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Abstract
Believability assessment model - A model for measuring believability in
narrative driven video games
An essential part of the video game experience are the characters. How the characters are
perceived as believable can make or break the immersion of the experience. This paper aims
to create a model which can be used as a tool for analysis, designed to measure believability
in video game characters. For consistency, we first define the term believability. Using
thematic analysis, we aim to evaluate what components are relevant in the design process of a
new model. This is achieved by studying three characters from japanese role playing games
using two existing models to measure believability in artificial agents, as this hasn't been
done in this context in the past.

The results show that relevant components in existing models does indeed exist, but they lack
some components mirroring feelings and personal development in characters from japanese
role playing games. In addition to this, problems arising from the categorization of characters
in models designed to measure believability is discovered. Two versions of the new model
are presented, one designed to measure characters from various genres, and one designed to
specifically measure characters from japanese role playing games. A different approach to
categorize video game characters is also presented in the latter version of the new model.
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Sammanfattning
Karaktärer är en essentiell del av spelupplevelsen. Hur karaktärer uppfattas som trovärdiga
kan vara avgörande för spelarens upplevelse. Denna uppsats söker att skapa ett analysverktyg
i form av en modell för att mäta trovärdighet i spelkaraktärer. För att studien ska vara
konsekvent definieras först begreppet trovärdighet. Med tematisk analys utvärderas sedan
vilka komponenter som är relevanta för utvecklandet av en ny modell. Detta utförs genom att
studera tre spelkaraktärer från japanska rollspel utifrån två existerande modeller för att mäta
trovärdighet hos agenter, då spelkaraktärer från japanska rollspel inte tidigare studerats i
denna kontext.

Resultatet visar att det finns element från existerande modeller som är relevanta för analys av
japanska rollspel, men att det saknas vissa komponenter som speglar karaktärer från japanska
rollspels känslor och deras personliga utveckling. Parallellt med detta upptäcks även problem
med att kategorisera spelkaraktärer i modeller för att mäta trovärdighet. Två varianter av den
nya modellen presenteras, en utvecklad för att universellt kunna mäta trovärdighet hos
spelkaraktärer, och en utvecklad för att specifikt mäta trovärdighet hos karaktärer i japanska
rollspel. Ett annat sätt att kategorisera spelkaraktärer presenteras också i den senare nämnda
varianten av modellen.
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Akronymer och ordlista
AI Artificiell intelligens
GAM Game Agent Matrix
C&N matrix Carley & Newell fractionation matrix
NPC Non-player-character
Believability Trovärdighet inom kontexten för en agents egna värld
Believable agent En trovärdig agent
Protagonist Huvudperson i en berättelse, drivs vanligtvis av god vilja
Antagonist Motståndare till huvudperson eller huvudpersoner
Scriptad scen Agenter agerar efter ett förprogrammerat manus, som en scen från en film
Agent-ai Självständig artificiell intelligens utifrån en agent, till skillnad från en scriptad scen
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1. Inledning
Då spelkaraktärer är en essentiell del av spelupplevelsen är det viktigt att kunna analysera
trovärdigheten hos dessa på ett korrekt sätt. När man talar om hur en karaktär uppfattas som
trovärdig inom olika medier spelar begreppet believability en central roll. Beroende på vilket
forskningsområde som studeras kan begreppet komma att användas på olika sätt. Mateas
(1999) menar att vissa AI-forskare anser att begreppet believable agent betyder att en agent
talar sanning, eller att det är en agent man kan lita på, men att det inte stämmer. En believable
agent, menar Mateas (Ibid), är snarare hur den uppfattas som levande. Subjektivitet är en
faktor i hur vi som människor uppfattar och ser på saker och ting, men det existerar forskning
på hur believability kan mätas hos karaktärer inom olika medier. Joseph Bates (1994) skriver
att AI-forskare brukar jämföra begreppet believability med faktorer som resonemang och
problemlösning, men Bates menar att believability främst uppstår genom enkla animerade
figurer då de speglar känslor genom det mest abstrakta. Att en karaktär utvecklas och växer
som individ är också något som anses vara ett viktigt element för uppfattningen av
believability hos en agent (Loyall, 1997). Detta synsätt hittas också genom Warner
Brothers-animatören Chuck Jones (1989) som skriver:

“Believability. That is what we were striving for… belief in the life of the characters. That
after all, is the dictionary definition and meaning of the word ‘animation’: to invoke life.”.
Den gemensamma nämnaren för de nämnda synsätten är hur viktigt det är att karaktärer visar
känslor. Detta ger ett stort intryck av believability hos användaren och är enligt tidigare
nämnda författare det viktigaste elementet för att skapa en believable agent.

Med hjälp av tidigare forskning om begreppet believability samt två existerande modeller
(C&N-modellen samt, GAM-modellen, se avsnitt 3), avsedda för att mäta believability söker
denna uppsats att utveckla en ny modell för att mäta believability i spelkaraktärer, då de
existerande modellerna visat sig vara bristfälliga och enbart testats i begränsad utsträckning.
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Genom att applicera existerande modeller på en spelgenre som inte studerats i den här
kontexten tidigare — japanska rollspel, öppnas möjlighet att vidare utforska dessa närmare
för att finna eventuella styrkor respektive brister som kan bidra till utvecklandet av en ny
modell. Syftet med den nya modellen är att den ska kunna användas som analysverktyg för
att mäta believability i spelkaraktärer.

För att ge ett konkret svar på studiens syfte formulerades två bredare frågeställningar:
— Vilka element i existerande modeller är nödvändiga för att uppnå dess tänkta syfte, att
mäta believability?
— Finns det andra faktorer som bör räknas med i en modell för att på ett korrekt sätt kunna
mäta believability?

Japanska rollspel kännetecknas ofta av en grupp protagonister på ett äventyr där en av dem är
utsedd till huvudkaraktär. Huvudkaraktären styrs huvudsakligen av spelaren medan de andra
styrs av spelet, oftast genom scriptade scener (se figur 1).

Figur 1: Huvudkaraktär (med svansen) och övriga protagonister i en scriptad scen från
spelet Final Fantasy IX.
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Då det existerar en stor mängd karaktärer i japanska rollspel avgränsas denna uppsats genom
att analysera tre protagonister, som inte är den utsedda huvudkaraktären, från tre olika spel.
Dessa tre karaktärer har valts ut på grund av deras starka personligheter samt att de får synas
en lång tid i spelet. De två existerande modellerna för att mäta believability har inte tidigare
testats på denna typ av karaktärer.

2. Bakgrund
Följande avsnitt avser att ställa olika definitioner av begrepp mot varandra för att jämföra och
utvärdera dem, och sedan konkretisera begreppen för att tydliggöra definitionerna inom
studiens kontext. Efter detta presenteras och utvärderas tidigare forskning inom ämnet samt
två modeller avsedda att mäta believability. Slutligen beskrivs vilka karaktärer som valdes för
denna studie, deras bakgrund och vilket spel de härstammar ifrån. Detta för att sätta
karaktärerna in i kontexten av spelets eget universum, ett viktigt element för att förstå
helheten av karaktärerna.

2.1 NPC
En spelkaraktär som inte styrs av en spelare kallas non-player-character, förkortat NPC. Detta
kan innebära en karaktär som ska symbolisera en människa, men det kan också vara till
exempel ett djur eller ett monster. Warpefelt (2016) menar att en NPC inte nödvändigtvis
behöver vara levande. I vissa fall förekommer NPC:er som kan kontrolleras av spelaren under
specifika scener eller lägen under spelets gång. Ett exempel på detta är i många japanska
rollspel där protagonister, som inte är den utsedda huvudkaraktären, enbart kan styras i
stridsscener. I övrigt har spelaren ingen kontroll över dessa då det mest förekommer scriptade
scener för att driva berättelsen framåt. Warpefelt (2016) menar också att scriptade scener är
en bra metod för att skapa upplevelse för believability i NPC:er. De protagonister som
analyserats i denna uppsats betraktas som NPC:er då de aktuella scenerna som analyseras är
sådana där spelaren inte har någon kontroll över protagonisten i fråga.
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2.2 Believability
Det finns ingen tydlig konsensus hos forskare om vad som menas med begreppet
believability. För att gå vidare med studien krävs det att vi undersöker flera definitioner av
believability, jämföra dessa och ta fram en egen definition. Togelius et al. (2013) skriver att
believability handlar om huruvida en karaktär går att tro på. I ett spelkaraktärsammanhang
går detta att dela upp i två större grupper (se tabell 1), character believability och player
believability. Med character believability menas att spelaren uppfattar en karaktär som en
levande varelse, en självstyrd agent som lever sitt egna liv. Medan player believability
definieras som att spelaren ska tro att karaktären kontrolleras av en riktig människa. Tencé et
al. (2010) definierar believability på ett sätt som liknar player believability (Togelius et al.
2013) och menar att den viktigaste aspekten med believability är att en agent uppfattas som
om att den kontrolleras av en människa, och att detta uppnås genom agentens imitation och
inlärning av en riktig människas rörelsemönster och övrig input. I kontrast till detta menar
Loyall (1997) i sin avhandling att ett av kraven för att en agent ska uppfattas som trovärdig är
att agenten behöver passa in och förstå sina sociala, kulturella och övriga aspekter för att
stämma överens med det universum den är avsedd att leva i. Mateas (1999) menar att en
believable agent är någon som uppfattas som levande, vars handlingar verkar rimliga och
hjälper spelaren att få förtroende för spelvärlden, författaren påpekar dock att det är i
slutändan spelaren själv som avgör ifall en karaktär uppfattas som trovärdig.

Tabell 1: de två bredare synsätten på begreppet believability.
Synsätt
Player believability
Character believability

Förklaring
Hur en karaktär upplevs som om den vore
kontrollerad av en människa.
Hur en karaktär uppfattas som levande och
trovärdig inom kontexten av sin egen värld.
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2.3 Definition av believability inom studien
Definitionen av believability som använts i denna studie är character believability i
kombination med Loyall (1997), Mateas (1999) samt Bates (1994) definitioner av
believability. Mer konkret betyder detta att karaktären i sig ska uppfattas som trovärdig i
kontexten av sin egen värld, den ska alltså inte vara realistisk i en direkt jämförelse med en
riktig människa eller vår egen värld och dess olika kulturer. Tidigare nämnda animatören
Chuck Jones karaktär Snurre Sprätt (EMMA, 2017) är ett tydligt exempel på en karaktär som
inte är realistisk i vår verkliga värld, men trovärdig inom kontexten för sin egen värld och
därmed passar in i uppsatsens definition av believability.

