
 

 

 
 

ADAPTIV AI I SPEL OCH DESS 
PÅVERKAN PÅ DET UPPLEVDA 
UNDERHÅLLNINGSVÄRDET 
 

ADAPTIVE AI IN GAMES AND ITS 
EFFECT ON PERCEIVED ENJOYMENT 
 
 
Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi 
Grundnivå 30 högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
Hannes Gustafsson 
Fredrik Kaiser 
 
Handledare: Mikael Johannesson 
Examinator: Henrik Gustavsson 

  

ADAPTIV AI I SPEL OCH DESS 
PÅVERKAN PÅ DET UPPLEVDA 
UNDERHÅLLNINGSVÄRDET 
 
ADAPTIVE AI IN GAMES AND ITS 
EFFECT ON PERCEIVED ENJOYMENT 
 
 
Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi 
Grundnivå 30 högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
Hannes Gustafsson 
Fredrik Kaiser 
 
Handledare: Mikael Johannesson 
Examinator: Henrik Gustavsson 



 
 
 
 

Sammanfattning 
Tidigare forskning har indikerat att AI som anpassar sig i realtid genom neuroevolution kan höja 
spelarens upplevda underhållningsvärde men saknar korsverifiering av mänskliga spelare.  
Detta arbete har undersökt hur en AI som i realtid anpassar sig genom neuroevolution påverkar 
spelarens upplevde underhållningsvärde genom att utföra en undersökning där mänskliga 
testdeltagare spelade ett enkelt 2D-spel där målet är att samla poängobjekt men samtidigt 
undvika hinderobjekt för att få högre poäng än motståndaren.  Testdeltagare spelade mot två 
typer av AI: en adaptiv AI som anpassar sig i realtid baserat på poängskillnaden samt en statisk 
AI som inte anpassar sig alls. Under undersökningen svarade testdeltagare på ett frågeformulär 
som undersökte två kriterier för underhållningsvärde: lämplig utmaning och beteendemångfald. 
Resultaten indikerade att adaptiv AI gav en mer lämplig utmaning medan  arbetet inte kunde 
visa på någon korrelation mellan beteendemångfald och spelarens upplevda 
underhållningsvärde. Dock krävs ytterligare forskning för att statistiskt säkerställa resultaten. 
 
Nyckelord: Artificiell intelligens, Genetiska algoritmer, Realtidsevolution, Neuroevolution  
 
  



 
 
 
 

 

Innehållsförteckning 

1  Introduktion ............................................................................................................... 1 

2  Bakgrund ................................................................................................................... 2 

2.1  Övergripande tekniker ..................................................................................................... 2 

2.1.1  AI-tekniker ................................................................................................................. 2 
2.1.2  Artificiella Neurala Nätverk ........................................................................................ 2 

2.2  Introduktion till evolutionära tekniker ................................................................................ 3 

2.2.1  Neuroevolution .......................................................................................................... 4 
2.3  Evolutionära algoritmer .................................................................................................... 4 

2.3.1  Fitness ...................................................................................................................... 4 
2.3.2  Mutation .................................................................................................................... 5 
2.3.3  Selektion ................................................................................................................... 5 
2.3.4  Överkorsning ............................................................................................................. 6 
2.3.5  NEAT ........................................................................................................................ 8 
2.3.6  rtNEAT ...................................................................................................................... 8 

3  Problemformulering .................................................................................................. 9 

3.1  Metodbeskrivning ............................................................................................................ 9 

3.1.1  Testmiljö ..................................................................................................................10 
3.1.2  Implementering av AI ...............................................................................................10 
3.1.3  Frågeformulär ..........................................................................................................11 

4  Genomförande ......................................................................................................... 13 

4.1  Experimentmiljö ..............................................................................................................13 

4.2  AI:n .................................................................................................................................15 

4.2.1  Statisk AI ..................................................................................................................15 
4.2.2  Adaptiv AI.................................................................................................................16 
4.2.3 Val av fördefinierade genom .....................................................................................17 

4.3 Pilottester ........................................................................................................................18 

5  Utvärdering .............................................................................................................. 21 

5.1  Presentation av undersökning ........................................................................................21 

5.2  Resultat och analys ........................................................................................................22 

5.2.1  Lämplig utmaning .....................................................................................................22 



 
 
 
 

 ..........................................................................................................................................23 
5.2.2  Beteendemångfald ...................................................................................................24 
5.2.3  Spelhastighet och dess påverkan på lämplig utmaning ............................................25 

5.3  Slutsatser .......................................................................................................................27 

6  Avslutande diskussion ........................................................................................... 28 

6.1  Sammanfattning .............................................................................................................28 

6.2  Diskussion ......................................................................................................................29 

6.2.1  Forskningsetiska aspekter och undersökningsmetod ...............................................29 
6.2.2  AI vid olika spelkomplexitet ......................................................................................30 
6.2.3  Samhällelig nytta ......................................................................................................31 
6.2.4  Loggning av poäng ...................................................................................................31 
6.2.5  Validitet och reliabilitet..............................................................................................31 

6.3  Framtida arbete ..............................................................................................................32 

Referenser ................................................................................................................... 34 

 
 
 



1 
 

 

1  Introduktion 
Många spel låter spelaren välja mellan att spela med/mot andra mänskliga spelare (multiplayer-
läge) eller att spela själv med/mot datorstyrda enheter (singleplayer-läge), som exempelvis Dota 
2 (Valve, 2013) och Counter Strike: Global Offensive (Valve, 2012). Sedan internet och LAN-
nätverk blivit mer populärt har spelare föredragit multiplayer-läge framför singleplayer-läge 
vilket till stor del beror på de datorstyrda enheternas, även kallade artificiell intelligens (AI), 
bristande prestanda (Mandziuk & Szalaj, 2012). Mandziuk & Szalaj hävdar att AI i spel ofta agerar 
på ett förutsägbart sätt vilket resulterar i att spelet kan upplevas som mindre intressant. 
 
För att göra en AI mindre förutsägbar kan man låta AI:n anpassa sig till spelaren under spelets 
gång, vilket kan implementeras med hjälp av evolutionära tekniker. Evolutionära tekniker är 
inspirerade av Darwins evolutionsteori och försöker applicera dess principer för att lösa tekniska 
problem (Mitchell 1998), främst principen survival of the fittest, dvs. den individ som är bäst 
anpassad för situationen har högst sannolikhet att överleva och reproducera sig. Denna teknik 
kan möjligen användas för att i realtid evolvera och styra en AI. 
 
Tidigare forskning (Yannakakis et al., 2009; Yannakakis & Hallam, 2004; Tan, Tan & Tay, 2011) 
pekar på att adaptiv AI som i realtid anpassar sig till spelaren kan öka spelarens upplevda 
underhållningsvärde. Denna forskning är dock grundad på uppsatta mätningsvariabler som inte 
korsverifierats av mänskliga spelare och det är därför svårt att validera att experimentens resultat 
stämmer överens med verkligheten. Detta arbete syftar till att tillföra kunskap för att få en bättre 
förståelse för hur adaptiv AI påverkar det underhållningsvärde spelaren upplever. 
 
För att undersöka om och i så fall hur en AI som anpassar sig i realtid påverkar spelarens upplevda 
underhållningsvärde har ett enkelt spel samt två olika AI utvecklats: en statisk AI och en adaptiv 
AI. Ett experiment utfördes där testdeltagare spelade fyra minuter mot vardera typ av AI och 
mellan varje spelsession svarade testdeltagare på ett frågeformulär för att sedan avsluta med en 
kort intervju. Frågeformuläret berör kategorierna Lämplig utmaning samt Beteendemångfald 
där frågorna utformats med inspiration från Yannakakis & Hallam (2007), Sweetser & Wyeth 
(2005) samt Soni & Hingston (2008). 
 
Båda typer av AI är utvecklade med hjälp av tekniken NeuroEvolution of Augmenting Topologies 
(NEAT) som är en teknik för att evolvera strukturen av ett artificiellt neuralt nätverk och är 
utvecklad av Stanley och Miikkulainen (2002). Experimentmiljön som används i undersökningen 
är utvecklad i spelmotorn Unity (2017) och går ut på att samla så många poängobjekt som möjligt 
och samtidigt undvika hinder. En mänsklig spelare spelar mot en AI-styrd spelare där varje match 
varar i 2 minuter och den som i slutet av matchen har samlat mest poäng vinner. 
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2  Bakgrund 
För att ge en grundläggande förståelse för arbetet presenteras i detta kapitel ett antal tekniker och 
begrepp som är relevanta för problemområdet. Inledningsvis beskrivs två vanliga AI-tekniker 
samt en kort beskrivning av artificiella neurala nätverk görs. Därefter görs en introduktion till 
evolutionära tekniker för att sedan mer ingående förklara evolutionära algoritmer. Slutligen 
beskrivs de två specifika evolutionära algoritmerna NEAT och vidareutvecklingen av tekniken, 
rtNEAT. 

2.1  Övergripande tekniker  

2.1.1  AI-tekniker 
Bourg och Seemann (2004) hävdar att artificiell intelligens (AI) i spel generellt kommer i två olika 
kategorier: deterministisk och icke-deterministisk. Deterministisk AI producerar alltid samma 
output given en viss input vilket gör att den är förutsägbar, enkel att förstå, implementera och 
enkel att hitta potentiella fel i. Ett exempel på en deterministisk AI är fienderna i Space Invaders 
(1978) som alltid rör sig nedåt från ena sidan av skärmen till den andra och byter riktning när den 
når en av skärmens kanter. Bourg och Seeman menar att problemet med deterministisk AI är att 
allt ansvar läggs på programmeraren eftersom alla interaktioner och scenarion måste kodas. Efter 
att ha spelat en stund mot AI:n blir dess beteende dessutom väldigt förutsägbart, något som kan 
förkorta spelets livslängd. 
 
Icke-deterministisk AI kan å andra sidan producera olika output given en viss input, dvs. 
producerar ett mer oförutsägbart beteende. Bourg och Seeman pekar dessutom på att icke-
deterministiska metoder kan lära sig och utveckla beteenden utan explicita instruktioner vilket 
gör att programmerare inte behöver förutse och hantera alla tänkbara situationer. Till följd av 
detta blir dock AI:n svårare att testa och hitta potentiella fel i eftersom den är oförutsägbar.  

2.1.2  Artificiella Neurala Nätverk 
Artificiella neurala nätverk (ANN) är en teknik som används inom bland annat maskininlärning 
och är inspirerade av biologi. Ett ANN är ett antal sammankopplade enheter (som kallas 
neuroner) som modellerar hur en biologisk hjärna fungerar genom att efterlikna hur den 
bearbetar information, lär sig och utför vissa uppgifter (Yannakakis & Togelius, 2018).  
Den artificiella neuronen fungerar mycket likt den biologiska. De artificiella neuronerna är 
sammankopplade av viktade länkar, där vikterna representerar styrkan, eller hur viktig neuronen 
är (Negnevitsky, 2004). Varje neuron tar emot ett antal inputsignaler genom dess kopplingar, och 
producerar en eller flera outputsignaler. Genom att skicka en eller inputsignaler genom det 
artificiella neurala nätverket får man slutligen tillbaka en eller flera outputsignaler (beroende på 
topoplogi). Exempelvis kan man använda ett ANN för att bestämma vilken riktning en AI färdas 
i, där några inputsignaler (exempelvis längd till hinder och motspelare) passerar genom nätverket 
som producerar en output för färdriktningen (upp, ned, vänster, höger).  
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Figur 1   Exempel på ett artificiellt neuralt nätverk 
 

2.2  Introduktion till evolutionära tekniker 
Enligt Mitchell (1998) studerade ett flertal forskare oberoende av varandra evolutionära system 
under 50- och 60-talet. Dessa forskare blev inspirerade av Darwins evolutionsteori och försökte 
applicera dess principer för att lösa tekniska optimeringsproblem. Dessa forskare ansåg att 
mekanismen av evolution var väl anpassad då ett stort antal beräkningsproblem kräver att ett 
enormt antal lösningar genomsöks. 
 
