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Sammanfattning
Slumpmässighet är ett välutforskat akademiskt ämne genom sannolikhetslära, statistik
och till vis del även datavetenskap. Slumpen används också mycket inom spel och
spelande för att introducera element av osäkerhet. Trots detta är den intuitiva
förståelsen av slump hos människor missvisande och leder till felaktiga slutsatser som
gambler’s och hot-hand fallasierna. Vilka fallasier en individ uppvisar beror mycket på
de omständigheter som osäkerheten presenteras i. Dock är mycket av forskningen på
området fokuserad kring ren informationspresentation, inte den mer komplexa
kontextualisering som existerar i spel där mycket av informationen är sammanhängde.
Detta arbete undersökte hur slump tolkas av spelvana individer i en enklare
spelkontext där testdeltagare dels gjorde ett urval mellan slumpmässiga element som
påverkade dem direkt, och dels fick det göra en bedömning av fiendes svårighet.
Resultatet visade på en blandning av gambler’s och hot-hand fallasierna. Dock behövs
mer data för att kunna dra några generaliserande slutsatser. Utöver att samla in mer
information inom arbetets ämnesområde visade även undersökningen på andra
forskningsområden som är av intresse: att undersöka slumps representations inverkan
på tolkning, att undersöka hur fördröjning mellan exponering och urval gör skillnad på
uppfattningen av slump, samt att undersöka möjligheter att kvantifiera kontexter.
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1 Introduktion
Detta arbete redovisar en undersökning som gjorts om vana spelarens bedömning av
stokastiska variabler i två spelkontexter. Även om slump som koncept är svårt att definiera
är dess beteende en väl förstådd vetenskap inom matematik och är något som används till
många olika ändamål, bland annat datorsimuleringar och digitala spel. De senare använder
slumpen för att skapa olika spelupplevelser. Dock uppvisar människor vissa tendenser när
det kommer till att bedöma slumpmässighet, de faller offer för fallasier som leder till
systematiska fel och slutsatser som inte stämmer med verkligheten, som exempelvis
gambler’s och hot-handed fallasierna. Detta beror ofta på att människan tar till heuristiker
för att göra det lättare att analysera information.
Problemet är således vana spelares bedömningsförmåga av stokastiska variabler i olika
kontexter som leder till att olika utfall blir mer eller mindre fördelaktiga. Två kontexter
används i arbetet: en som är direkt kopplad till testdeltagares prestation och den andra är en
bedömning av en fiendes prestation. Bedömningförmågan mättes genom att låta
testdeltagare göra två stycken urval för varje kontext där de skulle särskilja mellan olika
viktningar av stokastiska variabler. En viktning var uniform, en viktning hade väntevärde
större än den uniforma, och den sista viktningen hade ett väntevärde lägre än den uniforma.
För att testa detta skapades ett enklare spel i spelmotorn Unity (Unity Technologies. 2017) i
vilken testdeltagare går igenom ett enkelt narrativ där de behöver göra bedömningar på
slump. För att mäta testdeltagarnas prestation användes tre mätvärden: exakthet, tidsåtgång
och protokoll, vilket svarar mot att mäta huruvida de kunde urskilja viktningarna korrekt,
hur mycket information de använde innan de fattade sitt beslut, samt att kvalitativt
undersöka deras beslutsprocess.
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2 Bakgrund
Detta kapitel ger en genomgång av vad den stokastiska variabeln är och hur den används,
samt slumpmässighetens förhållande till deterministiska maskiner och simulationer.
Kapitlet innehåller även slumpmässighetens roll i digitala spel och människans uppfattning
av slump.
Det är viktigt att understryka att detta arbete inte försöker definiera vad slump är. Den
diskussion om huruvida slump kan existera eller inte är filosofisk och innefattar både
klassisk fysik och kvantfysik (Elias m.fl. 2012:139-141; Scott 2017) och går utanför omfånget
av detta arbete.

2.1 Statistisk slumpmässighet
Sannolikhetslära är den matematiska domänen för slump och förekommer inom statistik. Ett
centralt begrepp för att tala om slumpmässighet är det stokastiska försöket vilket Løvås och
Karlsson (2006:62-63) beskriver utifrån tre kriterier:
1. Utfallsrummet är känt. Det vill säga att alla värden som den stokastiska variabeln kan
anta är definierade. Utfallsrummet betecknas med S och de enskilda utfallen med e1 ,
e2  , … , en  ( Løvås och Karlsson 2006:62-63).
2. Ett, och endast ett, utfall kan inträffa för ett givet försök.
3. Det är okänt vilket utfall som kommer att ske innan försöket.
Delmängder av utfallsrummet kallas för en händelse och den betecknas med versaler. En
händelse inträffar när utfallet från ett stokastiskt försök tillhör händelsens delmängd. Det är
möjligt för flera händelser att inträffa simultant om de delar utfall i sina definitioner (Løvås
och Karlsson 2006:63-65).
Det är också viktigt att göra skillnad på empiriska sannolikhetsfördelningar och teoretiska
1
modeller. För en tolvsidig tärning är utfallsrummet {1, 2, ..., 12} och varje utfall har 12
chans

att inträffa, enligt den teoretiska modellen. Om man tar en tärning och kastar den kan den
empiriska datan visa på att just den tärningen har utfall med större sannolikhet att inträffa
(Løvås och Karlsson 2006:156-158). Det är därför viktigt när en teoretisk modell skapas att
faktiskt genomföra testning och mäta hur mycket den empiriska verkligheten avviker från
den teoretiska modellen.

2.1.1 Sannolikheter och modeller
Løvås och Karlsson (2006:65-73) skriver att sannolikheten för att en händelse sker för ett
givet utfall betecknas P (från engelskans probability) och har ett värde som går från 0 till 1.
Exempelvis en händelse A, vilken har en ¼ chans att inträffa, skulle skrivas som P(A) = 0,25.
Stokastiska försök faller i ett av de följande tre sannolikhetsmodellerna (Løvås och Karlsson
2006:65-71):
1. Om varje utfall har samma sannolikhet att inträffa i ett utfallsrum är den likformig.
Delmängd A av utf allen
Den tas fram genom P (A) =
.
Alla utf all
2. Om fallet inte är 1. men kan genom att göra upprepade försök ta fram sannolikheter
för olika händelser är det en relativ frekvens, det vill säga att det handlar om
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frekvensbaserad sannolikhet vilken tas fram genom P (A) =

Antal gånger A inträf f ar
Antal f örsök gjorda

. Det är

viktigt att komma ihåg att resultatet kan variera mellan olika testomgångar
(variabilitet).
3. Om varken 1. eller 2. fungerar behöver sannolikheten uttryckas som subjektiv
sannolikhet där grad av tro för en händelse ger sannolikhet för utfallen.
Händelser kan dessutom vara beroende av andra händelser, det vill säga att de är betingade.
Ett exempel kan vara att dra ett kort ur en kortlek där varje draget kort förändrar
sannolikheten vad nästa kort kan vara. Med andra ord kan det sägas att händelse A och
händelse B inträffar, P (A∩B) . Uttrycket för en betingad händelse är P (A|B) =

P (A∩B)
P (B)

(Løvås

och Karlsson 2006:81-91). En händelse kan alternativt vara oberoende, vilket betyder att
händelser inte påverkar varandras sannolikhet. Om en åttasidig tärning kastas tre gånger har
varje utfall ⅛ chans att inträffa i varje kast. Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra huruvida
händelser är oberoende eller inte, men de fallen som de är oberoende gäller P (A|B) = P (A)
och P (A∩B) = P (A) · P (B) , samt att A och B är disjunkta när P (A∩B) = 0 (Løvås och
Karlsson 2006:91-97).

2.1.2 Slumpmässighet och repetition
Stokastiska variabler visar karaktärsdrag om försöket upprepas. Mönster börjar då uppstå
och i teorin om oändligt många försök kan beteendet för en stokastisk variabel beskrivas.
Uppsättningen av data kan beskrivas med olika statistiska verktyg som faller inom två
kategorier, dels genom centralmått och dels genom spridningsmått. Tre viktiga centralmått
är, enligt Løvås och Karlsson (2006:35-40):
● Typvärde, det mest förekommande värdet.
● Median, i en sorterad lista är detta det mittersta värdet.
av alla värden
● Medelvärde, Summan
.
Antal värden
Dock räcker det inte bara med att bruka centralmåtten för att beskriva det statistiska
betendet hos en stokastisk variabel. Det behövs även en förståelse för utfallsvariation, vilket
görs genom spridningsmått. Løvås och Karlsson (2006:40-44) beskriver följande:
● Variationsvidd, differensen mellan det största och det minsta värdet. Visar bredden
av möjliga värden.
● Standardavvikelse, σ , är ett mått på hur mycket utfallen avviker från medelvärdet.
Beräknas som √variansen , se nedan.
●

antal

1
Varians, σ 2 ,se även standardavvikelse ovan, beräknas genom antal−1
∑ (xi − x)2 , där xi
i=1

är de insamlade värdena och x är medelvärdet av dessa.
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Utöver central- och spridningsmått kan även det förväntade värdet (väntevärdet) plockas
fram. Detta värde representerar ett teoretiskt genomsnitt som baseras på utfallens
sannolikheter att inträffa enligt formeln nedan (Løvås och Karlsson 2006:125-129):
μ = E (X) = ∑ xi · P (X = xi )
alla xi