Den nya modellens tillämplighet grundar sig på analysen av karaktärers uttryck i scriptade
scener. Det är då viktigt att påpeka vi inte analyserar autonoma agenter, då detta är ett
fenomen som inte förekommer hos protagonister i de japanska rollspel som valts ut för
studien. Om en karaktär genom sitt uttryck speglar känslor, och visar på förståelse för sin
egen värld räknas karaktären som trovärdig, och det är det som mäts under analysen med
hjälp av existerande modeller.

2.4 Tidigare forskning om believability
I en studie av Bates (1994) skapades tre enkla animerade figurer som interagerade med
varandra, där varje figur hade en unik personlighet och reaktionsmönster. Syftet med studien
var att skapa en liten, avgränsad värld för att analysera figurer som agerade och animerades i
realtid. Under studiens gång börjar en av figurerna röra sig underligt på grund av ett
programmeringsfel. Det visade sig att observatörer tyckte just den var den mest intressanta
och levande figuren, inte helt olikt Jones (1989) tes om underliga beteenden och believability
— Jones skriver om en katt som sprang runt med ett grapefruktskal runt huvudet, något som
han menar ger den hög believability som karaktär, och också något han själv baserat egna
karaktärer på — att ge dem underliga och ovanliga beteenden.
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Bates (1994) talar om realism kontra believability och nämner fightingspel där karaktärerna
inte ser ut att lida av slagen de får jämfört med vad som kan förväntas i verkligheten. Hade
karaktärerna fallit ner på marken efter ett slag och skrikit av smärta hade spelet blivit alldeles
för verkligt, något som gör att de skiljer sig från vad en believable agent är (realistisk inom
kontexten av sin egna värld), menar han.

2.5 Tidigare forskning om modeller för att mäta believability
Det finns ett antal studier där forskare mäter believability på NPC:er med hjälp av olika
modeller. I sin avhandling skriver Warpefelt (2016) om modellen Game Agent Matrix
(GAM). Modellen ger möjlighet för den som använder modellen att identifiera när, hur och
var olika NPC:er förlorar believability (Ibid). GAM-modellen i sig är baserad på en liknande
modell vid namn Carley & Newell fractionation matrix (C&N matrix), som inte specifikt är
utvecklad för att mäta believability i NPC:er — men som tillåter användaren att identifiera
liknande aspekter som i GAM-modellen. Modellerna C&N matrix och GAM är båda
baserade på sociologi, och grundar sig i studier om mänskligt beteende. Warpefelt (2016) har
i tidigare studier använt sig av C&N-modellen, men har efter det utvecklat GAM-modellen,
för att specifikt kunna mäta believability i NPC:er. I Warpfelts (2016) kapitel om
believability hittas inspiration från Loyall (1997) samt Mateas (1999), där lägger också
Warpefelt extra tyngd på subjektivitet och menar att det passar speciellt bra in på NPC:er, då
de nästan enbart bedöms med en aspekt av believability (Warpefelt 2016). Warpefelt hävdar
att en analys av mikrobeteendemönster kan vara en väg för utvecklare att skapa believability
hos NPC:er och det är ett aktivt ämne inom forskning om believable agents.

2.6 Forskningsfält och knutpunkt
I denna studie har believability analyserats med utgångspunkt från forskning som härstammar
från olika fält. Mellan GAM-modellen, C&N-modellen samt denna uppsats definition av
believability existerar fält som matematisk sociologi, agent-AI samt narratologi och design.
Att förstå knutpunkten mellan dessa stora ämnesområden är nödvändig för att få en djupare
förståelse om hur believability hos karaktärer — som är en central del av spelupplevelsen —
kan mätas. Även om dessa fält inte utforskas på detaljnivå är de viktiga att hålla i åtanke för
att undvika skevheter i resultatet.
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2.7 Valda karaktärer inom studien
Berättelserna i japanska rollspel är ofta långa, vilket ger spelaren möjlighet att lära känna de
olika karaktärerna bättre. Därmed ansågs japanska rollspel vara en relevant genre att ha som
fokus för studien. Tre populära japanska rollspel valdes ut, och från dessa tre spel gjordes en
översikt av deras protagonister. Därefter valdes tre karaktärer som ansågs vara utvecklade och
utstråla en stark personlighet. En gemensam nämnare hos de tre karaktärer som valts är att
alla följer med från en tidig punkt i spelet till spelets slut. Alla tre karaktärer har flera timmar
material som kretsar kring dem, unika personligheter samt egna viljor och motivationer som
utvecklas under en längre period genom spelets gång.
2.7.1 Final Fantasy IX (2000) — Vivi Ornitier
Final Fantasy-spelen, från företaget Squaresoft är en spelserie som sålt i många miljoner
exemplar, där varje spel har sitt eget universum och karaktärer (Twinfinite, 2016). Final
Fantasy IX (Squaresoft, 2000) är en återgång till seriens ursprung där miljön liknar en
medeltida era, till skillnad från seriens sjunde och åttonde utgåvor vars världar var
sci-fi-inspirerade. Spelet som användes i denna studie är Playstation 4-utgåvan av Final
Fantasy IX från 2017.
Rollfiguren Vivi föreställer en ung Black mage, en person som kan utöva magi, som sticker
ut utseendemässigt från övriga människor i Gaia, spelets värld. Han är från början blyg och
klumpig och saknar självförtroende, men han har en god vilja och oerhörd magisk förmåga,
som han vill använda för att hjälpa andra i nöd — men kanske inte alltid vågar. Under spelets
gång stöter spelaren på varelser liknande Vivi, både till utseende och magisk förmåga, som
visar sig vara skapade i syftet att användas som vapen. Vivi börjar tvivla på sin egen existens
och ifall han också har blivit skapad på samma sätt (Caves of Narshe, 2017). Efter en lång
resa blommar Vivi ut med hjälp av sina vänner och blir en modig och stark kraft för det goda.
Hans rädsla för döden och osäkerhet på sin egna existens förblir dock något han själv måste
erövra utan hjälp av sina vänner. Vivi blev framröstad som den femte mest populära
karaktären från alla Final Fantasy-spel i en läsarundersökning utförd av IGN (2014).
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2.7.2 Chrono Trigger (1995) — Glenn/Frog
Chrono Trigger (Squaresoft, 1995) utvecklades parallellt med Final Fantasy-serien under
mitten av 90-talet, och även om det finns många likheter mellan Final Fantasy och Chrono
Trigger har Chrono Trigger också ett eget universum och karaktärer.
En av spelets centrala mekaniker är att protagonisterna reser fram och tillbaka i tiden för att
försöka stoppa domedagen. IGN (2017) röstade fram spelet till plats ett på en lista av dem
100 bästa rollspelen någonsin. Spelet som användes i denna studie är Nintendo DS-utgåvan
från 2009.

Rollfiguren Glenn härstammar från en tidsepok 400 år innan den primära tidsåldern där spelet
börjar. Under Glenns barndom blev han ofta retad av andra barn. Då han själv var rädd att
skada andra vågade han aldrig säga ifrån, och istället fick han hjälp av sin vän Cyrus som han
såg upp till och hade som något av en mentor. Vid ett senare tillfälle bestämmer Cyrus sig för
att tjäna drottningen som riddare. Cyrus frågar Glenn om han vill följa med honom, men
Glenn är osäker på sig själv och sina kunskaper, men blir övertalad att följa med ändå.
Tillsammans på ett äventyr kommer de över ett legendariskt svärd, “Masamune”, som bara
kan användas av en utvald person. Kort efter att Cyrus och Glenn hittat svärdet blir de
attackerade av Magus, en ondskefull magiker. Magus förstör det legendariska svärdet och
dödar Cyrus, och med sina sista ord vädjar Cyrus till Glenn att ta hand om drottningen. Innan
Glenn hinner agera mot Magus blir han förtrollad till en groda (därav namnet Frog). Efter
denna händelse känner sig Glenn ansvarig för Cyrus död, och lever sitt liv i ånger och sorg.
Då Magus förstört Masamune, som enligt legend är det enda svärd som kan stoppa honom, är
Glenn uppgiven och förlorar lusten att kämpa. Med hjälp av Crono (huvudkaraktären) kan
Glenn tio år senare återställa svärdet, vilket väcker hopp hos Glenn. Det visar sig senare att
han själv är den rätta bäraren av det legendariska svärdet och finner äntligen modet och
styrkan för att vilja strida mot den onda magikern Magus (Chrono Compendium, 2015).
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2.7.3 Persona 4 (2008) — Kanji Tatsumi
Persona 4 (Atlus, 2008) utspelar sig i en gymnasiemiljö i den fiktiva småstaden Inaba i Japan.
Spelaren följer huvudkaraktären Yu och hans vänner i sitt vardagliga liv, samtidigt som de
försöker lösa ett mordmysterium genom att resa till en mystisk värld som nås genom att
passera genom avstängda tv-skärmar (IMDb, 2012). Spelet som användes i denna studie är
“Persona 4 Golden” från 2012 med extra innehåll. Den valda karaktärens scener är dock
oförändrade från originalutgåvan.

Rollfiguren Kanji är en ökänd bråkstake i staden Inaba. Han kommer sällan till skolan och ses
ibland slåss med motorcykelgäng. Tjejer i Kanjis ålder retar honom då hans familj äger en
textilaffär där han gärna jobbar och hjälper till. Han kontrar detta genom att ge illusionen av
att vara elak för att ingen ska våga sig på honom. Under spelets gång ifrågasätter Kanji vad
det verkligen innebär att vara man och vad som är manligt. Detta späds på då han blir
intresserad av en kille, som egentligen är en tjej utklädd till en kille, något som Kanji själv
inte känner till. Detta bidrar till hans förvirring i sin egen sexuella läggning och negativa
utstrålning (Giant Bomb 2009). Kanji måste vid en punkt i spelet besegra sina inre demoner
genom att prata med en manifestation av sina inre känslor som han själv inte kunde acceptera
tidigare, och därav faktiskt inse och acceptera att han är som han är, och att det inte är något
fel med det.
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3. Teoretiska ramverk
Följande avsnitt avser att redogöra för existerande metoder för mäta believability hos
karaktärer. Först beskrivs grundläggande vad modellerna är till för, och till vilket syfte de
utvecklats. Sedan förklaras modellernas komponenter i nivån som är relevant för denna
studie.

3.1 Carley och Newell fractionation matrix (C&N)
För att lättare kunna förstå och förklara AI-agenters sociala förmågor och deras komplexitet
har Carley och Newell (1994) skapat en matris som grundar sig på ett antal sociologiska
teorier, där syftet är att illustrera skillnaderna mellan olika agenter. Carley och Newells mål
är att utveckla en agent som är socialt likvärdig en människa, med detta menar de att agenten
skall kunna samla information samt bearbeta denna för att veta vad som är ett lämpligt sätt att
agera på utifrån den befintliga situationen (Ibid).

