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Sammanfattning 
 

Denna studies frågeställning undersöker hur spelaren upplever agency när 

dialogsystem i digitala rollspel visar respektive gömmer otillgängliga dialogval. I 

arbetets bakgrund presenteras definitioner av agency, samt vad tidigare 

undersökningar nått för slutsatser om termen. Bakgrunden visar även olika 

implementationer av digitala rollspel och vilka tekniker som borde användas för att få 

spelaren att engagera sig i studiens artefakt. 

För att svara på frågeställningen skapades en kort rollspelsupplevelse med två olika 

versioner, en där otillgängliga dialogval visas för spelaren, och en där de göms. En 

kvalitativ undersökning utfördes för att se hur skillnaden mellan dessa versioner 

påverkar spelarens känsla av agency. Resultatet visade på att uppvisning av 

otillgängliga dialogval påverkade informanternas agency negativt när de otillgängliga 

dialogvalen ansågs mer attraktiva än de tillgängliga. 

Nyckelord: Agency, Rollspel, Dialogval, CRPG, Dialogsystem 
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1 Introduktion 

I ett RPG (role-playing game) är ett av spelarens huvudsakliga mål att ta del av ett narrativ 

(Burn & Carr 2006, ss. 19–20). Dessa berättelser förmedlas på ett flertal sätt i olika 

underkategorier av genren. Ett av de mest vanligt förekommande sätten inom spelindustrin 

är interagerbara dialoger. Dessa har utformats på många olika sätt sedan rollspel först 

började implementeras inom digitala spel, och en av de mest populära metoderna är de 

förgrenade och hub-baserade dialogerna (Ellison 2008) som rollspelen Baldur’s Gate 

(Bioware 1998) och Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 2015) använder sig av. När 

spelaren sedan utför val i dialoger, och får tillfredsställande svar på den avsikt som spelaren 

hade när de valde, uppnås ett tillstånd som kallas agency (Tanenbaum & Tanenbaum 2009). 

Med andra ord, agency är det som spelaren känner när dess val leder till tillfredsställande 

konsekvenser. 

En vanlig metod för att låta spelaren få en mer skräddarsydd upplevelse genom ett rollspel är 

dynamiska dialogval. Dessa val blir tillgängliga för spelaren när spelarens karaktär har rätt 

antal attribut, erfarenhet, eller ifall någon annan specifik variabel i spelet är på rätt värde. På 

så sätt kan spelaren få olika upplevelser i jämförelse med varandra, baserat på den karaktär 

som de valt att spela som. En spelare som väljer att spela en karaktär med hög intelligens i 

Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) kommer alltid att ha en annorlunda narrativ 

upplevelse från en som spelar med låg intelligens. Båda är accepterade spelsätt som erbjuder 

olika typer av upplevelser. Det finns även rollspel som väljer att visa de dialogval som inte är 

tillgängliga för spelaren. Fallout: New Vegas (Obsidian Entertainment 2010) skyltar 

konstant för spelaren att det finns dialogval som kan väljas, men bara ifall spelaren lyckas 

öka ett specifikt attribut till en viss nivå, och i Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 

2015) kan spelaren välja själv ifall de vill visa eller gömma otillgängliga dialogval. Denna 

studie syftar till att undersöka hur det sistnämnda kan påverka spelarens upplevelse av 

dialogsystem.  

För att svara på undersökningens frågeställning skapades en artefakt. I artefakten kan 

spelaren konstruera en karaktär som sedan styrs i en rollspelsmiljö. I denna miljö startas en 

dialog där den egenskapade karaktärens egenskaper påverkar vilka dialogval som är 

tillgängliga. Artefakten har två versioner, en där otillgängliga dialogval visas, och en där de 

göms. Två grupper av informanter spelade igenom denna artefakt, där den ena gruppen 

spelade med visning av otillgängliga dialogval, och den andra utan. Kvalitativa intervjuer 

utfördes med dessa informanter för att bedöma ifall detta designval, att visa eller gömma 

otillgängliga dialogval, påverkar spelarens känsla av agency. 
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2 Bakgrund 

Detta arbetes mål är att få fram en bild över hur spelaren blir påverkad av mindre designval 

inom förgrenade och hub-baserade dialogsystem. Två olika dialogsystem skapades, ett där 

otillgängliga dialogval visades och ett där de gömdes. Spelarens reaktioner på dessa 

användes sedan för att nå en djupare förståelse runt hur detta designval i dialogsystem 

påverkar spelarens uppfattning av agency. 

I detta kapitel kommer ett flertal termer att definieras, exempel på spelmekaniker och 

berättandetekniker kommer att presenteras tillsammans med tidigare forskning inom 

området. För att strukturera kapitlet delas det upp i fyra underkapitel. Det första 

underkapitlet förklarar den genre som undersökningen fokuserar på. Sedan, för att korrekt 

kunna använda konceptet agency i undersökningen krävs det att denna term tydligt 

definieras och förklaras. Efter det presenteras de typer av karaktärsskapande som finns i 

klassiska rollspel, samt forskningen runt den immersion som spelare känner när de 

engagerar sig i en spelupplevelse. Slutligen, för att låta prototypens berättande hållas enligt 

de typer av berättande som förekommer inom rollspel, kommer interaktiva dialoger i dessa 

spel att definieras och analyseras. Detta för att låta prototypen innehålla en sådan accepterad 

implementation av interaktivt berättande som möjligt, och för att effektivt få spelaren att nå 

en känsla av agency. 

2.1 Rollspel 

Det är viktigt att ha möjligheten att kategorisera spel, både utifrån tematik och gameplay, då 

dessa har stor påverkan på spelets utveckling, marknadsföring och konsumenternas 

förväntningar på produkten (Burn & Carr 2006, s. 18). När det kommer till rollspel 

uppskattas de ofta olika beroende på mekaniker, berättandetekniker och skaparens 

ursprung. Till exempel, ett japanskt rollspel ses i annorlunda ljus än ett västerländskt 

rollspel (Burn & Carr 2006, s. 18). Från en mekanisk synpunkt brukar japanska rollspel ha 

mer linjära berättelser och turbaserade stridssystem, och västerländska brukar vara mer 

förgrenade med mer inspiration taget från Dungeons and Dragons (Gygax & Arneson 1974). 

För att inte göra denna studie för bred lades fokus på den västerländska rollspelsgenren 

CRPG (computer role-playing game), då denna innehåller alla de relevanta egenskaperna 

som studien undersöker, specifikt interaktiva dialoger och karaktärsskapande. 

Enligt Ernest Adams är de viktigaste delarna av ett CRPG berättelse och karaktärsutveckling 

(2010, s. 73). För att skapa ett bra spel i genren behövs därför både ett intressant narrativ 

som håller spelarens uppmärksamhet, samt en ludisk progression för spelarkaraktären. Ett 

vanligt CRPG innehåller även interaktiva dialoger där spelaren pratar med NPC (non-

playable characters) i spelvärlden. Spelaren tar sig igenom berättelsen, ofta genom att slåss 

mot fiender på olika sätt, och utvecklar en eller flera karaktärer genom sina val och 

handlingar (Adams 2010, s. 73). Burn och Carr (2006, ss. 19–21) definierar också typiska 

element i rollspelsgenren. I ett RPG tar spelaren på sig en roll som styrs genom spelets gång. 

Ofta är denna kontrollerade karaktär även skapad av spelaren från grunden, för att öka 

spelarens personliga koppling till karaktären. Denna karaktär utvecklas, vanligtvis genom att 

gå upp i nivå, vilket tillåter spelaren att forma karaktären med sina egna preferenser och den 

roll som spelaren haft i baktanke. Samtidigt fokuserar själva systemen mer på spelarens 

taktiska förmågor och förstående när det kommer till valmöjligheter istället för 

koordinationsförmåga eller reaktionstider. 
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I spelindustrin finns det en tendens för olika genrer att naturligt förändras beroende på 

konsumenternas åsikter. Rollspelskategorin har vid flera tidpunkter delats in på olika sätt. 

En av de större försäljarna av datorspel, Steam (Valve Corporation 2004), har till exempel en 

rollspelskategori på deras butikssida vid namn CRPG (computer role-playing game). Fastän 

denna genre har ordet computer i sig, har det på senare tid släppts spel inom denna genre på 

andra plattformar än PC (personal computer). Exempel på dessa är Shadowrun Returns 

(Harebrained Schemes 2013) och Divinity: Original Sin – Enhanced Edition (2015). CRPG-

genren har gått från att enbart innehålla datorrollspel, till att vara en samlingsterm för spel 

som följer principer från klassiska rollspel som Baldur’s Gate (Bioware 1998) och andra 

digitala spel baserade på regler och mekaniker populariserade av Dungeons and Dragons 

(Gygax & Arneson 1974). Det är därför viktigt att inte se CRPG som rollspel som endast finns 

på datorer, utan istället se dem som inspirerade utav äldre datorrollspel. 