2.2 Slump och deterministiska system
Det är svårt för ett deterministiskt system, som en dator, att generera äkta slumpmässighet
(National Research Council 1992:65; Ross 2006:41; Scott 2017). För att generera något som
kan liknas vid slumpmässighet behövs en källa av slump, vilket ofta kallas för en seed. Med
en seed kan en random number generator (RNG) generera en större sekvens mer eller
mindre slumpmässiga nummer genom en deterministisk process (Ross 2006:41-91). Det är
möjligt att använda fysiska processer för att generera seed:en, exempelvis genom att
använda en webbkamera för att ta bilder av en vägg full av lavalampor (Scott 2017) eller
andra kaotiska och/eller dissipativa processer. Det är möjligt att använda dessa processer för
att generera slumpmässiga nummer utan att bearbeta dem genom en deterministisk
procedur. Dock lyfter det amerikanska National Research Council (1992:1-2, 65-66) fram att
de är förhållandevis långsamma samt att de kan generera korrelationer mellan nummer och
är därmed inte praktiska att använda för längre sekvenser. Dessvärre kvarstår ett problem
oavsett hur man går tillväga för att generera slumpmässighet och det kan sammanfattas i
osäkerhetsparadoxen:
If a deterministic function is unpredictable, then it is difficult to prove
anything about it; in particular, it is difficult to prove that it is unpredictable.
National Research Council (1992:66)
Det visar sig dock att äkta slumpmässighet inte är nödvändigt. För simulering blir den
deterministiska naturen av pseudorandomness av nummergenerering önskvärt. Detta
kommer från två egenskaper hos sekvenser som tas fram genom deterministiska processer
(National Research Council 1992: 65-67):
1. Man behöver endast generera en seed för att få en tillfredsställande slumpmässighet.
2. Man kan återskapa resultat, genom att använda samma seed.

2.3 Spel och slumpmässighet
Slumpmässighet är ett vanligt element i digitala spel, Elias m.fl. (2012:142-143) tar som
exempel upp skada i realtidsstrategispel. Men olika spel använder slump på olika sätt och till
olika grad. Nedan följer några exempel på olika spel som använder slump på olika sätt:
● Armello (League of Geeks 2015) gör en fysiksimulering av tärningskast för att skapa
slumpmässighet. Tärningarna som kastas har olika symboler som svarar till olika
effekter i olika sammanhang. Spelarkaraktärens egenskaper avgör hur många
tärningar som kastas för en given situation.
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●

●
●

XCOM 2 (Firaxis Games 2016) presenterar procentvärden som visar hur sannolik en
handling är för att lyckas. Användaren kan studera de val hen kan göra för en given
situation och bedöma vilka risker hen är villig att ta.
Europa Universalis IV (Paradox Development Studio 2013) använder slump för att
utlösa händelser i spelet och som en del av hur strider beräknas.
The Elder Scrolls III: Morrowind (Bethesda Game Studio 2002) spelar
slumpmässighet in på huruvida en karaktär lyckas träffa en fiende med sitt vapen,
kasta en besvärjelse, eller övertala en av spelets karaktärer.

Inget av ovanstående spel skulle vara det samma om slumpelementen togs bort. Dock
medför slumpen vissa problem. Människor gillar förutsägbarhet (Elias m.fl. 2012:144-166),
vilket är i direkt motsättning till slumpmässighet. Det blir också mer komplext för en spelare
att navigera om samma handling kan ha olika utfall, vilket i sin tur även gör det svårare för
spelare att analysera misstag som huruvida en förlust beror på slumpen eller på de val de
gjort. I värsta fall leder detta till en känsla av att val inte har någon betydelse för vem som
vinner. Trots detta är slumpmässighet ett återkommande tema i spel. Elias m.fl.
(2012:144-166) argumenterar för dessa nackdelar men också de fördelar som
slumpmässighet bidrar med:
● Egokrycka, slumpen kan ge en spelare något att skylla sin förlust på.
● Variation, även när ett spel spelas en andra eller tredje omgång kan slumpen ge
spelaren en ny upplevelse då utfallen inte nödvändigtvis är desamma.
● Beräkningsprestation, det finns mindre press hos spelaren att utföra komplicerade
beräkningar för att hitta rätt beslut.
● Intressanta utfall, det finns en viss spänning i att inte veta utfallet på förhand.
I spel blir det därför viktigt att förstå när slump är bra och när slump är dåligt då det både
finns för- och nackdelar med att introducera slumpmässiga element vilka kommer att
påverka spelaren på olika sätt (Elias m.fl. 2012:137-150).

2.4 Människan, heuristiker och osäkerhet
Elias m.fl. (2012:143) anmärker att människans natur är ökänd för att vara oförutsägbar.
Dock betyder inte detta att människan inte går att studera. Kognitionsvetenskap är en
kombination mellan olika forskningsfält: psykologi, lingvistik, socialantropologi, filosofi,
neurovetenskap och artificiell intelligens. Denna tvärvetenskap ger insikt i människors
beteenden, styrkor, och svagheter (Smith och Kosslyn 2009:xi-xiii, 1-43).

2.4.1 Problemlösning, algoritmer och heuristiker
När det kommer till problemlösning är det fördelaktigt att använda ett algoritmiskt
tillvägagångssätt genom att metodiskt genomföra en procedur som i slutändan kommer att
ge en korrekt lösning. Exempelvis finns det algoritmer för att lösa Rubiks kub (TheCubicle.us
2017; Hecker & Banerji. 2018). Dock kräver detta att metoden har memorerats och
mödosamt genomförs. I många, mer vardagliga, situationer har folk inte en algoritm för att
lösa problem. Det krävs då stor mental ansträngning för att metodiskt komma fram till en
lösning. Dessutom har vissa problem inte en korrekt lösning då dessa kan vara upp till tycke
och smak. Det finns till och med problem vars lösning skulle ta resten av universums
5/39

existens att lösa för de mest kraftfulla datorerna mänskligheten har (Fortnow 2013:1-10; Pati
m.fl. 2002). Människor är begränsade i hur mycket de klarar av att mentalt anstränga sig och
därför tar de till enklare tumregler som generellt ger rätt svar. Dessa tumregler kallas för
heuristiker och underlättar för människor att tackla komplicerade problem. De kan också
leda till felaktiga slutsatser, de flesta känner igen detta första gången de plockar upp en olöst
Rubiks kub. Det är svårt att intuitivt förstå att det ofta krävs att man går ifrån ett tillstånd
som är nära måltillståndet för att komma närmare en faktiskt löst kub (Kahneman m.fl.
1990:xi-xiii, 3-4, 18-20; Smith och Kosslyn 2009:11-13, 367-407, 412-421; Elias m.fl.
2012:29-36).