Carley och Newells modell består av två dimensioner. Den ena av modellens dimensioner
kallar Carley och Newell för kunskapsdimensionen (Ibid). I kunskapsdimensionen visas en
agents kännedom kring situationen den befinner sig i. Dimensionen är i sin tur indelad i sex
stycken kategorier som gradvis ökar i komplexitet, dessa kallar Warpefelt (2016) miljöer.
Den mest komplexa miljön i modellen är Cultural Historical och sammanfattar den verkliga
världen. Agenter i denna miljö agerar i ett specifikt samhälle, på en specifik plats, i en
specifik tidsepok där agenterna har specifika mål.

Miljön som agenterna agerar i är ett resultat av en historisk process som utvecklats över en
längre tid. I samband med denna utveckling har det skapats en kultur samt olika
samhällsnormer som har kommit att utforma de olika agenterna, de är därför medvetna om
situationen och agerar efter samhällets regler och normer (Carley och Newell, 1994). Den
näst mest komplexa miljön i modellen är Social Goals. I denna miljö har de kulturella och
historiska aspekterna plockats bort.
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Här agerar agenterna efter specifika sociala mål, uppgiftsrelaterade mål,
personlighetsutvecklande mål samt att underhålla sociala kontakter. Dessa mål, menar Carley
och Newell är dock inte helt rimliga då de inte har någon direkt koppling till varandra (Ibid).
I miljön Social Structural saknar agenterna sociala mål. Dock kvarstår den sociala strukturen
av samhället. Agenter inom denna miljö är medvetna om specifika klasser som kön, ålder
samt centrala åsikter. De har därmed möjlighet att analysera och anpassa sina egna samt
andras handlingar utifrån de klasser de tillhör (Ibid). I miljön Real Interaction plockas den
sociala strukturen bort. Trots att den sociala strukturen saknas har agenterna fortfarande
möjlighet att interagera med varandra i realtid, utan att dessa handlingar tvingas fram. Den
sista miljön där agenter har möjlighet att interagera med varandra är Multiple Agents, ur en
social ståndpunkt är detta den mest grundläggande miljön. Agenterna kan inte interagera i
realtid i denna miljö, de är dock medvetna om varandras existens men agerar främst i ett icke
socialt sammanhang (Ibid). Den sista miljön i kunskapsdimensionen är Nonsocial Task. Här
sker alla handlingar självständigt. Agenterna behöver alltså inte vara medvetna om andra
enheters existens för att kunna utföra sina handlingar.

Figur 2: Carley och Newell (1994), Fractionation Matrix för sociala beteenden.
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Den andra dimensionen i modellen kallar Carley och Newell för bearbetningsdimensionen. I
bearbetningsdimensionen visas agentens förmåga att bearbeta informationen den känner till
gällande den befintliga situationen uppdelat i fem olika kategorier.
bearbetningsdimensionens kategorier går från en Omnipotent Agent till en Emotional
Cognitive Agent. En omnipotent agent behöver inte bearbeta någon information, utan är
allvetande om vad det är som krävs för att den skall uppnå sina mål. I stegen efter en
omnipotent agent mot en emotional cognitive agent minskar agenternas förbestämda
kunskap, däremot ökar agenternas intellekt och förmåga att samla information och fatta egna
beslut. En emotional cognitive agent är den mest avancerade agenttypen i
bearbetningsdimensionen och kan även blanda in känslor i sina beslut (Ibid). Mellan dessa
två dimensioner har 74 kriterier på sociala beteenden placerats ut, på så sätt kan man lättare
se vart en agent kan placeras in i modellen (se figur 2). Johansson och Verhagen (2011)
skriver dock att denna modell inte är optimal för just NPC:er och menar därför att modellen
borde utvecklas och på så sätt underlätta processen att förbättra NPC:er.

3.2 Game Agent Matrix (GAM)
Då C&N-modellen inte visat sig vara helt lämplig för Johansson och Verhagens studier
(2011), utvecklades en ny modell, specifikt för NPC:er, kallad Game Agent Matrix
(Johansson et al., 2014). GAM-modellen har sina grunder i C&N-modellen men har åtgärdat
två av de huvudsakliga problemen som uppstått i den tidigare modellen — det stora antalet
olika kriterier samt modellernas oförmåga att hantera återuppstående problem (Ibid).
GAM-modellen identifierar till skillnad från C&N-modellen brister i believability hos
NPC:er. Den ena av de två dimensionerna i GAM-modellen liknar kunskapsdimensionen och
är hämtad från C&N-modellen. Dimensionen innehåller fem stycken kategorier som gradvis
ökar i komplexitet, dessa kallar Warpefelt (2016) även i denna modell miljöer. Miljöerna har
en ökande grad av komplexitet som en NPC agerar inom (Warpefelt et al., 2013). I
GAM-modellen har de dock plockat bort miljön för Real Interaction och bytt namn på miljön
Nonsocial Task till Single Agent. Den andra dimensionen i GAM-modellen består av tre olika
kategorier av NPC:er, agerande, reagerande och interagerande. Dessa är uppdelade efter sin
maximala nivå av social interaktion. Kategorierna definieras efter nivå av social förmåga.
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De agerande agenterna (Act) kan inte interagera med andra agenter utan drivs bara av sitt
egna mål. Agenten är inte medveten om andra enheters existens, utan ser dessa enbart som
statiska hinder att navigera sig runt. Den kan därmed navigera sig i spelvärlden utan att fastna
i några statiska objekt. De reagerande agenterna (React) är något mer utvecklade och kan
anpassa sig efter förändringar i den sociala miljön. Den kan till exempel reagera på när en
annan enhet befinner sig i närheten. En reagerande agent har dock inget minne av tidigare
händelser vilket gör dem mer förutsägbara, då de följer ett återupprepande mönster och
gladeligen svarar på samma fråga flera gånger. Den reagerande agentens tillstånd är
förutbestämt och kan därmed inte påverkas av förändringar som sker inom spelvärlden. Den
sista agenten i modellen är den interagerande agenten (Interact). Denna agent har en ännu
större förmåga att agera i sociala sammanhang och kan anpassa sitt beteende efter den
befintliga situationen. Till skillnad från de reagerande agenterna så har de interagerande
agenterna möjlighet att förändra och anpassa sitt inre tillstånd efter förändringar i spelvärlden.
Då en agerande agent inte har någon kännedom om andra enheter i spelvärlden kan den inte
anpassa sig efter de miljöer som grundar sig på andra enheter (se figur 3). Därmed uppfyller
de agerande agenterna enbart kriterier i single agent-kolumnen (Ibid).

Figur 3: The Game Agent Matrix (Warpefelt, 2016).
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4. Metod
Empirin i denna studie baseras på en tematisk analys av de tidigare nämnda karaktärerna.
Med C&N matrix och GAM-modellen som analysverktyg studerades de tre spelen med fokus
på de valda karaktärernas uttryck, beteenden och interaktioner. Syftet var att utvärdera vilka
kriterier som är relevanta för japanska rollspel. De olika kriterierna utvärderas individuellt för
varje enskild karaktär. Under arbetets gång lades också fokus på att utveckla egna kriterier,
som överensstämmer med studiens definition av believability och som ansågs vara saknade i
GAM-modellen. Efter detta utvecklades den nya modellen och slutligen gavs de valda
karaktärerna ett värde inom ramen för den nya modellen.

4.1 Tematisk analys
Tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och tolka mönster inom kvalitativ
data (Clarke och Braun, 2016). Genom att utföra en tematisk analys underlättas möjligheten
att finna gemensamma förhållanden och mönster i den aktuella datan. Metoden är flexibel
och bidrar till ett bredare synsätt, då en tematisk analys gör det möjligt för användaren att
studera den insamlade datan på många olika sätt. Clarke och Braun (2006) skriver att en
tematisk analys består av sex centrala steg, där första steget är att samla in och bekanta sig
med datan. När det första steget utförts kodar man den insamlade datan, med detta menas att
man läser igenom materialet, letar efter relevanta aspekter samt noterar dessa och
sammanfattar det mest väsentliga. Därefter drar man en koppling mellan den information som
tagits fram för att framhäva eventuella teman. Dessa teman granskas sedan samt förfinas. De
teman som anses bristfälliga samt mindre viktiga för studien bör plockas bort innan man går
vidare till nästa steg i processen där de olika temana definieras och namnges. Slutligen görs
en sammanställning av analysen (Ibid).

Då GAM-modellen är en utveckling av C&N-modellen och anpassad för analys av NPC:er,
studerades först Warpefelts (2016) definitioner av varje kriterium i GAM-modellen (se bilaga
1). Spelen studerades under flera sessioner, i samband med detta skapades hundratals
skärmdumpar och flera separata sparfiler för att vid ett senare tillfälle kunna gå tillbaka till
scener som ansågs kritiska för studiens syfte.
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Detta gjordes för att spara tid vid ett eventuellt scenario där en scen skulle behöva studeras
ytterligare en gång, men också för att kunna använda de specifika scenerna för att värdesätta
karaktärer med den nya modellen efter att den utvecklats. För att lättare hålla reda på de olika
kriterierna i GAM-modellen när spelen studerades hölls en utskrift av GAM-modellen nära
till hands. Valda karaktärernas beteenden och uttryck kopplades till korresponderande
kriterium i GAM-modellen. Ett exempel på detta är kriteriet Disillusionment, som passar in
på när Frog från spelet Chrono Trigger tvekar på sin vilja att slåss (se figur 4).

Figur 4: Frog berättar för övriga protagonister att han inte har viljan att slåss.

Kopplingen innebar att ett betygssystem utvecklades med en skala från ett till fem, där siffran
fem var närmast studiens definition av believability, och siffran ett längst ifrån studiens
definition av believability. Siffrorna antecknades vid sidan av varje korresponderande
kriterium i GAM-modellen under spelets gång för att sedan kunna utvärdera vilka kriterier
som ansågs vara lämpliga för utveckling av den nya modellen. Till varje spel fanns ett eget
utskrivet exemplar av GAM-modellen för att kunna utvärdera alla spel individuellt.