2.2 Agency 

Enligt Janet Murray är agency en tillfredsställande känsla som uppstår när spelaren ser 

resultatet av meningsfulla handlingar och val (Murray 1997, s. 126). Vare sig det handlar om 

en linjär upplevelse, eller en förgrenad och interaktiv berättelse, upplevs agency när spelaren 

tar tag i kontrollen, påverkar något, och slutligen får respons på sina handlingar. I detta 

samspel är det inte den faktiska interaktionen som är det viktiga, utan själva konsekvensen 

från handlingen. Spelaren kan förvänta sig att känna agency när hen interagerar på ett 

meningsfullt sätt, men det är inte förrän ett svar ges som agency uppnås (Murray 1997, s. 

127). För att förstå hur denna undersökning använde sig av agency innehåller denna del av 

bakgrunden en presentation av flera olika definitioner av termen samt relevant forskning 

runt ämnet. 

När det kommer till att skapa agency hos spelaren, är antalet val aldrig i fokus. Det är 

oberoende av hur många olika vägar, hur många dialogval, eller hur många spelsätt spelaren 

kan välja mellan. För att skapa agency, behöver spelaren inte bli erbjuden ett stort antal val. 

Spelaren behöver bara bli erbjuden meningsfulla val som hen har en anledning att välja 

mellan. Enligt Janet Murray skapar tre val där spelaren har kontext, vetskap om 

konsekvenser, och idéer över resultat mer agency hos spelaren än hundra val där spelaren 

inte kan veta, eller inte är säker på, vad som kommer hända (Murray 1997, s. 126–132). Med 

detta menar Murray att spelare måste erbjudas val som är meningsfulla i spelets system. 

Agency uppstår just när valen påverkar utfallen, på ett sätt som spelaren också ser. Digitala 

spel kan då effektivt öka spelarens uppfattningar av agency, eftersom de har möjligheten att 

tydligt visa hur deras handlingar påverkar spelsystem och spelvärldar (Murray 1997, s. 148–

152). 

Murrays förklaring av agency (1997, s. 126) är emellertid nästan tjugo år gammal, och har 

kritiserats som standard för spelstudier. Karen och Joshua Tanenbaum (2009) 

argumenterar exempelvis för att de simulerade världar som finns i moderna spel inte längre 

passar med Murrays definition. Dessa nya spel fokuserar på frihet, där utvecklare med 

mening vill att spelaren ska bete sig på oförväntade sätt. 

Today, not only is it possible for unanticipated and emergent player actions to 

occur, in many games it is expected. These expectations have given rise to a 

shift in the notion of agency, away from choice and toward freedom.  

(Tanenbaum & Tanenbaum 2009, s. 2) 
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Enligt Tanenbaum och Tanenbaum (2009) behövs en ny definition som passar bättre med 

det nya skiftet mot frihet inom spel. De föreslår att fokus inte borde ligga på resultatet när 

det kommer till att identifiera agency. Istället ser de agency som något som ligger i spelarens 

avsikt. De tar som exempel en scen från Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Kojima 

Productions 2008) där spelaren blir tvingad att trycka på en enda knapp, om och om igen i 

flera minuter. Det finns inget val i denna scen, men spelaren upplever ändå agency på grund 

av att hen är insatt i scenens dramatik. Det handlar då inte om att spelaren har val att göra 

som påverkar spelet, utan istället om att spelaren uttrycker en avsikt i spelets mekaniker, och 

får ett tillfredsställande svar. Om spelaren är insatt i upplevelsen och på grund av det har 

avsikten att klara av utmaningar, så räcker det för att skapa agency (Tanenbaum & 

Tanenbaum 2009). Som utvecklare måste man då få spelaren att bry sig om spelets innehåll 

tillräckligt mycket för att de ska kunna uttrycka avsikt. 

Wardrip-Fruin, Mateas, Dow och Sali (2009) argumenterar för att agency handlar om 

samspelet mellan ett spels valmöjligheter och det som spelaren vill göra i det. Genom att 

lägga fokus på detta samspel utvecklar de Murrays definition. Enligt Wardrip-Fruin m.fl. 

(2009) är agency att interagera med ett system som föreslår möjligheter. Att sedan 

tillfredsställa spelarens agency handlar om att balansera hur många dramatiska möjligheter 

som presenteras och hur många faktiska val spelaren kan göra. Spelets möjligheter och det 

spelaren vill göra måste stämma överens med varandra för att agency ska upplevas 

(Wardrip-Fruin, Mateas, Dow & Sali 2009). Deras definition är mer strikt när det kommer 

till hur agency skapas, då det bara kan finnas direkt i spelets interaktioner, så som knappar 

och kontroller. 

Dessa definitioner visar att agency är framtagbart i en rollspelsdialog, och att de val som 

presenteras för spelaren kan påverka hur agency uppfattas. En textbaserad dialog skulle då 

även vara speciellt effektiv att använda i en mätning av agency, då de presenterade valen, 

samt möjliga avsikter, är avgränsade. Den definition som denna undersökning fokuserar på 

är Tanenbaum och Tanenbaums (2009) förklaring av agency då denna fokuserar på 

spelarens avsikter i de presenterade valen och är inte baserat på hur många val som 

presenteras. Så länge spelaren har möjligheten att uttrycka sig själv och få svar på en avsikt i 

spelet, skapas agency. 

2.2.1 Implementation av agency 

Ernest Adams (2010, s. 315–319) förespråkar ett tillvägagångssätt för hur ett spel ska 

struktureras för att spelaren ska förstå hur dess agerande påverkar spelet. Utmaningar måste 

tydligt visas och förklaras för spelaren så att det är tydligt vad som ska göras för att ta sig 

vidare. Spelet måste också visa hur väl utmaningar möts, samt ha ett klart sätt för spelaren 

att hålla reda på progression och tidigare utmaningar. När spelaren har full koll på hur 

utmaningar ska tas an, kan val också göras i spelets system utan att spelaren är omedveten 

om valets möjliga effekter på spelvärlden. Det är viktigt att spelaren förstår och har vetskap 

över hur dess val kan påverka världen, för att hen ska kunna uttrycka sin avsikt i spelets 

värld och få ett tillfredsställande svar. När detta händer kan spelaren nå en stark känsla av 

agency (Tanenbaum & Tanenbaum 2009). 

Ett annat intressant sätt att hantera dialoger för att förstärka spelarens känsla av agency, är 

att se till att spelaren får svar på sina handlingar utan att det påverkar spelets övergripande 

berättelse eller system (Fendt, Harrison, Ware, Cardona-Rivera, & Roberts 2012). En sak 

som Fendt m.fl. finner problematiskt med förgrenade spel, är att varje spelare bara får se en 
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liten del av spelets innehåll vid varje genomspelning. I deras undersökning jämförde de hur 

agency uppfattas i tre olika spel, ett linjärt utan feedback, ett linjär med feedback, och en helt 

förgrenade berättelse med feedback. Deras resultat var att upplevd agency ökas drastiskt av 

att feedback visas, vare sig spelet är förgrenat eller inte. Deras förslag är då att låta spelaren 

få tydlig feedback på sina val, utan att det påverkar spelets värld i någon högre grad. Detta 

ska då minska arbetet för utvecklare samtidigt som det har potential att ge en lika stark 

känsla av agency som val med stor påverkan (Fendt m.fl. 2012). Det viktigaste är att spelare 

tror att de påverkat spelvärlden, inte att de faktiskt har gjort det. 

För att få en djupare förståelse om agency är det även relevant att se på Roth och 

Vermeulens (2012) undersökning där de delade upp agency i två olika delar. Den första är 

local agency, vilket påverkas av de mer personliga delarna av ett narrativ. Det här är 

karaktärer, deras utveckling genom berättelsen, deras handlingar, samt det som händer i 

berättelsen i en specifik scen. Den andra är global agency, som påverkas av berättelsen i 

dess helhet och resultat. I undersökningen fick två grupper spela igenom en berättelse, med 

två olika introduktioner. Den ena uppmärksammade berättelsens globala påverkan, och den 

andra uppmärksammade den lokala. De två grupperna fick också höra ljudsignaler när de 

påverkade lokala, respektive globala variabler i spelet. Undersökningens resultat visar på 

global agency gav spelare större chans att sätta in sig i upplevelsen, men att 

tillfredsställningen inte förändrades mellan de två grupperna. Två delar av relevant 

information tas från denna undersökning. Det första är att det inte finns en skillnad på det 

opersonliga Global agency och det personliga Local agency i denna undersökningens 

kontext, eftersom de två inte skiljde sig åt när det kommer till uppfattning av agency i helhet. 

Det andra är att feedback är viktigt när det kommer till att låta spelaren uppleva agency. 

Deras undersökning använde sig till och med av ljudsignaler bara för att se till att spelaren 

alltid var medveten om att dennes val haft påverkan i spelet (Roth & Vermeulen 2012). 