Evolution är en metod för att finna lösningar på ett problem genom att undersöka en stor mängd 
möjligheter. Mitchell (1998) skriver att inom biologi representeras dessa möjligheter som en 
mängd möjliga genetiska sekvenser och lösningarna representeras som organismer som är väl 
anpassade till sin miljö och har god möjlighet att reproducera. Detta fungerar på liknande sätt 
inom datavetenskap där mängden av lösningar och möjligheter representeras som data. 
 
Inom evolutionära algoritmer har man använt sig av terminologi från biologi för att förklara 
tekniken. Man definierar en lösning på ett givet problem som genom, där varje genom består av 
ett antal kromosomer. Varje kromosom består sedan av ett antal gener som motsvarar ett värde, 
exempelvis ett tal mellan ett och noll. 
 
Genom att utföra genetikinspirerande operationer på en population (en grupp lösningar) av 
kromosomer, så som selektion, mutation och överkorsning (se sektion 2.3), evolveras en mängd 
möjliga lösningar fram till det givna problemet. Av dessa lösningar väljs de lösningar som är bäst 
lämpade för problemet ut för att föra sina gener vidare, där dessa lösningar vanligtvis kallas  
kandidatlösningar. Enligt Eiben och Smith (2003) kallar man måttet för hur effektiv en 
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kandidatlösning är för fitness där de lösningar med högst fitness också har störst chans att föra 
sina gener vidare. På det viset skapar man en population där fitness ökar över tid. 
Evolutionära tekniker används i mängder av olika varianter av evolutionära algoritmer, såsom 
genetiska algoritmer (GA), evolutionära strategier, differentiell evolution och genetisk 
programmering. Alla dessa tekniker försöker på något sätt simulera evolution. Enligt Eiben och 
Smith (2003) är GA den mest kända typen av evolutionära algoritmer. Man kan även använda 
dessa evolutionära tekniker för att evolvera neurala nätverk istället för en binär sträng som i GAs, 
vilket brukar kallas neuroevolution. 

2.2.1  Neuroevolution 
Inom neuroevolution används artificiella neurala nätverk (ANN) för att representera 
kromosomerna där vikterna i ett ANN motsvarar gener i en evolutionär algoritm. Enligt 
Yannakakis & Togelius (2018) är neuroevolution användbart när det är svårt att definiera exakt 
vad ett “bra” beteende är. Man använder sig av fitness för att bestämma hur väl anpassat 
beteendet är för uppgiften istället för att använda en mängd träningsdata, vilket är en vanlig 
träningsmetod inom maskininlärning. 
 
Yannakakis & Togelius (2018) beskriver de grundläggande stegen för en algoritm inom 
neuroevolution på följande sätt: 
 

1. En population av ANNs med vanligtvis slumpade vikter initieras. 
2. Varje ANN testas för att tilldelas ett fitnessvärde. 
3. Efter att varje ANN fått ett fitnessvärde bestäms vilka ANN som producera denna nya 

generation med hjälp av någon form av selektion. 
4. En ny generation av ANN är genererade och mutation är applicerat för att få nya vikter. 
5. En ny population av avkomma genereras genom genetiska tekniker på de utvalda 

kromosomerna. Mutation eller/och överkorsning sker på kromosomerna vilket liknar 
evolutionära algoritmer. 

6. Kromosomer i den befintliga populationen byts ut beroende på vilken strategi som 
används och börjar sedan om på steg 2. 

2.3  Evolutionära algoritmer 

2.3.1  Fitness 
Yannakakis och Togelius (2018) definierar fitness som ett numeriskt värde som mäter hur bra en 
lösning är. De beskriver den grundläggande processen av en evolutionär algoritm där varje 
lösning ofta evalueras och tilldelas fitness enligt en evalueringsfunktion, även kallad 
fitnessfunktion, vid slutet av varje generation. Rollen av fitnessfunktionen är enligt Eiben och 
Smith (2003) att representera de krav som populationen borde adaptera sig för att möta.  
Denna fitnessfunktion definieras av programmerare och kan tekniskt sett se ut på vilket sätt som 
helst: exempelvis kan fitness motsvara hur många poäng en individ fick under en generation, hur 
länge den överlevde, eller en kombination av de båda. 
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2.3.2  Mutation 
Yannakakis och Togelius (2018) beskriver mutation som en liten randomiserad ändring av en 
lösning. En mutation kan ta många olika former, exempelvis kan en sträng av tecken muteras 
genom att randomiserat byta ut ett tecken mot något annat tecken, en bit kan randomiserat 
inverteras (1 blir 0 eller 0 blir 1), eller ett randomiserat värde inom ett visst intervall kan 
adderas/subtraheras från ett värde, osv.  Dessa mutationer sker på gener med en låg sannolikhet, 
där mutationen av varje gen oftast har en sannolikhet mellan 0.01 och 0.001 (Negnevitsky, 2004). 
Enligt Negnevitsky används dessa mutationer för att undvika att algoritmen ska fastna i ett lokalt 
optima, dvs. den bästa lösningen inom en delmängd av alla möjliga lösningar, vilket inte är 
garanterad att vara den globalt bästa lösningen. Detta kan ske då genomen i en population börjar 
bli väldigt lika varandra, vilket gör att överkorsning inte har någon större verkan och till slut är 
alla genom i populationen identiska, vilket innebär att genomsnitt av populationens fitness inte 
kan förbättras. Sammanfattande behövs mutation för att behålla genetisk mångfald i 
populationen. 

2.3.3  Selektion 
Eiben och Smith (2003) beskriver selektion som processen där lösningar väljs ut baserat på dess 
kvalitét, eller fitness, för att reproduceras. Enligt författarna innehåller en evolutionscykel främst 
två typer av selektion: förälderselektion och överlevnadsselektion. Förälderselektionen väljer ut 
föräldrar för att kombineras genom överkorsning och är typiskt sett stokastisk, dvs. slumpmässig. 
Överlevnadsselektionen sker i ett senare stadie i evolutionscykeln jämfört med 
föräldraselektionen och väljer ut de individer (lösningar) som överlever till nästa generation. Till 
skillnad från föräldraselektionen är överlevnadsselektionen ofta deterministisk där selektionen 
kan baseras på fitness och gör att de individer med högst fitness överlever. 
 
För att utföra selektionen beskriver Eiben och Smith två vanliga selektionsstrategier: 
roulettehjulsselektion och turneringsselektion. Roulettehjulsselektion fungerar ungefär som att 
snurra ett roulettehjul där hjulets storlek representerar hela populationen och hjulets regioner 
motsvarar individernas fitness-kvot i förhållande till summan av populationens fitness. Det 
innebär att en individ med högre fitness är mer sannolikt att bli vald än en individ med lägre 
fitness.  
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Figur 2   Roulettehjulsselektion 

 
Till skillnad från roulettehjulsselektion kräver inte turneringsselektion information av hela 
populationen, vilket enligt Eiben och Smith kan användas då populationen är distribuerad på 
något sätt, exempelvis i ett parallellt system. Dessutom kräver roulettehjulsselektion att fitness är 
ett mätbart värde, vilket inte alltid är fallet. Exempelvis kan det vara svårt att mäta fitness av AI 
som försöker utveckla strategier för ett strategispel, men två individer kan jämföras genom att 
låta dem spela mot varandra. I ett sådant fall kan turneringsselektion vara att föredra och fungerar 
som följande: för turneringsstorleken k hittas den individ med högst rang/bäst fitness genom att 
jämföra alla individer inom turneringen. En liten turneringsstorlek fokuserar på utforskning då 
det är stor chans att individer med relativt låg fitness väljs för reproducering, medan en stor 
turneringsstorlek fokuserar på elitism eftersom det är stor chans att en individ med högt 
fitnessvärde väljs för reproducering.  

2.3.4  Överkorsning 
Ännu en idé som är tagen ifrån naturlig evolution är överkorsning. Yannakakis och Togelius 
(2018) beskriver tekniken som ekvivalent med sexuell fortplantning: två eller fler lösningar 
(föräldrar) producerar avkomma genom att kombinera element av sig själva. Tanken är att om 
två bra lösningar väljs och kombineras bör kombinationen av de två också vara en bra lösning, 
möjligtvis en bättre lösning än föräldrarnas. Det är dock viktigt att nämna att det inte finns någon 
garanti för att två föräldrar med höga fitnessvärden producerar en avkomma som också har högt 
fitnessvärde. I själva verket kan överkorsning vara mycket destruktiv och producera en sämre 
lösning än föräldrarna.  
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Tre populära typer av överkorsning presenteras av Eiben och Smith (2003): 
enpunktsöverkorsning, n-punktsöverkorsning och uniform överkorsning. Enpunktsöverkorsning 
producerar två avkommor där det första steget är att kopiera föräldrarna och slumpa fram en 
position i genomet. Därefter byts alla gener efter den framslumpade positionen mellan de två 
avkommorna. Figur 3 visar två olika genom och de avkommor genomen producerar vid 
enpunktsöverkorsning. 
 

 
    Figur 3   Enpunktsöverkorsning 
 
N-punktsöverkorsning fungerar mycket likt enpunktsöverkorsning där skillnaden är att det finns 
ett godtyckligt antal valda positioner i genomet där generna byts mellan de två avkommorna. 
Figur 4 visar två olika genom och de avkommor genomen producerar vid n-punktsöverkorsning 
(i detta fallet 3-punktsöverkorsning). 
 

 
Figur 4   N-punktsöverkorsning 

 
Uniform överkorsning producerar två avkommor genom att först kopiera föräldrarna och sedan 
görs ett slumpmässigt val för varje gen angående vilken förälder genen ska ärvas från. Tekniken 
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implementeras genom att generera en sträng av slumpmässiga flyttal mellan 0 och 1, där längden 
av strängen är densamma som genomets längd, och därefter undersöks varje position i den 
slumpade strängen. Om värdet är under ett parametervärde (ofta 0.5) väljs genen från den första 
föräldern, annars från den andra.  

 
Om det vore gynnsamt att evolvera en AI i realtid utan att ändra dess beteende drastiskt och 
istället skapa en mjukare övergång mellan AI:ns beteende, är det möjligt att den bäst passande 
tekniken är n-punktsöverkorsning med ett relativt lågt antal gener som ändras. Detta då en 
drastisk förändring i AI:ns beteende skulle kunna uppfattas som onaturligt. 

2.3.5  NEAT 
NEAT, eller NeuroEvolution of Augmenting Topologies, är en teknik för att evolvera strukturen 
av ett artificiellt neuralt nätverk och är utvecklad av Stanley och Miikkulainen (2002). Forskarna 
löser tre stora tekniska problem med att evolvera en struktur (topologi) för det neurala nätverket: 
historical markings, som används för att hålla koll på vilka gener som matchar, används för att 
korsa två olika topologier som är helt olika varandra på ett meningsfullt sätt. De utvecklar också 
en slags artificiell artbildning vilket låter organismer tävla inom sin egna nisch och inte mot hela 
populationen och ser på så sätt till att topologiska innovationer inte dör ut och försvinner för 
tidigt. Den sista stora tekniska utmaningen var den inkrementala tillväxten från en minimal 
struktur, så att snabb inlärning vid mindre komplexa problem erhålls, men problem som blir 
svårare och svårare kan lösas. Dessa tre problemlösningar jobbar alla tillsammans för att skapa 
ett system som är kapabelt till att evolvera lösningar av minimal komplexitet.  