Med de tre olika utvärderingarna av kriterier relevanta för nya modellen fastställda
sammanfattades resultaten i en lista (se bilaga 2). Några av kriterierna i GAM-modellen
kunde inte kopplas till någon specifik scen eller ett specifikt beteende hos karaktärerna. Dessa
granskades istället efter att de tre olika utvärderingarna fastställts. Vissa kriterier
sammanfogades genom att markeras med ett “M”, och andra kriterier utvärderades med
studiens och Warpefelts definition av believability i åtanke.
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Detta gjordes för att effektivisera analysen av japanska rollspel. Parallellt med att spelen
studerades med betygsskalan fördes också anteckningar på karaktärernas handlingar och
beteenden (se bilaga 3). Med studiens definition av believability i åtanke kunde nya kriterier
utvecklas baserade på vad som ansågs vara kritiska aspekter i en karaktär för att framstå som
en believable agent.

4.2 Utveckling av nya modellen
Med existerande kriterier från GAM-modellen utvärderade och nya kriterier utvecklade
framtogs den nya modellen genom en iterativ process. Enkla skisser följdes av mer
detaljerade prototyper kopplade till studiens definition av believability. Målet var inte att
skapa en helt självständig modell, utan den nya modellen utgick från C&N-modellen och
GAM-modellens format och uppbyggnad.

4.3 Applicering av nya modellen
Med den nya modellen utskriven testades kritiska scener från spelen åter en gång. Tidigare
anteckningar och skärmdumpar kunde också användas för att styrka olika kriteriers
tillämplighet och nödvändighet i den nya modellen. Med den nya modellens metod kunde
varje vald spelkaraktär för studien få ett värde på en skala inom ramen av den nya modellen,
något som beskrivs i kapitlet Resultat och designmotivering.

4.4 Metodkritik
Det är viktigt att påpeka att eftersom studien bestod av flera moment behöver inte
nödvändigtvis detta ge ett tydligare resultat, utan snarare en bredare och mer nyanserad bild
av ett fenomen, något som Alvehus (2013) menar när han pratar om kristallisering.
Användning av flera typer av NPC:er hade alltså möjligen givit ett mer nyansrikt resultat.

Japanska rollspel tar ofta lång tid att klara ut, vilket var fallet för de valda spelen i denna
studie. Detta kan ha gjort att kritiska beteenden eller uttryck kan ha missats, även om fokus
låg på att anteckna alla beteeden under spelens gång.
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5. Analys
Detta avsnitt söker att redogöra och sammanställa insikter från den tematiska analysen.
Analysen kopplas till relevanta teoretiska ramverk och definitioner som tidigare nämnts för
att tydliggöra studiens syfte. Först nämns allmänna insikter, sedan kategoriseras kriterier från
GAM-modellen efter dess relevans inom genren japanska rollspel. Efter detta motiveras
utvecklandet av nya kriterier.

5.1 Insikter från tematisk analys
Användandet av GAM-modellen visade sig vara otympligt för genren japanska rollspel då
modellen utvecklats efter andra typer av spelgenrer (Warpefelt, 2016). Kriteriers funktion och
tillämplighet i GAM-modellen varierade. Vissa kriterier var svåra att mäta, andra kriteriers
definitioner liknade varandra till den grad att de kunde sammanfogas till ett gemensamt
kriterium. Warpefelts definition av believability liknar definitionen som fastställts i denna
studie, men applikation av GAM-modellen på japanska rollspel visade dock att flera kriterier
relaterade till känslor för mer komplexa karaktärer saknades i modellen. Med detta i åtanke
utvecklades den nya modellen efter japanska rollspel, men även andra spelgenrer, då ett av
målen med modellen var att göra den universell.

Det visade sig att den ena dimensionen i GAM-modellen, motsvarande
bearbetningsdimensionen i C&N-modellen, kan skapa skevheter i resultatet. Genom att testa
GAM-modellen på NPC:er från japanska rollspel visade det sig att NPC:er inte går att
kategorisera på de sätt som är tänkt i GAM-modellen. De tre protagonister som analyserats i
studien skulle kunna falla under kategorin “Interact”, även fast de kriterier som listas i
GAM-modellen inte räcker till för att täcka protagonister i japanska rollspels alla uttryck.
Utöver detta noterades även att andra NPC:er i spelen uppfyllde kriterier som inte tillhörde
den kategori som de borde passa in i. En försäljare i Final Fantasy IX tipsar vid ett tillfälle
Vivi om en festival som kommer att äga rum vid ett senare tillfälle (se figur 5). Detta visar på
uppfyllda kriterier som “Awareness” samt “Advertising” från React-kategorin. Warpefelt
(2016) menar dock att en försäljare i ett spel faller under kategorin “Act” i GAM-modellen
och bör därför inte uppfylla krav från de andra kategorierna.
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Figur 5: Vivi tackar en försäljare för ett tips om en festival i staden Lindblum.

Kriterierna i GAM-modellen utvärderades efter hur karaktärer uppfattades av spelaren, till
skillnad från hur karaktärer är utformade på en arkitektonisk nivå. I analysen låg fokus på
karaktärernas uttryck eftersom deras handlingar i de scriptade scenerna är förutbestämda, och
därmed inte autonoma, dvs styrda av ett AI-system för agenter. Det vore alltså felaktigt att
analysera en artificiell intelligens som egentligen inte existerar. Dock är kriterierna för
NPC:ers uttryck applicerbara gällande deras believability i den kontext som spelen utgör så
som begreppet definierats i sammanhanget. Den tematiska analysen resulterade i att
kriterierna från GAM-modellen kunde kategoriseras under tre olika rubriker; relevanta,
tveksamma och mindre viktiga. Kategoriseringen gav en överblick av vilka kriterier som
ansågs nödvändiga för analys av NPC:er i japanska rollspel.
5.1.1 Kriterier som är relevanta för japanska rollspel
Kriterier som skiljer en animerad agent från ett statiskt objekt — de mest grundläggande
kraven för att en NPC ska kunna fungera, är nödvändiga för att kunna särskilja enkla agenter
från varandra. Goal directed, Navigation, Uses Language och Uses tools är exempel på denna
typ av kriterier.
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Även om dessa kriterier inte direkt kopplas till begreppet believability anses de viktiga för att
den nya modellen ska fungera. Navigation och Route following visade sig vara svåra att mäta
i scriptade scener, därför sammanfogades Navigation med Route following då agenter i
japanska rollspel rör sig nästan exklusivt i scriptade scener, och därmed behövdes inte två
separata rörelse-kriterier. Det skulle kunna argumenteras för att Navigation borde vara
separat Route following, men under analysen av spelen hittades inga konkreta exempel på
vad skillnaden skulle kunna vara.
Adaption är också ett grundläggande kriterium men hjälper till att separera något mer
avancerade agenter från enklare agenter, till skillnad från de fyra första kriterierna. En adaptiv
NPC kan uppfattas som mer levande, Mateas (1999) menar att det är definitionen av
believability. Ett exempel på Adaption är när Kanji från Persona 4 talar med Naoto (killen
som egentligen är en tjej, men som inte Kanji känner till för tillfället). Naoto frågar Kanji om
han är i skolan den kommande torsdagen, vilket han inte alls planerar att vara, men ändå
svarar med:

“Huh? S-school? ‘Course I’m going to school…”
(Kanji anpassar sitt tal för att imponera på Naoto)
Kriteriet Acquires information sammanfogades med kriteriet Learns from others. Acquires
information innebär att en agent samlar information utifrån vad den ser i sin omgivning. Det
kan vara att en NPC lär sig något från miljön runt omkring eller en annan agent. Hur en NPC
visar att den tagit in information framkommer inte alltid tydligt. Det är därför svårt att avgöra
vilket kriterium som passar in när en NPC tar in information, och sedan agerar efter vad de
har tagit in, detta visar på att det också har lärt sig någonting. De borde därmed falla inom
samma kriterium för japanska rollspel eller spel med scriptade scener. Ett exempel på detta är
i spelet Chrono Trigger där en protagonist lär sig hur man reser i tiden, de andra
protagonisterna observerar detta och visar sedan att de lärt sig hur man reser i tiden. Det nya
sammanfogade kriteriet symboliserar att en NPC tar in information och på något sätt agerar
utifrån detta.
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Crisis response samt Interruptability är relevanta kriterier då en respons på en kris kan visas
med starka känslor, vilket Bates (1994) menar ökar upplevelsen av believability. Vid ett tidigt
tillfälle i Final Fantasy IX visar Vivi tydlig ilska genom att kontra en antagonists magi med
sin egna magi efter att antagonisten avrättat varelser som liknar Vivi till utseendet (se figur
6).

Figur 6: Vivi kontrar en antagonists magi i vredesmod från ett flygskepp.

Interruptability handlar om hur en NPC byter fokus från icke-akuta ärenden, något som
förekommer ofta i de tre spelen som studerats då protagonisterna med jämna mellanrum talar
med varandra om hur de ska gå vidare i berättelsen för att uppnå deras gemensamma och
personliga mål.

Ett exempel på detta är när protagonisterna i Persona 4 bestämmer sig för att följa med
huvudkaraktärens syster, som är hemma från skolan på grund av sjukdom, till ett köpcentrum
för att göra henne glad. Innan protagonisterna fick reda på att huvudkaraktärens syster var
sjuk hade de ett annat mål för dagen.
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Awareness är ett viktigt kriterium för att visa hur karaktärerna förstår sin omvärld, något som
Loyall (1997) anser är en central aspekt för förhöjd believability hos en agent. Två exempel
på detta är dels i Final Fantasy IX hur Vivi hör en fågel som befinner sig i en källare under
jorden genom ett luftrör som sticker upp ur marken, och i Persona 4 hör Kanji en persons röst
genom en telefon som hans vän talar i, och kan identifiera personen. Detta visar på att
karaktärerna förstår vad som låter runt omkring i deras omvärld, vilket är vad kriteriet
Awareness innebär.
Models of self visade sig vara en av de viktigare kriterierna för att uppnå studiens definition
av believability. Detta för att känslor speglas tydligt genom till exempel existentiella kriser.
De tre protagonister som studerats visar vid flera tillfällen förståelse för både sina fysiska och
psykiska limitationer. Det som var mest utstickande var Vivis sökande att förstå döden, detta
exemplifieras genom dessa citat:

“I was wondering how many people have… stopped… moving.”
“A-Am I gonna stop pretty soon, too?”
“I want to stop, I don’t wanna feel like this anymore.”
(Vivis funderingar om döden vid olika tidpunkter i berättelsen)
Warpefelt (2016) beskriver kriteriet Rapid emotional response som en agents förmåga att
reagera emotionellt på handlingar som utförs av andra inom spelvärlden, till exempel
dödande av oskyldiga. Då känslor är en av de största aspekterna inom studiens definition av
believability, ansågs detta kriterium som mycket relevant för japanska rollspel. Vid ett
tillfälle i Final Fantasy IX står Vivi och sörjer över liket av en protagonists mamma, som
precis blivit dödad. Detta speglas genom att han berättar för spelaren hur han äntligen förstår
vad sorg innebär.