När spelaren bryr sig om upplevelsen kan hen börja uttrycka sig själv i spelsystem. När de 

uttrycker en avsikt och får ett tillfredsställande svar på den avsikten upplevs en känsla av 

agency (Tanenbaum & Tanenbaum 2009). Men för att de ska bry sig, måste dessa val kännas 

meningsfulla för spelaren. En förgrenad berättelse kommer automatiskt få spelarens val att 

spela roll på en teknisk nivå, då de olika valen alltid kommer leda till olika resultat. Men för 

att valen ska kännas meningsfulla, är det viktigt att spelaren förstår hur det valda resultatet 

skiljer sig från de andra resultaten, samt hur det påverkar spelet i dess helhet (Heussner, 

Hepler, Finley & Lemay 2015). Kan spel uppnå detta mål, så att spelaren har uppsyn på 

valens kontext samt får uppleva deras konsekvenser efteråt, kommer valen kännas 

meningsfulla. 

När spelaren kommer till ett val i berättelser är det viktigt att spelaren inte känner sig 

tvingad att välja en specifik narrativ väg. Om spelaren måste välja något som är 

inkonsekvent med deras tidigare val, eller ifall deras val blir bortkastade för att spelet ska 

kunna röra sig i en inkonsekvent riktning, uppstår railroading (Heussner m.fl. 2015), en 

känsla av att spelet tvingar in spelaren på en viss väg. Att behöva dra spelaren till hanterbara 

situationer händer ofta i produktionen av ett spel. Total frihet är omöjligt att erbjuda i fast 

interaktivt berättande på grund av budget och tidsbegränsningar, och då är det ofta 

nödvändigt att hålla spelaren i en viss riktning genom narrativet. Utmaningen blir här att få 

spelaren i denna riktning utan att irritera eller förstöra dennes upplevelse. När det hanteras 

väl får spelaren en bra spelupplevelse. När det hanteras dåligt leder det till railroading, 

vilket får spelaren att känna sig hindrad i sin upplevelse och att dennes val inte är 
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meningsfulla. I värsta fall kan det till och med få spelaren att vilja sluta spela helt och hållet 

(Heussner m.fl. 2015). 

I denna undersöknings prototyp tolkades agency enligt Tanenbaum och Tanenbaums 

definition (2009). Prototypen fokuserade därmed på att låta spelaren få möjlighet att 

uttrycka sina avsikter och få tillfredsställande svar på de avsikterna. Anledning till varför 

denna definition användes är på grund av att det passar med de typer av dialoger som ofta 

används inom spel som Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999). I ett sådant spel får 

spelaren konstant uttrycka sig i dialogsystem, och är tvingade att taktiskt tänka på vad de 

borde säga för att nå ett specifikt resultat. Att agency uppnås när spelaren har tillräckligt 

mycket kunskap om spelet för att kunna göra val som ger tillfredsställande svar blir 

passande i en sådan miljö. 

2.3 Spelarkaraktären och immersion 

En grundpelare i genren CRPG (computer role-playing game) är karaktärsskapandet. I 

många fall är detta det första som spelaren får interagera med. Dessa tillåter spelaren att 

skräddarsy sin karaktär till något de vill spela som. Att se på hur olika spel implementerar 

karaktärsskapande ger en stark inblick i hur denna undersökning änvänder sig av samma 

tekniker för att skapa en trovärdig upplevelse. För att sedan spelaren ska kunna sätta in sig i 

världen och ta på sig rollen som huvudkaraktär i undersökningens prototyp, är det viktigt att 

förstå hur spelaren blir engagerad i både spel och karaktärer. Denna del av bakgrunden 

presenterar olika rollspelsimplementationer av karaktärsskapande, och sedan olika teorier 

och definitioner om termen immersion. 

2.3.1 Karaktärsskapande 

Digitala rollspel som Baldur’s Gate (Bioware 1998) och Planescape: Torment (Black Isle 

Studios 1999) börjar båda med att spelaren får konstruera en karaktär. Karaktärsskapande 

kan dock implementeras på flera olika sätt. I Planescape: Torment får spelaren inte skapa en 

karaktär från grunden, utan får istället bara justera egenskaperna på en redan fastställd 

karaktär med ett utseende, namn, och bakgrundshistoria. Detta skiljer sig från Baldur’s Gate 

där spelaren får kontroll över sina karaktärer till en större grad. Förutom att de får välja 

vilken klass och vilka attribut karaktären ska ha, får spelaren även välja porträtt till sin 

karaktär, samt skriva in ett namn och en bakgrund som de hittar på helt själva. Den största 

påverkan denna skillnad har på dessa spel, är dess narrativ. I Baldur’s Gate måste 

berättelsen anpassas för att alla typer av möjliga karaktärer som skapas av spelaren ska 

fungera i spelets kontext. Det spelar ingen roll ifall huvudkaraktären är en smart dvärg eller 

karismatisk half-orc, berättelsen fungerar för alla möjliga konfigurationer. Planescape: 

Torment är i jämförelse mycket mer strikt i sitt karaktärsskapande, för att istället fokusera 

på spelarens val, och reaktivitet på de valen, genom berättelsen själv. Alla spelare är i samma 

position när de börjar spela Planescape: Torment, förutom ett fåtal skillnader i attribut. Men 

när de går igenom spelet förändras karaktärens egenskaper, attribut, och även moraliska 

ståndpunkter beroende på spelares handlingar. Karaktärer i Baldur’s Gate förändras också 

under spelets gång, men aldrig på samma personliga nivå som i Planescape: Torment. 
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Figur 1 Karaktärsskapande i Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999). 

Fördelarna med dessa två tekniker i karaktärsskapande är tydliga. Det mer opersonliga och 

anpassningsbara berättandet i Baldur’s Gate (Bioware 1998) ger spelaren större frihet i sitt 

skapande. Spelaren kan till och med använda egna bilder på vad eller vem som helst i spelet 

och låta sina karaktärer vara detta, fiktiva eller inte, oavsätt om de passar in berättelsen eller 

inte. Spelaren har full kontroll över alla grundläggande variabler i spelet, och berättelsen är 

lös nog för att det ska fungera runt dessa variabler. Samtidigt är det mer personliga 

berättandet i Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) effektivt då spelaren ofta kan 

interagera med karaktärer från huvudkaraktärens förflutna, och har därmed en redan 

fastställd historia i spelets värld. Detta händer sällan i Baldur’s Gate eftersom det är svårt att 

implementera när spelare kan skapa huvudkaraktärer som skiljer sig stort från varandra. Att 

ge spelare frihet att göra som de vill eller att ge dem en mer personlig och traditionell 

berättelse, är ett designval som ofta måste göras i rollspelsgenren. Denna undersöknings 

prototyp innehåller ett karaktärsskapande liknande Baldur’s Gate på grund av den frihet 

som spelaren får, vilket ger hen mer möjlighet att uttrycka sig i spelets värld på ett sätt som 

tillfredsställer den individuella spelarens smak. Om spelarens smak blir vädjad till i spelets 

system, blir det även lätt för hen att uttrycka en avsikt i systemet. När denna avsikt får ett 

tillfredsställande svar, uppnår spelare en känsla av agency (Tanenbaum & Tanenbaum 

2009). Eftersom målet med denna undersökning är att framkalla agency hos spelaren är det 

viktigt att den metod som framkallar agency på det mest effektiva sättet är den som 

implementeras. 

2.3.2 Immersion 

Immersion är en term som ofta används i diskussioner inom spel. Janet Murray förklarar att 

immersion är en metaforisk term som kommer från känslan av att bli nedsänkt i vatten 

(Murray 1997, s. 98), men tyder här på det engagemang eller involvering en person känner 

när de spelar ett digitalt spel (Cairns, Cox och Nordin 2014). Brown och Cairns (2004) 

utförde en kvalitativ studie för att få fram en definition av termen baserad på spelarens 

upplevelser, samt hur immersion fungerar på en detaljerad nivå. Deras resultat visar på att 

immersion används för att beskriva olika nivåer av engagemang som spelaren känner i ett 

spel, samt att det blockeras av olika barriärer som koncentration och spelstruktur. När dessa 



 8 

barriärer lyfts, kan tre olika nivåer av djup inom involvering tillåtas hos spelaren. Den första 

av dessa är engagement. För att spelaren ska kunna nå denna nivå måste de inte investera 

något annat än grundläggande försök att spela, vilket inkluderar tidsinvestering och 

uppmärksamhet. För att nå den andra nivån, engrossment, måste spelets struktur kunna nå 

ut till spelaren och påverka hen på ett emotionellt sätt. Den sista nivån av immersion kallas 

total immersion. Detta nås när spelarens tillgivenhet till spelet är stor nog, tillsammans med 

en uppfattning av stark atmosfär i spelets värld (Brown & Cairns 2004). 

Den sista nivån av Brown och Cairns indelningar av immersion, total immersion, definieras 

även som termen presence.  Detta är något som Cairns, Cox och Nordin (2014) tar upp som 

problematiskt, när en närmare analys av den kvalitativa intervjun utförs. 

What should also be noted was that being “in the game” was not a statement 

about spatial or social location. It was about the cognitive state of the player 

and could happen in games like Bubble Bobble where there is no meaningful 

spatial or social location for the player to inhabit. This is important when 

thinking about immersion in terms of presence and, as will be seen, why the 

term presence for total immersion was incorrect. 