2.4.2 Osäkerhet, bedömning och fallasier
“Jag tror att…” är en fras som indikerar att en individ är osäker men trots detta har gjort en
bedömning. Frågan är hur en människa fattar ett beslut i en situation där de inte har perfekt
information, det inte finns något korrekt svar, eller där det finns andra faktorer som skapar
osäkerhet? Det visar sig att människor överlag tenderar att förlita sig på en uppsättning
heuristiker, vilket givit upphov till allmänna bias hos människor som kan studeras. Nedan
följer en genomgång av de mest relevanta av dessa fallasier, det finns givetvis fler men de
faller utanför ramarna för detta arbete (Kahneman m.fl. 1990:3-4, 18-20).
När en fråga ställs om huruvida A tillhör B använder människor representativa heuristiker.
Dessa heuristiker underlättar tankeprocessen för en individ att se sammanband. Dock har
det visat sig att människan tenderar att göra systematiska fel med dessa heuristiker, vilket
leder till en svårighet att naturligt förstå problem av probabilistisk natur. En av dessa logiska
fallgropar är att överskatta representativiteten hos små stickprov mot en större population,
vilket med andra ord innebär att människor tenderar att inte ta regression mot medelvärdet i
beaktning i sina representativa heuristiker. Ett exempel på när detta blir en fallasi är när en
slumpmässig process producerar en sekvens av samma värde får människor överlag
uppfattningen att motvärdet borde slås i en uppföljande sekvens så att slumpmässigheten
balanserar ut sig, det vill säga att om det har varit en sekvens av höga värden bör detta följas
upp med en sekvens av låga värden. Denna fallasi kallas ofta för Gambler’s fallacy och
observeras i sammanhang där människor bedömer slumpmässiga processer, exempelvis
rouletthjul eller tärningsspel (Kahneman m.fl. 1990:4-11; Tversky och Kahneman. 1990a;
Kahneman och Tversky. 1990a; Kahneman och Tversky. 1990b; Bar-Hillel. 1990; Tversky
och Kahneman. 1990b; Matthews 2013). Motsvarande finns också Hot hand fallacy vilket är
en fallasi som innebär att om en sekvens av framgång uppvisas tenderar folk att tro att
framgången kommer att fortsätta. Denna fallasi dyker upp i kontexter där människor
bedömer prestation, exempelvis hos atleter. Ju fler framgångar som uppvisas i rad ju
troligare bedömer folk att nästa också kommer vara en framgång. Hot hand och Gambler’s
Fallacy visar sig vara två sidor av samma mynt och är mer beroende på kontexten i vilken
informationen presenteras än själva informationen (Matthews 2013; Warren m.fl. 2017).
Hsu m.fl. (2010) visade dock i en studie att människan kan urskilja mer slumpmässiga från
mindre slumpmässiga processer. Detta står i kontrast till den vedertagna synen som bland
andra Elias m.fl. (2012:140) hävdar, att människan inte är bra på att särskilja slump då de
tenderar att läsa mönster där de inte finns. Hsu m.fl. lyfter att denna syn kan vara
överskattad.
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Människor har också uppvisat en tendens att bedöma information baserat på hur
lättåtkomlig den är. Detta leder dem till olika biaser. En av dessa bias är tendensen att
överskatta lättåtkomlig information som mer frekvent än information som är svårare att
komma åt. Till detta kommer också att människor har lättare att ta till sig information som
handlar om vardagliga händelser, det vill säga att de är lätta att föreställa sig. Av detta
kommer en mänsklig tendens att felskatta information och dra felaktiga korrelationer
baserat på hur människor tar till sig information. Detta leder också till att människan
tenderar att överskatta sin egen prestation då den interna informationen är lättare att hämta
och förstå än information om andras prestationer (Kahneman m.fl. 1990:11-14; Tversky och
Kahneman. 1990c; Ross och Siocly. 1990; Taylor. 1990; Kahneman och Tversky. 1990c).
När en människa ombeds att lösa ett problem på kort tid spelar ordningen i vilken problemet
presenteras en relevant roll. Det visar sig att människan förankrar sig i det som presenteras
först och försöker att lösa problemet utifrån den punkten, vilket kan leda till att samma
problem kan få olika uppskattningar av samma människor, ett exempel är sorterad sekvens
av siffror mellan 1 och n som antingen är i stigande eller sjunkande ordning. Människor både
uppfattar det som svårare och har högre felfrekvens med sekvensen som står i sjunkande
ordning, {n, … , 2, 1}, än vad de har med den stigande sekvensen {1, 2, … , n} (Kahneman
m.fl. 1990:14-18).

2.4.3 Träning, kunskap och skevhet
Elias m.fl. (2012:29-35) diskuterar hur kunskaper och övning påverkar en individs
heuristiker inom området. De beskriver en process där en individ klättrar upp för ett
heuristiskt träd vilket innebär att individen utvecklar heuristiker som bättre passar
verkligheten. Dessa heuristiker är också mindre benägna att leda till systematiska fel
och/eller producerar oftare rätt resultat än de heuristiker som brukas av nybörjare. Detta
gäller även en persons förmåga att analysera och tänka probabilistiskt. Det visar sig att
individer som är kunniga inom statistik och sannolikhetslära är mindre benägna att uppvisa
Gambler’s fallacy än de som är okunniga inom ämnet. Dock gör träning inte en individ
immun mot att uppvisa fallasier (Kahneman m.fl. 1990:18-19).
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3 Problemformulering
Det finns många exempel på hur slumpmässighet kan användas och representeras i spel. Allt
från små värden här och där till centrala element som hela spel är byggda kring. Oavsett hur
spel använder sig av slumpen har det en inverkan på spelarens upplevelse, både i positiv och
i negativ bemärkelse (Elias m.fl. 2012:137-150).
För att underlätta problemlösande använder människor sig av heuristiker, dock kan dessa
leda till systematiska fel som i sin tur leder till felaktiga slutstsatser. Det finns intuitiva
heuristiker som leder till att människor överlag uppvisar gemensamma fallasier. Bland dessa
faller förståelsen för hur slumpmässighet fungerar och leder många till att missuppfatta
stokastiska försök. Men både kunskap och kontext påverkar hur individer uppfattar problem
och kan leda till att individer fattar olika beslut på samma problem (Lichtenstein m.fl. 1990;
Smith och Kosslyn 2009: 412-421; Elias m.fl. 2012:29-36; Matthews 2013).
Frågeformulering: För spel är frågan huruvida kontextuella faktorer påverkar en spelares
förmåga att uppskatta slumpmässighet. Detta arbete syftar till att undersöka denna facett av
vana spelares bedömningsförmåga. Är det så att i olika kontexter ser människor slumpartade
mönster på olika sätt - med bias för vad som är bra för dem i kontexten. När kontexten är att
lägre värden är fördelaktiga kommer testdeltagare att värdera dessa värden som bättre
slumpade än ett värde som statistiskt är mer slumpmässigt? I korthet:
Hur bedömer vana spelare stokastiska värden i två olika
spelkontexter som inverkar olika på vad som är ett fördelaktigt utfall
för spelaren?

3.1 Metodbeskrivning
För att undersöka frågeställningen gjordes en studie i vilken testdeltagarna gjorde en
bedömning av olika stokastiska värden. För detta arbete användes tre olika stokastiska
variabler vilka är distinkt skilda, se även tabell 2:
1.
Uniform stokastisk variabel, alla utfall är lika sannolika.
2.
En stokastisk variabel som ger ett medelvärde lägre än den uniforma, underviktad.
3.
En stokastisk variabel som ger ett medelvärde högre än den uniforma, överviktad.
Frågeställningen krävde också att det fanns kontextualisering. I syfte att sätta rimliga ramar
för kontexten användes två motstående kontexter, en där det är fördelaktigt med höga
värden och en när det är fördelaktigt med låga värden. Detta gjordes genom artefakten där
testdeltagare använder ett enkelt skattesystem i vilket testdeltagaren använder förmågor
(utbytbart med vapen i detta arbete) för att skada en virtuell fiende. Fienden i sin tur
kommer att försvara sig och reducera skadan. Artefakten följer ett narrativ som har följande
struktur för att skapa kontexten:
1.
Testa förmågor.
1.1.
Välj den starkaste förmåga.
1.2.
Den valda förmågan plockas bort.
2.
Testa kvarvarande förmågor.
2.1.
Välj den starkaste av de kvarvarande förmågorna.
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3.

Använd förmågan för att besegra fienden.
3.1.
Välj vilken fiende som var starkast.
3.2.
Den valda fienden plockas bort.
3.3.
Välj vilken fiende som var svagast.
Detta betyder att testpersonen bes att särskilja de olika viktningarna från varandra. Vilka
viktningar som efterfrågas vid varje urval beskrivs i tabell 1 nedan.
Tabell 1: Efterfrågade urval, definierar vad korrekta svar är.
Förmåga
Urval
Efterfrågade
viktningsval

Fiende

Starkast

Kvarvarande

Starkast

Svagast

Hög

Uniform

Hög

Låg

Tillsammans med kravet på distinkta stokastiska variabler ledde detta till att artefakten
behövde ha tre förmågor och tre fiender. För detta använder förmågorna och fienderna olika
set av värden, för förmågorna används {X⋲ℤ, 1≤X≤20} och för fienderna används {Y⋲ℤ,
1≤Y≤10}. De tre viktningarna för varje set beskrivs i tabell 2 nedan. Över upprepade attacker
kommer ett väntevärde uppkomma som beskrivs i tabell 3, detta innebär att statistiskt sett
kommer det ta ett förväntat antal attacker för en förmåga att döda en fiende baserat på hur
mycket liv den fienden har.
Tabell 2: Definition av väntevärden för viktningarna.
Väntevärden