“Once I saw Dagger start to cry, I didn’t know how I should feel.”
“I kind of wanted to cry, too...”
(Spelaren för höra Vivis tankar)
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Till skillnad från kriteriet Models of self innebär Models of others att en agent istället är
medveten om andra agenters existens, deras situation, vilka de är och vad de gör. I japanska
rollspel är detta ett viktigt kriterium då spelen kretsar kring en grupp protagonister som går på
äventyr tillsammans. Om protagonisterna i gruppen inte är medvetna om de andra
gruppmedlemmarnas existens, upplevs en lägre believability då det inte visar förståelse på
omvärlden och dess agenter. Då denna uppsats analyserar uttryck i scriptade scener förefaller
kriteriet som ett naturligt element, däremot kan möjligen uppfyllandet av kriteriet i spel där
agenter är autonoma skilja sig från spel med “scriptade agenter”.
Social interaction förekommer ofta i genren japanska rollspel. Scriptade scener utgör många
djupa och meningsfulla konversationer mellan protagonisterna och andra agenter i spelens
värld. En agent behöver dock inte alltid tala för att framstå som en believable agent. Under ett
tillfälle i Final Fantasy IX förlorar en av karaktärerna förmågan att tala. Detta fungerar som
en viss typ av kommunikation då det reflekterar karaktärens emotionella smärta, som kan
kopplas till Bates (1994) teori om att känslor förhöjer upplevelsen av believability.
Kriteriet Memory of previous interactions var ursprungligen inte med i GAM-modellen, utan
har tillagts vid ett senare tillfälle då det har visats att en karaktär som inte minns att den precis
har interagerat med en annan agent bidrar till sämre believability (Warpefelt et al., 2013). I
Chrono Trigger förekommer det dock att NPC:er återupprepar sina svar när spelaren pratar
med dem. Om NPC:er istället hade vägrat återupprepa sina svar riskerar spelupplevelsen att
försämras då spelaren kan ha glömt vad som skall göras och då inte kan få en påminnelse av
de andra karaktärerna när de blir befrågade.
Warpefelt (2016) beskriver kriteriet Social ranking som att en agent kan agera efter en
skillnad i social rang. Ett exempel på detta från spelet Chrono Trigger är där Frog har stor
respekt för drottningen och värderar hennes liv högre än sitt eget (se figur 7). Kriteriet anses
som relevant då det visar på att karaktären har ökad förståelse för sitt sociala sammanhang i
världen och kan agera utifrån det.
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Figur 7: Frog vädjar till drottningen att fly medan han själv tänker attackera fienden.
Kriteriet Disillusionment innebär att en agent kan tappa förtroende för sin egna förmåga.
Detta är något som bidrar till ökad believability hos en karaktär då känslor som sorg speglas.
Ett exempel där detta kriterium uppfylls är i Chrono Trigger där Frog har gett upp på sina
chanser att rädda världen då det legendariska svärdet Masamune är förstört och han anser att
det inte går att laga (se figur 8).

Figur 8: Frog förklarar att det legendariska svärdet krävs, men att det inte går att laga.
Kriteriet Team player innebär att en agent förstår konceptet av att vara medlem i ett lag och
kämpa för lagets bästa. Detta kriterium påminner om Cooperation som innebär att en agent
har möjlighet att samarbeta med andra agenter för att uppnå sina mål. Då dessa två kriterier
ansågs vara lika sammanfogades de under Cooperation. Eftersom japanska rollspel
kännetecknas av att en grupp protagonister på äventyr, har Cooperation haft en central roll i
de tre spelen som studerats i denna studie.
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Kriteriet ansågs vara relevant för studien då en agent visar att den är medveten om andra
enheters existens och kan hjälpa dessa med deras mål, men även ta hjälp av dem för att uppnå
sina egna mål.
Med kriteriet Institutions menas att en agent har förståelse för olika institutioner i
spelvärlden, till exempel kungahus och universitet. En agent som uppfyller detta kriterium
visar på vidare förståelse för omvärlden och dess kontext (Loyall, 1997), och uppnår därmed
högre believability. Ett exempel där detta kriterium uppfylls är i Chrono Trigger där Frog har
stor förståelse för kungahusets roll i samhället, då han tjänar drottningen som riddare.
5.1.2 Kriterier vars relevans är tveksamma för japanska rollspel
Ett av de kriterier som ansågs vara osäkert för analys av believability i japanska rollspel var
Patriotism där en agent är starkt anknuten till en större grupp och kämpar för gruppens bästa.
Kriterierna Clan wars, Group conflict och Power struggles har alla gemensamt att de strävar
efter att utöka sin makt som grupp eller som person. Då alla dessa kriterier ansågs vara direkt
kopplade till Patriotism valdes de tre kriterierna att plockas bort och istället sammanfogas
med kriteriet Patriotism, för analys av specifikt japanska rollspel. Till skillnad från
Institutions handlar dessa kriterier om andra agenter och grupper, snarare än institutioner
(icke levande ting). Anledningen till att detta kriterium ansågs vara osäkert för japanska
rollspel är att det är väldigt specifikt för en viss typ av agenter. Att en karaktär inte uppfyller
detta kriterium behöver inte innebära att den förlorar believability, däremot kan uppfyllandet
av detta kriterium vara karaktärsbyggande och öka en agents upplevda believability, vilket
leder till att Patriotism inte är ett universellt kriterium och kan appliceras på alla typer av
agenter.

Ett annat kriterium som ansågs vara osäkert för analys av NPC:er i japanska rollspel är
Coercion. Warpefelt (2016) menar att detta kriterium innebär framtvingade handlingar av en
agent. Johansson et al. (2014) skriver hur de inte lyckats hitta några exempel där en agent har
uppfyllt detta kriterium. Då det även saknas exempel i denna uppsats där kriteriet Coercion
varit aktuellt för bedömning av believability är det svårt att veta vad som menas med detta
och hur det skall användas.
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Kriteriet Advertising förekommer men upptäcktes bara genom försäljare i genren japanska
rollspel. Eftersom att kriteriet är svårdefinierat och smalt markerades det som osäkert för
analys av NPC:er i japanska rollspel.

De sista två kriterierna som ansågs vara osäkra för analys av NPC:er i japanska rollspel är
Roles och Sanctions. Warpefelt (2016) beskriver kriteriet Roles som “roller inom samhället,
till exempel poliser och bönder”. Med Sanctions menar han att en agent som bryter mot
samhällets lagar och regler kan komma att bli straffade. Dessa två kriterier beskriver inte
beteendet hos en agent, utan mer hur samhället de lever i fungerar. Detta skulle möjligtvis
kunna öka believability för agenternas samhälle, men inte nödvändigtvis för en enskild agent
och har därför markerats som osäkra. Utöver detta hittades dock inga konkreta exempel på
varken Roles eller Sanctions under analysen. Av de kriterier som markerats som tveksamma
behölls endast patriotism för analys av NPC:er i japanska rollspel. Anledningen till detta var
för att kriteriet sammanfogats med tre andra kriterier som tidigare har tagit en stor plats i
GAM-modellen, det ansågs alltså viktigt för att kunna analysera NPC:er i japanska rollspel på
ett funktionellt sätt.
5.1.3 Kriterier vars relevans är mindre viktiga för japanska rollspel
Under utförandet av den tematiska analysen samlades sex kriterier från GAM-modellen som
inte ansågs vara relevanta för analys av NPC:er i japanska rollspel. Ett av dessa kriterier är
Face to face. Warpefelt (2016) skriver att detta kriterium går ut på att en karaktär riktar sig
mot den som adresseras. Detta visade sig inte alltid vara lämpligt för att framhäva
believability hos en agent. Att en karaktär tittar ner i marken eller i en annan riktning när den
adresserar någon skulle kunna tolkas som ett sätt att illustrera känslor, vilket Bates (1994)
menar är en central aspekt av believability. Direkt ögonkontakt behöver därmed inte alltid
vara relevant för att en karaktär skall uppfattas som trovärdig. Ett exempel på detta är i
Chrono Trigger där Glenn tvekar på sig själv efter att Cyrus frågat honom om han vill följa
med och tjäna drottningen som riddare (se figur 9).
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Figur 9: Glenn står med ryggen vänd mot Cyrus under en konversation.
Två andra kriterier, Etiquette och Norm maintenance har också valts bort för analys av
NPC:er i japanska rollspel. Warpefelt (2016) menar att om en agent uppfyller dessa kriterier
anpassar den sig efter etikettregler samt är medveten om och följer samhällets normer. Om en
karaktär istället skulle bryta dessa etikettregler och strunta i samhällets normer skulle detta
underliga beteende istället kunna uppfattas som karaktärsbyggande, vilket Jones (1989) anser
bidra till hög believability hos en karaktär. Då avsaknaden av dessa två kriterier skulle kunna
bidra till en hög believability ansågs de inte som relevanta för japanska rollspel.
Ytterligare två kriterier som ansågs vara mindre viktiga japanska rollspel är Group making
och Mob action. Dessa kriterier är i stort sett enbart relevanta för mer öppna spel. Kriterierna
är möjligen relevanta för andra spelgenrer, men inga konkreta exempel kunde hittas i genren
japanska rollspel.

Det sista kriteriet som ansågs vara mindre relevant för analys av NPC:er i japanska rollspel är
Turn taking. Warpefelt (2016) skriver att detta kriterium innebär att en agent är medveten om
vems tur det är, och undviker att prata i munnen på varandra om det inte är meningen att
agenten skall göra detta. Anledningen till att detta kriterium plockats bort är för att det ansågs
vara uppenbart att en agent behöver vänta på sin tur för att kommunikationen skall fungera.
I de japanska rollspel som studerats i denna studie består konversationerna av textrutor, vilket
gör att det inte är möjligt för en karaktär att prata i munnen på en annan då bara en textruta
kan visas åt gången.
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5.1.4 Nya insikter från studerandet av valda spel och karaktärer
En av de största insikterna från studerandet av spelen var hur djupa teman behandlades av de
valda karaktärerna. Avancerade känslor, till skillnad från mer primitiva känslor visade av
karaktärerna och som inte kunde kategoriseras av GAM-modellen, behövde tilldelas egna
kriterier för att uppnå en avancerad nivå av studiens definition av believability. Eftersom att
Bates (1994) nämner känslor som den mest centrala aspekten av believability värderades
visandet av avancerade känslor högt.