(Cairns, Cox & Nordin 2014, s. 3) 

Det som senare förklaras är att termen presence täcker immersion i många fall, då det 

handlar om att spelaren känner sig inne i spelet. Men presence kan inte sägas vara samma 

sak som immersion, på grund av att immersion kan nås i spel där spelaren inte kan ha någon 

social eller rumslig plats, något som krävs för att presence ska kunna uppnås. Med andra 

ord, det finns ingen nödvändig länk mellan de båda termerna, även om de kan uppnås 

samtidigt och förstärka varandra (Cairns m.fl. 2014). Cairns, Cox och Nordin (2014) samlar 

flera äldre studier, inklusive den utförd av Brown och Cairns, samt litteratur om immersion 

för att konstruera en tydligare bild av termen. Förutom detta undersöker de även specifika 

funktioner av immersion genom att jämföra två olika typer av spel, ett med 

förstapersonsperspektiv, och ett där perspektivet tittar ned på spelarkaraktären. Deras 

arbete ger två relevanta bidrag till denna studie.  

Det första är immersionens funktion för spelare och utvecklare. Enligt Cairns m.fl. (2014) är 

immersion ett mätbart fenomen som påverkas av både spels utformning och sociala krafter 

utanför spel. Immersion består inte bara av uppmärksamhet och är, i kontrast till 

definitionen av Brown & Cairns (2004), inte ett hinder som måste överkommas utan istället 

bara ett relaterat fenomen. När immersion ska uppnås är det viktigt att spelaren får respons 

på sina handlingar, att de behöver tänka på sina handlingar, samt att de får slut på saker att 

göra i spelvärlden (Cairns m.fl. 2014). Det som är viktigt att tänka på med undersökningen 

av Cairn m.fl. är att den inte tar fram immersion som en helt definierad term. Istället 

argumenterar de för olika element som påverkar och påverkas av immersion, vilket skulle 

kunna effektivt användas för att skapa en immersionsfylld spelupplevelse till denna 

undersöknings prototyp. 

Det andra relevanta bidraget är resultaten av deras studie, där de jämförde två spel. I det ena 

ska spelaren styra en karaktär genom ett begränsat tvådimensionellt fågelperspektiv, och i 

det andra styrs karaktären genom ett förstapersonsperspektiv i en tredimensionell värld. I 

båda spelen ska spelaren styra sin karaktär genom en labyrint, och i vissa fall spelades musik 

för spelaren samtidigt som denne blev visad en stressande tidsbegränsning. När denna 
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musik och tidsbegränsning påbörjades märkte Cairn m.fl. (2014) att immersionen ökade, i 

jämförelse med när musiken och tidsbegränsningen inte var igång. Utmanande eller 

påfrestande element av spelet skapar då mer immersion hos spelaren (Cairn m.fl. 2014). Det 

upptäcktes även att de två spelen inte hade någon skillnad i immersion mellan sig. Vare sig 

spelet var tvådimensionellt eller tredimensionellt, ur förstaperson eller fågelperspektiv, 

nådde spelaren en jämlik nivå av immersion genom upplevelsen. Detta pekar tydligt på att 

spelarens engagemang i en spelupplevelse inte påverkas huvudsakligen av perspektiv. I den 

äldre studien av Brown och Cairns (2004) påpekades det att en majoritet av nämnda spel 

som ansågs nå total immersion var från ett förstapersonsperspektiv. 

För att göra det så lätt som möjligt för denna undersöknings prototyp att erbjuda en 

immersiv upplevelse, var det viktigt att ha fakta om termen immersion med sig under 

skapandeprocessen. Om spelet är tvådimensionellt eller tredimensionellt påverkades inte 

spelarens möjlighet att sätta in sig i upplevelsen, och det är även viktigt att spelaren inte 

förlorar sikt över vad de ska göra, eller att de tror deras handlingar inte har någon påverkan 

(Cairns m.fl. 2014). Spelaren söker aktivt att känna immersion i sitt spel, och arbetar mot att 

fokusera på upplevelsen (Murray 1997, s. 99). Samtidigt behöver prototypen kunna nå ut till 

spelaren på en emotionell nivå för att hen ska kunna nå en djupare nivå av immersion 

(Brown & Cairns 2004), vilket lägger fokus på den interaktiva dialogens möjlighet att utföra 

detta. 

2.4 Dialoger i rollspel 

Den viktigaste komponenten i denna undersöknings prototyp är den interaktiva dialogen. 

Det är här spelaren får känna sig delaktig i narrativet, påverka spelets system och uttrycka 

sina avsikter. Dialoger är en grundläggande pelare i klassiska rollspel som Baldur’s Gate 

(Bioware 1998), där spelaren får sätta in sig i den antagna rollen på en personlig nivå och 

utveckla interaktiva berättelser. Istället för att bara slåss, eller utforska en främmande värld, 

får spelaren göra val som både direkt styr vad huvudkaraktärer säger, samt kan skräddarsy 

spelens berättelser till större eller mindre grad beroende på budget och spelstruktur. I denna 

del av bakgrunden kommer olika implementationer för dialoger i rollspel att presenteras. 

Efter detta kommer funktionen som dynamiska dialogval har i rollspel att visas upp, 

tillsammans med metoden som användes i denna undersöknings prototyp. 

2.4.1 Dialogsystem 

Brent Ellison (2008) beskriver ett flertal typer av dialogsystem som används inom spel, samt 

definierar deras funktioner. Av hans definitioner är de som ofta dyker upp inom klassiska 

rollspel branching dialogue eller förgrenade dialoger, och hub-baserade dialoger. I 

förgrenade dialoger får spelarens val en permanent effekt på spelets värld, och används ofta 

för att ta berättelsen framåt. Dessa dialoger är mer baserade på hur två personer faktiskt 

pratar. Hub-baserade dialoger är däremot mer orealistiska, men av en bra anledning. I 

situationer där spelaren behöver information från karaktärer i världen som kan vara bra att 

få höra mer än en gång, till exempel instruktioner eller världsbyggande berättelser, är hub-

baserade dialoger ett bra val. I dessa kan spelaren behandla karaktärer i världen som en 

försäljningsautomat. Ett eller flera val blir visade för spelaren, som får karaktärer i världen 

att berätta om specifika ämnen. Sedan när karaktären är klar med sitt berättande, 

återvänder spelaren till samma dialogval som presenterades i början. Här kan spelaren göra 

samma val igen ifall de vill höra den utmatade information en gång till. Detta är självklart 

orealistiskt, då man i verkligheten inte kan be någon att repetera sig själv i all evighet ifall 
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man vill höra något igen. I spel däremot är hub-baserade dialoger ofta implementerade för 

att spelaren ska kunna välja att höra viktig information igen, ifall de missade något första 

gången de gick igenom dialogen. Samtidigt är det även ett sätt att säga till spelaren att de val 

som görs i dessa dialoger inte påverkar spelvärlden på något sätt, eftersom de kan utföra 

dialoger hur många gånger de vill.  

 

 

Figur 2 Exempel på hub-baserad dialog i Planescape: Torment (Black Isle Studios 
1999). 

I ett spel som Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) finns båda dessa typer 

dialoger, men det finns även tillfällen där spelet blandar de båda teknikerna. En hub-baserad 

dialog kan ibland ha val som har en permanent påverkan på spelvärlden, ofta händer detta 

utan någon annan förvarning än vad valet säger. I ett spel som Mass Effect (Bioware 2007) 

är det alltid tydligt för spelaren när val är hub eller förgrenade, vilket delar spelets två 

dialogtyper som helt olika spelmoment. Hub-baserade dialoger har då aldrig någon 

påverkan, och förgrenade dialoger har alltid påverkan. Hub-baserade dialoger kan då 

ignoreras utan att spelupplevelsen förändras på något sätt. Men när Planescape: Torment 

ser till att blanda de två dialogtyperna är spelaren alltid medveten om att dess val i hub-

baserade dialoger kan påverka spelvärlden, vilket gör att dessa spelmoment blir viktiga för 

spelaren. Båda dialogtyper kan då ge spelaren meningsfulla val, eftersom valen har faktiska 

konsekvenser i spelvärlden (Heussner m.fl. 2015). 
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Figur 3 Exempel på förgrenad dialog dialog i Mass Effect (Bioware 2007). 

Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) och Mass Effect (Bioware 2007) har även en 

till tydlig skillnad i sina dialogsystem. I Planescape: Torment får spelaren välja hela 

meningar som sägs av huvudkaraktären, och i Mass Effect får spelaren välja generella ord 

som påverkar dialogens riktning. Dessa två typer av dialogval kallas sentence selection, när 

spelaren får välja hela meningar, och abstract response, när spelaren får välja mellan 

generella meningar eller ord för att ta dialoger framåt (Sali, Wardrip-Fruin, Dow, Mateas, 

Kurniawan, Reed och Liu 2010). I dagens rollspel används båda dessa tekniker till olika 

effekter. Enligt undersökningen av Sali m.fl. (2010) påverkar dessa två dialogvalstyper 

spelaren på olika sätt. Abstract response får spelaren att engagera sig på samma nivå som 

sentence selection, men ger samtidigt en högre känsla av kontroll och en lägre känsla av 

tillfredsställelse. När det kommer till sentence selection är den lättare att använda och ger 

mer tillfredsställelse än abstract response. Men när det kommer till denna undersöknings 

prototyp är det jämförelsen Sali m.fl. gör mellan hur spelaren involverar sig i berättelsen 

som är mest relevant. I deras undersökning visade det sig att sentence selection gör spelaren 

mer motiverade att ta sig igenom berättelsen, och att detta dialogsystem även gjorde det 

lättare för spelaren att göra exakt det som hen ville göra i berättelsen (Sali m.fl. 2010). 