2.3.6  rtNEAT 
rtNEAT, eller real-time NeuroEvolution of Augmenting Topologies, är en vidareutveckling av 
tekniken NEAT och tillåter användaren att träna och interagera med en AI i realtid (Stanley, 
Bryant, Karpov, Miikkulainen, 2006). Tekniken användes ursprungligen för att skapa spelet 
NeuroEvolving Robotic Operatives (NERO) där syftet med tekniken främst var att ta en 
evolutionär algoritm som vanligtvis används i en offline (icke under speltid) miljö och tillämpa 
den i realtid. Vanligtvis inom evolutionära algoritmer brukar man byta ut hela populationen av 
individer vid generationsskiften, vilket NEAT gör, men detta är inte speciellt välanpassat för 
realtidsinteraktion då bytet av alla individers beteende samtidigt skulle se orimligt ut (Stanley et 
al., 2006). Istället byter rtNEAT ut en enda individ med ett visst intervall i realtid (online) där en 
av de sämst rankade individerna byts ut mot ett barn som skapats från två högt rankade föräldrar.  
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3  Problemformulering 
Arbetets syfte var att undersöka och evaluera om en AI som i realtid anpassar sig genom 
neuroevolution har någon påverkan på spelarens uppfattning om underhållningsvärdet och i så 
fall hur spelarens uppfattning om underhållningsvärdet påverkas. För att undersöka detta har en 
undersökning utförts där ett enkelt spel utvecklats och testpersoner har svarat på ett 
frågeformulär och en kort uppföljande intervju. Inspiration för frågeformuläret har tagits ifrån 
Yannakakis & Hallam (2007), Sweetser & Wyeth (2005) samt Soni & Hingston (2008). 
 
Många spel har ett singleplayer-läge där användaren spelar med/mot datorstyrda enheter och ett 
multiplayer-läge där användaren spelar med/mot mänskliga spelare. Sedan LAN-nätverk och 
internet blivit mer populärt har spelare föredragit multiplayer-läge framför singleplayer-läge 
(Mandziuk & Szalaj, 2012). Mandzuik och Szalaj menar att denna preferens till stor del beror på 
AI:s dåliga prestanda. Vidare poängterar dessa forskare att mycket AI i spel agerar enligt 
fördefinierade strategier och statiska scripts (deterministisk AI) vilket kan leda till att spelaren 
kan förutse AI:ns drag och till följd blir spelet mindre intressant. Å andra sidan finns det forskning 
som pekar på att det är möjligt att öka spelarens upplevda underhållningsvärde genom att låta 
AI:n anpassa sig i realtid till spelaren (Yannakakis & Hallam, 2004;  Tan, Tan & Tay, 2011). På 
grund av att adaptiv AI har möjligheten att öka spelarens upplevda underhållningsvärde anser vi 
att det är mer intressant att undersöka adaptiv AI framför statisk AI.  
 
Tidigare forskning (Yannakakis et al., 2009; Yannakakis & Hallam, 2004; Tan, Tan & Tay, 2011)  
har pekat på att adaptiv AI kan öka spelarens upplevda underhållningsvärde genom att evaluera 
uppsatta mätningsvariabler vilket oftast försöker mäta den utmaning spelaren upplever och 
utmaningen spelaren förväntar sig. Problemet med dessa studier är för det första att 
mätningsvariablerna sällan korsverifierats av mänskliga spelare och för det andra att resultaten 
ofta baseras på att det enda kriteriet för nöje i spel är att spelaren upplever utmaningen som 
matchande, vilket i sin tur heller inte har korsverifierats av spelare (Yannakakis & Hallam, 2007). 
Dessa osäkerheter pga. saknaden av korsverifiering gör det svårt att säkerställa att AI som 
anpassar sig i realtid genom neuroevolution faktiskt påverkar spelarens upplevda 
underhållningsvärde. Detta arbete syftade därför till att tillföra kunskap för att få en bättre 
förståelse för hur adaptiv AI påverkar spelarens upplevda underhållningsvärde med den specifika 
frågeställningen: Hur påverkar en motståndar-AI som i realtid anpassar sig genom 
neuroevolution spelarens upplevda underhållningsvärde? 
 

3.1  Metodbeskrivning 
För att undersöka hur en adaptiv AI påverkar spelarens upplevda underhållningsvärde utfördes 
ett experiment. Idealt hade en fallstudie (Wohlin, et al., 2012) utförts där man applicerar AI:n i 
ett populärt kommersiellt spel. Detta är dock långt utanför tidsramen för arbetet. Vi valde därför 
att istället utföra ett experiment på 10-20 personer då det var mer anpassat till arbetets 
omfattning av tidsresurser. Experimentet bestod av två spelsessioner: en session mot en statisk 
AI och en session mot en adaptiv AI. Efter varje session fick testdeltagaren svara på ett 
frågeformulär som innehåller utvärderande frågor om AI:ns beteende. Frågeformulärets 
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utformning utgår från en studie utförd av Soni & Hingston (2008) där de jämförde spelkaraktärer 
modellerade med olika AI-tekniker. För att undvika att resultaten påverkades av ordningen som 
spelsessionerna spelades i slumpades den AI-teknik som testdeltagarna började att spela mot i 
testmiljön. Vi har även tagit inspiration från Yannakakis & Hallam (2007) i utformningen av 
frågorna. Urvalet av testpersoner gjordes med bekvämlighetsurval (Wohlin, et al., 2012) och 
bestod därför endast av studenter vid Högskolan i Skövde. 
 
Dessutom varierades spelets hastighet, dvs. spelaren/AI:ns hastighet samt poäng- och 
hinderobjektens hastighet, där de olika hastigheterna hade samma proportioner för att undvika 
att påverka resultatet. För att mer generellt undersöka AI:ns påverkan på spelarens upplevda 
underhållningsvärde hade det optimala sättet varit att ha utveckla flera olika spel och applicerat 
AI:n på samtliga. Dock är detta utanför tidsramen för arbetet och för att undersöka någon slags 
generalitet hos AI:n valde vi att variera spelet genom dess hastighet. Eftersom AI:ns prestation är 
densamma oavsett spelets hastighet är det dock möjligt att AI:n uppfattas annorlunda vid olika 
hastigheter av spelet vilket diskuteras ytterligare i del 5.2.3. De olika hastigheterna som valdes för 
spelet presenteras nedan och diskuteras ytterligare i del 4.3: 
 

● Standard: 100% eller 7/7  
● Slow: 71% eller 5/7  
● Very slow: 57% eller 4/7  
● Fast: 114% eller 8/7  

3.1.1  Testmiljö 
För att jämföra spelarens upplevda underhållningsvärde när den spelar mot de olika typerna av 
AI utvecklades en testmiljö. Denna testmiljö består av ett enkelt 2D-spel sett ovanifrån där två 
spelare ska samla objekt som ger poäng och undvika hinder som subtraherar poäng. I denna 
testmiljö spelar användaren mot en motståndare vars beteende antingen är styrd av en offline-
tränad (statisk) agent eller en tränad agent som anpassar sig i realtid (online).  
 
Varje spelsession består av två matcher där varje deltagare har två minuter på sig att samla mer 
poäng än en AI-styrd motståndare (4 minuter totalt per AI-typ). Spelaren styr sin karaktär med 
hjälp av piltangenterna och har som uppgift att samla mer poäng än den datorstyrda 
motståndaren. Poäng-objekten och hinder skapas i övre delen av skärmen och rör sig ned mot 
den nedre delen av skärmen och försvinner därefter om ingen användare vidrört föremålet. 
Poängen för spelaren och motståndaren visas i den övre vänstra respektive högra delen av 
skärmen och för att enkelt se vem som leder finns en text i övre mitten av skärmen som visar 
“WINNING” om spelaren leder och “LOSING” om spelaren för tillfället ligger under AI:n 
poängmässigt. När tiden för spelsession är slut presenteras vinnaren, dvs. den som samlade mest 
poäng av användarna. Spelet utspelar sig på en skärm vilket innebär att testpersonen och AI:n 
har samma möjlighet att nå alla föremål som ger/tar poäng. 

3.1.2  Implementering av AI 
Två typer av AI har utvecklats för att testas mot människor: en statisk AI som inte evolveras i 
realtid med hjälp av tekniken NEAT och en adaptiv AI med hjälp av tekniken NEAT som evolveras 
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i realtid genom att utföra överkorsning mellan AI:n och fördefinierade målgenom. Den statiska 
AI:n evolverades offline tills ett beteende som vi fann acceptabelt hittades, dvs. ett beteende som 
liknar en mänsklig spelares. Ett människoliknande beteende ansåg vi måste uppfylla kriterierna 
nedan: 
 

● AI:n samlar föremål som ger poäng 
● AI:n undviker i viss mån hinder som subtraherar poäng 

 
Även den dynamiska AI:n evolverades initialt offline. Detta för att skapa en slags grund för att 
säkerställa att AI:ns beteende alltid utgår ifrån ett beteende som liknar en mänsklig spelares och 
därför förhoppningsvis fortsätter att likna ett sådant beteende. Om den dynamiska AI:n endast 
hade evolverats i realtid hade det tagit väldigt lång tid innan ett mänskligt beteende hittades och 
därmed skulle den uppfattas som väldigt inkompetent. Den adaptiva AI:n utgår ifrån denna grund 
för att sedan fortsätta evolveras i realtid där dess mål är att hålla sig inom 80 - 105% av spelarens 
poäng och därmed anpassa svårighetsgraden till spelaren.  

3.1.3  Frågeformulär 
Frågeformuläret som användes i detta arbete var helt anonymt och bestod av påståendefrågor 
relaterade till motspelarens beteenden. Testpersonerna poängsatte efter varje spelsession varje 
påstående från 1 - 5 där 1 representerade “Jag håller inte med alls” och 5 representerade “Jag 
håller med fullständigt”. Med denna metod fanns dock risken att en testperson tänkte mer på 
frågorna under andra spelsessionen jämfört med första, vilket skulle kunna påverka resultatet på 
det andra frågeformuläret. Å andra sidan, om en testperson svarade på frågeformuläret efter båda 
spelsessionerna är det troligt att testpersonen minns den andra spelsessionen mer tydligt än den 
första och på så sätt påverkar resultatet. Vi anser dock att påverkan som vår valda metod hade på 
frågeformulärets resultat är mindre än alternativet. 
 
Enligt principen av Yannakakis & Hallam (2004) ignorerade detta arbete det upplevda 
underhållningsvärdet som mekaniker, audiovisuell representation, kontroller och interface tillför 
och fokuserade endast på AI:ns beteende. Detta på grund av att vi endast är intresserade av 
påverkan AI:n har på spelarens upplevda underhållningsvärde. 
Vi avsåg att undersöka de första två av Yannakakis & Hallam (2007) huvudkriterier för spelnöje:  
 

● Lämplig utmaning (när spelet varken är för svårt eller för enkelt) 
● Beteendemångfald (när det finns en mångfald i AI:ns beteende) 
● Rumslig mångfald (när AI:ns beteende är aggressivt till skillnad från passivt) 

 
Vi bortsåg från rumslig mångfald pga. att kriteriet ursprungligen är utvecklat för ett 
predator/prey-spel och eftersom testmiljön som utvecklats för detta arbete är ett kompetitivt 
highscore-spel är kriteriet svårt att applicera på genren. Dessa kriterier baseras i grunden på 
Csikszentmihalyi teori om flow (1990) som applicerades på spelmediet i artikeln Game Flow av 
Sweetser & Wyeth (2005). En viktig del i att uppnå flow inom spelmediet är en balanserad 
utmaning som inte är för svår men heller inte för lätt. Denna kategori av frågor kallar vi Lämplig 
utmaning. Vi valde även att undersöka hur spelaren upplever AI:ns beteende där vi har 
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inspirerats av Soni & Hingston (2008) frågor om förutsägbarhet vilket i denna rapport 
kategoriseras som beteendemångfald. Frågorna för varje kategori presenteras i punktlistan 
nedan. 
 