Vivi från Final Fantasy IX visar vid flera tillfällen upp medlidande gentemot andra raser. Vid
ett tillfälle räddar han en stad och dess invånare från utrotning genom att föreslå att stadens
invånare ska följa med protagonisterna tillbaka till deras egna värld, innan staden förstörs av
en av spelets antagonister. Detta var bara möjligt genom tidigare konversation mellan Vivi
och stadens invånare där han kände medkänsla för deras uppkomst, som liknade hans egen,
då dem också har blivit skapade. Detta är något han förklarar för huvudkaraktären (se figur
10).

Figur 10: Vivi talar med Zidane (huvudkaraktären) om sin förståelse för stadens invånare.
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Till skillnad från kriteriet Models of others i GAM-modellen visar Vivis medlidande en högre
nivå av förståelse för andra. Inte bara uppmärksammar han deras situation, utan han hjälper
även invånarna genom sina egna handlingar. Detta benämndes med det nya kriteriet
Compassion.
Unika karaktärsdrag är en annan central aspekt i hur believability upplevs. Som tidigare
nämnt i bakgrundsavsnittet bidrar underliga och unika karaktärsdrag till believability (Jones,
1989). Förutom att Glenn från Chrono Trigger blir förvandlad till en groda, något som ger
honom unika karaktärsdrag, visar också Vivi från Final Fantasy IX ett särskiljande beteende
genom att vid flera tillfällen falla omkull (se figur 11).

Figur 11: Två tillfällen där Vivi faller omkull.

Även Kanji visar också på underliga och unika beteeden genom att vid flera tillfällen förvirra
sina vänner samt spelaren om sin maskulinitet. Detta exemplifieras genom att Kanji vid ett
tillfälle i spelet klär ut sig till kvinna, vilket han inte alls verkar ha något emot (se figur 12).

Figur 12: Kanji utklädd till kvinna.
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Unika karaktärsdrag är något som inte speglas i GAM-modellen, och därför utvecklades det
nya kriteriet Uniqueness baserat på de tidigare insikterna.
Det som visade sig vara den största faktorn till att karaktärer visar olika typer av känslor var
hur de utvecklas som individer under spelets gång. Inte nog med att det passar in i Bates
(1994) teori om känslor och believability, det passar också in på Loyall (1997) samt Mateas
(1999) teorier om att en believable agent borde förstå sitt universeums kulturella och liknande
aspekter för att upplevas som believable. Kanji från Persona 4 som tidigt i spelet förnekar hur
han är som person accepterar senare hur han är och vad han tycker om. I spelet Chrono
Trigger går Frog över en tydlig gräns när det legendariska svärdet blivit lagat, och finner
därmed mod att ta sig an sin döde vän Cyrus drömmar att bekämpa de onda (se figur 13).

Figur 13: Frog tar sig an Cyrus hopp och drömmar och bestämmer sig att bekämpa de onda.
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Vivi från Final Fantasy IX genomgår en existensiell kris. Han är till en början osäker som
person och ovetande om att alla slutligen kommer att dö. Under spelets gång lär han sig om
döden, och accepterar att han har en kortare livslängd än de andra protagonisterna. Han finner
ro genom att andra hjälper honom inse att livets resa är olika för alla, men att det är hur man
lever det som är viktigt. Vivi väljer att se det positiva i den resan protagonisterna gör och
avlider slutligen lycklig, detta speglas genom ett urplock ur följande tal.

“You taught me that life doesn’t last forever. That’s why we have to help each other and live
life to the fullest”
“Why I was born… How I wanted to live… Thanks for giving me time to think.”
“To keep doing what you set your heart on… It’s a very hard thing to do. We were all so
courageous.”
“What to do when I felt lonely… That was the only thing you couldn’t teach me. But we need
to figure out the answer for ourselves…”
“Everyone… Thank you. Farwell.”
“My memories will be part of the sky.”
(Vivis tal till huvudpersonen Zidane i slutet av Final Fantasy IX)

En karaktärs personliga utveckling tilldelades ett eget kriterium i den nya modellen benämnt
Personal development.
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6. Resultat och designmotivering
I detta kapitel redovisas resultatet av analysen. Insikter av analysen sammanställs, och
därefter presenteras två varianter av den nya modellen.

6.1 Tillämpning av analyserad data för den nya modellen
Då denna studie analyserade japanska rollspel är det inte lämpligt att ifrågasätta Warpefelts
(2016) analyser av andra spelgenrer. Analysen i denna uppsats visade på att vissa kriterier
från GAM-modellen inte passar för genren japanska rollspel, eller att det är svårt att koppla
kriterierna till studiens definition av believability, men detta betyder inte att kriterierna inte
passar för andra typer av NPC:er i andra spelgenrer. Eftersom att ett av målen med den nya
modellen var att göra den universell, behölls alla Warpefelts (2016) kriterier från
GAM-modellen. De nya kriterierna från denna studie kunde adderas till de befintliga, då
modellen är en vidareutveckling av GAM-modellen. Den tematiska analysen möjliggjorde
dock utvecklingen av en variant av den nya modellen som kan ersätta GAM-modellen när det
kommer till analys av NPC:er i japanska rollspel, eftersom att GAM-modellen visat sig vara
bristfällig inom detta fält. Här presenteras följaktligen två varianter av den nya modellen,
baserade på tidigare dataanalys. En universell modell samt en specifikt för japanska rollspel,
båda specialiserade för att mäta believability hos NPC:er.

6.2 Den universella modellen — Believability Assessment Model
Den universella modellen skapades med GAM-modellen som grund. Även om det i
analyskapitlet visade sig vara svårt att kategorisera NPC:er i japanska rollspel gjordes valet
att behålla dimensionen för att kategorisera NPC:er i modellen för att inte underminera
GAM-modellen. Den nya modellen bygger på att användaren räknar ihop hur många kriterier
som uppfylls av en specifik NPC. Varje kriterium kan bara räknas en gång, och alla kriterier
är lika mycket värda. Modellen gavs namnet Believability Assessment Model (BAM).
Alla kriterier kategoriserades likt C&N-modellens kunskapsdimension i olika fält av gradvis
ökande komplexitet, men eftersom att tre nya kriterier från analyskapitlet adderades till
GAM-modellen uppstod ett dilemma.
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De nya kriteriernas komplexitet resulterade i en potentiell placering i den mest komplexa
miljön från GAM-modellen. Det skulle kunna argumenteras för att de nya kriterierna skulle
kunna placeras in i en miljö vars rubrik passar in, såsom rubriken Single agent, men deras
komplexitet passar inte med kriterier som till exempel Uses tools i den miljön, och en
placering under rubriken Single agent skulle bidra till att modellen inte blir konsekvent. En
till miljö i kunskapsdimensionen skulle kunna skapas, men detta skulle istället underminera
rubriken Cultural historical och dess kriterier. Det andra alternativet, som också är det
alternativ som valdes, var att ta bort miljöernas rubriker men fortfarande påpeka att miljöerna
gradvis ökar i komplexitet. På detta sätt kunde de nya kriterierna placeras in i miljön som
tidigare kallades “Cultural historical”, utan att de faller under den rubrikens betydelse.
Dimensionen som baseras på kunskapsdimensionen från C&N-modellen kallas nu istället
“Believability assessment criteria” och avser att täcka alla miljöer.
Den nya modellen borde likt GAM-modellen ligga nära till hands under analys av en NPC (se
figur 14). Modellen bygger på att användaren först kategoriserar vald NPC och sedan
analyserar denna från spelets början till spelets slut. Detta för att få full förståelse för
karaktären och på ett korrekt sätt kunna applicera kriterier som Personal development. Alla
kriterier som uppfylls av en NPC adderas till en summa vilket sedan värdesätter NPC:en
inom skalan för modellen.

Figur 14: Believability Assessment Model.
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6.3 Användning av den universella modellen
En korrekt användning av Believability Assessment Model kan utföras genom dessa steg:

1. Välj ut en NPC från ett spel och kategorisera enligt Warpefelt (se bilaga 4).
2. Bekanta dig med modellens kriterier (se bilaga 1).
3. Med modellen nära till hands, anteckna när en NPC uppfyller kriterier, från spelets
början till spelets slut.
4. Färdigställ en totalsumma för vald NPC genom att addera alla uppfyllda kriterier.

6.4 Believability assessment model — anpassad för japanska
rollspel
Då vissa kriterier från GAM-modellen visade sig vara otympliga för japanska rollspel
skapades en variant av BAM-modellen specifikt anpassad för analys av japanska rollspel.
Förändringarna av kriterier i GAM-modellen, som baserades på analyskapitlet, antecknades
för att få en tydlig överblick. Överstrukna kriterier valdes att inte tas med. De kriterier
markerade med en punkt vid sidan sammanfogades med det inrutade kriterium som de är
kopplade till (se figur 15). Detta gjordes för att effektivisera analysen av NPC:er från
japanska rollspel.

Figur 15: Överblick av förändringar i GAM-modellen, baserad på analys av japanska
rollspel.
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Modellen anpassad för japanska rollspel har skapats i form av två dimensioner och ser till så
att det inte är ett måste för användaren att kategorisera NPC:er, då det tidigare visade sig vara
problematiskt. Den centrala aspekten att mäta believability kvarstår även om användaren
väljer att kategorisera en NPC eller inte. Den första dimensionen kallas “Believability
assessment criteria”, precis som i den universella modellen och innefattar alla kriterier. Den
andra dimensionen kallas “Believability rating guideline” och fungerar som grova riktlinjer
för att kategorisera NPC:er (se figur 16).

Figur 16: Believability Assessment Model — anpassad för japanska rollspel.

Kriterierna som används i modellen för analys av japanska rollspel är precis som i den
universella varianten av BAM-modellen utplacerade efter deras komplexitet. Eftersom att det
uppstod problem med kategoriseringen av NPC:er under analysen av japanska rollspel,
presenterar denna modell ett alternativ för att kategorisera NPC:er i modellen. Uppfyllda
kriterier kan jämföras med grova riktlinjer för en viss typ av NPC, baserat på Warpefelts
indelningar (se bilaga 4). Motivet till detta var att låta användaren kategorisera NPC:er
baserat på vilka kriterier de uppfyller, då det kan vara osäkert vilken typ av NPC som
studeras.
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Warpefelts indelningar Act, React och Interact döptes om till Elementary, Intermediate och
Advanced i BAM-modellen. Anledningen till detta var att rubrikerna Act, React samt Interact
inte längre fyller någon funktion då dimensionen för kategorisering används efter att en NPC
analyserats med kriterier. Siffrorna i modellen baserades på hur många kriterier en viss typ av
NPC borde uppnå för att upplevas som believable. Detta gjordes genom att först räkna på hur
många kriterier en protagonist borde uppnå för att framstå som believable, vilket tas upp i
kapitel 6.6, då protagonisterna är vad studien är baserad på. Den andra typen av NPC som
kunde jämföras med en protagonist var den tidigare nämnda försäljaren från Final Fantasy
IX. Warpefelt (2016) hävdar att en försäljare faller under kategorin Act (Elementary i
BAM-modellen). I Act-kategorin i GAM-modellen existerar bara fyra kriterier, alltså är fyra
kriterier det allra högsta en försäljare borde kunna uppnå för att framstå som believable.
Resultatet av detta blev att en Advanced (Interact i GAM-modellen) NPC borde uppnå 20 av
22 kriterier, och en Elementary (Act i GAM-modellen) borde uppnå fyra av 22 kriterier, för
att nå en hög nivå av believability. En Intermediate-NPC kunde inte analyseras under
studiens gång, vilket ledde till att siffrorna för en Intermediate-NPC valdes att placeras
mellan Elementary och Advanced.