Låg

Uniform

Hög

Förmåga

9.5

10.5

11.5

Fiende

4.5

5.5

6.5

Tabell 3: Väntevärden för skada.
Fiende\Förmåga

Låg

Uniform

Hög

Låg

5

6

7

Uniform

4

5

6

Hög

3

4

5

För att mäta slumpmässigheten användes de statistiska verktyg som etablerades i kapitel 2.1
Statistisk slumpmässighet (central- och spridningsmått) och för att stärka undersökningens
reliabilitet (Østbye och Larsson 2008:40-41) ställdes krav på artefakten: att dessa
stokastiska variabler håller dessa skillnader. Detta innebar att medelvärdet får inte avvika
mer än ±0.05 från varje viktnings väntevärde, se tabell 2 ovan. Detta gör att viktningar alltid
är minst 0.9 från varandras medelvärde och som högst 1.1 ifrån varandra. Det finns dock en
risk att dessa värden hamnade för nära varandra för att testdeltagarna skulle kunna märka
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en skillnad. Omvänt finns risken att värdena sätts för långt ifrån varandra och att det då blir
för enkelt att urskilja mellan variablerna.
För att besvara frågeformuleringen om hur väl människor kan bedöma slump och hur de går
tillväga för att fatta sitt beslut om vad som är slumpmässigt eller inte, behövdes data samlas
in. För undersökningen användes tre mätvärden: exakthet, responstid och protokoll.
1. Exakthet är ett mått på hur korrekt en testdeltagare kan bedöma stokastiska
sekvenser, se tabell 1. Detta ger ett objektivt och kvantitativt mätvärde. Dock behöver
denna typ av mätvärde en större testgrupp för att kunna ge indikationer eller
tendenser hos en population (Smith och Kosslyn 2009:27; Østbye och Larsson
2008:40-41, 158-211; Løvås och Karlsson 2006:9-17).
2. Responstid är också ett kvantitativt mått som mäter hur lång tid det tar för en
testdeltagare att utföra en uppgift. För denna studie mäts responstid genom att
undersöka hur många datapunkter testdeltagaren behöver innan hen fattar ett beslut.
Liksom med exakthet kräver även denna kvantitativa data en större testgrupp för att
vara meningsfull (Smith och Kosslyn 2009:27; Østbye och Larsson 2008:40-41,
158-211).
3. Protokoll innebär att kvalitativt samla information från testdeltagarna genom att
avsluta testet med en intervju. Mätvärdet syftar till att undersöka testdeltagarnas
metoder för att komma fram till de val de gjorde. Dessvärre är inte alltid människor
medvetna om sin kognitiva processer, vilka kan ske undermedvetet eller på en
bråkdels sekund, samt att generaliseringar och tendenser kan vara svåra att utröna
(Smith och Kosslyn 2009:27; Østbye och Larsson 2008:40-41, 99-129).
Det går att med olika mätvärden komplettera data och motverka en enskild svaghet. För de
mätvärden som valts för denna studie täcker protokoll eventuella mätfel vad gäller exakthet
och responstid. Beträffande mätvärdet exakthet kan mätfel uppstå om en testdeltagare
slumpvis väljer fiende och handling vilket framkommer genom protokoll. På samma sätt
täcker protokoll för responstid då testdeltagaren inte nödvändigtvis tar till sig den
information hen får från artefakten. Tillsammans ger dessa operationella mätvärden
undersökningen dess definitionsmässiga validitet (Østbye och Larsson 2008:40-41).
För att testet ska ge relevant data för spel krävs det att testdeltagarna har erfarenhet av spel
och spelande. För studien anses det tillräckligt om deltagaren spelar mer än en gång i veckan
för att anses som spelvan. Studenter vid Högskolan i Skövdes program för
dataspelsutveckling utgör en demografi som passar väl med detta krav.
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4 Genomförande
Detta kapitel redovisar utvecklingsprocessen av artefakten och de val som gjorts på vägen,
från val av slumpmekanism till utformning av kontext. Kapitlet avslutas också med en
pilotstudie vilken tjänar som validering av att artefakten och studien kan besvara
frågeställningen.
Utvecklingen av artefakten skedde både med C++ som en konsolapplikation i de tidiga
stegen och med C# i Unity (Unity Technologies. 2017) spelmotor för de senare. Detta gjordes
för att snabbt kunna experimentera kring slumpalgoritmer i C++ och sedan överföra
resultatet till C# och Unity där utveckling av kontexten är enklare. Detta är också
anledningen till att all kod i detta kapitel beskrivs som pseudokod, vilket är densamma för de
två programmeringsspråken.

4.1 Statistisk verifiering
Det första steget för att kunna skapa artefakten var att skapa ett verktyg för att analysera
slumpdata. Detta innebär att bryta ner en sekvens av värden till statistisk data (Løvås och
Karlsson 2006:35-44, 125-129), vilket kan användas för att utvärdera slumpmässigheten i en
given sekvens.
Resultat Analys(lista<heltal> sekvens)
Resultat resultat = nytt Resultat
minsta = minsta värdet i sekvens
största = största värdet i sekvens
resultat.variationsvidd = största - minsta
lista<heltal> hink
för alla heltal t i sekvens
summa += t
hink[t]++
resultat.typvärde = de index i hink med högst värde
resultat.medelvärde = summa / sekvens.antal
sortera(sekvens)
resultat.median = mittersta värdet i listan sekvens
för alla heltal t i sekvens
resultat.varians += (t - resultat.medelvärde)^2
resultat.varians *= 1 / (sekvens.antal - 1)
resultat.standardavvikelse = sqrt(resultat.varians)
returnera resultat
Figur 1: Pseudokod för den statistiska analyseringen.
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Implementationen av pseudokoden ger en rad statistiska värden utifrån vilka en bedömning
kan göras, både i att utvärdera slumpalgoritmers slumpmässighet och att sätta upp villkor
som säkerställer att de ramar som satts i metoden följs.
Tabell 4: Output från den statistiska analysen. Unity C# koden har mekanismer som håller
sekvensen inom de satta begränsningarna.
Output från C++ koden

Output från Unity C# koden

- Analyze sequence The Bucket
| Number of 1's: 3 ***
| Number of 2's: 6 ******
| Number of 3's: 5 *****
| Number of 4's: 2 **
| Number of 5's: 1 *
| Number of 6's: 5 *****
| Number of 7's: 3 ***
| Number of 8's: 5 *****
General measurements
| Sum: 134
| Amount: 30
| Minimum: 1
| Maximum: 8
Central measurements
| Mean: 4.466667
| Median: 4.000000
| Type value: 2
Distribution measurements
| Range: 7
| Variance: 6.119538
| Standard deviation: 2.473770

[...]
Statistical analysis of the random sequence resulted in:
1{0} 2{3} 3{2} 4{5} 5{1} 6{2} 7{3} 8{6} 9{3} 10{5}
Central
Mean: 6.5
Median: 7
Type value: 8
Distribution
Range: 8
Variance: 7.36206896551724
Standard deviation: 2.71331334114075

4.2 Algoritmer för slump
Då pseudorandomness används i båda programmeringsspråken behöver dessa initieras för
att inte ge samma utfall vid varje test. För att uppnå detta används tid: antalet sekunder
sedan första januari 1970 kl. 00:00 UTC (cplusplus.com. 2017; Microsoft. 2018;Unity
Technologies. 2018). Som tidigare förklarats i kapitel 2.2 Slump och deterministiska system
(National Research Council 1992:1-2, 64-67; Ross 2006:41-49; Scott 2017) är denna metod
tillräcklig för denna typ av simulering av slump.
Tre olika metoder undersöktes för att välja slumpalgoritm: omodifierad slump, viktad slump
och självkorrigerande slump. Figur 2 nedan visar den grundläggande omodifierade
slumpalgoritmen. Denna metod valdes bort då den inte går att styra och ger starkt varierande
resultat mellan olika sekvenser av samma längd.
class Omodifierad
konstruktor(antal sidor)

12/39

max = antal sidor
initiera slump mekanism
slumpa()
slumpa()
// simulerar tärningar
värde = slumpmekansim [1, max]
granska()
returnera värde
Figur 2: Pseudokod för omodifierad slumpalgoritm.
En slumpalgoritm vilken styr utfallsrummet mot att efterlikna ett satt väntevärde är väl
lämpad för artefaktens krav, då detta skulle innebära att även vid få utfall så representeras
dess satta viktning. Figur 3 nedan är ett försök att skapa en sådan slumpalgoritm vilken
självkorrigerar för att hålla utfallen i linje med ett satt väntevärde. Även om resultatet
överensstämde bättre med kraven visade sig denna algoritm ha en tendens att falla i olika
cykliska beteenden, där den växlade mellan några få värden. Det vill säga att den inte längre
visade slumpmässighet även om medelvärdet och standardavvikelsen var bättre än vid andra
metoder. Denna benägenhet var också svår att komma ifrån och därför kunde inte denna
algoritm användas.
class Självkorrigerande
konstruktor(mål, antal sidor)
väntevärde = mål
max = antal sidor
för varje sida
sida.värde = sidan nummer
sida.viktning = 1
initiera slump mekanism
återställ()
återställ()
medelvärde = väntevärde
kast = summa = 0
slumpa()
slumpa()
värde = rng()
kast++
summa += värde
medelvärde = summa / kast
granska()
returnera värde
13/39

rng()
avvikelse = väntevärde - medelvärde
viktning = 0
för varje sida
sida.viktning = värde baserat på avvikelse och sida.värde
viktning += sida.viktning
slump = slumpmekansim [1, viktning]
för varje sida
slump -= sida.viktning
om slump <= 0
returnera sida.värde
Figur 3: Pseudokod för självkorrigerande slumpalgoritm.
En del av den självkorrigerande slumpalgoritmen är den viktade, den finns som sista steget i
Figur 3 ovan och som självstående i figur 4 nedan. Problemet med denna algoritm är att
varje händelse måste enskilt viktas med ett heltal och i förlängningen betyder detta att
väntevärdet måste beräknas på förhand. För artefakten används viktningen i tabell 5 nedan.
class Självkorrigerande
konstruktor(lista<heltal> källa)
för varje heltal i källa
viktning.värde = index + 1
viktning.frekvens = källa[index]
vikt += viktning.frekvens
initiera slump mekanism
slumpa()
slumpa()
värde = rng()
granska()
returnera värde
rng()
slump = slumpmekansim [1, vikt]
för varje sida
slump -= sida.frekvens
om slump <= 0
returnera sida.värde
Figur 4: Pseudokod för viktad slumpalgoritm.
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Tabell 5: Viktningen som används i artefakten.
Väntevärde
Förmågor

