärernas beteenden.  

De kvalitativa svaren följer dock inga intressanta trender utan visar endast den högst 

subjektiva syn som testdeltagare har vid utvärdering av beteenden hos allierade 

spelarkaraktärer. De kvalitativa svaren pekar också på hur subjektiv testdeltagares syn är på 

vad de anser vara människolikt beteende eller inte, där vissa deltagare uppfattade ett mer 

rationellt beteende som mer människolikt medan andra fann att spelarkaraktärer som agerade 

mer irrationellt hade ett mer människolikt beteende. Därav finns inga resultat som pekar på 

att de kvalitativa svaren i undersökningen skulle följa ett visst mönster eller trend när det 

kommer till utvärdering av de allierade spelarkaraktärernas beteenden. 

5.4 Slutsatser 

Detta arbete har undersökt hur nyttobaserad AI påverkar allierade spelarkaraktärers 

trovärdighet i spel gentemot finita-tillståndsmaskiner. Den uppenbara slutsatsen som går att 

dra från arbetet är att det inte är någon substantiell skillnad mellan nyttobaserade- och finita-

karaktärers beteende i hur människolikt beteendet upplevs. Resultaten från experimentet 

tyder på att  finita-karaktärers beteende kan upplevas som något mer människolikt och därav 

mer trovärdigt än nyttobaserade-karaktärers beteende. Dock på grund av det låga antalet 

testdeltagare och den variationsbredd som finns i arbetet kan inga slutsatser om detta dras 

och det krävs därav fler studier om ämnet för att resultatet ska bli statistiskt säkerställt. 

Resultaten i studien visar att spelarkaraktärernas generella agerande statistiskt sett upplevdes 

som lika bra. Detta skulle stämma överens med tidigare studier från Warpefelt (2016) att om 

karaktärer agerar lika bra bör även deras beteende uppfattas som lika människoliknande 

Resultaten från de enskilda påståendena om spelarkaraktärernas agerande visar dock att den 

finita-karaktärens agerande upplevs som något mer oförutsägbart och mindre avsiktligt än 

den nyttobaserade-karaktärens agerande. Detta kan ha berott på att den finita-karaktären 

alltid utför den bästa möjliga handlingen i en given situation vilket kan leda till att handlingen 
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upplevs som oförutsägbar och irrationell av spelare då det är en handling de själva inte hade 

utfört. Detta kan även anses vara anledningen varför testdeltagare finner att den 

nyttobaserade-karaktären agerar mer avsiktligt än den finita-karaktären.  Då det inte finns 

någon statistiskt substantiell skillnad mellan hur människolikt de båda spelarkaraktärernas 

beteende upplevs samt att deras agerande upplevs generellt som lika bra så har detta 

experiment visat en viktig slutats om hur agerande påverkar spelarkaraktärers trovärdighet. 

Denna slutsats är att både oförutsägbart och avsiktligt agerande leder till att spelarkaraktärer 

upplevs som mer trovärdiga. Arbetet kan dock inte dra några slutsatser till vilken grad dessa 

två ageranden påverkar trovärdighet hos spelarkaraktärer och därav bör ytterligare studier 

om detta område utföras. 

Resultaten visade även att testdeltagare upplevde den nyttobaserade-karaktären som en något 

mer underhållande medspelare än den finita-karaktären. Då de båda spelarkaraktärernas 

beteende upplevdes som lika människoliknande kan detta resultat inte användas för att dra 

några slutsatser om hur trovärdighet hos allierade spelarkaraktärer påverkar hur 

underhållande allierade spelarkaraktärer är att spela med.  Däremot då den nyttobaserade-

karaktären upplevdes agera mer avsiktligt och mindre oförutsägbart än den finita-karaktären 

samtidigt som den upplevdes som mer underhållande tyder resultaten från experimentet på 

att avsiktligt agerande hos spelarkaraktärer gör dem mer underhållande att spela med och att 

ett för oförutsägbart beteende kan göra spelarkaraktärer mindre underhållande att spela med. 

Det behövs dock mer studier för att vidare undersöka relationen mellan spelarkaraktärers 

agerande och hur underhållande de upplevs för att dra några slutsatser om detta. 