6.5 Användning av Believability assessment model — anpassad för
japanska rollspel
En korrekt användning av Believability Assessment Model kan utföras genom dessa steg:

1. Välj ut en NPC från ett spel.
2. Bekanta dig med modellens kriterier (se bilaga 1).
3. Med modellen nära till hands, anteckna när en NPC uppfyller kriterier, från spelets
början till spelets slut.
4. Färdigställ en totalsumma för vald NPC genom att addera alla uppfyllda kriterier.
5. Kategorisera NPC:en enligt Warpefelt (se bilaga 4), alternativt placera enligt
kategorierna Elementary, Intermediate eller Advanced, baserat på hur många kriterier
vald NPC uppfyllt (frivilligt).
6. Jämför totalsumma med korresponderande kategori och dess siffror, för att utvärdera
nivå av believability (frivilligt).
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6.6 Värde inom Believability Assessment Model — anpassad för
japanska rollspel
Utvecklandet av BAM-modellen möjliggjorde att de tre protagonisterna i studien kunde
tilldelas ett värde inom skalan från varianten anpassad för japanska rollspel. Eftersom att
protagonisterna i denna studie var så pass avancerade och tidigare kategoriserades som
Interact-agenter i GAM-modellen (Advanced i BAM-modellen), uppfyllde protagonisterna
nästan alla kriterier. De kriterier som inte uppfylldes var Patriotism för Vivi från Final
Fantasy IX, då han aldrig visade stark anknytning till en större grupp. Rent konkret innebär
detta att både Glenn och Kanji betygsattes med 22/22 kriterier uppfyllda medan Vivi
betygsattes med 21/22 kriterier uppfyllda.

7. Diskussion och slutsatser
Användandet av en tematisk analys kan resultera i att studien blir för intern och komplicerad.
Att kombinera en bestämd definition av begreppet believability med applicering av två
modeller för att mäta believability på en spelgenre de inte är utvecklade för, visade sig vara
svårarbetat. Då analysen av den insamlade datan visade att vissa kriterier var otympliga för
japanska rollspel, blev det problematiskt att föra insikterna vidare till utveckling av den nya
universella modellen eftersom att kunskapen bara kom från en specifik spelgenre och en viss
typ av NPC:er. Genom att behålla Warpefelts kriterier underminerades inte GAM-modellen,
utan den nya universella modellen blev istället en vidareutveckling. Med det sagt fanns det
fortfarande många insikter kvar om hur kriterier från GAM-modellen kan appliceras på
japanska rollspel. Därför gjordes valet att skapa två varianter av modellen. Tillämpligheten av
kriterierna kunde nu baseras på den tidigare dataanalysen, och genom att specificera att den
andra varianten av modellen(2) bara ska appliceras på genren japanska rollspel, kom
resultatet av analysen till större nytta. I modellen för japanska rollspel kunde också
dimensionen för att kategorisera NPC:er vidareutvecklas eftersom att det fanns exempel på
NPC:er som inte passar in i kategorierna som Warpefelt (2016) tidigare föreslagit.
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Visserligen använder modellen för japanska rollspel Warpefelts (2016) kategorier som
riktlinjer, men modellen är utvecklad så att det är användaren som bestämmer hur pass strikta
dessa kategoriseringar måste vara. Hade dock denna dimension tagits bort i den universella
modellen hade GAM-modellen underminerats då andra typer av NPC:er från andra spel
möjligen passar in i Warpefelts (2016) kategorier. Siffrorna och rubrikerna Low, Mid och
High för NPC-kategorisering i modellen för analys av NPC:er i japanska rollspel skapades
för att låta användare kunna ge mer än bara en siffra som betyg efter analys av en NPC.
Om en NPC av typen Intermediate hade utvärderats i studien kunde siffrorna samt rubrikerna
varit mer exakta, men då både typerna Advanced och Elementary analyserats kunde ett
cirkavärde skapas för typen Intermediate, vilket gör den dimensionen av modellen brukbar.

I skapandet av den universella modellen var tanken att bara lägga till element i
GAM-modellen, i detta fall kriterier. Det var ett svårt val att ta bort rubrikerna i den tidigare
nämnda kunskapsdimensionen, men en nödvändighet för att kunna placera in de nya
kriterierna utan att på något sätt designa om GAM-modellen. Eftersom att GAM-modellens
funktionalitet och tillämplighet inte heller påverkas av bortagelsen av rubrikerna gjordes valet
att utföra den ändringen.

Om man återgår till den tidigare nämnda knutpunkten mellan olika fält kan man fundera över
vilket fält som kan eller borde mätas med en modell avsedd för att mäta believability hos
NPC:er. I Warpefelts (2016) modell framgår det inte explicit om det är tänkt att mäta hur en
NPC är uppbyggd och hur den agerar med en självständig AI, eller om det är tänkt att mäta
NPC:ers uttryck i till exempel scriptade scener, där NPC:en i fråga inte har någon
självständig AI. Under analysen bestämde vi oss för att analysera NPC:ers uttryck med
GAM-modellen, då Loyall (1997) samt Mateas (1999) används som inspiration till både
Warpefelts (2016) modell samt i denna uppsats bakgrundskapitel. Genom att vi tidigt
definierade vad som ska mätas med den nya modellen preciseras tillämpligheten av
BAM-modellen, och det blir tydligt vad modellen är avsedd att mäta.

41

Kriteriet Uniqueness grundar sig i Jones (1989) teori om att en karaktär uppfattas som mer
trovärdig om den visar sig vara unik, och sticker ut från en större majoritet. Genom detta
synsätt skulle en kunna argumentera för att avsaknaden av flertalet olika kriterier enbart gör
att NPCn som analyseras får förhöjd believability, då det kan betraktas som ett unikt
beteendesätt. Uniqueness skulle därmed kunna anses som motsägelsefullt mot övriga
kriterier. Då ett kriterium endast kan uppfyllas en gång vid användandet av båda varianterna
av den nya modellen kan Uniqueness enbart räknas en gång, dock kan en NPC som inte
uppfyller flera andra kriterier bidra till uppfyllandet av Uniqueness vilket i sin tur gör det
möjligt för en NPC att uppnå en låg poäng, men ändå uppnå en hög grad av Uniqueness,
vilket Jones (Ibid) menar bidrar till högre believability.

Då den tematiska analysen utfördes genom att bedöma varje enskilt kriterium på en skala från
ett till fem uppstod det svårigheter att kategorisera de olika kriterierna efter sin grad av
relevans. Genom att begränsa betygsskalan och klargöra vad varje siffra representerar hade
detta problem kunnat undvikas. Förslagsvis hade en skala från ett till tre kunnat
implementerats där varje siffra tydligt representerar deras grad av relevans.

För att återgå till, och summera de tidigare formulerade frågeställningarna:
Vilka element i existerande modeller är nödvändiga för att uppnå dess tänkta syfte, att mäta
believability? Då denna studie analyserade japanska rollspel kan kriteriers tillämplighet
enbart appliceras på hur relevanta kriterierna är för analys av NPC:er i japanska rollspel. Med
det sagt är utvärderingen av kriterier från GAM-modellen inte bortkastad arbete, även om det
hade varit intressant att analysera andra spelgenrer. Med kriterier utvärderade har en modell
för att effektivisera analys av NPC:er i japanska rollspel kunnat utvecklas.

Finns det andra faktorer som bör räknas med i en modell för att på ett korrekt sätt kunna
mäta believability? Genom att ha analyserat japanska rollspel har tre nya kriterier som ansågs
saknas i GAM-modellen för analys av NPC:er i japanska rollspel utvecklats. De nya
kriterierna behöver dock inte nödvändigtvis vara låsta till analys av japanska rollspel, utan
skulle även kunna användas i övriga spelgenrer, då kriterierna är direkt kopplade till
believability. Hade studien utförts på en annan typ av spelgenre hade studien eventuellt
resulterat i ett antal andra relevanta kriterier för mätande av believability.
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I början av studien var det inte planerat att utveckla två separata varianter av modellen. Det
mest optimala hade varit att bara utveckla en modell, som både innefattar alla tidigare
element och kriterier från GAM-modellen, men som också var anpassad för japanska rollspel.
Detta visade sig inte vara möjligt inom ramen för denna studie, och det var därför nödvändigt
att utveckla två varianter av modellen. Dels för att inte underminera Warpefelt och
GAM-modellen (2016), men också för kunna använda all data som denna studie samlat in
och analyserat.

7.1 Sammanfattning av slutsatser
Denna studie har sökt att skapa en modell som kan användas som analysverktyg för att mäta
believability hos NPC:er. Genom att använda GAM-modellen som grund har dess kriterier
analyserats och utvärderats genom en bestämd definition av begreppet believability. Genom
tematisk analys har det uppmärksammats att GAM-modellen innefattar kriterier som
möjligen lämpar sig för andra typer av spelgenrer, vilket gör modellen otymplig för japanska
rollspel. Knutpunkten mellan olika ämnesområden har bidragit till en större förståelse för hur
believability kan mätas, vilket är viktigt då karaktärer är en essentiell del av berättelsedrivna
spel. Denna studie har även utvecklat och motiverat nya kriterier som ansågs vara saknade i
GAM-modellen, då denna inte tidigare testats på japanska rollspel och dess typ av
spelkaraktärer. För att den nya modellen inte skulle underminera GAM-modellen utvecklades
två varianter av den nya BAM-modellen. Resultatet medförde utveckling av en universell
modell, samt en modell specifikt utvecklad för analys av NPC:er i japanska rollspel. Utöver
detta har studien även ifrågasatt behovet av att kategorisera NPC:er i modeller för att mäta
believability hos NPC:er. Genom tillåta användare att kategorisera en NPC i efterhand och
därmed göra kategoriseringen valfri, öppnar modellen för analys av NPC:er i japanska
rollspel upp för ett nytt sätt att mäta believability. Med andra ord kan en NPC analyseras
oavsett om användaren av BAM-modellen vet vilken typ av NPC den analyserar eller inte.
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7.2 Vidare forskning
Eftersom att båda varianterna av den nya modellen är byggd efter analyser av protagonister
från japanska rollspel skulle det vara intressant om den universella modellen kunde testas på
flera typer av NPC:er för att utvärdera de nya kriteriernas tillämplighet. Med en bredare
användning av BAM-modellen skulle olika NPC:er kunna betygsättas och ställas mot
varandra för att jämföras och utvärderas. Detta skulle bidra till en vidareutveckling av
modellens kriterier. Rent praktiskt skulle användare kunna redovisa sina resultat i ett stort
gemensamt dokument och sedan använda denna data för att antingen vidareutveckla modellen
eller skapa en helt ny modell baserad på insikterna.