Fienden

Låg

9.5

4.5

Uniform

10.5

5.5

Hög

11.5

6.5
Viktning av förmågor

1-10

11-20

Låg

3

2

Uniform

1

1

Hög

2

3
Viktning av fiender

1-5

6-10

Låg

7

3

Uniform

1

1

Hög

3

7

Den viktade algoritmen för slump har fördelen att den går att vikta till skillnad från den
omodifierade algoritmen och den beter sig fortfarande slumpartat till skillnad från den
självkorrigerande algoritmen. Av dessa anledningar valdes den viktade algoritmen trots att
den uppvisade samma svaghet som den omodifierade, i det att den varierar stort. Problemet
var att det inte gick att säkerställa kraven när det ena efter det andra värdet plockades
stokastiskt. För att möta artefaktens krav var det därför nödvändigt att använda en slumpad
sekvens istället för att slumpa varje enskilt värde. Nästa steg var att granska sekvensen för att
se att den uppfyllde de satta kraven. Om sekvensen inte gjorde detta skapades en ny, vilken
på samma sätt granskades. Denna giriga (engelskans greedy) metod upprepades tills det att
en sekvens som möter kraven hade slumpats fram, även vid mindre sekvenser. I artefakten
har dessa sekvenser 30 värden, vilka blandas om när alla 30 förbrukats och sekvensen börjar
räkna från början igen. Dock gör detta ingen skillnad (National Research Council 1992:
65-67; Elias m.fl. 2012:137-150) utifrån användarens perspektiv då värdena fortfarande beter
sig stokastiskt.
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[...]
The Bat used the following distribution:
1{3} 2{3} 3{3} 4{3} 5{3} 6{7} 7{7} 8{7} 9{7} 10{7}
It's a High distribution
Target mean: 6.5
Mean tolerance: 0.05
Maximum variance: 35
Statistical analysis of the random sequence resulted in:
1{0} 2{3} 3{2} 4{5} 5{1} 6{2} 7{3} 8{6} 9{3} 10{5}
Central
Mean: 6.5
Median: 7
Type value: 8
Distribution
Range: 8
Variance: 7.36206896551724
Standard deviation: 2.71331334114075
[...]
Figur 5: Output exempel från Unity C# koden om slumpfördelningsverifiering. Detta skrivs
även ut i ett textdokument som komplementerande information. Den första serien av
nummer är viktningen som används följt av de begränsningar som satts. Till detta följer den
statistiska analys som genomfördes på den på förhand skapade sekvensen.

4.3 Kontextualisering
För studien var det nödvändigt att artefakten är kontextualiserad för att kunna besvara
frågeställningen. Två varianter av hur detta kan göras utforskades under utvecklingen av
artefakten. Den första varianten var att låta kontexten ligga utanför artefakten. Kontexten
skulle vara något som testpersonen blev informerad om i början av testet och att artefakten
endast agerade som en demonstration av olika slumpkällor, se figur 6. Testdeltagarna skulle
välja den av färgerna som uppförde sig mest uniformt. Detta test skulle också behöva tre
olika testgrupper som hade olika kontexter, vilka sedan skulle jämföras mot varandra.
Motiveringen till att göra på detta sätt var att hålla testet så enkelt och fokuserat som möjligt.
Dock är det svårt att argumentera för att denna framställning har någon reell koppling till
spel och att kontexten inte blir en påverkande faktor för testdeltagarna då den endast
existerar verbalt. På grund av dessa argument valdes denna metod och artefakt bort.
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Figur 6: Artefakt som presentation av
slumpgenerering. Varje färg har en egen
viktning och värdena uppdateras två gånger
i sekunden.
Figur 7: Tidigare version av artefakten i
vilken spelaren anfaller en fiende.
Resultatet av attacker redovisas i en logg
som innehåller de fyra senaste attackerna.
För att göra kontexten till en explicit del av artefakten utvecklades därför ett enkelt spel i
vilket testdeltagaren använder förmågor för att göra skada, se figur 7 ovan. Förmågorna gör
1-20 i skada och fienden försvarar sig med 1-10. När en fiendes liv går ner till noll byts den ut
mot nästa, det finns tre fiender som följer ordningen {Bat, Slime, Fox} - det vill säga när
räven dör läggs en ny fladdermus fram. När användaren känner sig redo att göra en
bedömning uppmanas hen att trycka på next-knappen vilket gör att scenen byts, se figur 8
nedan, i vilken användaren väljer den fiende och den förmåga som mest betett sig som en
uniform fördelning.
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Figur 8: Efter att testdeltagaren har tryckt next i figur 7 byts scenen till denna skärm där
valet av vilken fiende och vilken förmåga som betedde sig mest som en uniform fördelning
utförs. Figuren är från en äldre iteration av artefakten, versionen som användes för studien
har varje val för sig.
Valet användaren gör, utfallen hen sett och den statistiska analysen sparas undan i ett
textdokument för att senare kunna analyseras, se figurerna 9 och 10.
The participant made the following selection
Fox as the most fair enemy, which had a high distribution
Poison as the most fair ability, which had a normal distribution
Figur 9: Exempel på lagring av testdeltagarnas val.
[...]
84: Radioactive with 9 against Bat's 7 resulting in 2 damage
85: Biohazard with 9 against Bat's 2 resulting in 7 damage
86: Poison with 7 against Bat's 1 resulting in 6 damage
87: Radioactive with 9 against Bat's 3 resulting in 6 damage
88: Biohazard with 9 against Bat's 6 resulting in 3 damage
- New enemy is Slime 89: Poison with 11 against Slime's 1 resulting in 10 damage
90: Radioactive with 11 against Slime's 2 resulting in 9 damage
91: Biohazard with 10 against Slime's 4 resulting in 6 damage
[...]
Figur 10: Utdrag från en lagrad stridslogg.
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Dock hade även denna framställning svårt att hävda att kontextualiseringen skulle vara
meningsfull för testdeltagarna. För att lösa detta sattes narrativet från metoden explicit in
artefakten, narrativet presenteras genom textrutor (se figur 11 nedan) som sker mellan
strider och urval. Vilket också innebär att artefakten får fyra delar som val utförs i, samt tre
delar som innehåller stid. Med detta narrativ fick artefakten totalt 14 delar i följande
ordning:
1. Testets introduktion, etiska aspekter och testes anknytning till Högskolan i Skövde.
2. Narrativ introduktion, figur 11.
3. Strid mot en attrapp, en fiende utan liv som inte blockar och inte kan dö.
4. Urval av förmågor där målet är att plocka ut den starkaste förmågan.
5. Narrativ där testdeltagaren blir informerad att deras val försvann och att de nu
behöver göra ett nytt val.
6. En till strid mot en attrapp, dock saknas förmågan som valdes i del 5.
7. Val av kvarvarande förmågor där testdeltagarens uppmanas plocka den starkaste.
8. Narrativ om att nästa steg är en strid mot fiender och att testdeltagaren ska
uppmärksamma fiendens relativa styrka.
9. Strid mot fienden, fungerar som tidigare iteration med skillnaden att endast
förmågan de valde i del 7 är tillgänglig.
10. Narrativ som ber testdeltagaren att välja vilken fiende som var starkast.
11. Urval av fiender med uppmaning att välja den starkaste fienden.
12. Narrativ som ber testdeltagaren att välja den svagaste av de kvarvarande fienden.
13. Urval av fiender med uppmaning att välja den svagaste fienden.
14. Narrativ epilog som tackar för deltagandet.
Delarna i artefakten som hanterar urval fungerar som den tidigare iterationen med
skillnaden att de endast har förmågor eller fiender att välja mellan, samt att vad som finns
tillgängligt beror på tidigare val. Anledningen att tidigare val plockas ur är förhindra att
samma val görs två gånger.
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Figur 11: Textdel av artefakten, intro.

4.4 Pilotstudie
I syfte att visa att metoden ger korrekt resultat utfördes en pilotstudie som omfattade två
testdeltagare som uppfyllde det satta kraven: spelar mer än en gånger i veckan. Vardera test
varade mindre än 10 minuter och resultatet är sammanställt i tabellerna 6-10 nedan. Notera
att tabellerna 8 och 9 blir längre med antalet testdeltagare.
Tabell 6: Figurbias. Sammanställning av utfallet av testdeltagarnas val i avseende till
förmågor och fiendens representation.
Poison

Biohazard

Radioactive

Starkast förmåga

1

1

0

Näst starkast för.

1

0

1

Bat

Slime

Fox

Starkast fiende

1

0

1

Svagast fiende

1

0

1
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Tabell 7: Viktningbias. Artefakten ber testdeltagaren att finna den höga och uniforma
viktningen för förmågorna. Artefakten ber också testdeltagaren att finna den höga och låga
viktningen för fienderna.
Fråga \ Viktning

Låg

Uniform

Hög

Starkast förmåga

2

0

0

Näst starkast för.