● Lämplig Utmaning 
○ Jag blev utmanad 
○ Jag blev stimulerad 
○ Svårighetsgraden var anpassad till mina kunskaper 

● Beteendemångfald (förutsägbarhet) 
○ Motspelaren använde olika taktiker 
○ Motspelaren anpassade sin spelstil under spelets gång 
○ Motspelaren var förutsägbar 
○ Motspelaren var intelligent 
○ AI:ns byte av beteende märktes tydligt 

 
Efter att testdeltagaren spelat mot båda typerna av AI utfördes en kort intervju där ett antal 
följdfrågor om helhetsupplevelsen ställdes. Detta för att skapa underlag för diskussion relaterat 
till resultaten givna från frågeformuläret. Frågorna för intervjun presenteras i punktlistan nedan: 
 

● I vilken av spelsessionerna upplevde du högst underhållning? 
● Vad gjorde att du i spelsession X upplevde högre underhållning än Y? 
● Märkte du någon skillnad på motståndaren i de två spelsessionerna? Beskriv i så fall 

skillnaderna 
● Poängsätt hur spelvan du är på en skala från 1 - 7 där 1 representerar “inte alls spelvan” 

och 7 representerar “extremt spelvan”. 
 

 
För att verifiera att frågeformuläret höll en god nivå och kunde användas för att mäta de kriterier 
som definierats utfördes en pilotstudie. Det var möjligt att formuläret behövde modifieras om 
pilotstudien visade att frågorna inte kunde mäta de kriterier som satts upp på en godtagbar nivå. 
Pilotundersökningen användes även för fastställa att testdeltagare hade tillräckligt med tid för att 
kunna uppleva någon skillnad i AI:ns beteende utan att spelet blev för tråkigt och möjligtvis 
påverkade resultatet av testdeltagarens frågeformulär. 
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4  Genomförande 
Detta kapitel inleds med att presentera hur expriementmiljön är uppbyggd och utvecklad. Sedan 
presenteras den statiska AI:n som är utvecklad med hjälp av NEAT, den adaptiva AI:n som också 
är utvecklad med hjälp av NEAT men som anpassar sitt beteende i realtid och sedan hur de 
fördefinierade genomen valdes ut. I slutet av kapitlet diskuteras pilottester som utförts under 
utvecklingen av artefakten samt en pilotundersökning. 

4.1  Experimentmiljö 
Den utvecklade experimentmiljön (spelet) är skapad i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 
2017) genom programmeringsspråket C# och valdes eftersom vi har goda kunskaper inom 
utveckling av spel i Unity och C#. Man skulle kunna använt Unreal Engine 4 (Epic Games, 2018) 
och programmeringsspråket C++ vilket hade resulterat i att den ursprungliga implementationen 
av NEAT kunde använts. Dock skulle detta kräva att NEAT integrerades i Unreal Engine 4 och 
eftersom vi inte har mycket erfarenhet av varken Unreal Engine 4 eller C++ valde vi istället att 
implementera NEAT i C# och Unity.  
 
Spelarens mål är att under en tidsperiod på två minuter få högre poäng än motståndaren (AI:n). 
Experimentmiljön innehåller fyra typer av objekt: poäng, hinder, spelare och AI. Poängobjekten 
representeras av en gul kvadrat och adderar 25 poäng till spelaren/AI:n om de kolliderar medans 
hinderobjekten representeras av en röd kvadrat och subtraherar 20 poäng från spelaren/AI:n om 
de kolliderar. Spelarobjektet representeras av en grön kvadrat och AI-objektet representeras av 
en blå kvadrat. Spelaren och AI:n befinner sig i nedre delen av spelplanen och har endast 
möjligheten att stå stilla eller röra sig åt höger/vänster, dvs. i x-led, vilket spelaren gör genom att 
använda piltangenterna eller A och D. Vi valde att endast låta spelaren och AI:n röra sig åt höger 
och vänster för att minimera det neurala nätverkets inputs/outputs och på så sätt minimera 
komplexiteten av AI:n. Man skulle även kunna tillåtit rörelse upp och ned, dvs. i y-led, men för 
att hålla komplexiteten på en låg nivå avstod vi från detta alternativ vilket diskuteras ytterligare i 
del 4.3.  
I spelscenen finns ett poängobjekt och fyra hinderobjekt. Poäng- och hinderobjekten skapas 
ovanför spelplanens övre kant där deras x-position får ett slumpat värde innanför spelplanen och 
y-positionen får ett slumpat värde ovanför spelplanen och rör sig sedan nedåt, dvs. i y-led. När ett 
poäng- eller hinderobjekt kolliderar med spelaren/AI:n eller når spelplanens nedre kant förflyttas 
objektet till spelplanens övre kant där dess x-position slumpas ännu en gång. Det finns ingen 
kollision mellan spelar- och AI-objektet, dvs. spelaren kan befinna sig “inuti” AI:n och vice versa. 
Dessutom “tävlar” inte spelaren och AI:n om poäng- eller hinderobjekten i sig, dvs. om både 
spelaren och AI:n kolliderar med ett objekt samtidigt adderas alternativt subtraheras poäng från 
båda parterna.  
I den övre vänstra delen av spelplanen visas spelarens poäng i grön text och i den övre högra delen 
visas AI:ns poäng i blå text. Dessutom finns en text i övre centrerade delen av spelplanen vilket 
antingen visar “WINNING” i grön text om spelaren för tillfället har mer poäng än AI:n eller 
“LOSING” i blå text om spelaren har färre poäng än AI:n. Detta gjordes efter ett test som 
genomfördes under utveckling vilket diskuteras ytterligare i del 4.3. Det finns också ett två olika 
ljud som spelas: ett när spelaren kolliderar med ett poängobjekt och ett annat när spelaren 
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kolliderar med ett hinderobjekt. Dessa ljud lades till då vi ansåg att det inte fanns tillräckligt med 
respons när spelaren kolliderade med ett objekt.  
Sammanfattande är spelarens och AI:ns mål att få så hög poäng som möjligt genom att kollidera 
med poängobjekt samtidigt som den undviker hinderobjekt.  
 

 
Figur 5   Skärmdump från spelet 
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4.2  AI:n 
Båda typer av AI är som tidigare nämnt utvecklad med hjälp av tekniken NEAT (Stanley & 
Miikkulainen, 2002) vilket innehåller tre grundläggande principer: kartlägg gener genom 
historial markings och använd dem under överkorsning, skydda topologiska innovationer genom 
artificiell artbildning samt evolvering från minimal struktur (se del 2.3.5). Vår implementation 
följer till stor del beskrivningen i Stanley och Miikkulainens text (2002) men innehåller självklart 
små modifikationer för översättning från teknikens ursprungliga programmeringsspråk C++ till 
C# samt tolkningar av texten. Dock innehåller vår implementation de tre grundprinciperna av 
NEAT och bör därför vara representativ för  tekniken. NEAT valdes från början främst på grund 
av dess vidareutveckling, rtNEAT, vilket var tekniken vi ursprungligen tänkt använda till den 
adaptiva AI:n. Om denna avsikt att använda rtNEAT inte hade funnits hade troligen en något 
enklare genetisk algoritm utvecklats.  

4.2.1  Statisk AI 
Av erfarenhet från tidigare arbeten med neuroevolution visste vi att det enklaste sättet att utveckla 
AI genom evolution var att börja med minimal komplexitet och med tiden öka komplexiteten. Det 
är mycket lättare att identifiera och isolera problem när det finns en minimal topologi jämfört 
med en stor och omfattande topologi. Av denna anledning försökte vi i ett tidig stadie minimera 
nätverkets inputs vilket ledde till att en tidig iteration av AI:n endast hade två inputs. Dessutom 
valde vi att avgränsa inputvärdena mellan -1 och 1 samt avrunda till två decimaler för att 
underlätta inlärningsprocessen. I takt med artefaktens tillväxt utvecklades AI:n till att använda 
följande fem inputs i den slutgiltiga iterationen: 
 

● AI:ns x-position relativt till poängobjektets x-position 
● Tre spherecasts med radie 0.2 och längd 4 (Unity-enheter) som endast letar efter 

hinderobjekt. Spherecasts skjuter en stråle med given längd och radie från en startvektor 
mot en slutvektor och returnerar det första objektet som strålen träffar. Dessa spherecasts 
visas i figur 6 och är riktade från AI:ns position mot följande vektorer: 

○ (1, 1), dvs. rakt uppåt. Inputvärdet sätts till 1 om ett hinderobjekt detekteras och 
annars till 0. 

○ (-1, 0.75), dvs. 37° uppåt åt vänster. Om ett hinderobjekt detekteras sätts 
inputvärdet till hinderobjektets position - AI:ns position, annars till 0. 

○ (1, 0.75), dvs. 37° uppåt åt höger. Om ett hinderobjekt detekteras sätts inputvärdet 
till hinderobjektets position - AI:ns position, annars till 0. 

● AI:ns position relativt till spelplanens kant. Inputvärdet sätts till 1 om distansen till 
närmaste vägg är mindre än 1 och annars till 0.  
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Figur 6   AI:ns detektering av hinderobjekt genom spherecasts 

 
Träningen utfördes på en populationsstorlek av 100 och kördes tills vi ansåg att kriterierna i del 
3.1.2 var uppfyllda vilket resulterade i det fördefinierade genomet Decent, alltså det genom som 
används i den statiska AI:n (se del 4.2.3). Under träning passerar de inputs som presenterats ovan 
genom ett feedforward-nätverk, vilket är en typ av ANN, vid varje uppdatering av spelet och 
producerar tre outputs vilket bestämmer AI:ns nästa drag: gå åt höger, gå åt vänster eller stå stilla. 
Feedforward valdes pga. dess låga komplexitet och passar bra för detta arbete då spelet är relativt 
oavancerat vilket medför att AI:ns beteende inte heller behöver vara väldigt avancerat. Det finns 
många andra typer av ANN, såsom Hopfield-nätverk eller Long Short-Term Memory (Yannakakis 
& Hallam, 2018), dock ansåg vi att teknikerna var onödigt avancerade för det enkla spel och AI vi 
utvecklade. 
 
 

4.2.2  Adaptiv AI 
Den adaptiva AI som utvecklats för detta arbete är till stor del lik den statiska AI:n men med 
skillnaden att den adapterar sig enligt spelarens poäng under spelets gång. Att anpassa AI:n under 
spelets gång kan göras på flera olika sätt där den ursprunliga tanken var att använda tekniken 
rtNEAT. Dock insåg vi under arbetets gång att tekniken inte var speciellt väl anpassad till vår 
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artefakt och inspirerades istället av ett tidigare examensarbete av Wahlstrand (2012) som i sin tur 
inspirerades av Demasi och Cruz (2002). Wahlstrand utvecklade AI som anpassade sig i realtid 
efter spelarens poäng genom att evolvera mot fördefinierade målgenom som evolverats fram 
offline. Denna idé med fördefinierade målgenom som evolveras offline valde vi att använda då 
den lät väl anpassad för vår artefakt eftersom det är möjligt att på förhand definiera beteenden 
genom att evolvera fram dem offline och på så sätt undvika oönskade beteenden.  
 