Eftersom den huvudsakliga delen av denna undersöknings prototyp var en interaktiv dialog, 

och målet med prototypen var att få spelaren engagerad, var det viktigt att spelaren bry sig 

om den interaktiva dialogens narrativ. Av denna anledning implementerades 

dialogvalstypen sentence selection, eftersom denna visade på högre involvering bland spelare 

i berättelse, samt att den lättare tillåter spelare att uttrycka sina avsikter i dialoger (Sali m.fl. 

2010). 

Eftersom prototypens dialog huvudsakligen bestod av ett interaktivt narrativ, var det viktigt 

att definiera just vad ett narrativ är. I grunden kan termen narrativ ses som utdaterad inom 

spel, på grund av hur dess interaktiva natur gå emot ett antal grundläggande narrativa regler 

(Aarseth 2012). Samtidigt förklarar Aarseth att det finns fyra element som överensstämmer 

mellan den äldre definitionen av narrativ och de berättelser som finns i digitala spel. Dessa 

fyra är händelser, saker, platser, och karaktärer. I denna undersökning fokuserar narrativet 

på spelarkaraktären, och hur dess egenskaper påverkar de fyra elementen. Händelser i 



 12 

prototypen förändras, saker och platser tolkas på olika sätt, och karaktärers interaktioner 

med huvudkaraktären tas igenom på annorlunda sätt beroende helt på huvudkaraktärens 

egenskaper. På detta sätt vävs narrativet in med de interaktiva metoder som prototypen 

använder för att låta spelaren uppnå en känsla av agency. Aarseth (2012) förklarar även att 

dessa fyra element av narrativ är uppdelade mellan två olika typer av agency, där platser och 

saker är spelar-agency, och där händelser och karaktärer är författarens agency. Med andra 

ord, endast händelser och karaktärer kan alltid ses som narrativa dimensioner, och anses ge 

spelaren agency ur den klassiska författardrivna synpunkten. Därefter är platser och saker 

det som spelare interagerar med för att uppnå agency från egna handlingar i spelvärlden, 

och har då inte nödvändigtvis narrativa egenskaper (Aarseth 2012). 

I slutändan är det svårt att tolka vad som gör en interaktiv dialog bra eller dålig. Det som kan 

hjälpa skapandet av en underhållande prototyp som låter spelaren uppnå agency, är att se på 

tidigare exempel av interaktiva dialoger inom spelgenren som undersökningen fokuserar på. 

De mekaniker och berättandetekniker som används och populariserades av stora spel inom 

genren användes i prototypen för att skapa en rollspelsupplevelse som spelaren skulle kunna 

ses som passande i genren. Samtidigt användes även data från tidigare forskning inom 

dialoger, agency och immersion för att skapa en användbar prototyp. 

2.4.2 Dynamiska dialogval 

Detta arbetes huvudsakliga mål var att undersöka hur spelaren blir påverkad av att visa eller 

gömma otillgängliga dialogval. För att kunna implementera detta på ett effektivt sätt i en 

prototyp, var det viktigt att se vad dynamiska dialogval är och hur olika rollspel hanterar 

denna berättandeteknik och mekanik. I Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) får 

spelaren styra över sin karaktärs attribut. Saker som intelligens, styrka och karisma sätts på 

en skala från nio till arton, och påverkar ett flertal saker i spelets olika system. En av de 

viktigaste sakerna som huvudkaraktärens attribut påverkar är dialoger. Om intelligens är tio 

poäng, kommer alla dialogval som kräver elva eller mer intelligens att gömmas. På detta sätt 

kommer spelupplevelsen att skilja sig mellan olika spelare, så länge som de valt att 

konstruera olika typer av karaktärer i början av spelet. Dessa attribut kan även förändras till 

en mindre grad senare i spelet, men valet av attribut i karaktärsskapandet är alltid det 

viktigaste genom hela spelet. 

Karaktärers attribut är inte det enda som kan påverka dynamiska dialoger. I Shadowrun 

Returns (Harebrained Schemes 2013) får spelaren välja bakgrund och erfarenhet på sin 

karaktär, vilket påverkar ifall vissa typer av dialogval är tillgängliga eller inte. Det finns även 

tillfällen i Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) där handlingar som spelaren utfört 

kan påverka vilka dialogval som är tillgängliga. Dynamiska dialogval kan därmed vara 

påverkade av alla typer av val spelaren utfört i rollspel, både när det kommer till 

karaktärsskapandet och handlingar i spelet. Siegael och Szafron förklarar dynamiska 

dialogval som, “a conversation in which each participant alternately selects remarks based 

on a changing world state and in which each remark can change the world state” (Siegel och 

Szafron 2009, s. 1). Med andra ord, när konversationens ordval påverkas av världen, och har 

möjligheten att påverka världen, är den dynamisk. 

Siegel och Szafron (2009) skapar ett arbetssätt för konstruktionen av dynamiska dialoger, 

där alla de ovannämnda funktionerna hanteras. I denna arbetar de för att ta fram en metod 

som kan hantera dynamiska dialogval och visuellt visa hur dialogerna är uppbyggda. Genom 

denna metod kan en person utan kunskaper inom kodning konstruera dynamiska förgrenade 
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dialoger. Den gör även så att dialogerna själva är lättare att strukturera och redigera på 

grund av deras tydliga upplägg (Siegel & Szafron 2009). Siegel och Szafrons arbete fokuserar 

mest på att skapa ett verktyg till dialogskapande. Metoderna som användes vid skapandet av 

detta verktyg, användes vid implementationen av denna undersöknings prototyp. Dessa 

metoder fokuserar på att effektivisera själva skapandet av dialogerna, så att 

skapandeprocessen blir så smidig som möjligt. 

 

Figur 4 Hub-baserad dialog i Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 2015). 

I spelet Fallout: New Vegas (Obsidian Entertainment 2010) är alla dynamiska dialogval 

visade, vare sig de är tillgängliga för spelaren eller inte. Ifall spelaren väljer ett dialogval 

denne inte har tillräcklig höga attribut för, blir denne nekade tillkomst. I spelet Pillars of 

Eternity (Obsidian Entertainment 2015) har spelaren ett val att göra i spelets options meny, 

där de kan sätta igång något som heter Show Unqualified Interactions. När denna är 

påslagen, kommer alla otillgängliga dynamiska dialogval i spelets dialogsystem att visas för 

spelaren, men bara som ett sätt att peka på att de finns. Deras innehåll, det vill säga den text 

som huvudkaraktären skulle säga ifall valen kunde väljas, är inte med i dialogsystemet (se 

figur 4). I denna undersökning undersöktes effekten som denna uppvisning av otillgängliga 

dialogval har på spelarens agency. Den typ av dialog som finns i Planescape: Torment (Black 

Isle Studios 1999) och Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 2015) med Unqualified 

Interactions avstängda jämfördes med den typ som finns i Fallout: New Vegas (Obsidian 

Entertainment 2010), där spelaren har full vetskap över vad de missar på grund av tidigare 

val eller brist på attribut och erfarenhet. 
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3 Problemformulering  

I västerländska digitala rollspel är interaktiva dialoger ett vanligt sätt att förmedla 

berättelser på. Klassiska spel som Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) använder 

sig av hub-baserade och förgrenade dialoger (Ellison 2008) för att låta spelaren kontrollera 

det huvudkaraktären säger till NPC (non-playable character) i spelvärlden. Det finns ett 

flertal olika populära sätt att konstruera dessa dialogsystem i rollspel, speciellt när det 

kommer till de val som spelaren väljer mellan. I de flesta rollspel kan huvudkaraktärens 

attribut, eller egenskaper, påverka vilka av dessa dialogval som är tillgängliga för spelaren. 

Detta kallas dynamiska dialoger (Siegel och Szafron 2009), och är en grundpelare i 

skapandet av skräddarsydda rollspelsupplevelser, i klassiska spel som Baldur’s Gate 

(Bioware 1998) och nyare spel som Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 2015). Men 

det finns ett märkbart designval i dessa typer av dynamiska dialoger som leder till 

intressanta situationer för spelaren. I spelet Fallout: New Vegas (Obsidian Entertainment 

2010) får spelaren alltid se ifall dynamiska dialogval inte är tillgängliga. Ifall dennes karaktär 

inte har en hög nog attribut blir spelaren nekade tillgång till dessa dialogval. Samtidigt har 

flera andra spel i genren, som Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999) gjort helt 

tvärtom. Dialogerna i detta spel har konstant dialogval som är otillgängliga för spelaren, men 

de är alltid gömda. Det är bara ifall spelaren väljer att starta om med en ny karaktär som har 

annorlunda attribut som spelets många dynamiska dialogval blir synliga.  