0

1

1

Starkast fiende

0

1

1

Svagast fiende

2

0

0

Tabell 8: Sammanställning av testdeltagarnas vals medelvärden, samt sammanräkning av
dem för att ge medelvärdet av varje val.
Förmåga (förväntat väntevärde)

Fiende (förväntat väntevärde)

Starkast (11.5)

Andra val (10.5)

Starkast (6.5)

Svagast (4.5)

9.50

11.53

5.50

4.50

9.46

10.50

6.50

4.53

Medelvärden (och median) på medelvärderna
9.48

11.02

6.00

4.52

Tabell 9: Hur många datapunkter varje testdeltagare tog fram innan de gick vidare. Första
valet är att plocka starkaste förmågan, andra valet är att plocka den näst starkaste förmågan
och det tredje valet är att urskilja den starkaste och den svagaste fienden.
Första valet

Andra valet

Tredje valet

11

6

68

53

25

71

Medelvärde på antal datapunkter
32

15.5

69.5

Tabell 10: Fördelning av testdeltagare som använde mer av en metod eller förlitar sig på sin
intuition, baserat på den de svar de gav i intervjundelen.
Metod

Intuition

Totalt

1

1

2
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Utifrån den kvalitativa delen av undersökningen, intervjuer, kan följande beteenden
angående testdeltagarnas tillvägagångssätt för att bedöma stokastiska försök utrönas:
● Testdeltagare förlitar sig förhållandevis små mängder datapunkter för att skapa sig
en uppfattning.
● Serier av höga/låga värden gör starkt intryck på testdeltagarens uppfattning av
viktning.
● Testdeltagarna bedömde fiendens svårighet baserat på hur många slag det tog att
döda dem.
Hur mycket generaliseringar en studie kan göra är direkt anknytet till den mängd data som
samlats in. För pilotstudien har endast två tester gjorts, vilket innebär att ingen
generalisering kan göras. Dock visar pilotstudien att den data som samlas in är användbar
för att besvara frågeställningen. Tabellerna 7-9 redovisar den kvantitativa delen av
undersökningen som svarar till testgruppens förmåga att korrekt urskilja slumpmässighet.
Den kvalitativa intervjun kan användas för att finna tendenser hos testpersoner och tabell 10
redovisar fördelningen av de som förlitar sig på metod eller intuition. Samt att informationen
i tabell 6 kan användas för att upptäcka eventuell bias för de figurer används i artefakten.
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5 Utvärdering
Målet med arbetet var att undersöka hur vana spelare bedömer stokastiska värden i två olika
kontexter som inverkar på vad som är ett fördelaktigt utfall för individen. I detta kapitel
redovisas resultatet av undersökningen, analysen och de slutsatser som drogs ur resultaten.

5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen omfattade 8 testdeltagare från Högskolan i Skövde, specifikt studenter från
högskolans program för dataspelsutveckling. Testdeltagarnas resultat samlades in anonymt
och androgynt och skiljs endast i numrering: testperson x. Numret kommer ifrån ordningen i
vilket testdeltagarna deltog i undersökningen där testperson 1 var den första och testperson
8 var den sista. Samtliga testdeltagare svarade att de under normala omständigheter spelar
digitala spel två eller fler gånger i veckan. Tabell 11 nedan är sammanställningen av studiens
kvantitativa resultat och tabell 12 är studiens kvalitativa resultat.
Tabell 11: Insamlad kvantitativ data. I första kolumnen för varje svar står varje
urvalsmoment som testdeltagaren genomförde. Kolumnen för namn visar resultatet av vad
deltagaren valde för varje fråga med namnet det hade i artefakten. Kolumnen för viktningen
visar på vilken kategori av viktning valet hade och medelvärde kolumnen visar instansens
relevanta statistiska värde. Responstidskolumnen visar hur många datapunkter varje
deltagare tog för varje urvalsmoment.
Testperson 1
Fråga \ Val

Namn

Viktning

Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Radioactive

Låg

9.466...

5

Andra Vapen

Biohazard

Hög

11.533...

3

Starkast djur

Slime

Hög

6.5

71

Svagast djur

Fox

Low

4.466...

Testperson 2
Fråga \ Val

Namn

Viktning

Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Poison

Uniform

10.533...

7

Andra Vapen

Radioactive

Låg

9.466...

4

Starkast djur

Fox

Hög

6.466...

102

Svagast djur

Bat

Uniform

5.533...

Testperson 3
Fråga \ Val

Namn

Viktning
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Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Radioactive

Hög

11.533...

41

Andra Vapen

Poison

Uniform

10.466...

14

Starkast djur

Bat

Låg

4.533...

18

Svagast djur

Fox

Hög

6.533...

Testperson 4
Fråga \ Val

Namn

Viktning

Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Radioactive

Låg

9.533...

6

Andra Vapen

Biohazard

Hög

11.466...

3

Starkast djur

Fox

Låg

4.533...

66

Svagast djur

Bat

Hög

6.466...

Testperson 5
Fråga \ Val

Namn

Viktning

Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Radioactive

Hög

11.466..

3

Andra Vapen

Poison

Uniform

10.466..

2

Starkast djur

Slime

Låg

4.5

87

Svagast djur

Bat

Hög

6.533...

Testperson 6
Fråga \ Val

Namn

Viktning

Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Radioactive

Uniform

10.533...

8

Andra Vapen

Poison

Hög

11.5

9

Starkast djur

Bat

Låg

4.5

64

Svagast djur

Slime

Hög

6.533...

Testperson 7
Fråga \ Val

Namn

Viktning

Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Biohazard

Hög

11.533...

17

Andra Vapen

Poison

Uniform

10.466...

17

Starkast djur

Fox

Uniform

5.5

89
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Svagast djur

Slime

Låg

4.466...

Testperson 8
Fråga \ Val

Namn

Viktning

Medelvärde

Responstid

Starkast Vapen Biohazard

Låg

9.466...

4

Andra Vapen

Poison

Uniform

10.5

2

Starkast djur

Slime

Låg

4.466...

87

Svagast djur

Bat

Uniform

5.533...

Tabell 12: Insamlad kvalitativ data. Sammanställningen är baserad på de intervjusvar som
skrevs ned i sammanband med intervjun. Testpersonerna identifieras via siffror (#). Figur
avser förmågor och fiendens representation. Observationer refererar till testledarens
observationer.
#
1

Intervjusvar
●
●

●
●
●
2

●

●

●

●

Intuition eller metod?
○ Metod - mycket analytiskt
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
○ Starkaste förmåga: Testa olika attacker, ofta och höga slag [ignorerade
poison: tolkad skadetyp] fick högre utfall.
○ Andra valet: Poison gjorde låg skada på öppnings slaget så valde
biohazard.
○ Arbiträrt valde förmåga, samlade data och sedan beräknade.
○ Fienden: Uteslutingsmetoden baserat på data på två sista, kollade på
hur mycket skada varje slag gjorde.
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Höga utfall.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Intressant, har man spelat D&D har man koll på principen om slump.
Observationer
○ Uppvisade bias mot symboler och namn.
Intuition eller metod?
○ På vapnet, de första kollade lite på skada och tog på magkänsla.
○ Andra vapnet jämförde jag.
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
○ Kollade på värdena, dock kommer jag inte riktigt ihåg för fienderna.
Kollade på ren skade output för vapen.
○ För Fienden bristfällig uppmärksamhet, men valde den som tog
längst/kortast tid att döda.
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Kollade efter samlingar av höga/låga värden för förmåga.
○ Hur lång tid det tog att döda fienden.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Nej.
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3

●

Observationer
○ Inga.

●

Intuition eller metod?
○ Metod - försökte se om de ökade eller sänktes
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
○ Förmåga: analysera försökte se mönster - hittade inga. Valde den som
lät coolast.
○ Fienden: fick bara en. Tänkte kolla efter mönster - hur mycket de
skyddade.
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Stigande eller sjunkande utfall.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Nej
Observationer
○ Slogs bara mot Bat - svaga monster var ren gissning - och valde vapen
efter coolhet.

●

●
●
●

4

●
●

●
●
●
5

●
●

●
●
●
6

●
●

Intuition eller metod?
○ Strukturerad intuition.
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
○ Förmågorna: mest från mig själv vilken skadetyp skulle vara farligast för
mig.
○ Fienden: först tidsmässig [vilken kändes ta den tog längst tid] och
färgmässigt. Typ av djur, koppling till verkligheten och RPG
konventioner.
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Hur mycket skada gick igenom.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Nej
Observationer
○ Tolkad figur och färger för val
Intuition eller metod?
○ Intuition.
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
○ Vapen: Testa varje vapen en gång och tog den som slog högst.
○ Fiende: Slog tills den dog, och försökte hålla koll på försvaret.
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Höga/låga siffror.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Oklart vad Next gjorde när man slåss mot fienden.
Observationer
○ Inga.
Intuition eller metod?
○ Intuition
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
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●
●
●
7

●
●

●
●
●
8

●

●

●
●
●

○ “Gutfeeling”
○ Vapen: Det kändes som jag fick högre nummer från det jag valde.
○ Fienden: Bat blockade mer, kändes det som.
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Höga nummer. Ville att healthbaren skulle decimeras fort.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Nej
Observationer
○ Emotionellt ångest mot att skada Fox
Intuition eller metod?
○ Intuition
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
○ Kollade och såg att det var typ likadana så gick mest på magkänsla.
○ [Vapen] provade 3 gånger var sen lite till och tog sedan den som kändes
bäst.
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Höga nummer.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Fienden hade mycket liv.
Observationer
○ Inga.
Intuition eller metod?
○ Struktur, jämföra vapen. Plocka den mest effektiva.
○ Monstret var svåra, mer magkänsla.
Hur gick du tillväga för att göra dessa val?
○ Först kollade jag på hp, men de hade samma , sedan kollade jag försvars
utfallen.
○ Bat:en verkade generera mindre nummer.
○ Förmåga: Högsta attack utfallet
Var det något särskilt du kollade efter?
○ Höga värden.
Är det något annat du vill ta upp angående testet?
○ Nej.
Observationer
○ Inga.