Den adaptiva AI:n innehåller tre fördefinierade målgenom: ett mindre intelligent genom som 
kallas Bad, ett relativt intelligent genom som kallas Decent vilket är den adaptiva AI:ns 
startgenom och slutligen ett mer intelligent genom som kallas Good. Vi valde att använda tre 
fördefinierade genom då vi ansåg att det var tillräckligt för att anpassa svårighetsgraden men 
också pga. det faktum att det inte är helt trivialt att träna fram specifika fördefinierade genom. I 
praktiken finns det ingenting som stoppar en från att ha fler än tre fördefinierade genom för att 
ytterligare anpassa svårighetsgraden, men på grund av skälen ovan valde vi att endast använda 
tre. 
Vid varje uppdatering av spelet jämförs spelarens och AI:ns poäng och om poängskillnaden är 
inom ett specifikt intervall (vilket presenteras i figur 7) utförs överkorsning mellan AI:ns 
nuvarande genom och det fördefinierade målgenomet. Överkorsningen använder 
enpunksöverkorsning där endast en avkomma produceras och kan endast kan ske ungefär tre 
gånger i sekunden (var 0.3125:e sekund). I del 2.3.4 presenteras en tanke om att n-
punksöverkorsning med ett relativt lågt antal gener som förändras kunde vara gynnsamt för att 
skapa en mjuk övergång mellan olika beteenden. I praktiken visade sig detta ha något motsatt 
effekt på grund av att genomen är så pass små vilket gjorde att viktiga länkar mellan noder ofta 
bröts och fick AI:n att stå stilla och därmed skapa ett onaturligt beteende. Istället används samma 
överkorsningsfunktion som i NEAT (enkpunktsöverkorsning) vilket skapar en relativt mjuk 
övergång mellan genomen.  
 

 
Figur 7   Intervall för överkorsning i realtid 

 

4.2.3 Val av fördefinierade genom 
Alla fördefinierade genom valdes ut genom observation och uppnår kraven presenterade i del 
3.1.2 på olika hög nivå, dvs. Bad undviker ofta hinder men samlar inte många poäng medan Good 

 

x = Spelarens poäng 
y = AI:ns poäng 
& = Och 
|| = Eller 
 
x < 0.8y || x - y > 80   ----> Överkorsning mot Bad 
x > 1.05y || x - y < 80 ----> Överkorsning mot Good 
x < 1.05y & x > 0.8y    ----> Överkorsning mot Decent 
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undviker ofta hinder samtidigt som den samlar många poäng. När ett genom som verkar 
intressant hittats sparar vi ned det i en binär fil och kan sedan hämta genomen från dessa filer.  
 
Valen av genom baserades främst på poängantalet genomet samlade under en tidsperiod på 30 
sekunder men också beteendet att undvika hinderobjekt vilket värdesattes högt. Detta beteende 
att undvika hinderobjekt värderades högt då vi ville motverka att AI:n stod still stor del av tiden 
samt skapa ett beteende som konsekvent får ungefär lika högt poängantal under tidsperioden. I 
och med att poäng- och hinderobjektens position slumpas fram kan vissa beteenden ibland få ett 
väldigt hög poängantal och ibland ett väldigt lågt poängantal, alltså ett inkonsekvent beteende, 
vilket vi försökte minimera genom att välja genom som prioriterar att undvika hinderobjekt. 
Exempelvis hittades ett genom som endast fokuserade på att samla poängobjekt utan någon tanke 
på hinderobjekten, dvs. valde ibland att kollidera med flera hinderobjekt för att kollidera med ett 
poängobjekt. Trots att detta genom stundtals lyckades få relativt högt poängantal valde vi att inte 
inkludera det som ett av de fördefinierade genomen på grund av dess inkonsekvens. 
 
Genomet Bad valdes ut med tanken att vi ville ha ett genom som presterar dåligt, dvs. får lågt 
poängantal. Vi försökte därför hitta ett beteende som prioriterar att undvika hinderobjekt men 
inte prioriterar att kollidera med poängobjekt särskilt högt. Detta skulle se till att AI:n håller sig 
på ungefär samma nivå poängmässigt, dvs. går varken upp eller ned i hög grad, vilket skulle tillåta 
spelaren att komma ikapp poängmässigt. 
När vi tog fram genomet Decent ville vi hitta ett beteende som både samlar poäng och undviker 
hinder men ändå begår misstag. Vi ville dock inte att genomet skulle vara allt för bra på spelet då 
tanken var att en medelmåttig spelare skulle känna att utmaningen var relativt anpassad. 
Genomet Good togs fram med det enda målet att vara så bra på spelet som möjligt.  
 

4.3 Pilottester 
Under utvecklingen av artefakten utfördes tester för att verifiera att testmiljön var anpassad för 
att undersöka AI:ns beteende. Vi fick tidigt återkoppling på att det var svårt att evaluera AI:ns 
beteende när spelaren AI:n befann sig på olika spelplaner vilket ledde till att AI:n flyttades till 
samma spelplan som spelaren för att lättare kunna se hur den beter sig. Det upptäcktes även att 
spelaren hade svårt att avgöra om man hade mer poäng än AI:n vilket resulterade i skapandet av 
en text nära mitten av skärmen som visar om spelaren leder eller ligger i underläge. Spelaren och 
AI:n fick även en färg där spelaren representeras med färgen grön och AI:n med färgen blå för att 
enklare kunna särskilja spelaren och AI:n. 
Ett tidigt test visade dessutom att endast basera den adaptiva AI:ns överkorsning i realtid på 
poängskillnad i procent mellan spelaren och AI:n gjorde att poängskillnaden blev för stor innan 
någon överkorsning skedde. Därför lades ett ytterligare villkor till vilket låter överkorsning ske 
om poängskillnaden är större än 80. 
Under arbetets gång insåg vi att det vore intressant att mer generellt undersöka AI:ns påverkan 
på spelarens upplevelse istället för att endast undersöka ett specifikt spel och valde därför pga. 
tidsbrist att variera spelets hastighet, dvs. spelaren/AI:ns hastighet samt poäng- och 
hinderobjektens hastighet. De fyra spelhastigheter som valdes presenteras nedan: 
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● Standard: 100% eller 7/7  
● Slow: 71% eller 5/7  
● Very slow: 57% eller 4/7  
● Fast: 114% eller 8/7  

 
Hastigheterna är baserade på sjundedelar då spelarens ursprungliga hastighet, dvs. hastigheten 
som valdes i ett tidigt stadie av arbetet, är 7 Unity-enheter per uppdatering. Specifikt valdes 
hastigheten Standard med intentionen att göra spelet utmanande men ändå möjligt att vinna 
medan Fast valdes med intentionen att göra spelet mer reaktionsbaserat. Hastigheterna Slow och 
Very slow valdes för att göra spelet mer strategiskt då spelaren har god tid på sig att planera sina 
drag. 
 
När de två AI-typerna var implementerade och en testmiljö var skapad utfördes en pilotstudie för 
att verifiera att artefakten kunde användas för att besvara arbetets frågeställning. Pilotstudien 
genomfördes enligt beskrivningen i del 3.1 på fem personer där varje deltagare spelade en session 
mot vardera AI där varje session bestod av två matcher på fyra minuter. Efter varje session fick 
deltagaren svara på en enkät angående AI:ns beetende. Frågorna från pilotstudien visas i 
punktlistan nedanför: 
 

● Lämplig Utmaning 
○ Jag blev utmanad 
○ Jag blev stimulerad 
○ Svårighetsgraden var anpassad till mina kunskaper 

● Beteendemångfald (förutsägbarhet) 
○ Motspelaren använde olika taktiker 
○ Motspelaren anpassade sin spelstil under spelets gång 
○ Motspelaren var förutsägbar 
○ Motspelaren var intelligent 
○ AI:ns byte av beteende märktes tydligt 

 
Efter de två spelsessionerna svarade deltagarna på några övriga frågor angående testet för att ge 
underlag till diskussion: 
 

● I vilken av spelsessionerna upplevde du högst underhållning? 
● Vad gjorde att du i spelsession X upplevde högre underhållning än Y? 
● Märkte du någon skillnad på motståndaren i de två spelsessionerna? Beskriv i så fall 

skillnaderna 
 
Deltagarna fick även svara på frågor angående pilottestet för att ge oss återkoppling på testet i sin 
helhet och på så vis kanske upptäcka problem med testet som tidigare inte hade upptäckts. Dessa 
frågor presenteras i punktlistan nedanför: 
 

● Vad anser du om längden av sessionerna? 
● Vad tycker du skulle kunna förbättras? 
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Pilottestet visade att samtliga deltagare förstod hur spelet fungerade och hade inga större 
svårigheter att svara på frågeformuläret eller de frågor vi ställde i slutet av testet. Fyra av fem 
deltagare tyckte att sessionerna kändes för långa, speciellt när man spelade mot den statiska AI:n 
vilket resulterade i att spelsessionernas längd sänktes till fyra minuter i det slutgiltiga testet. 
Dessutom lades en fråga till i frågeformuläret för att särskilja svaren från formulären för de olika 
spelhastigheterna vilket är viktigt för att kunna analysera datan. Slutligen lades ytterligare en 
fråga till i intervjun för utöka diskussionsunderlaget:  
 

● Hur spelvan är du? Kan du poängsätta hur spelvan du är på en skala från 1 - 7 där 1 
representerar “inte alls spelvan” och 7 representerar “extremt spelvan”. 
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5  Utvärdering 
Syftet med detta arbete var att undersöka en spelares upplevda underhållningsvärde då den spelar 
mot en AI som anpassar sig till spelaren kontra en AI med ett statiskt beteende. Undersökningen 
genomfördes på totalt tolv personer där samtliga svarade på enkätundersökningen och intervjun. 
I detta kapitel följer en presentation av undersökning och därefter redovisas och analyseras 
resultaten av undersökningen.  

5.1  Presentation av undersökning 
Testdeltagare har i undersökningen spelat ett enkelt 2D-spel mot två typer av motståndar-AI: en 
adaptiv AI som anpassar sitt beteende under spelets gång baserat på skillnaden mellan spelaren 
och AI:ns poäng samt en statisk AI som inte anpassar sitt beteende alls. Testet delades in i två 
spelsessioner där varje spelsession består av två matcher som varar två minuter vardera, dvs. 4 
minuter per AI-typ, där spelarens mål är få högre poäng än motståndaren genom att undvika 
hinderobjekt och kollidera med poängobjekt. För att undvika att ordningen som spelsessionerna 
spelades i påverkade resultatet slumpades den AI-typ som testdeltagaren började spela mot. 
Dessutom varierades spelets hastighet för olika testpersoner för att mer generellt undersöka AI:ns 
påverkan på spelarens upplevda underhållningsvärde. Spelhastigheten standard spelades av 5 
deltagare, spelhastigheten fast spelades av 3 testdeltagare och spelhastigheterna slow och very 
slow spelades av två testdeltagare vardera. De olika spelhastigheterna presenteras nedan: 
 

● 100% eller 7/7 (standard) 
● 71% eller 5/7 (slow) 
● 57% eller 4/7 (very slow) 
● 114% eller 8/7 (fast) 

 
För att tillföra diskussion loggades poängskillnaden mellan AI och spelare i två av experimenten. 
Experimenten utfördes på samma sätt som de resterande 10 experimenten med undantaget att 
poängskillnaden skrevs till en textfil varje 0.5 sekund vilket inte på något sätt påverkade spelet 
och testdeltagare. Detta diskuteras ytterligare i del 6.2.3. 
 
Efter varje spelsession svarade testdeltagaren på ett frågeformulär vilket syftade till att undersöka 
två huvudkriterier: lämplig utmaning samt beteendemångfald. I frågeformuläret betygsatte 
testdeltagare olika påståenden från 1 - 5 där 1 representerar “Jag håller inte med alls” och 5 
representerar “Jag håller med fullständigt” där påståendena presenteras nedan:  
 
 

● Lämplig Utmaning 
○ Jag blev utmanad 
○ Jag blev stimulerad 
○ Svårighetsgraden var anpassad till mina kunskaper 

● Beteendemångfald (förutsägbarhet) 
○ Motspelaren använde olika taktiker 
○ Motspelaren anpassade sin spelstil under spelets gång 
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○ Motspelaren var förutsägbar 
○ Motspelaren var intelligent 
○ AI:ns byte av beteende märktes tydligt 

 
Efter de två spelsessionerna utfördes en kort intervju för att skapa underlag för diskussion med 
följande frågor:  
 

● I vilken av spelsessionerna upplevde du högst underhållning? 
● Vad gjorde att du i spelsession X upplevde högre underhållning än Y? 
● Märkte du någon skillnad på motståndaren i de två spelsessionerna? Beskriv i så fall 

skillnaderna 
● Poängsätt hur spelvan du är på en skala från 1 - 7 där 1 representerar “inte alls spelvan” 

och 7 representerar “extremt spelvan”. 