Hypotesen för arbetet var att spelarkaraktärer modellerade med nyttobaserad AI skulle 

upplevas som mer trovärdiga på grund av att spelarkaraktärernas agerande skulle upplevas 

mer indeterministiskt, avsiktligt och rationellt. Resultaten gav dock inget stöd för att allierade 

spelarkaraktärer modellerade med nyttobaserad AI skulle upplevas som mer trovärdiga i spel 

än allierade spelarkaraktärer modellerade med finita-tillståndsmaskiner. Resultaten visar 

heller inte på att indeterministiskt beteende hos spelarkaraktärer gör dem mer oförutsägbara 

utan arbetet pekar på motsatsen att deterministiskt beteende gör att spelarkaraktärers 

agerande upplevs som mer oförutsägbart. Detta är intressant då hypotesen var motiverad med 

tidigare forskning om hur indeterministiskt beteende påverkar trovärdighet hos artificiella 

karaktärer. I det experiment som gjorts så är det dock en stor variation i svar från ett begränsat 

antal tesdeltagare vilket leder till en stor felmarginal och standardavvikelse i resultaten. Detta 

kan vara anledningen varför resultatet inte stämde överens med hypotesen men det krävs fler 

studier inom ämnet för att verifiera resultaten och för att kunna dra definitiva slutsatser. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta kapitel ämnar sammanfatta och diskutera resultaten för arbetet. Först i kapitel 6.1 

sammanfattas det arbete som gjorts, i kapitel 6.2 diskuteras arbetet i relation till andra arbeten 

och slutligen i kapitel 6.3 presenteras förslag för framtida arbeten. 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete ämnade att undersöka hur indeterministiskt beteende hos allierade 

spelarkaraktärer påverkade deras trovärdighet i spel gentemot deterministiskt beteende. I 

arbetet jämfördes två allierade spelarkaraktärer där den enas beteende var modellerat med en 

indeterministisk teknik som kallas för nyttobaserad AI och den andras beteende var 

modellerat med en deterministisk teknik som kallas för finita-tillståndsmaskiner. Hypotesen 

för arbetet var att allierade spelarkaraktärer modellerade med nyttobaserad AI skulle upplevas 

som mer trovärdiga i spel, denna hypotes var grundad i tidigare forskning som visat att 

indeterministiskt beteende hos artificiella karaktärer gjorde dem mer trovärdiga, 

underhållande och intressanta (Soni & Hingston, 2008; Sloan, et al., 2011). För att undersöka 

detta genomfördes ett experiment där testdeltagare fick spela med spelarkaraktärer 

modellerade med respektive AI-teknik i två scenarion implementerade i ett actionspel sett 

ovanifrån.  

För att samla data för experimentet fick testdeltagare efter att de spelat scenariona svara på 

en enkätundersökning som bestått av kvantitativa och kvalitativa frågor om 

spelarkaraktärernas beteende och agerande. Enkätundersökningen innehöll nio påståenden 

om de två spelarkaraktärernas beteenden som testdeltagare kunde svara på med en likertskala 

mellan ett och sju. Dessa påståenden var uppdelade i tre kategorier: hur människolikt 

karaktärens beteende upplevdes, hur karaktärernas agerande upplevdes samt hur 

underhållande karaktärens beteende var. Förutom dessa påståendefrågor fanns även tre 

jämförelsefrågor om spelarkaraktärerna som testdeltagare fick besvara. Slutligen fanns även 

en fråga om testdeltagare fann att de kunde särskilja de två spelarkaraktärernas beteende med 

hjälp av experimentet. 

Experimentet utfördes med 16 testdeltagare, samtliga deltagare deltog i hela experimentet och 

svarade på samtliga frågor i enkätundersökningen. Resultaten i enkätundersökningen gav 

inget stöd åt att indeterministiskt beteende hos allierade spelarkaraktärer skulle göra att de 

upplevs som mer trovärdiga. Utan arbetet tyder på att både indeterministiskt och 

deterministiskt beteende hos allierade spelarkaraktärer gör att de uppfattas som lika 

trovärdiga. Resultaten i arbetet tyder dock på att både oförutsägbarhet och avsiktlighet hos 

allierade spelarkaraktärer gör att spelarkaraktärerna uppfattas som mer trovärdiga men 