Denna undersökning har fokuserat på att undersöka hur detta designval påverkar spelaren 

och spelupplevelsen. Anledningen till varför otillgängliga dialogval visas i rollspel kan vara 

för att utvecklarna inte vill att spelaren ska vara omedveten om andra vägar som spelet 

erbjuder. Samtidigt kan det förstöra spelarens inlevelse i världen och karaktären ifall de blir 

visade valen som inte alla är skräddarsydda för deras upplevelse. Det kan även bli 

frustrerande för spelaren att inte ha tillgång till val som de finner intressanta, på grund av 

vad som ofta bara är arbiträra attributbaserade avspärrningar. För att få fram hur detta 

designval förändrar spelarens upplevelser, användes termen agency. Agency är ett fenomen 

som upplevs när spelaren uttrycker en avsikt i ett system, till exempel en rollspelsdialog, och 

får ett tillfredsställande svar på den avsikten (Tanenbaum & Tanenbaum 2009). I arbetet 

mättes agency hos informanterna för att få reda på hur uppvisningen av otillgängliga 

dialogval påverkade deras upplevelser. Men för att informanterna skulle vilja uttrycka 

avsikter i spelsystem måste de först bry sig om de presenterade valen och vara engagerade i 

prototypens narrativ och mekaniker. Valen måste existera i en kontext som tillåter spelaren 

att förstå deras konsekvenser, både innan och efter de väljs. Valen måste också existera i ett 

narrativ som är intressant nog i spelarens ögon för att de ska engagera sig i berättelsen, och 

uttrycka sig i systemet. Bara då kan en känsla av agency uppnås hos spelaren. 

Syftet med denna undersökning har varit att få ett djupare förstående över hur dynamiska 

dialogval påverkar spelaren. Fokus i detta ligger på dialogval som blir avgränsade när 

spelarkaraktären inte har rätt egenskaper eller antal attribut. Undersökningen tog reda på 

hur spelaren blir påverkad av detta designval genom följande frågeställning: 

Hur förändras spelarens agency när otillgängliga dialogval visas respektive göms? 
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3.1 Metodbeskrivning 

En kort rollspelsupplevelse skapades till arbetet. I denna fick informanterna först skapa en 

karaktär, där bakgrund, attribut, och grundläggande utseende fick väljas. Direkt efter 

karaktären färdigställts fick informanterna kontrollera denna karaktär genom en linjär miljö. 

Anledningen till varför denna miljö var linjär och inte interaktiv eller förgrenad, var för att 

informanternas fokus skulle hamna på nästa del av prototypen. Efter att de fått röra sig 

genom denna linjära miljö träffade karaktären på en NPC (non-playable character) som 

initierade en dialog. Det gick inte att undvika denna dialog. I den fick informanterna ett 

antal val som förgrenade dialogen i mindre delar. Flera av dessa delar var bara tillgängliga 

ifall huvudkaraktärens attribut eller bakgrund var satta till specifika variabler i spelets 

system. Med andra ord, dialogvalen som visades för informanterna varierade beroende på 

hur de byggde sin karaktär i början av prototypen. För att informanterna skulle kunna 

engagera sig i prototypen behövde den innehålla ett tydligt interaktivt narrativ. Valen som 

presenterades i detta narrativ måste informanterna förstått konsekvenserna till, både innan 

och efter de utfördes. Det var viktigt att informanterna fick feedback på deras handlingar, av 

två anledningar. Det första var att deras engagemang skulle ökas av att de förstår hur deras 

handlingar påverkar spelvärlden. Det andra var att de skulle uppleva agency genom att de 

fick tillfredsställande svar på de avsikter som de uttryckte i prototypens system. 

En möjlig variation på denna undersöknings prototyp hade varit att inte skapa ett faktiskt 

digitalt rollspel, utan endast göra en förgrenad dialog med dynamiska dialogval, med en 

abstrakt karaktärsskapandesession i form av ren text. Problemet med detta var att en sådan 

prototyp inte hade fått informanterna att acceptera upplevelsen som ett faktiskt rollspel. En 

sådan prototyp hade fungerat ifall arbetets fokus hade legat på att undersöka hur dynamiska 

dialogval påverkar spelaren generellt, men eftersom detta arbete fokuserade på dessa 

mekaniker som de befinner sig i digitala rollspel behövde prototypen spegla detta. Även om 

prototypen själv inte var till fullo av samma omfattning och produktionskvalité som ett 

vanligt digitalt rollspel, på grund av budget och tidsbegränsningar, var det fortfarande viktigt 

att lyckas skapa en illusion av dessa saker för att informanterna skulle kunna sätta in sig i 

upplevelsen. 

Hälften av informanterna spelade en version av prototypen där otillgängliga dialogval inte 

syntes, och den andra halvan spelade en version där de visades. Det var jämförelsen mellan 

dessa två grupper som svarade på arbetets frågeställning. Denna metod tog inspiration från 

en studie av Sali m.fl. (2010). I deras arbete jämförde de tre olika typer av dialogsystem på 

ett flertal områden, så som engagement och story involvement. De utförde sin undersökning 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att kunna diskutera med deltagarna om deras 

spelupplevelser, och få fram relevant data genom denna dialog. I deras undersökning fick 

informanter spela igenom alla tre typer av prototyper som producerats under perioder som 

var mellan 120 och 150 minuter långa. 

En variation av deras metod användes i denna undersökning, fast med mindre antal 

testsessioner, mindre antal variabler som undersöks, samt med endast en genomspelning 

per informant. Ifall informanterna fick spela igenom prototypen flera gånger skulle det inte 

fungera att mäta den effekt som vetskapen om otillgängliga val har på informanterna. Om 

informanterna vet att otillgängliga val finns när de spelar igenom prototypen som gömmer 

dessa val, skulle deras upplevelse inte ha något värde för resultatet. Denna undersökning 

fokuserade inte på ifall spelaren skulle vilja välja att spela igen för att testa vägar som i 

tidigare var otillgängliga, utan istället ifall spelaren blir påverkad av bara vetskapen om 
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otillgängliga vägar. Det är på grund av detta som prototypen i denna undersökning endast 

spelades igenom en gång per informant. Jämförelsen utfördes sedan mellan de två 

grupperna av informanter, de som spelade utan vetskap om otillgängliga dialogval och de 

som spelade igenom med denna vetskap. På så sätt blev resultaten lättare att hantera, då 

tidigare erfarenhet av prototypen inte behövdes räknas in i resultatet, samt att de kortare 

spelsessionerna hjälpte informanterna att fokusera och investera sig i prototypens berättelse 

istället för att fokusera på skillnader i deras tidigare genomspelningar. 

3.1.1 Intervju 

För att få fram ett svar på frågeställningen behövde djupgående data samlas in från 

informanterna. Agency som koncept är inte enkelt att ta reda på från informanterna i 

undersökningen utan en detaljerad och noggrann kvalitativ process. En metod som kan ge 

tillgång till sådan svårtillgänglig information som informanternas känsla av agency är 

kvalitativa intervjuer (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2008, ss. 101–102). En 

semistrukturerad version av kvalitativa intervjuer användes för att utvinna relevant 

information med tydliga frågor, men även tillåta en mindre dialog att växa fram. Det var 

viktigt att här förstå sig på vad informanterna fann att de hade velat utföra i prototypen, och 

ifall de val som erbjöds tillfredsställde de tankarna. När intervjuer utförs behöver även 

intervjuaren hålla sig neutral för att informanterna ska kunna ge opartiskt data. 

Informanternas genomspelning av prototypen observerades även, eftersom denna metod går 

hand i hand med den kvalitativa datainsamlingen (Østbye m.fl. 2008, s. 109–111). 

Observationen var inte den viktigaste delen av denna undersökning, då det är känslan av 

agency som informanter känner som är det relevanta, inte vad informanterna utför för 

handlingar. Likväl var det relevant att till exempel se ifall informanter reagerade starkt när 

de inte har tillgång till ett val som de gärna vill välja, eller ifall de inte har någon reaktion 

alls. 