5.2  Resultat och analys 
Testdeltagare fick i ett frågeformulär betygsätta på åtta påståenden för respektive AI efter varje 
spelsession. Dessa påståenden presenterades i kapitel 3.1.3 och resultaten från testdeltagares svar 
presenteras i figur 8 och 9. Testdeltagares svar presenteras i form av låddigram som visar den 
nedre och övre kvartilen samt det lägsta och högsta värdet. I låddiagrammet representerar 
lådorna 50% av testdeltagares svar och de vertikala linjerna anger fluktuationer utanför dessa 
svar vilket representerar resterande 50% av svaren. Medianen visas med ett tjockt svart streck i 
låddiagrammen. I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten från undersökningen och 
slutligen presenteras slutsatser.  

5.2.1  Lämplig utmaning 
I figur 8 sammanställdes testdeltagarnas svar från de olika spelhastigheterna gällande kategorin 
lämplig utmaning där resultaten generellt pekar på en relativt stor spridning av deltagarnas svar. 
Mer specifikt tyder resultaten på att testdeltagare generellt ansåg sig något mer utmanade samt 
stimulerade då de spelade mot den adaptiva AI:n jämfört med den statiska AI:n. Resultaten tyder 
också på att testdeltagare i större grad ansåg att svårighetsgraden var väl anpassad till deras 
kunskaper vid spel mot den adaptiva AI:n jämfört med spel mot den statiska AI:n.  
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Figur 8   Sammanställning av resultatet angående lämplig utmaning 

 
Resultaten i figur 8 indikerar att testdeltagare generellt ansåg att de upplevde mer lämpad 
utmaning då de spelade mot den adaptiva AI:n kontra den statiska AI:n. Detta beror med största 
sannolikhet på att den adaptiva AI:n anpassade dess skicklighetsnivå medan den statiska AI:n 
inte anpassade sin skicklighetsnivå alls, dvs. den adaptiva AI:n kan anpassa dess svårighetsgrad 
enligt spelarens skicklighetsnivå vilket kan göra att utmaningen upplevs som mer lämplig. Det är 
också möjligt att denna vinkling beror på den generella kvalitén av den statiska AI:n (genomet 
Decent). Under undersökningen observerades det att den statiska AI:n hade en tendens att under 
korta perioder stå still i den vänstra delen av spelplanen vilket gjorde att AI:n ignorerade ett flertal 
poängobjekt vilket medförde att testdeltagaren kunde skapa en stor ledning poängmässigt under 
dessa perioder. Trots att den adaptiva AI:n innehåller samma genom som den statiska uppstod 
detta oönskade beteende att AI:n stod still i den vänstra delen av spelplanen sällan vid spel mot 
den adaptiva AI:n. Detta beror troligen på att när/om detta oönskade beteende uppstod blev 
poängskillnaden mellan spelaren och AI:n snabbt stor nog för att påbörja överkorsning mot det 
bästa genomet (Good) och därmed undveks detta oönskade beteende till större grad vid spel mot 
den adaptiva AI:n jämfört med spel mot den statiska AI:n.  Variabiliteten hos testdeltagare, det 
låga antalet testdeltagare samt det oönskade beteenden att den statiska AI:n i högre grad 
“fastnade” i den vänstra delen av spelplanen än den adaptiva leder till att resultatet inte är 
tillräckligt statistiskt säkerställt för att dra slutsatsen att den lämpliga utmaningen upplevs som 
högre vid spel mot den adaptiva AI:n jämfört med den statiska AI:n. 



24 
 

5.2.2  Beteendemångfald 
I figur 9 sammanställdes testdeltagares svar från de olika spelhastigheterna gällande kategorin 
beteendemångfald. Resultaten visar på en stor spridning i svar från testdeltagare i hur de 
uppfattar beteendemångfalden hos de två typerna av AI. Generellt tyder resultaten dock på en 
större variationsbredd hos den adaptiva AI:n jämfört med den statiska AI:n vilket är extra tydligt 
i påståenden angående byte av spelstil och förutsägbarhet. 
 

 
 

Figur 9   Sammanställning av resultatet angående beteendemångfald 
 

Resultaten i figur 9 visar på en stor spridning av testdeltagares svar gällande kategorin 
beteendemångfalld vilket kan bero på ett antal faktorer. Först och främst ändrar den adaptiva 
AI:n dess beteende beroende på skillnaden mellan spelaren och dess poäng vilket leder till att 
spelarens skicklighet påverkar vilket beteende (genom) spelaren spelar mot. Alltså är det möjligt 
att en spelare som är mindre skicklig endast spelar mot genomen Bad och Decent (för 
överkorsningsintervall se sektion 4.2.2, figur 7) medan en väldigt skicklig spelare endast spelar 
mot genomet Good. I och med att den mindre skickliga spelaren spelar mot två genom är det 
möjligt att hens upplevelse av beteendemångfalden kan vara annorlunda jämtemot den väldigt 
skickliga spelarens upplevelse som endast spelar mot ett genom. Det är också möjligt att spelare 
av olika skicklighetsnivåer spelar olika mängd tid mot olika genom och därigenom till större grad 
evaluerar enskilda genoms beteendemångfald där de tre genomen i sig kan ha olika 
beteendemångfald. Exempelvis skulle en spelare endast kunna spela mot genomet Bad som 
möjligtvis inte upplevs ha samma beteendemångfald som genomet Good. 
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Det är dessutom möjligt att testdeltagare hade olika lätt/svårt att fokusera på AI:n och dess 
beteende beroende på spelhastigheten. När spelhastigheten är hög, som i spelhastigheten Fast, är 
det möjligt att en spelare lägger större fokus på spelets mål än AI:ns beteende jämfört med när 
spelhastigheten är låg, som i Slow, där spelaren har längre betänketid och därför kan möjligtvis 
lättare fokusera på AI:n och dess beteende. Det är också möjligt att testdeltagare endast 
fokuserade på sin speluppgift och helt ignorerade AI:n och dess beteende oavsett spelhastighet.  
Den stora spridningen av testdeltagares svar gällande beteendemångfalld tyder på att 
testdeltagare generellt inte upplevde någon stor skillnad på de två AI-typerna gällande 
beteendemångfald vilket i sig kan bero på det faktum att samma genom används i båda AI-
typerna. Det är också troligt att den stora variationen beror på det låga antalet testdeltagare 
vilket medför att resultatet blir relativt subjektivt. På grund av den stora variationen i svar hos 
testdeltagare, det låga antalet testdeltagare samt faktorerna som diskuterats ovan kan dock inte 
slutsatsen att den upplevda beteendemångfalden av de två AI-typerna är densamma dras. 

5.2.3  Spelhastighet och dess påverkan på lämplig utmaning 
I figur 8 och figur 9 är resultaten från undersökningen med de olika spelhastigheterna 
sammanställda. Dock tyder de enskilda resultaten på att den lämpliga utmaning spelaren 
upplever kan variera beroende på spelets hastighet (se Appendix A). Detta beror troligen främst 
på AI:ns generella kvalité, dvs. AI:ns bästa genom Good är inte helt optimal och begår därför 
misstag. Om spelets hastighet är för låg är det möjligt att spelaren väldigt god tid på sig att planera 
sina drag och kan därför spela näst intill optimalt. I och med att AI:n inte är optimal och spelar 
ungefär lika oberoende av spelets hastighet är det då möjligt att AI:n helt enkelt inte kan hålla 
samma nivå som spelaren och därmed blir spelet för enkelt för den mänskliga spelaren. Det är 
också möjligt att samma effekt kan uppstå då spelaren har en väldigt hög skicklighetsnivå och 
spelar konstant bättre än AI:ns bästa genom vilket leder till att utmaningen för låg. I figur 10 visas 
poängskillnaden mellan en testdeltagare och den statiska AI:n vid given tid under två matcher 
med spelhastigheten Standard. Poängskillnaden beräknas genom att subtrahera AI:ns totala 
poäng från spelarens totala poäng, dvs. när poängskillnaden är större än noll leder spelaren och 
när poängskillnaden är mindre än noll leder AI:n. Resultatet pekar på att utmaningen mot den 
statiska AI:n är för låg för testdeltagare vid spelhastigheten Standard men slutsatsen kan inte 
dras på grund av den begränsade datamängden.  
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Figur 10   Poängskillnad mellan spelare och statisk AI vid spelhastigheten Standard 

 
Det är också möjligt att de olika AI-typerna upplevs olika vid för höga spelhastigheter då spelet 
kan bli för svårt för den mänskliga spelaren. Vid högre spelhastigheter är det troligt att den 
mänskliga spelaren begår många fler misstag jämfört med lägre spelhastigheter medan AI:ns 
begår lika många misstag oavsett spelhastighet. Detta kan leda till att den statiska AI:n (Decent) 
som generellt är tänkt ses som medelmåttig utklassar den mänskliga spelaren och därmed kan 
spelarens upplevelse om AI:n vara annorlunda beroende på spelhastighet. I figur 11 visas 
poängskillnaden mellan en testdeltagare och den statiska AI:n vid given tid under två matcher 
med spelhastigheten Fast. Figur 11 visar endast poängskillnaden för en testdeltagare vilket pekar 
på att för höga spelhastigheter gör spelet för svårt, dock kan inte slutsatsen dras på grund av den 
begränsade datamängder. 
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Figur 11   Poängskillnad mellan spelare och statisk AI vid spelhastigheten Fast 

5.3  Slutsatser 
Detta arbete har undersökt hur en adaptiv AI-motståndare i ett enkelt 2D-spel påverkar spelarens 
upplevda underhållningsvärde genom att jämföra mot en statisk AI-motståndare. För att mäta 
spelarens upplevda underhållningsvärde utfördes en undersökning där testdeltagare främst 
svarade på ett frågeformulär som syftade att undersöka två huvudkategorier: lämplig utmaning 
och beteendemångfald. Resultaten angående lämplig utmaning tyder på att i spel mot den 
adaptiva AI:n upplevdes utmaningen som mer lämplig jämfört med spel mot den statiska AI:n. 
Arbetet kan dock inte dra slutsatsen att spelare upplever utmaningen som mer lämplig vid spel 
mot adaptiv AI då det krävs ett högre antal testdeltagare för att statistiskt säkerställa slutsatsen. 
Resultaten angående beteendemångfald visade på stor spridning av testdeltagares upplevelse för 
båda typer av AI, dock är spridningen större för den adaptiva AI:n. Den stora spridningen av svar 
indikerar att beteendemångfalden upplevdes som relativt lika för båda typer av AI vilket leder till 
att inga substantiella slutsatser kan dras gällande beteendemångfald och dess påverkan på 
spelarens upplevda underhållningsvärde. 
 
Sammanfattande tyder resultaten på att adaptiv AI kan öka spelarens upplevda 
underhållningsvärde genom att tillföra mer lämplig utmaning än en statisk AI medan arbetet inte 
kunde påvisa någon korrelation mellan beteendemångfald och spelarens upplevda 
underhållningsvärde. Dock krävs mer omfattande forskning för att säkerställa att dessa slutsatser 
stämmer.   
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6  Avslutande diskussion 

6.1  Sammanfattning 
Detta arbete syftade till att undersöka om en AI som i realtid anpassar sig genom neuroevolution 
påverkar spelarens upplevda underhållningsvärde och i så fall hur spelarens uppfattning om 
underhållningsvärdet påverkas. Tidigare forskning (Yannakakis et al., 2009; Yannakakis & 
Hallam, 2004; Tan, Tan & Tay, 2011) har indikerat att adaptiv AI kan öka spelarens upplevda 
underhållningsvärde genom att evaluera uppsatta mätningsvariabler vilka sällan korsverifierats 
av mänskliga spelare. Dessutom baseras studiernas resultat ofta på att den enda kriteriet för nöje 
i spel är lämplig utmaning, dvs. att utmaningen spelaren upplever och utmaningen spelaren 
förväntar sig matchar, vilket heller inte korsverifierats av mänskliga spelare (Yannakakis & 
Hallam, 2007). Saknaden av mänsklig korsverifiering gör det därför svårt att säkerställa att 
adaptiv AI faktiskt påverkar spelarens upplevda underhållningsvärde. Detta arbete syftade därför 
till att tillföra kunskap för att få en bättre förståelse för hur adaptiv AI påverkar spelarens 
upplevda underhållningsvärde. 
 