arbetet kan inte användas för att dra någon slutsats till vilken grad. Intressant nog upplevdes 

spelarkaraktärer vars beteende var modellerat med finita-tillståndsmaskiner som mer 

oförutsägbara och mindre avsiktliga än spelarkaraktärer vars beteenden var modellerat med 

nyttobaserad AI. Resultaten från enkätstudien tyder även på att allierade spelarkaraktärer 

som agerar för oförutsägbart kan upplevas som mindre underhållande att spela med. Dessa 

resultat erhölls dock efter att endast 16 deltagare deltagit i undersökningen, svaren hos 

testdeltagare var även väldigt spridda. Det går därav inte att dra några definitiva slutsatser 

från de erhållna resultaten i arbetet utan mer omfattande undersökningar inom ämnet bör 

göras inom ämnet för att få mer statistiskt säkerställda resultat. 
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6.2 Diskussion 

I detta kapitel presenteras och diskuteras fyra diskussionspunkter, dessa är: trovärdighet som 

mått och dess användning relaterat till spel, användandet av actionspel sett ovanifrån som 

miljö, samhällelig nytta och etiska aspekter och slutligen forskningsetiska aspekter.  

6.2.1 Trovärdighet som mått 

När det kommer till att mäta hur väl artificiella karaktärer beter sig i spel finns diskussioner 

om hur mätning av beteenden hos karaktärer bör ske. Soni & Hingston (2008) diskuterar ett 

sätt att mäta spelarkaraktärer genom att mäta hur intressanta de är för spelare att spela med. 

I ett sådant fall bör spelarkaraktärernas skicklighet vara jämlik med de av spelarna, vidare bör 

spelarkaraktärerna spela på ett mänskligt sätt som uppfattas av spelare som trovärdigt. Bouro 

(2004)  diskuterar däremot att forskning inte bör sträva efter att skapa spelarkaraktärer som 

ökar underhållningsvärdet i spel utan bör istället sträva efter att skapa spelarkaraktärer som 

är så skickliga som möjligt. Högre skicklighet hos spelarkaraktärer skulle enligt Bouro även 

kunna leda till att spelarkaraktärerna blir mer intressanta att spela mot och därav uppfattas 

som mer trovärdiga men att skickligheten hos spelarkaraktärerna inte behöver mäta sig mot 

spelares skicklighet.  

I detta arbete två AI-tekniker undersökts för hur de kan modellera beteenden allierade 

spelarkaraktärer så att spelarkaraktärerna uppfattas som trovärdiga. Detta innebär att 

spelarkaraktärernas beteende har modellerats på ett sådant sätt att deras skicklighet ska vara 

lik spelares skicklighet. Detta val grundade sig främst på de resonemang skrivna av Dill (2012) 

samt Warpefelt (2016) som beskriver att spel är i första hand menade att bringa en specifik 

upplevelse för spelare. För att hjälpa att framföra denna upplevelse beskrivs det att artificiella 

karaktärer bör agera på ett trovärdigt sätt som passar spelupplevelsen. Trovärdighet hos 

artificiella karaktärer är dock ett högst subjektivt mått som varierar kraftigt hos olika spelare. 

Detta visas i kapitel 5.3 där det var en stor variation i svar från testdeltagare om hur de 

uppfattade de allierade spelarkaraktärernas beteende. Att trovärdighet hos artificiella 

karaktärer är subjektivt stöds även av Buckland (2004) som beskriver hur testdeltagare fann 

att beteendet hos artificiella karaktärer i spelet Halo upplevdes som mer trovärdigt och 

intelligent efter en enda ändring som bestod av att öka karaktärernas hälsa.  

Med denna bakgrund går det självklart att ifrågasätta ifall det faktiskt går att mäta 

trovärdighet hos artificiella karaktärer på ett kvantitativt sätt. Författaren anser dock att 

trovärdighet som mått och kvantitativa studier som metod kan vara lönsamt att studera för 

att finna relationen mellan trovärdighet hos artificiella karaktärer och deras beteenden. Detta 

kan framförallt vara användbart för att utveckla tekniker och metoder som kan användas för 

att modellera trovärdiga beteenden hos artificiella karaktärer. Dessa studier kan även vara 

användbara för att finna metoder för att evaluera trovärdighet hos artificiella karaktärer på ett 

icke-subjektivt sätt. Detta skulle kunna leda till metoder som kan säkerställa artificiella 

karaktärers trovärdighet utan påverkan av mänskliga faktorer vilket kan anses vara ett högst 

relevant ämne framförallt i kommersiella spel för att snabbt utveckla trovärdiga karaktärer. 