5.2 Analys
Analysen är uppdelad i en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen
studerar primärt mätvärdena exakthet, hur väl testdeltagare kan urskilja slumpmässighet,
och tidsåtgång, hur många datapunkter de använder, medan den kvalitativa delen
fokuserar på protokoll delen som utreder hur testdeltagare fattar sina beslut. Dessa termer
är utförlig förklarade i metoden.
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5.2.1 Kvantitativ analys
Tabell 13 redovisar fördelningen av valen baserat på kontextuella faktorer i syfte att illustrera
huruvida testdeltagarna uppvisade bias mot de valda figurerna, det vill säga de ord och
symboler som används. För fienden finns det ingen signifikant bias mot någon av de fiktiva
varelserna. Dock uppvisar förmågorna en bias kring poison då den är markant
underrepresenterad som starkast men överrepresenterad som näst starkast, baserat på
resultaten i tabell 14 kan inte detta bero på att artefakten uppvisade en bias mot att ge
viktningar i en specifik ordning.
Tabell 13: Kontextuell bias. Sammanställning av utfallet av testdeltagarnas val i avseende
till figur.
Poison

Biohazard

Radioactive

Starkast förmåga

1

3

4

Näst starkast för.

5

2

1

Bat

Slime

Fox

Starkast fiende

2

3

3

Svagast fiende

4

2

2

Figur 12: Grafisk representation av tabell 13.
Tabell 14 nedan är en sammanställning av fördelningen för olika viktningar för vare urval.
Genom att jämföra resultaten i tabell 15 med tabell 2 framgår det att vikingarna inte föll
utanför de satta kraven. Testgruppen visade ingen signifikant förmåga i avseende till
exakthet att urskilja vikningen för förmågor. Dock visade testgruppen en tendens av att
välja omvänt för fienderna: att de valde den låga viktningen för den starkaste fienden och
den höga viktningen för den svagaste fienden.
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Tabell 14: Viktningbias och exakthet i avseende till korrekthet och de korrekta valen är satt
i grön färg. Artefakten ber testdeltagaren att finna den höga och uniforma viktningen för
förmågorna. Artefakten ber också testdeltagaren att finna den höga och låga viktningen för
fienderna.
Fråga \ Viktning

Låg

Uniform

Hög

Starkast förmåga

3

2

3

Näst starkast för.

1

4

3

Starkast fiende

5

1

2

Svagast fiende

2

2

4

Figur 13: Grafisk representation av tabell 14.
Tabell 15: Sammanställning av testdeltagarnas vals medelvärden till två decimaler, samt
sammanräkning av dem för att ge medelvärdet och median för varje urval. Dessa tabeller
visar att statistiskt sett var de stokastiska variablerna inom de satta ramarna från metoden
på högst 0.05 avvikande.
#

Förmåga (förväntad medelvärde)

Fiende (förväntad medelvärde)

Starkast (11.5)

Andra val (10.5)

Starkast (6.5)

Svagast (4.5)

1

9.47

11.53

6.50

4.47

2

11.53

9.47

6.47

5.53

3

11.53

10.47

4.53

6.53
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4

9.53

11.47

4.53

6.47

5

11.47

10.47

4.50

6.53

6

10.53

11.50

4.50

6.53

7

11.53

10.47

5.50

4.47

8

9.47

10.50

4.47

5.53

Medelvärden på medelvärderna
10.63

10.74

5.13

5.76

Median på medelvärderna
11

10.49

4.53

6

Figur 14: Grafisk representation av tabell 15. Starkaste förmåga bör vara nära 11.5, näst
starkaste förmåga 10.5, starkast fiende 6.5 och svagast fiende 4.5.
Med avseende på tidsåtgång måste det föreliggande striden i artefakten användas som
utgångspunkt, tabell 16 redovisar detta. I denna studie är tidsåtgång och hur mycket
information testdeltagare använde synonymt. Det framgår av studien att deltagarna använde
få datapunkter för att fatta beslut kring förmågorna med undantag av två deltagare som
använde betydligt fler datapunkter. Detta tyder på att att testdeltagarna faller för gambler’s
fallacy. Däremot spenderade deltagarna längre tid mot fienderna, dock är detta starkt
kopplat till hur artefakten är konstruerad i det att fienden måste besegras för att se nästa,
med tabell 3 framgår det att beroende på förmågans viktning och fiendens liv behövs det mer
eller mindre datapunkter för att se samtliga tre fiender. Det finns även en uteliggare (#3) i
avseende till datapunkter för fienderna som ligger långt under övriga värden, detta beror på
att denna deltagare gick vidare i artefakten utan att ha sett samtliga fiender.
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Tabell 16: Hur många datapunkter varje testdeltagare tog fram innan de gick vidare. Första
valet är att plocka starkaste förmågan, andra valet är att plocka den näst starkaste förmågan
och fiende valen är att urskilja den starkaste och den svagaste fienden.
#

Första valet

Andra valet

Fiende valen

1

5

3

71

2

7

4

102

3

41

14

18

4

6

3

66

5

3

2

87

6

8

9

64

7

17

17

89

8

4

2

87

Medelvärde på antal datapunkter
11.38

6.75

73

Median på antal datapunkter
6.5

3.5

Figur 15: grafisk representation av tabell 16.
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79

5.2.2 Kvalitativ analys
Testgruppen uppvisade en tendens på att förlita sig på intuition mer än en strukturerad
metod baserat på svaren i tabell 12, vilka i detta avseende är sammanställda i tabell 17 nedan.
Det var två testdeltagare som använde en strukturerad metod för antingen förmåga eller
fiende och omvänt använde intuition på den kvarvarande.
Tabell 17: Fördelning av testdeltagare som använde mer av en metod eller förlitar sig på sin
intuition, baserat på den de svar de gav i intervjundelen. Ett värde av 0.5 ges till vardera
kategori för de som använde både metod och intuition.
Metod

Intuition

Totalt

3 (37.5%)

5 (62.5%)

8 (100%)

Figur 16: Grafisk representation av tabell 17.
Utifrån intervjusvaren i tabell 12 kan följande tendens från testgruppen plockas ut:
● Testdeltagare tenderade att överskatta sin förståelse för slumpmässighet.
● Testdeltagare tenderade att leta efter extrema värden.
○ Högre tendens att kolla efter höga värden än låga eller både höga och låga.
● Testdeltagare tenderade att se de första värdena som indikativ för viktningen.
● Testdeltagare tenderade att se sekvenser av höga/låga värden som starkt indikativ för
viktningen.
● Testdeltagare tenderade att mäta fiendes svårighet efter upplevd tid den tog att döda.
● En del av testdeltagarna hade en tendens att tolka förmågorna som olika skadetyper
med olika effekter.
● En del av testdeltagarna hade en tendens att tolka fienden i relation till
motsvarigheten i verkligheten och värdera dem efter farligheten hos vilda djur.
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5.3 Slutsatser
Detta arbete har undersökt vana spelares kontextuella uppfattning av stokastiska viktningar.
Den kontextuella delen bestod i det ena fallet av en personlig kontext, och i det andra fallet
handlade det om att göra en bedömning av en motståndares prestation. Även om studiens
omfattning var för liten för att kunna dra några betydande slutsatser visade den ändå
tendenser inom testgruppen.
I frågan hur människor går tillväga för att bedöma stokastiska variabler kan detta arbete
endast utgå från de tendenser som testgruppen uppvisade. Den tydligaste av testgruppens
tendenser var att de inte uppvisade en förmåga att urskilja artefaktens viktningar. Det verkar
inte heller finnas en stark koppling mellan hur många datapunkter en testdeltagare använder
och deras förmåga att särskilja viktningarna. Detta kan bero på att viktningarna som
användes var för nära varandra, uniform±1. Andra orsaker till detta resultat kan vara att
testdeltagarna tenderade att förlita sig på felaktiga heuristiker för att skapa sig en
uppfattning av en slumpdistribution. Den mest framstående av dessa fallasier var för
testgruppen att överskatta varje utfalls representativitet för distributionen i enlighet med
gambler’s fallacy. För att skapa en godtycklig förståelse för en stokastisk variabel behövs
åtminstone 30 datapunkter då detta kan genom den centrala gränsvärdessatsen anta en
normalfördelning (Løvås och Karlsson 2006:184-189), alla värden efter detta ökar
precisionen. Dock uppvisade testgruppen mer hot-handed fallacy i avseende att göra en
bedömning av vad framtida utfall för en förmåga skulle bli, inte gambler's. Om en förmåga
slog två höga värden i rad uppfattade testpersonerna detta som att den förmågan var mer
sannolik att få flera höga utfall i framtiden. En annan tendens som dök upp i studien var att
testdeltagarna visade var att välja motstående viktning när det kom till urvalet av fiendens
svårighet, det vill säga att de valde underviktade distributionen när de ombads att plocka ut
den överviktade och tvärtom, se tabell 14. Trots att många testdeltagare uppgav att de
använde ett rimligt tillvägagångssätt för att utröna svårighet: hur många attacker det tog att
döda en fiende. Detta tyder på en kontextuell skillnad finns för uppfattningen av stokastiska
variabler. Dock går det inte förklara detta mönster baserat på studiens utformning och mer
forskning behövs för att svara på varför detta sker.
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6 Avslutande diskussion
Detta kapitel sammanfattar arbetet, diskuterar resultaten och presenterar alternativ på
framtida arbeten baserat på detta.