I arbetet jämfördes två typer av AI där båda är utvecklade med hjälp av tekniken NEAT (Stanley 
& Miikkulainen, 2002): en adaptiv AI som i realtid anpassar sig baserat på skillnaden mellan 
spelaren och AI:ns poäng och en statisk AI som inte anpassar sig över huvud taget. Båda typer av 
AI utgår från samma genom vilka evolverats fram offline för att skapa en grund att utgå ifrån. Den 
adaptiva AI:n anpassar sig i realtid genom att använda överkorsning mot fördefinierade 
målgenom som evolverats offline och anpassar på så sätt svårighetsgraden och dess beteende. 
 
Experimentmiljön skapad i spelmotorn Unity (Unity Technologies, 2017) och är ett enkelt 2D-
spel där spelaren och AI:n endast kan röra sig i X-led, dvs. åt höger eller vänster. I miljön finns 
fyra hinderobjekt och ett poängobjekt där båda typer av objekt rör sig nedåt från övre delen av 
skärmen. Hinderobjekt subtraherar poäng vid kollision mellan spelaren eller AI:n och 
poängobjekt adderar poäng vid kollision mellan spelaren eller AI:n. Spelarens mål är således att 
undvika hinderobjekt och kollidera med poängobjekt för att få högre poäng än motståndar-AI:n.  
 
För att samla in data utfördes en undersökning där testdeltagaren spelade två spelsessioner: en 
spelsession mot varje typ av AI. Efter varje spelsession betygsatte testdeltagaren olika påståenden 
från 1 - 5 där 1 representerar “Jag håller inte med alls” och 5 representerar “Jag håller med 
fullständigt”. Dessa påståenden var uppdelade i två kategorier: lämplig utmaning, dvs. relationen 
mellan utmaningen spelaren förväntar sig och utmaningen spelaren upplever, samt 
beteendemångfald, dvs. upplevelsen att AI:n använder olika taktiker/beteenden. Efter de två 
spelsessionerna utfördes en kort intervju för att skapa underlag för diskussion relaterat till 
resultaten från frågeformulären.  Dessutom varierades spelets hastighet för olika testdeltagare, 
dvs. hastigheten spelaren/AI:n samt poäng- och hinderobjekten rör sig med. Detta för att mer 
generellt undersöka AI:ns påverkan på spelarens upplevda underhållningsvärde.  
Undersökningen utfördes på tolv testdeltagare där resultaten visade på stor spridning av 
testdeltagares upplevelse, främst inom kategorin beteendemångfald. Resultaten angående 
lämplig utmaning tyder på att i spel mot den adaptiva AI:n upplevdes utmaningen som mer 
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lämplig jämfört med spel mot den statiska AI:n. Resultaten angående beteendemångfald tyder på 
att den upplevda beteendemångfalden var relativt lik för båda typer av AI och därmed är det svårt 
att dra några substantiella slutsatser. Dock utfördes undersökningen på endast tolv deltagare 
vilket gör att inga definitiva slutsatser kan dras från resultaten och mer omfattande forskning bör 
därför göras inom ämnet för att mer statistiskt säkerställa resultaten. 

6.2  Diskussion 
I denna sektion diskuteras undersökningens metod och de etiska aspekter undersökningen 
förhåller sig till. Därefter diskuteras AI vid olika spelkomplexitet samt valet att logga 
poängskillnaden mellan spelaren och AI:n och slutligen diskuteras förslag för framtida arbeten. 

6.2.1  Forskningsetiska aspekter och undersökningsmetod 
Under arbetet har vi strävat efter att hålla oss till de grundläggande individskyddskravet som 
beskrivs i vetenskapsrådets artikel Forskningsetiska principer (2002). Enligt vetenskapsrådet kan 
individskyddskravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under 
arbetets test informerades alla testdeltagare att testet var helt frivilligt och det var helt okej att 
avbryta testet om de ville. Alla inspelade intervjuer blev transkriberade och borttagna omgående 
för undvika att testpersoner kan identifieras. Alla transkriberade intervjuer har också blivit 
tilldelat ett nummer istället för ett namn vilket skyddar testpersonen ytterligare. Genom detta gör 
man det nästan omöjligt för en utomstående part att verifiera att dessa testdeltagare har 
medverkat eftersom man inte har något bevis på att en testdeltagare faktiskt existerar. Detta är 
ett problem med anonymitet inom forskning och tas upp i Vetenskapsrådets God forskningssed 
(2017) där de rekommenderar att använda sig av kodnycklar samt kryptering. Det ger då 
forskaren möjligheten att verifiera sin data vilket i detta arbete är nästintill omöjligt.  
 
Datainsamlingen för experimentet har gjorts med genom frågeformulär. Den lättaste metoden att 
samla mycket data med hjälp av ett frågeformulär är att skicka ut frågeformuläret med 
instruktioner hur det ska fyllas i. Detta hade varit användbart under arbetet för att enklare få in 
fler testdeltagare och på sätt få in en större datamängd. Trots detta valde vi att utföra experimentet 
i person pga. att det ofta leder till högre svarsfrekvens och även sänker risken för missförstånd 
när testdeltagren svarar på formuläret (Wohlin, et al., 2012). Denna metod fungerade även bra då 
följdfrågor enkelt kunde ställas på intervjufrågorna vilket hade varit svårare att genomföra om 
man t.ex. skickade ut frågeformuläret via e-post. Det hade dock varit bra att använda sig av båda 
metoderna för att kunna utföra en analys på en större datamängd men detta hade riskerat att 
resultaten skiljer sig mellan de som utfört testet på distans och de som medverkat i person. Om 
testet genomförs privat blir det dessutom svårt att verifiera att testdeltagaren inte spelat längre 
än undersökningens specificerade tid. 
 
I detta experiment medverkade tolv deltagare där dessa deltagare fick testa fyra olika versioner 
av spelet för att undersöka om AI:n upplevs annorlunda när spelets hastighet skiljer sig. Eftersom 
testdeltagarna delats upp över fyra hastigheter av spelet så har dessa testdeltagare hög inverkan 
på resultaten gällande en hastighet, vilket leder till en högst subjektiv syn på frågeformulärets 
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påståenden. Vi har därför valt att sammanställa resultaten för alla versioner i ett lådagram. Detta 
kan vara anledning till den höga standardavvikelsen i svar angående beteendemångfald. Med fler 
testdeltagare hade det varit intressant att sammanställa ett lådagram för varje enskild 
spelhastighet då man enklare hade kunnat se påverkan av AI:n för de olika hastigheterna och på 
så sätt koppla upplevelser till en specifik hastighet på ett bättre sätt. 
 
Urvalet av testdeltagare valdes enligt bekvämlighetsurval (Wohlin, et al., 2012) och bestod därför 
endast av studenter vid Högskolan i Skövde där samtliga studerar någon form av 
dataspelsutveckling. Till följd av detta bekvämlighetsurval var samtliga testdeltagare spelvana, 
dock till olika grad, vilket i viss mån formade undersökningens resultat. För att få en mer 
övergripande bild av människors upplevelse i helhet skulle en bredare grupp människor kunna 
använts, dvs. allt från människor som inte är spelvana och spelar max 30 minuter i veckan till 
väldigt spelvana människor som spelar 40 timmar i veckan. Det är möjligt att en spelare som är 
icke spelvan upplever AI:n på ett annorlunda sätt än en spelvan spelare. Exempelvis är det troligt 
att den statiska AI:n med genomet Decent uppfattas som väldigt bra av en icke spelvan spelare 
medan samma genom kan uppfattas som dåligt av en van spelare och det hade därför varit 
optimalt att undersöka en grupp människor med variedad spelvana. Till följd av urvalet  av 
testdeltagare kan de slutsatser som dragits endast dras för spelvana spelare.  

6.2.2  AI vid olika spelkomplexitet 
I ett tidigt stadie av detta arbete valde vi att utveckla ett enkelt 2D-spel för att utan större 
svårigheter kunna träna en AI genom neuroevolution att spela spelet. På grund av arbetets 
tidsomfattning samt vår något bristande erfarenhet med artificiella neurala nätverk och 
neuroevolution blev både experimentmiljön (spelet) och AI:n enkel. I ett spel som är så pass 
enkelt som den utvecklade experimentmiljön skulle man möjligtvis kunna uppnå samma eller 
bättre resultat med helt statiska scripts. Om specifika beteenden hårdkodas för att motsvara 
svårighetsgrader (där svårighetsgrader motsvarar de olika genomen hos den adaptiva AI:n) är det 
potentiellt möjligt att uppnå samma typ av dynamisk justering av svårighetsgraden som i det 
utförda experimentet. Att utveckla statiska scripts för experimentmiljön hade troligen tagit 
mindre tid än att implementera NEAT och träna olika genom för att hitta önskvärda beteenden. 
Dessutom är det möjligt att till större grad kontrollera AI:ns beteende genom statiska scripts och 
därmed minimera icke önskvärda beteenden. Dessa faktorer tyder på att det kan vara fördelaktigt 
tidsmässigt och kvalitétsmässigt att utveckla AI genom statiska scripts för ett spel som är så pass 
enkelt som experimentmiljön. Å andra sidan medför statiska scripts (deterministisk AI) en 
förutsägbarhet vilket kan göra spelet mindre intressant (Mandziuk & Szalaj, 2012) vilket tyder på 
att statiska scripts möjligtvis inte alltid är att föredra i enkla spel.  
Det är också möjligt att det är mer fördelaktigt att utveckla AI genom neuroevolution till spel som 
är av högre komplexitet. Då utvecklingen av statiska scripts kräver att programmeraren löser alla 
interaktioner och möjliga scenarion (Bourg & Seemann 2004) är det troligt att antalet scenarion 
och interaktioner som måste hårdkodas blir väldigt hög för ett komplicerat spel. Då kan det både 
tidsmässigt och kvalitétsmässigt vara önskvärt att utveckla AI genom genetiska algoritmer 
(indeterministisk AI) som inte kräver att programmeraren definierar alla scenarion. Med 
indeterministisk AI medföljer dock den ökade svårigheten att hitta potentiella fel hos AI:n. 
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6.2.3  Samhällelig nytta 
Algoritmen NEAT som har använts i detta arbete och genetiska algoritmer skulle kunna användas 
till förbättring av vägsökning för exempelvis självkörande bilar. Även om det i dagsläget är svårt 
att applicera arbetets AI på en självkörande bil skulle tekniken som används vara till nytta för att 
hitta mer effektiva rutter för motorfordon. Detta skulle kunna vara till samhällelig nytta då en 
mer effektiv vägplanering kan leda till minskad bränslekonsumtion vilket sparar pengar för både 
privatpersoner och företag. Den minskade bränslekonsumtionen skulle till följd minska 
koldioxidutsläpp vilket i dagens samhälle är ett problem då människans koldioxidutsläpp 
påverkar klimatet vilket medför negativa förändringar för många människor.  
På ett liknande sätt skulle genetiska algoritmer kunna användas till att förbättra fabriksrobotar 
genom och till följd effektivisera produktionsflödet. Effektivisering av produktionsflödet hos 
företag skulle kunna sänka elkonsumtionen vilket leder till mindre elkostnad och därmed större 
vinst för företaget samt mindre negativ klimatpåverkan.  