Det kan även vara relevant för andra syften där karaktärer måste uppfattas som trovärdiga, 

som bland annat att träna av praktikanter med artificiella karaktärer (Dill, 2011).  

6.2.2 Actionspel sett ovanifrån som testmiljö 

I sitt arbete kom Soni & Hingston (2008) fram till att spelarkaraktärer modellerade med 

indeterministiska tekniker upplevdes som mer trovärdiga och underhållande att spela med än 
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spelarkaraktärer modellerade med deterministiska tekniker. Detta stöds även av studien 

utförd av Zeng, et al. (2012) där spelarkaraktärer med ett indeterministiskt beteende 

upplevdes mer trovärdiga än spelarkaraktärer med ett deterministiskt beteende. Från 

experimentet som gjorts i detta arbete fanns dock inga resultat som pekade på allierade 

spelarkaraktärer modellerade med indeterministiska tekniker såsom nyttobaserad AI skulle 

upplevas som mer trovärdiga än allierade spelarkaraktärer modellerade med deterministiska 

tekniker såsom finita-tillståndsmaskiner. En möjlig förklaring till detta kan vara att de 

testmiljöer som Soni & Hingston (2008) och Zeng, et al. (2012) använde sig utav i sina arbeten 

bestod av kommersionella spel. Detta kan ha lett till att spelarkaraktärerna i Soni & Hingstons 

(2008) och Zeng, et al.:s (2012) arbeten utvärderas i mer komplexa miljöer vilket gör att 

skillnaderna i beteende mellan spelarkaraktärer modellerade med indeterministiska tekniker 

och spelarkaraktärer modellerade med deterministiska tekniker ökar. Då detta arbete inte 

fann några resultat som skulle tyda på att indeterminstskt beteende hos allierade 

spelarkaraktärer skulle öka deras trovärdighet i spel går det att diskutera ifall komplexiteten i 

de scenarion som använts i detta arbete är nog komplexa för att indeterministiska tekniker 

ska påverka beteendet hos de allierade spelarkaraktärerna. Om så är fallet går det att diskutera 

trovärdigheten i arbetet och ifall de uppnåda resultaten kan användas. Författaren anser dock 

att även om komplexiteten i de scenarion som använts inte varit nog komplexa för att det ska 

vara någon skillnad mellan indeterminstskt och deterministiskt beteende hos 

spelarkaraktärerna i arbetet så är även detta ett relevant resultat som bör tas i beaktning. 

Arbetet öppnar även upp till mer forskning om hur miljöer påverkar trovärdighet hos 

karaktärer modellerade med determinstiska och indeterminstiska tekniker. 

Sloan, et al. (2011) fann i sitt arbete att artificiella karaktärer modellerade med nyttobaserade 

tekniker upplevdes agera mer dynamiskt och oförutsägbart än artificiella karaktärer 

modellerade med finita-tillståndsmaskiner. Detta resulterade i att karaktärerna modellerade 

med nyttobaserade tekniker upplevdes som mer intressanta. Inga resultat i detta arbete 

pekade på att spelarkaraktärer modellerade med nyttobaserad AI skulle upplevas som mer 

oförutsägbara eller intressanta än spelarkaraktärer modellerade med finita-

tillståndsmaskiner. Sloan, et al. (2011) utvärderade dock artificiella karaktärers beteenden i 

en miljö där det var tydligt vilka val en karaktär kunde utföra givet en situation. Detta var inte 

fallet i detta arbete där det till synes kunde finnas flera möjliga val en spelarkaraktär kunde 

utföra i en situation. Det blir då svårt för tesdeltagare att förutspå exakt vad den allierade 

spelarkaraktären kommer utföra för handling i en situation även om spelarkaraktärens 

handling bestäms helt deterministiskt. Det bör enligt författaren därav utföras mer forskning 

kring hur deterministiskt och indeterministiskt beteende hos artificiella karaktärer påverkar 

deras trovärdighet i olika spelgenrer. 