6.1 Sammanfattning
Motiveringen till detta arbete låg i att undersöka kontextuell uppfattning av slumpmässighet,
då slump är en vanligt förekommande komponent av spel. Med andra ord finns det ett
intresse för att förstå hur människor förstår slump och osäkerheter, något som Kahneman
med flera (1990) tar upp forskning på. Dock är mycket av denna forskning mycket
fokuserade experiment där försök görs för att eliminera kontextuella element vilket har
upptäckt fallasier hos människor som gambler’s och hot-handed. Matthews (2013) visade
med sitt arbete att beroende på framställning av slump uppvisar människor olika fallasier på
samma information. Detta visar på inverkan av kontextuella faktorer i människors
uppfattning av slumpmässighet. I spel är kontexter för slump oftas en integrerad del som kan
vara svår att separera från dess kontextuella omständighet.
Detta arbete ämnade att undersöka hur den integrerade kontexten av spel påverkar
uppfattningen av slumpmässighet genom att undersöka två kontexter. Den första kontexten
bestod i en bedömning av förmågor som spelaren skulle använda senare i spelet, dessa
förmågor gjorde en slumpmässig mängd skada men de hade olika statistiska viktningar:
underviktad vilken utfaller generellt under uniforma, uniform där alla utfall är lika
sannolika, samt överviktad vilken utfaller generellt över den uniforma. Den andra kontexten
bestod i en bedömning av olika fienders förmåga att försvara sig. De var tre fiender som
också använde olika viktningar för sin slumpmässighet på samma sätt som förmågorna:
underviktad, uniform och överviktad.
Baserat på den studie som gjordes i sammanband med detta arbete framgår det att dessa
kontexter spelar in på hur människor bedömer slump. Även om de 8 testdeltagarna visade en
generell oförmåga att göra en korrekt bedömning av slumpens viktningar framkom några
tendenser hos testgruppen: att överskatta varje utfalls signifikans för slumpens viktning, att
använda få värden för att bedöma viktning, att värdera höga och låga utfall som mer
signifikanta, samt att också värdera upprepade värden som mer signifikanta på ett sådant
sätt att förmågor som slog upprepat högt var mer sannolika att slå högt igen. Vilket beskriver
en blandning av gambler’s och hot-handed fallacierna. Utöver dessa tendenser förlitade sig
fler av testdeltagarna på intuition än de gjorde på någon strukturerad metod. Från studien
framkom det även en skillnad i testdeltagarnas förmåga att särskilja viktningingarna baserat
på kontexten, de visade sig vara sämre på att urskilja fiendens prestation än de var
förmågornas. Detta trots att testdeltagarna generellt använde större stickprovstorlekar av
slumpvärden. Dock kan dessa resultat inte generaliseras på grund av den homogena
testgruppen och de låga antalet testdeltagare.
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6.2 Diskussion
Kunskapen om hur människor uppfattar slump kan användas för att argumentera kring hur
man designmässigt använder och hur man tekniskt implementerar slump i spel. Vid en
implementation duger pseudorandom i fall som inte berör kryptering (National Research
Council 1992: 65-67) så länge de statiskt uppför sig godtyckligt slumpmässigt över många
stokastiska försök. I avseende till hur man använde slumpmässighet designmässigt kan
resultaten från detta arbete både användas som argument för och emot manipulerad
slumpmässighet. På ena sidan kan arbetet användas för att argumentera att det inte har
signifikant inverkan då spelare inte tenderar att kunna särskilja marginell manipulation av
slump. Resultatet kan också användas som argument för att manipulera slump i specifika
sammanhang som exempelvis när en spelare provar något som använder en slumpgenerator
att utfallen initialt faller närmare väntevärdet för att ge spelaren en mer korrekt uppfattning
om slump distributionen. Ur ett samhälleligt perspektiv kan detta nyttjas som ett verktyg för
att minska frustration hos spelare som beror på dåliga interna statistiska heuristiker de
använder för att förstå stokastiska utfall.
Kontext är också något som varit problematiskt. Under arbetet har kontext upprepade
gånger varit en diskussionspunkt, specifikt kring frågan om huruvida artefakten haft
tillräckligt stark kontext. Den underliggande anledningen för argumentet är att det är
nödvändigt för studien att ha en kontext som berörde testdeltagarna tillräckligt för att kunna
påverka deras bedömningar. Problemet med detta argument är att kontext inte kan
reduceras till ett kvantitativt mått, men det är lätt göra relativa bedömningar mellan två
situationer och bedöma vilken av dem som har en starkare kontext. Detta ledde till att det
var svårt att avgöra om och när artefakten hade tillräckligt stark kontext för undersökningen.
Ett annat problem med att kontextualisera är att det kan införa variabler i en studie som
påverkar resultatet signifikant. Denna aspekt kan vara anledningen till det svårförklarade
resultaten kring testgruppens tendens att välja den överviktade fienden som svagast och den
underviktade som starkast.
Artefakten hade också mer tekniska problem. Även om det endast var ett av testerna som
detta spelade in (testperson 3, tabell 11) så fanns det en risk att de kunde lett till att resultat
behövs förkastas. I just det fallet där det skedde för testningen var det att testdeltagare kunde
gå vidare från striden mot fienden innan de mött samtliga fiender. Lyckligtvis nog var detta
det mindre allvarliga problemet i artefakten. Det är möjligt att avstå från att göra ett val i
varje urval i artefakten, vilket leder till att förmågor och fienden inte plockas bort, vilket i sin
tur leder till att testdeltagaren har fler förmågor att bruka i slutstriden samt att den data som
lagras endast säger att testdeltagaren inte gjorde ett val som inte hade gått att använda som
resultat. Denna defekt är från en tidigare iteration av artefakten där detta var ett legitimt sätt
att välja på men som inte plockades bort. Testdeltagarna verkade göra antagandet av att
detta inte var en möjlighet och prövade inte att avstå från att välja.
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6.2.1 Samhälleliga aspekter
Som diskuterat innan så är det möjligt att manipulera slump som brukas i och utanför spel
för att forma de upplevelser som en slutanvändare får. Ett exempel är som ovan nämnt att
manipulera slumpen på ett sätt som gör att den faller i linje med hur människor överlag
förväntar sig att slumpen skall bete sig. Dock behövs frågan huruvida detta är en god idé eller
ej att förstärka den vanföreställning som människor har om slumpens beteende genom att
denna anpassning. Detta arbete tar inte ställning i frågan utan lyfter endast att detta är ett
val som utvecklare behöver tänka på.

6.3 Framtida arbete
Detta arbete var begränsat i sitt utförande både i förhållande till studiens omfattning och de
kontexter som testades. För att fortsätta med detta arbete behövs större testgrupp och fler
demografer som detta testas mot. Sedan är det av intresse att undersöka olika kontexters
inverkan på människors bedömning och biaser kring slumpmässighet. Det vill säga att
fortsätta arbetet som gjorts här.
Tangentiellt till detta arbete kan det finnas ett intresse av att undersöka metoder för att
kvantifiera styrkan av kontexter, dess relation heuristiker och inlevelse. Om det finns ett sätt
att mäta detta skulle arbetet som beskrivs i denna rapport bli enklare att genomföra då det
blir möjligt att på ett objektivt sätt bekräfta huruvida de kontextuella faktorerna är ändamåls
dugliga eller ej, istället för att subjektivt göra en bedömning.
Ett annat område som framtida arbete skulle skulle kunna utgå från detta arbete är att
undersöka inverkan av stokastisk representation. Matthews (2013) visade på att tolkning av
information är beroende på vad en person får veta om dess ursprung. Gäller även detta för
hur man beskriver en stokastisk variabel? Gör det skillnad för människor om man beskriver
en slumpgenerator som en tjugosidig tärning eller ett utfallsrum som 1-20?
Dessutom kan det vara av intresse att undersöka temporala aspekter för människors
uppfattning av slump. En signifikant skillnad i detta arbete mellan urvalet av förmåga och
urvalet mellan fienden var temporal där testdeltagare inte direkt kunde svara på fiende
urvalet. Blir det en skillnad om ett urval görs direkt efter exponering till slumpmässighet
eller efter en fördröjning?
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