6.2.4  Loggning av poäng 
Under genomförandet av undersökning insåg vi att det vore intressant att diskutera 
poängskillnaden mellan AI och spelare. Tyvärr fick vi denna insikt i slutet av undersökning men 
valde ändå att implementera loggning av poäng för de två testdeltagare som återstod då datan 
kunde bidra till diskussion. För de sista två testdeltagare skrevs poängskillnaden mellan AI och 
testperson ned till en textfil varje halvskeund där poängskillnaden beräknas genom att subtrahera 
AI:ns poäng från spelarens poäng. Exempelvis: om spelarens poäng är 200 och AI:ns poäng är 
300 blir poängskillnaden -100 vilket representerar att spelaren ligger under med 100 poäng. 
Denna loggning påverkade inte spelaren på något sätt och de två undersökningar där 
poängskillnaden loggades utfördes på samma sätt som de tio resterande där poängskillnaden inte 
loggades. Optimalt sätt hade denna loggning utförts på samtliga tolv testdeltagare för att styrka 
diskussionsunderlaget. 

6.2.5  Validitet och reliabilitet  
Det finns likheter mellan undersökningens resultat angående lämplig utmaning och resultat från 
tidigare forskning (Yannakakis et al., 2009; Yannakakis & Hallam, 2004; Tan, Tan & Tay, 2011) 
och tyder på att adaptiv AI kan öka spelarens upplevda underhållningsvärde. De frågor i 
frågeformuläret som syftade till att undersöka kategorin lämplig utmaning anser vi till stor del är 
lättolkade och lämnar inte mycket utrymme för olika tolkningar vilket medför att de ger tydliga 
svar angående testdeltagares upplevelse inom lämplig utmaning. Dock är frågan “Jag blev 
stimulerad” något otydlig vilket gör att den kan tolkas på olika sätt och kunde istället 
omformulerats till “Jag upplevde flow” eller liknande för att göra frågan tydligare. Då det finns 
etablerad forskning som säger att en spelarens upplevda nöje till stor del baseras på lämplig 
utmaning (Csikszentmihalyi, 1990; Sweetser & Wyeth, 2005; Yannakakis & Hallam, 2007)  bör 
delen angående lämplig utmaning i frågeformuläret varit lämpad att undersöka det upplevda 
underhållningsvärdet. 
Resultaten angående beteendemångfald är svårare att analysera och jämföra med tidigare 
forskning på grund av den stora spridningen av svar från testdeltagare vilket kan bero den 
utformningen av kategorin. Det är möjligt att de spridda upplevelserna kring beteendemångfalld 
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uppstod på grund av att vissa frågor i frågeformuläret var för vaga och inte tydligt nog 
specificerade vad frågan ämnade att undersöka och till följd blev svaren till stor grad subjektiva. 
Ett exempel på en sådan fråga är “Motspelaren var intelligent” vilken kan tolkas på många olika 
sätt där ingen förklaringen ges till den möjliga följdfrågan “intelligent i förhållande till vad?”. 
Därmed borde frågorna i frågeformuläret utformats på ett sådant sätt att de är mer konkreta och 
mindre vaga vilket möjligtvis hade lett till resultat som i högre grad går att analysera och dra 
slutsatser ifrån. 
 
För undersökningen utformades ett frågeformulär vilket medförde att ingen form av partiskhet 
från personerna som mätte påverkade resultatet. Det utfördes även intervjuer där svaren kan ha 
påverkats av intervjuaren men dessa svar användes inte i resultaten och påverkar därför inte 
slutsatsen. Dessa intervjuer har dock varit värdefulla då de ger mer insikt i svaren från 
frågeformuläret och ger då mer underlag till diskussion. Den låga standardavvikelsen i resultaten 
angående lämplig utmaning tyder på att resultaten är reproducerbara om samma förhållanden 
och testdeltagare med liknande spelvana används. Detsamma går inte att säga angående 
resultaten för beteende mångfald där resultaten har en hög standardavvikelse. 
Vi valde dessutom att enbart göra testet en gång för varje testdeltagare då ytterligare tester på 
samma deltagare antagligen skulle påverka resultaten angående lämplig utmaning eftersom 
testpersonen blivit bättre på spelet.  

6.3  Framtida arbete 
För framtida arbete finns det många aspekter av programmet som skulle gynnas av 
vidareutveckling. Från ett kortsiktigt perspektiv skulle en mer utförlig undersökning kunna 
genomföras med ett ökat antal testdeltagare. Undersökningen skulle då med ett tillräckligt stort 
antal testdeltagare kunna ge en mer ingående analys av de olika spelhastigheterna då en 
spelhastighet skulle kunna analyseras självständigt från andra spelhastigheter men också 
sammanställa spelhastigheterna och mer generellt analysera resultaten. Undersökningen skulle 
också kunna utökas genom att undersöka fler parametrar såsom de olika 
överkorsningsintervallen. Det är möjligt att olika överkorsningsintervall upplevs på något olika 
sätt och det är också möjligt att det finns mer/mindre optimala överkorsningsintervall för att 
anpassa svårighetsgraden för de olika spelhastigheterna.  
Utöver en mer utförlig undersökning skulle förbättringar på den statiska AI:n kunna göras genom 
att träna fram ett mer aktivt genom som kan byta ut genomet Decent där genomet håller ungefär 
samma poängnivå. Samtliga testdeltagare föredrog att spela mot den adaptiva då de tyckte att den 
statiska AI:n spelade för passivt vilket detta möjligtvis skulle kunna motverka. Det skulle även 
vara intressant att skapa ett förbättra genomet Good då en duktig spelare relativt enkelt kan 
besegra det nuvarande genomet Good vilket gör det svårt att anpassa svårighetsgraden för duktiga 
spelare. Att träna fram dessa genom kan dock vara problematiskt då användandet av en genetiska 
algoritm gör det är svårt att veta hur lång tid som krävs för att träna fram genom som kan uppfylla 
de ställda kraven. Dessutom skulle ett högre antal genom kunna användas i den adaptiva AI:n. 
Det finns ingenting som hindrar en från att lägga till ett högre antal genom och på så sätt 
möjligtvis anpassa den adaptiva AI:n till en bättre nivå än i detta arbete då det det skulle finnas 
ett antal poängintervall och därmed möjligtvis lättare anpassa AI:ns skicklighetsnivå till spelaren. 
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Det finns ett antal aspekter arbetet skulle gynnas av om arbetet vidareutvecklats under en längre 
period. Först och främst skulle flera olika spel inom olika genrer kunna utvecklas där båda typer 
av AI appliceras på samtliga spel. Exempelvis skulle genrerna kunna vara real-time strategy 
(RTS), dvs. strategispel som Starcraft II: Wings of Liberty (Blizzard Entertainment, 2010), 
fightingspel som Tekken 7 (Bandai Namco Entertainment, 2015) eller racingspel som Gran 
Turismo (Sony Computer Entertainment, 1997). Dessa spel hade då ersatt de olika 
spelhastigheterna i undersökning och hade gjort att undersökningen får en större bredd då de 
specifika spelen tillhör olika genrer vilket medför att undersökningen mer generellt undersöker 
adaptiv AI:ns påverkan på spelarens upplevda underhållningsvärde.  
Det hade också varit intressant att vidareutveckla experimentmiljön för att bli ett större och mer 
komplicerat spel. Om spelet hade haft högre komplexitet hade möjligen den genetiska algoritmen 
använts till större del av dess potential då användandet av en genetisk algoritm för ett spel med 
låg komplexitet kan anses överflödigt på grund av faktorerna som diskuterades i del 6.2.2. För att 
utveckla experimentmiljön skulle exempelvis fler poäng- och hinderobjekt kunna läggas till samt 
möjligheten för spelaren och AI:n att röra sig i Y-led, dvs. uppåt och nedåt. Det vore också 
intressant att lägga till bonusobjekt som skapas mer sällan än de “vanliga” hinder- och 
poängobjekten där dessa bonusobjekt skulle ge extra mycket poäng vid kollision. Dessa 
bonusobjekt skulle även kunna innehålla power-ups vilket under en kort period skulle förändra 
spelaren eller spelet genom att exempelvis öka poängen spelaren får vid kollision med 
poängobjekt men också öka poängen som subtraheras vid kollision med hinderobjekt. Dessa 
power-ups skulle även kunna öka spelarens rörelsehastighet, spelhastigheten eller skapa fler 
hinder- och poängobjekt. Man skulle även kunna lägga till möjligheten för spelaren/AI:n att 
skjuta projektiler vilket skulle kunna förminska hinderobjekt om de träffades eller helt förstöra 
dem om de träffas. Om ett poängobjekt träffas av en projektil skulle objekten kunna förstöras och 
ge poäng till spelaren som träffade objektet vilket möjligtvis skulle tillföra en tävlingsinriktad 
aspekt då det är möjligt att förhindra att motspelaren får poäng.  
 
Ett framtida arbete skulle även kunna undersöka hur mänskligt AI:ns beteende är och hur ett 
mänskligt eller omänskligt beteende påverkar spelarens upplevda underhållningsvärde. Det 
skulle i en sådan studie dessutom kunna vara intressant att jämföra testdeltagares upplevelse då 
de vet att de spelar mot en AI jämfört med upplevelsen då de inte vet att de spelar mot en AI för 
att undersöka hur vetskapen om att de spelar mot en AI påverkar det upplevda 
underhållningsvärdet.  
Det skulle även vara intressant att undersöka hur en AI som anpassar sig slumpmässigt påverkar 
spelarens upplevda underhållningsvärde, dvs. vid ett specifikt tidsintervall skulle överkorsning 
kunna påbörjas mot ett fördefinierat genom där valet av genom är slumpmässigt till skillnad från 
ett definierat poängintervall som i detta arbete. En sådan studie skulle möjligtvis kunna ge en 
större insikt i svårighetsgradens påverkan samt förändringen av AI:ns beteendes påverkan på 
spelarens upplevda underhållningsvärde och därmed på ett bättre sätt än detta arbete undersöka 
AI:ns beteendemångfald och dess påverkan på spelarens upplevda underhållningsvärde.  
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Appendix A - Resultattabell 
 
Adaptiv         

Version Utmanad Stimulerad Svårighetsgrad Taktiker Spelstil Förutsägbar Intelligent Beteende 

Standard 4 3 4 5 5 5 2 5 

Standard 3 5 5 5 5 3 3 5 

Standard 4 4 5 3 2 3 3 2 

Standard 4 5 4 4 4 3 4 3 

Standard 4 4 5 3 2 4 3 1 

Slow 3 4 4 3 3 2 3 3 

Slow 2 4 4 4 5 5 5 5 

Very slow 2 3 2 2 1 4 2 1 

Very slow 4 4 4 2 3 2 3 2 

Fast 5 4 2 2 3 2 2 1 

Fast 4 5 4 4 1 2 2 4 

Fast 5 4 5 2 1 5 4 1 

 
Static         

Version Utmanad Stimulerad Svårighetsgrad Taktiker Spelstil Förutsägbar Intelligent Beteende 

Standard 1 3 1 4 4 2 1 4 

Standard 3 4 3 2 2 3 3 1 

Standard 3 4 5 3 2 2 1 2 

Standard 3 3 3 4 3 3 3 2 

Standard 2 3 2 4 2 3 3 5 

Slow 1 4 5 2 1 3 1 3 

Slow 2 4 4 3 3 2 3 4 

Very slow 2 2 3 3 3 2 2 4 

Very slow 1 2 1 3 2 5 2 1 

Fast 4 2 2 4 5 4 2 4 

Fast 4 3 2 3 3 3 2 3 

Fast 5 5 3 4 1 2 5 2 
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