6.2.3 Samhällelig nytta och etiska aspekter 

Detta arbete har undersökt ett delområde inom artificiell intelligens och framförallt fokuserat 

på AI-tekniker som används för att modellera beteenden hos artificiella karaktärer. De två 

teknikerna som framförallt har tittats på har varit nyttobaserad AI och finita-

tillståndsmaskiner som framförallt används inom spelindustrin (Dill, 2012; Millington & 

Funge, 2009). Forskning och utveckling av trovärdiga artificiella karaktärer är ett stort ämne 

inom framförallt spelindustrin (Dill, 2012) men är även ett viktigt område i många andra 

industrier. Exempelvis används artificiella karaktärer för att träna praktikanter inom bland 

annat militären (Buede, et al., 2013) där praktikanter får träna med artificiella karaktärer för 

att bland annat lära sig hantera kulturskillnader mellan länder och för att träna sig i hur 
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bemötanden med människor i krigsdrabbade områden bör ske (Dill, 2011; Buede, et al., 2013).  

För att kunna ge en realistisk simulation av hur människor kan agera och besvara på olika 

handlingar och bemötanden så behöver karaktärer inneha komplexa beteenden så att de kan 

reagera på de små nyanser som sker vid mänsklig interaktion (Dill, 2011). För att kunna 

hantera dessa komplexa scenarion behöver karaktärer modelleras med AI-tekniker som är 

lämpade för detta. Desto mer forskning som sker inom området desto snabbare kan det leda 

till framsteg som kan bidra till bättre träningsprogram där människor kan träna bemötanden 

inom flera olika områden. Därav kan detta arbete ses som väldigt samhällsnyttigt i avseende 

på användandet av trovärdiga artificiella karaktärer inom olika samhällsområden. 

På lång sikt kan forskning kring trovärdiga karaktärer leda till forskning kring trovärdiga 

robotar. Forskning om trovärdiga robotar kan då användas för att ersätta mänsklig arbetskraft 

i flera jobb som används i samhället just nu. Bland annat kan robotar ta över jobb som lärare 

på skolor, doktorer i sjukhus eller till och poliser och domare. I sådana fall finns ett behov av 

robotar som kan både agera effektivt men även mänskligt för att människor ska kunna lita på 

dem. Robotar har redan börjat ersätta människor i vissa delar av samhället men många finner 

det svårt att lita på dem (Waytz, et al., 2014). Detta kan enligt Waytz, et al.  (2014) bero på det 

agentliknande beteendet som många robotar uppvisar gör det svårt för människor att finna 

samhörighet med robotar. De visade i sitt arbete att robotar som uppvisar ett mer 

antropomorft beteende litas mer på av deltagare än robotar som uppvisar ett mer agentlikt 

beteende. Detta innebär att forskning inom ämnen som hur robotar och artificiella karaktärer 

kan förmedla mänskliga och trovärdiga beteenden samt forskning kring AI-tekniker som kan 

användas för att förmedla människolika beteenden kan ses som väldigt relevant och 

samhällsnyttigt för att i framtiden skapa trovärdiga robotar som kan användas inom alla 

sektorer av samhället. 

Ifall robotar utvecklas till det stadium där de ersätter ut människor i samhället väcks dock ett 

antal etiska frågor kring detta. För det första vem bär ansvaret ifall robotar eller artificiella 

karaktärer stöter på en bugg eller en felberäkning som gör att de missbedömer en situation 

eller handlar felaktigt. En sådan bugg skulle kunna leda till förödande omständigheter både 

fysiskt och psykiskt för människor. Det går även att ställa frågan ifall robotar hör hemma i alla 

delar av samhället, bör till exempel en robot få ha det sista ordet i en domstol. Kommer det 

någonsin bli möjligt att modellera mänskliga känslor i en robot som gör att de kan göra val 

baserat på vad som vi människor anser vara rätt och fel och inte endast statistik eller fakta. 