Frågorna som ställdes fokuserade på att utvinna denna information, och baserades på 

teorier om agency, rollspel och immersion. När det kommer till immersion, var det viktigt att 

ställa frågor och diskutera spelarens inlevelse och engagemang i prototypens berättelse, och 

den egengjorda karaktären. För att sedan se till att den generella spelupplevelsen blev 

accepterad som en trovärdig rollspelsupplevelse och gav en grundläggande faktor av 

underhållning för deltagarna, var det viktigt att ställa frågor baserade på deras subjektiva 

åsikter runt spelets mekaniker och berättelse. När det slutligen kommer till agency, var det 

viktigt att diskutera de val som informanter valt i prototypens dialog. Målet här var att ta 

reda på ifall informanterna kände att de kunde uttrycka sig genom de tillgängliga valen, och 

hur tillfredsställande svaren som gavs kändes i kontexten av deras val. Det var även relevant 

att fråga ifall de kände att de påverkade spelets resultat till att börja med. Uppföljningsfrågor 

på detta relaterades till deras känslor om valen, och om de hade valt någonting annorlunda 

med vetskap om resultatet. Dessa typer av frågor, tillsammans med relevant diskussion, gav 

data på deltagarnas känslor och tankar runt prototypens berättelse, dialogval, mekaniker och 

generella kvalité. Fastän dessa informanter hade kunskap om rollspelsgenren, och hade 

spelat prototypen, var det inte säkert att de alla hade kunskap om mer avancerade koncept 

och termer runt de dialoger som de fick spela igenom. På grund av detta var det viktigt att 

frågorna som ställdes inte förvirrade informanterna, och att de hade möjligheten att svara 

utan kunskap om dialogsystemens mekaniker eller hur andra digitala rollspel brukar fungera 

på en djupare nivå. 



 17 

Dessa frågor är attitydfrågor (Østbye m.fl. 2008, s. 141) på grund av att de hanterar 

subjektiva känslor och åsikter hos informanter. Det var därför viktigt att frågorna var 

formulerade balanserat, så att deras mening kan förmedlas tydligt. På grund av den 

semistrukturerade formen på intervjuerna var frågorna öppna. Då fick frågorna inte styra 

respondenten i någon riktning. Østbye m.fl. förklarar även: ”Om det finns en inledning till 

frågan, måste också den vara neutral i förhållandet till de svar man kan tänka sig” (Østbye 

m.fl. 2008, s.145). Allt i intervjuerna hölls neutralt för att inte påverka informanternas svar. 

Østbye m.fl. ger tips på tre frågor som kan ställas i början av denna typ av intervju: om 

respondenten har en åsikt, vilken inriktning åsikten har, och vad styrkan på den åsikten är 

(Østbye m.fl. 2008, s. 142). Dessa sätt användes speciellt vid uppföljningsfrågor, när 

informanterna hade svårt att svara på grundfrågorna. 

3.1.2 Urval 

För att försäkra att resultatet i jämförelsen inte var påverkat av att de två grupperna hade 

stora skillnader i erfarenhet eller andra variabler var det viktigt att ett specifikt urval 

bestämdes. Eftersom rollspelsgenren kan vara utmanande för nya spelare, var urvalet 

fokuserat på personer med tidigare erfarenhet av dessa typer av klassiska rollspel. På detta 

sätt gick alla informanter in i prototypen med en grundläggande bild över hur det spelades 

och hur val kunde påverka upplevelsen. Det sista var specifikt viktigt vid mätningen av 

agency, eftersom informanterna var tvungna att kunna förstå de val som gjordes för att de 

skulle kunna uttrycka en avsikt i sina val. Med andra ord, det som skulle undvikas var 

personer som inte skulle bry sig om prototypen eller inte förstå prototypen. De 

genrekonventioner i rollspel som beskrivs i bakgrunden följdes till stor del i denna prototyp, 

vilket betyder att så länge informanterna hade en generell erfarenhet av spel i genren borde 

de även haft möjlighet att förstå och bli engagerade i prototypen. Antalet informanter 

uppskattades behöva nå minst tio informanter för att kunna få fram relevant data. Eftersom 

hälften jämförs med den andra hälften är detta fem informanter för varje version av 

artefakten. Hade det varit mindre än tio, hade det varit ett sådant litet antal informanter för 

jämförelsen att resultaten hade blivit svåra att hålla upp som bevis på något sätt. Optimalt 

hade antalet informanter nått upp till ett mycket större antal, så att de båda grupperna 

kunde jämföras på en mer generell nivå, men detta blev en utmaning på grund av 

tidsbegränsningar. Andra variabler inom de två grupperna var också tvungna att hanteras, 

för att jämförelsen skulle bli balanserad. Kön, ålder och bakgrunder användes när personer 

blev fördelade mellan de två grupperna, för att en jämlik nivå skulle kunna nås. 

Informanterna var även alla av myndig ålder, för att undvika komplikationer i 

urvalsprocessen. 

Innan informanterna togs in i undersökningen för att spela prototypen, ställdes ett antal 

frågor till de möjliga kandidaterna. De fick svara på hur mycket tidigare erfarenhet de hade 

av digitala rollspel i den klassiska formen som Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 

2015), samt mer populära rollspel som Mass Effect (Bioware 2007), och hurvida de spelar 

rollspel på PC eller konsol mest. Om de ansågs ha tillräckligt med erfarenhet och kunskap för 

att kunna ta sig igenom prototypen utan problem, blev de indelade i en utav de två 

grupperna. Fördelningen utfördes så balanserat som möjligt när det kommer till kön, 

erfarenhet av rollspel och ålder för att minska dessa variablers påverkan på resultatet. 
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3.1.3 Utvärderingsmetod 

Intervjuerna som utfördes spelades in och transkriberades. Sedan tolkades dessa 

semistrukturerade intervjuer och relevanta citat togs fram för att de skulle kunna användas 

för att dra en slutsats. Resultaten från detta var inget annat än en tolkning och var inte en 

objektiv syn på deras upplevelse av prototypen. Men eftersom den kvalitativa intervjun var 

den mest effektiva metoden när det kommer till att ta fram svårtillgänglig information var 

det ändå den mest effektiva metoden att använda i denna typ av undersökning. Andra 

studier som utfört liknande undersökningar har också använt denna metod, så som Sali m.fl. 

(2010) samt äldre studier inom spelforskning som Brown och Cairns (2004). Tolkningarna 

baserades på informanternas beskrivningar av deras upplevelser av prototypen, deras åsikter 

om berättelsen, mekaniker och deras handlingars påverkan. Varje individuell informants 

upplevda nivå av agency bedömdes, tillsammans med deras åsikter om prototypen. De 

indelade grupperna jämfördes för att hitta skillnader eller liknelser mellan de två. Ett 

resultat nåddes genom denna jämförelse, och genom att se på hur informanternas 

spelupplevelser påverkades av att visa och gömma otillgängliga dialogval. 
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4 Genomförandet 

I detta kapitel förklaras genomförandet av undersökningens artefakt och hur dess innehåll 

tillåter frågeställningen att besvaras. Till att börja med förklaras både arbetets och 

artefaktens grundläggande inspiration, för att sedan gå in på en mer detaljerad förklaring av 

arbetets olika produktionssteg. Slutligen presenteras och utvärderas en genomförd 

pilotundersökning för att kunna definiera arbetets förmåga att besvara frågeställningen samt 

för att ta reda på hur artefaktens svagheter kan motarbetas. 

4.1 Förstudie 

Idén bakom detta arbete kommer från en praktisk fråga inom design av digitala rollspel. 

Borde utvecklare visa eller gömma otillgängliga dialogval i dialoger? Ska spelaren få vetskap 

om vägar som inte ännu kan nås, eller ska de vara omedvetna om deras existens? Ett äldre 

rollspel som Planescape: Torment (Black Isle Studio 1999) har många designval 

implementerade, som långsamma kontroller över karaktärer och obalanserade stridssystem, 

som inte väljs i designen på modernare rollspel av samma typ, som till exempel Pillars of 

Eternity (Obsidian Entertainment 2015). Men när det kommer till rollspelsdialoger är det 

fortfarande inte fastställt hur spelaren blir påverkad av att visa eller gömma otillgängliga 

dialogval. Det finns exempel på moderna rollspel som har båda dessa typer implementerade, 

som till exempel Shadowrun Returns (Harebrained Schemes 2013) som gömmer 

otillgängliga dialogval, och Fallout: New Vegas (Obsidian Entertainment 2010) som visar. 

Det moderna rollspelet Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 2015) tillåter även 

spelaren att sätta på eller stänga av uppvisningen av dessa otillgängliga dialogval helt själv. 

Om utvecklaren Obsidian Entertainment har sagt att de i detta fall vill att spelaren ska 

bestämma ifall hen vill se dessa dialogval eller inte, har det då ingen påverkan alls på 

spelaren, eller är det helt tvärtom? Detta arbete grundades som ett försök att besvara dessa 

frågor, genom arbetets korrelerande frågeställning om detta till synes mindre designval inom 

dialogsystem. 

Artefaktens dialogstruktur baserades på vanliga konventioner inom genren, och är 

inspirerade av både klassiska och moderna rollspel. Artefakten är specifikt inspirerad av de 

typer av dialogsystem med sentence selection (Sali, Wardrip-Fruin, Dow, Mateas, 

Kurniawan, Reed och Liu 2010) som användes effektivt i både klassiska rollspel som 

Baldur’s Gate (Bioware 1998) och moderna som Shadowrun Returns (Harebrained Schemes 

2013). Planescape: Torment (Black Isle Studio 1999) är ett tydligt exempel på ett rollspel 

som effektivt använder sig av dynamiska dialoger för att skapa en unik upplevelse som 

förändras helt beroende på spelarens val, och har varit inspiration för artefaktens dynamiska 

element. 