Gällande modellen för analys av NPC:er i japanska rollspel kan det också vara intressant med
en liknande typ av crowdsourcing. Modellens uppbyggnad och helhet kan då ifrågasättas och
utvärderas för att se om det behövs ytterligare justering av kriterier. En annan aspekt med
modellen för analys av NPC:er i japanska rollspel är hur kategorisering av NPC:er behandlas.
Med fler användare av modellen kan dimensionen för kategorisering av NPC:er ifrågasättas
för just japanska rollspel, då NPC:er i nyare spel möjligen är mer komplexa än de som
analyserats i denna studie.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1 — Definitioner av kriterier i GAM-modellen
Single Agent
Goal directed – Strives towards a goal in the long or short term.
Route following – Able to transport itself across open ground between two points in the
world.
Uses language – Use of spoken or written language
Uses tools – Use of implements in order to seemingly achieve some sort of goal, for example
a sword or a hammer.
Adaption – Able to adapt to changing social circumstances in the world at the given time.
Acquires information – Observes the world and seemingly gathers information on which to
act.
Crisis response – Reacts rapidly to a crisis, for example if it is being attacked or if there is a
fire.
Interruptability – Able to stop doing what it is currently doing when another task takes
priority.
Awareness – Aware of things in its immediate vicinity.
Model of self – Knowledge of its own existence as an entity, physical or mental.
Rapid emotional response – Emotional response to actions taken by others in the world, for
example the killing of innocents.
Navigation – Able to dynamically adjust its route through the world in order to take into
account unexpected obstacles.

Multiple Agents
Learns from others – Learning from the actions of others, both by example and by direct
teaching.
Models of others – Awareness of the existence of other agents, where they are and what they
are doing.
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Turn taking – Awareness of whose turn it is. Avoids speaking over others unless socially
prompted to do so.
Face to face – Turns towards the entity it is addressing.
Group making – Dynamic creation of smaller groups.
Social interaction – Dynamic and meaningful interaction on a social level.
Memory of previous interactions – Remembers previous interactions of note, both direct
(conversations) and indirect (seeing each other at a significant event).

Social Structural
Class difference – Acts on a difference in social ranking and class.
Mob action – Dynamic formation of larger groups with very low cohesion.
Social ranking – Acts on a difference in social ranking, affecting things like credibility and
who has the most social power.
Coercion – Forced actions.
Social Goals
Disillusionment – Loss of belief in ideals.
Clan wars – Competition between groupings in the same area.
Cooperation – Ability to dynamically cooperate with other entities in order to achieve goals.
Group conflict – Conflict between groupings with different values and interests.
Patriotism – Strong dedication to parent group, for example the place of residence or clan.
Power struggles – Struggle for power between entities and groupings.
Cultural Historical
Team player – Concept of being part of a team, and acting for the good of the team at cost
to itself.
Advertising – Advertises products and services.
Institutions – Roles and organizations with large amounts of formal or informal power and a
historical connection, for example kings or universities.
Roles – Roles within society, for example police officers and farmers.
Etiquette – Observance of social rules and conventions.
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Norm maintenance – Maintenance of norms and rules within society.
Sanctions – Application of sanctions on entities and groupings that break the rules, laws or
norms of society.
Hämtad från Warpefelt (2016)

9.2 Bilaga 2 — Utvärdering av GAM-modellen
Single Agent
Goal directed — 5, Alla tre karaktärer strävar efter ett tydligt mål.
Route following — M, ”Navigation”, kan röra sig mellan två destinationer (oftast scriptat).
Uses language — 5, Kommunikation är relevant för att skapa uttryck.
Uses tools — 5. Artefakter blir en utökning av karaktärens förmåga och uttryck.
Adaption — 5, Anpassar språk efter sociala situationer “Vivi - I-I haven’t hur anyone.”
Kanji talar annorlunda med Naoto gentemot andra människor.
Acquires information — 5, “Vivi - “Wow! This castle is huge! It’s even bigger than
Alexandria Castle!”, viktigt för att förstå kontexten av deras egen värld.
Crisis response — 5, Viktigt för att förstå kontexten av sin egen värld. Vivi - “Vivi kontrar
en antagonists magi med sin egen”, Frog - “Vädjar drottning att fly från en antagonist.”
Interruptibility — 4, Beroende på hur karaktären är uppbyggd kan prioriteringar variera.
En långsam karaktär är fortfarande en karaktär, likt Jones definition om katten och
grapefruktskalet, och hur något udda är karaktärsbildande (1989). Karaktärer avbryter ofta
resa för att till exempel döda en antagonist. Något som måste prioriteras.
Awareness — 5, Återigen förståelse av omvärldens kontext, Vivi - “Hör en chocobo genom
ett rör som sticker upp ur marken” Kanji - “Hör en tjej genom en telefon längre bort och kan
gissa vem det är”
Models of self — 5, Förståelse för egen existens och fysiska limitationer är en viktig faktor
för att visa att karaktären förstår både sig själv, andra och världen runt omkring. Vivi “Existenskrisen”, Kanji - “Sexuell läggning”.
Rapid emotional response — 5, Känslor är en av dem största aspekterna i studiens
definition av believability.
Navigation — 5, Alla tre karaktärer anpassar rörelsemönster efter hinder, dock scriptat.
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Multiple Agents
Learns from others — M, Påminner om “Acquires information” och ej särskilt viktigt för
studiens definition av believability, förutom anpassning av handlingar som inkulderas i
“Acquires information”.
Models of others — 5, Viktigt för att utföra korrekta handlingar vid rätt tidpunkt, (separeras
från “Models of self”).
Turn taking — 1, En av spelens största element är dialog. (underförstått viktigt element,
kanske för självklart?) Valdes att tas bort efter spelarens förståelse och förväntningar av
dialog i spel.
Face to face — 2, Spelarens förväntningar av hur en dialog utförs mellan två karaktärer
innebär att dem inte nödvändigtvis behöver titta på varandra. Frog - “Glenn tittar inte på
Cyrus när dem står på bron under en scen”.
Group making — 1, Kriteriet klassificeras som ett element av moderna, öppna spel, och
passar därför inte in på studiens definition av believability.
Social interaction — 5, någon sort kommunikation är viktigt för att visa känslor, vilket är ett
centralt element för studien.
Memory of previous interactions — 5, Återigen viktigt för förståelse av omvärldens
kontext. Däremot finns exempel i spelen där karaktärer upprepar dialog. Spelaren kan gå
tillbaka och prata med Frog och höra samma dialog flera gånger.

Social Structural
Class difference — M, “Social ranking”
Mob action — 1, Förmåga att kunna samla större grupper är något av en rest av spel med
mer öppna världar.
Social ranking — 5, förståelse av klasskillnader och sociala skillnader ger karaktären
möjlighet att vidare agera trovärdigt inom omvärldens kontext.
Coercion — 2, Ett kriterium som är för svårdefinierat. I exemplet japanska rollspel är tvång
något som skulle kunna appliceras på allt scriptat.
Social Goals
Disillusionment — 5, Tappat förtroende bidrar till att karaktärerna kan visa känslor.
Clan Wars — M , “Patriotism”, väldigt genre-specifik. Ett exempel är gängkrig i spelet
Grand Theft Auto.
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Cooperation — 4, En viktigt aspekt för att karaktärer ska kunna uppnå sina mål.
Group conflict — M, “Patriotism”, dels lik kriterium “Clan Wars”, men också likt nya
hybridkriteriet av “Class difference” och “Social ranking”.
Patriotism — 3, Kan vara viktig för att definiera en karaktär.
Power struggles — M, likt “Clan wars” fast med individuell.
Team player — M, “Cooperation”
Cultural Historical
Advertising — 2, Väldigt specifik för en typ av NPC.
Institutions — 4, Det finns exempel i alla spel där karaktärer visar förståelse för
institutioner av olika slag. Believability hade inte varit lika starkt om karaktären inte förstod
denna aspekt av omvärldens kontext.
Roles — 2, Förståelse för olika av samhällets roller är sällan utforskat eller fokuseras på i
japanska rollspel, det kan dock bidra till en större believability för spelet i sig.
Etiquette — 1, Karaktären kan vara unik i sig genom att inte följa vissa regler. Skulle
däremot alla göra det hade trovärdigheten sänkts.
Norm maintenance — 1, Samma förklaring som från “Etiquette”.
Sanctions — 2, Mer samhällsbyggande believability, men inte direkt karaktärsbyggande.

9.3 Bilaga 3 — Anteckningar om karaktärernas beteende
Vivi
— Faller ofta omkull
— Fungerar som en länk mellan karaktärerna Steiner och Zidane
— Vill få reda på hur länge han har att leva
— Rädd för döden
— Inser att döden är sorglig
— Accepterar döden i slutet

Glenn/Frog
— Använder ett annan typ av språk då han kommer från en annan tidsepok
— Tvivlar till en början på sina kunskaper
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— Är uppgiven och anser att det inte finns något som kan stoppa Magus
— Går över en tydlig gräns där han får nytt hopp och blir entusiastisk igen

Kanji
— Framstår som den mest unika karaktären
— Är intresserad av män?
— Är intresserad av kvinnor?
— Är intresserad av båda?
— Förnekar sitt riktiga jag
— Accepterar sitt riktiga jag
— Fortsätter agera unikt, men han är medveten om det

9.4 Bilaga 4 — Kategorier av NPC:er
Act
— Vendor
— Services
— Storyteller
— Questgiver
— Pet

React
— Ally
— Enemy
— Opponent
— Minion

Interact
— Sidekick
— Companion
— Manipulator
Hämtad från Warpefelt (2016)
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