Detta leder även in på etiska frågor ifall AI-tekniker som är nog sofistikerade för att kunna ge 

robotar känslor och ett eget medvetande utvecklas; bör då robotar även få samma rättigheter 

som vi människor har. Levy (2009) diskuterar bland annat om robotar kräver lön för de jobb 

de utför bör vi då ge dem det eller kan det anses moraliskt rätt att förslava robotar. Dessa 

etiska problem och frågor som diskuteras här har dock inga direkta svar men kan komma bli 

ett stort problem inom en snar framtid om utvecklandet av trovärdiga artificiella karaktärer 

och robotar fortsätter. 

6.2.4 Forskningsetiska aspekter 

I detta experiment deltog 16 deltagare, baserat på den stora variabilitet som visades i 

resultaten går det att diskutera hur statistiskt säkerställt resultatet är i detta arbete och ifall 16 

testdeltagare kan anses vara tillräckligt med deltagare. Då endast 16 deltagare deltagit har 

varje deltagare haft ett stort inflyttande på resultaten, därav går det inte säkerställa att 

resultaten inte hade ändrats ifall fler deltagare hade deltagit i arbetet. Ur ett forskningsetiskt 

perspektiv är det då möjligt att diskutera ifall 16 testdeltagare är tillräckligt för att resultatet 
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från experimentet ska anses vara trovärdigt. I Soni & Hingstons (2008) arbete deltog 23 

testdeltagare som kan har varit en anledning till de mer definitiva resultaten de erhöll i sin 

undersökning. Resultatet kan även bero på det som diskuterades i 6.2.2 att Soni & Hingston 

modellerade beteenden till spelarkaraktärer i ett redan kommersiellt spel. Ett kommersiellt 

spel innehåller förmodligen mer komplexa scenarion än scenarierna använda i denna studien. 

Rimligtvis kan det då vara så att scenarierna använda i detta arbete inte är nog komplexa för 

att skillnaden mellan de allierade spelarkaraktärernas beteenden modellerade med 

indeterministiska och deterministiska tekniker ska kunna urskiljas. Ifall detta var fallet skulle 

det kunna förklara den endast marginella variationen in de båda spelarkaraktärernas 

beteende som presenterades i detta arbete. 

En annan forskningsetisk fråga som bör tas upp är ifall resultat från testdeltagare som ansåg 

att de inte kunde särskilja mellan de två spelarkaraktärerna i arbetet bör tas bort eller behållas. 

Resultaten i kapitel 5.2.1 visade att en testdeltagare inte kunde särskilja beteendet hos de två 

spelarkaraktärerna. Trots detta behölls testdeltagarens svar för resterande del av 

enkätundersökningen och presenterades tillsammans med de andra testdeltagarnas svar. 

Forskningsetiskt är det en svår fråga ifall dessa resultat bör behållas eller uteslutas, en kan 

diskutera för att svaren från testdeltagare som inte kan särskilja beteendet hos 

spelarkaraktärerna förgiftar svaren i resterande del av undersökning och bör därav uteslutas.  

Författaren för detta arbete valde dock att innesluta svaren från dessa testdeltagare, detta 

beslut grundade sig främst på hur den tidigare studien utförd av Soni & Hingston  (2008) valt 

att använda sina resultat där de inkluderat alla svar även från testdeltagare som fann att de 

inte kunde särskilja spelarkaraktärerna i deras arbete. 

I detta arbete fick testdeltagare som deltog i experimentet spela igenom båda scenariona med 

de båda allierade spelarkaraktärerna innan de fick svara på enkätundersökningen. Detta 

innebar att deltagare spelade runtomkring 30 minuter och spelade med båda 

spelarkaraktärerna innan de svarade på enkätundersökningen. Det går att diskutera ifall tiden 

som testdeltagare fick spela gjorde att de bättre kom ihåg beteendet av den spelarkaraktär som 

de spelade sist med än den andre spelarkaraktärens beteende. I fall det är så skulle resultatet 

kunna påverkas av vilken ordning testdeltagarna spelade med spelarkaraktärerna. Det går då 

att diskutera om experimentet bör ha utförts likt studien av Soni & Hingstons (2008) där 

testdeltagare fick spela en session med en spelarkaraktär och sedan svara på påståenden om 

hur deltagaren uppfattade dennes beteende innan testdeltagaren fick spela med nästa 

spelarkaraktär. I detta arbete är det dock slumpvis valt vilken spelarkaraktär testdeltagare 

börjar att spela med vilket gör att varje testdeltagare inte spelar med samma spelarkaraktär 

sist. Detta bör resultera i att experimentlängden inte påverkar resultat nämnvärt när 

experimentet utförs med en större mängd testdeltagare men kan ha påverkat resultatet i detta 

arbete då detta arbete undersöktes med ett begränsat antal deltagare. 

I experimentet som utfördes fanns även en svag variation i speltid mellan hur länge 

testdeltagarna spelade med de allierade spelarkaraktärerna. Målet med varje scenario var att 

överleva så många vågor som möjligt och i den implementation som testdeltagare fick spela 

fanns ingen inbyggd minimi- och maximi-gräns för hur länge testdeltagare kunde spela med 

de allierade spelarkaraktärerna. Detta kunde leda till att testdeltagare spelade längre med en 

spelarkaraktär i ett scenario än med en annan. Det går att diskutera ifall en testdeltagare som 

fick mer tid att spela med en spelarkaraktär än en annan påverkade dess uppfattning om 

spelarkaraktärens beteende. Det kan i ett sådant fall påverka trovärdigheten för arbetet och 

bör tas i beaktande. Generellt sätt så var dock speltiden i många fall väldigt lika men små 
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variationer uppkom, författaren anser att dessa små variationer inte bör affektera resultatet i 

en större skala men då antalet testdeltagare är begränsat kan resultatet till viss del påverkas 

av speltiden. 

För att säkerställa att implementationen och utvecklingen av arbetet är forskningsetiskt har 

implementationen av arbetet utvecklats på ett sätt som underlättar upprepbarhet av arbetet. 

Till största möjliga mån har språkspecifika designval vid utvecklandet av AI-teknikerna och 

resterande del av implementationen undvikits. Detta för att tillåta att experimentet ska kunna 

återskapas i flera miljöer vilket skulle kunna behöva göras i framtiden ifall att Unity3D inte 

längre finns tillgängligt. Om Unit3D inte finns tillgängligt blir dock flera delar av arbetet 

otillgängligt som bland annat Unity3Ds inbyggda AI-system som används för att styra rörelse 

hos spelarkaraktärerna och de grafiska tillgångar som använts till arbetet. Detta kan medföra 

svårigheter när det kommer till att upprepbarhet av arbetet, dock så undersöktes det i detta 

arbete de implementerade AI-teknikernas förmåga att fatta beslut för allierade 

spelarkaraktärer i spel. På grund av detta bör inte arbetet påverkas i alltför stor skala ifall 

andra AI-tekniker används för att styra bland annat rörelse hos spelarkaraktärerna.  

6.3 Framtida arbete 

Detta arbete fann inga resultat som pekade på att allierade spelarkaraktärer modellerade med 

nyttobaserad AI skulle upplevas som mer trovärdiga än allierade spelarkaraktärer 

modellerade med finita-tillståndsmaskiner. Resultatet erhölls dock efter att ett lågt antal 

testdeltagare deltagit i studien vilket kan ha lett till stora felmarginaler i resultatet. I ett 

kortsiktigt perspektiv skulle därav en mer utförlig studie kunna utföras med ytterligare 

testdeltagare för att på så sätt validera det resultat som detta arbete erhållit. I en sådan studie 

skulle även data om hur många testdeltagare som inte kan särskilja de två spelarkaraktärerna 

åt kunna samlas in och undersökas för att på så viss förbättra arbetet ytterligare. 

I det korta perspektivet skulle även fler scenarion kunna utformas för att undersöka hur 

testdeltagare upplever allierade spelarkaraktärers beteenden i mer komplexa scenarion eller 

scenarion som innehåller andra mål som spelarna behöver klara av. Från vad som kunnat ses 

i annan forskning av bland annat Soni & Hingston (2008) så kan förmodligen beteendet hos 

spelarkaraktärer uppfattas annorlunda ifall de presenteras i andra scenarion eller miljöer. I 

ett större perspektiv skulle de båda AI-teknikerna även kunna implementeras i ett 

kommersiellt spel likt Soni & Hingstons (2008) och Zeng, et al.:s (2012) studie. Detta skulle 

förse arbetet med en mer komplex miljö som kan användas för att utvärdera hur 

indeterministiskt beteende hos allierade spelarkaraktärer påverkar deras trovärdighet i 

komplexa spelmiljöer.  I en sådan miljö skulle förmodligen utvärdering av hur trovärdigt 

allierade spelarkaraktärer upplevs vara mer precis vilket även skulle leda till mer pålitliga 

resultat i arbetet. 

För framtida arbeten skulle även enkätundersökningen kunna utformas annorlunda för att 

tillåta mer specifika påståenden om de båda allierade spelarkaraktärernas beteenden. 

Enkätundersökningen skulle då kunna inkludera mer påståenden om vad som påverkar 

allierade spelarkaraktärers trovärdighet i spel baserade på studier av bland annat Warpefelt 

(2016) och Dill (2011). I framtida arbeten skulle det även vara möjligt att undersöka mer 

precist hur underhållande beteendet hos spelarkaraktärer upplevs och om indeterministiskt 

eller deterministiskt beteende orsakar vissa beteenden som får spelarkaraktärer att upplevas 

som mer eller mindre underhållande. I ett större perspektiv skulle då även studier kring 
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alternativa sätt att utvärdera hur testdeltagare uppfattar artificiella karaktärers beteenden 

kunna utföras för att på så sätt minska hur subjektiva svaren är i undersökningen. Tremblay 

& Verbrugge (2013) använder i sitt arbete en matematisk funktion för att räkna ut hur 

intensivt ett scenario är för spelare och hur intensiteten ändras baserat på vilken typ av AI-

teknik som används för att modellera beteendet hos allierade spelarkaraktärer. 

Utvärderingssätt som innehåller matematiska analyser av hur testdeltagare spelar snarare än 

testdeltagares uppfattning av spelarkaraktärer kan på så viss minska hur subjektiva resultaten 

är i arbetet och bör undersökas i framtida studier. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur spelarkaraktärer modellerade med 

indeterministiska- och deterministiska-tekniker upplevs när de jämförs med en verklig 

mänsklig spelare. I ett sådant arbete skulle testdeltagare kunna spela både med mänskliga 

spelare och spelarkaraktärer där utförandet kan vara likt ett turing-test (Russel & Norvig, 

2010) där testdeltagare inte får veta om det är en verklig spelare eller en spelarkaraktär de 

spelar med. Ett sådant arbete skulle kunna ge mer utförlig information för hur människolikt 

beteendet hos spelarkaraktärer upplevs när det jämförs med en verklig människas beteende. 

I ett sådant arbete skulle det även vara intressant att använda undersökningsmetoder som 

integreras med själva spelet. Hingston (2010) presenterar i sitt arbete ett vapen som används 

för att skjuta fiender som spelaren tror är spelarkaraktärer. Detta innebär att fiender som blir 

skjutna oftare i spelet upplevs som mindre trovärdiga. En sådan metod skulle kunna leda till 

mer tillförlitliga resultat då testdeltagare inte behöver minnas något om spelarkaraktärerna 

utan gör sin bedömning i själva spelet. Detta öppnar även upp för framtida arbeten kring hur 

trovärdighet hos artificiella karaktärer bör utvärderas och hur dessa utvärderingssätt kan 

integreras med spelmekanikerna i spelet. 

I kapitel 6.2.3 diskuteras artificiella karaktärer i andra områden än spel som bland annat 

robotar. I ett ännu längre och större perspektiv skulle forskning och studier kring dessa ämnen 

vara intressanta att utföra. Studier kring hur antropomorfa beteenden som Waytz, et al. (2014) 

tar upp i sitt arbete hos robotar bör implementeras skulle då kunna utföras. Vad för AI-

tekniker som passar bäst när det kommer till implementation av trovärdiga beteenden hos 

framförallt robotar som behöver ta hänsyn till verkligheten och inte endast existerar i en 

simulerad värld skulle även då gå att undersöka. Slutligen skulle det då även i ett framtida 

arbete vara intressant att utföra studier kring robotar som utför människoliknande handlingar 

och sedan göra en jämförande undersökning mellan robotar och människor som utför samma 

handling. Kommer testdeltagare i ett sådant arbete uppfatta både robotens och människans 

beteende som lika människolikt eller kommer deltagare att uppfatta människans beteende 

som mer människolikt just för att det är en människa som utför handlingen. 
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