Själva berättelsen som artefakten innehåller är baserad på de typer av fantasyberättelser som 

ofta förekommer inom genren, till stor del på grund av dess rötter i det inflytelserika spelet 

Dungeons and Dragons (Gygax & Arneson 1974). I dessa berättelser tar spelaren ofta på sig 

rollen av äventyrare och utforskare, för att ge dem en stark anledning att resa runt i världen, 

se nya platser, slåss mot främmande varelser och gå på uppdrag. Undersökningens artefakt 

är inget undantag, och gör spelarkaraktären till en person som lämnar sitt hem och reser 

norrut. Anledningen till att spelarkaraktären reser norrut är dock valt av spelaren själv 

utifrån ett sortiment av tre anledningar. Beroende på vilken som väljs av spelaren blir 

resultatet annorlunda i berättelsen. 
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Karaktärsskapandet i artefakten baserades till stor del på grundläggande aspekter av 

karaktärsskapandet i Dungeons and Dragons (Gygax & Arneson 1974). Ett namn väljs av 

spelaren och ett antal poäng allokeras in i olika färdigheter. En av de funktionerna som 

artefakten innehåller är möjligheten att välja sin egen bakgrund. Detta är till stor del 

inspirerat av det mer komplicerade bakgrundssystemet som finns i Mount & Blade: 

Warband (TaleWorlds Entertainment 2010), där spelaren får välja sju olika förgreningar i 

dennes bakgrund som alla påverkar hur karaktärens poäng allokeras i karaktärsskapandet. 

Fördelen med just denna typ av karaktärsskapande är att det tillät många variabler att 

existera i artefakten som erbjuder unika spelupplevelser, utan att fler svårförståeliga eller 

komplicerade attribut behövde skapas. Det gör så att spelarkaraktären som skapas känns 

mer som spelarens egen skapelse, eftersom den har fler variabler som har möjlighet att vara 

unika till just den spelaren. 

4.2 Produktion av artefakt 

Baserat på arbetets fokus på digitala rollspel och hur dialogerna hanteras inom denna genre, 

ansågs det lämpligt att skapa en artefakt som innehöll mer än bara textbaserade 

interaktioner. Hade en rent textbaserad upplevelse valt att skapas inför denna undersökning, 

skulle ett verktyg som Twine 2 (Chris Klimas 2016) ha valts på grund av dess effektiva 

arbetsprocess med att hantera dessa typer av interaktiva berättelser, och förmågan att lätt 

simulera de dialoger som förekommer inom rollspelgenren. Problem som uppstod när detta 

verktyg undersöktes var dock att det inte tillåter komplicerade grafiska element. Endast 

bilder och text kan implementeras i Twine 2 utan avancerade förändringar i verktygets kod. 

Eftersom detta arbetes mål är att undersöka hur dessa dialoger påverkar spelaren av 

specifikt digitala rollspel, ansågs det viktigt att artefakten speglade detta på något mer 

passande sätt än bara deras dialoger.  

 

Figur 5 Grafisk miljö som spelaren tar sig igenom. 

I samarbete med ett lokalt spelprojekt som utvecklade ett digitalt rollspel, konstruerades en 

mer avancerad rollspelsupplevelse i spelmotorn Unity (Unity Technologies 2005–2016). 

Detta tillät artefakten att innehålla miljöer, grafiska element, samt kontroller som tillät 

spelaren att röra sig genom linjära scener. Även om dessa element av spelet inte gav någon 
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skillnad i det som undersökningen fokuserade på, det vill säga dialogerna, var dessa ändå 

viktiga för att artefakten skulle kunna kännas som ett trovärdigt rollspel. Ifall rollspeldelen 

uppfattades negativt av informanterna skulle den riskera att kontaminera resultatet, men 

samtidigt tillät den informanterna att lättare leva in sig i dialogen som om den vore i ett 

faktiskt rollspel. När upplevelsen bemöts av spelaren på liknande sätt som ett trovärdigt 

rollspel, kan även resultaten utvärderas som fungerande på de rollspel som finns på 

marknaden. Artefaktens trovärdighet som rollspel undersöktes i pilotstudien (se kapitel 4.4) 

för att minimera dessa risker. Samtidigt som dessa funktioner var till för att skapa en mer 

trovärdig rollspelsupplevelse var andra funktioner, som möjligheten att slåss eller fri 

utforskning av miljöer, inte inkluderade i artefakten. Detta var på grund av att det skulle ta 

upp mycket tid och uppmärksamhet från spelaren, och lägga fokus på rollspelsmekaniker 

som inte var viktiga för frågeställningen. Artefakten skulle kännas som ett riktigt rollspel, 

fast med ett huvudsakligt fokus på de interaktiva dialogerna. 

Det som producerades utanför samarbetet med det lokala spelprojektet var artefaktens 

dialogsystem, dess dialoger, och systemet för karaktärsskapande. Dialogsystemet byggdes 

med hjälp av scriptspråket ink (Inkle 2016) som har möjligheten att smidigt integreras i 

Unity med hjälp av förbyggda funktioner. Den största fördelen med att använda ink är att 

det lätt erbjuder ett effektivt sätt att konstruera interaktiva berättelser, med sitt egengjorda 

programmeringsspråk, syntax och lätthanterade filsystem. Med ink kunde alla artefaktens 

dialoger skrivas och struktureras samtidigt som det implementerades i Unity. Scriptspråket 

tillät även effektiv produktion av specifikt de typer av hub-baserade och förgrenade dialoger 

(Ellison 2008) som artefakten innehåller. 

 

Figur 6 Exempel på inkscript för artefakten. 

I Unity byggdes sedan ett gränssnitt i stil med det moderna rollspelet Pillars of Eternity 

(Obsidian Entertainment 2015) där all berättandetext tydligt uppvisas i form av en vit, 

lättläsbar font på en bakgrund. Bakgrunden i artefakten är genomskinlig för att spelaren inte 

ska känna sig instängd i rutan. Istället ska dialogrutan representera det som händer i 

spelvärlden. De val som presenteras är sedan visade i en ljusblå färg, ett designval som 

lånades från Pillars of Eternity. Bredvid rutan som visar spelaren text finns det ett porträtt 

på karaktären som spelaren pratar med, både för att ge spelaren en ännu tydligare bild över 

just vad texten handlar om, och för att undvika att spendera tid på att beskriva karaktärens 

utseende i större omfattning. Förutom detta dialoggränssnitt används även en enklare typ av 

textruta mellan dialogerna. Dessa rutor förmedlar till spelaren de händelser i spelet som 

spelaren inte deltar i, som förflyttning genom vissa miljöer och strider med fiender, med 

hjälp av en förklarande text. Dessa texter är till för att låta spelaren får en tydlig bild över vad 
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det är som händer i berättelsen, utan att överflödiga mekaniker behöver implementeras som 

tar bort fokus från dialogerna. Istället för att behöva slåss i artefakten får de istället en 

förklarande text som leder fram till dialogen. 

 

Figur 7 Skärmdump från artefakten som visar dialogsystemet. 

Scenariot som dialogerna fokuserar på handlar om två karaktärer. Den första är Ottmar, en 

gammal vis man som flyttat norrut i hopp om att förstå varför världens alkemi har ökat i 

styrka under de senaste åren. Den andra är spelarkaraktären, som definieras utav spelaren i 

början av artefakten. Genom de två dialoger som presenteras i artefakten får spelaren lära 

känna Ottmar, men även sin egenskapade karaktär. De valen som kan väljas mellan, speciellt 

de som är unika för den egenskapade karaktären, är till för att låta spelaren sätta in sig i 

både spelvärlden och den roll som tas an av spelaren. Detta scenario lägger fokus på att 

skapa en liknande introduktion till världen som vanliga rollspel. I Mount and Blade: 

Warband (2010) börjar spelarens äventyr med att denne får möta en ensam fiende, för att 

sedan prata med en gammal vis man som berättar om världen. Artefaktens scenario liknar 

detta till stor del. Den börjar med att spelarkaraktären är på väg norrut. På vägen påträffas 

en gammal man som är attackerad av en otäck varelse. Denna varelse blir besegrad av 

spelarkaraktären, och den gamla mannen visar sin uppskattning genom att bjuda hem 

spelarkaraktären till sin stuga. I stugan pratar de två om världen, var de kommer från, och 

var den fientliga varelsen kommer från. Berättelsen avslutas när spelaren väljer att inte 

längre ställa frågor om spelvärlden. Denna uppbyggnad av berättelsen där spelaren får 

möjlighet att få reda på mycket om världen ifall de är intresserade är också en stapel inom 

klassiska rollspel. I Baldur’s Gate (1998) får spelaren välja att rota igenom berättelser och 

information om världen väldigt tidigt i spelet ifall de är intresserade. Samtidigt tillåts 

spelaren även att undvika denna information. Detta designval inkluderas i artefakten för att 

spelaren inte ska bli tvingad att läsa något som denne kanske inte är intresserade av, när 

denne istället kan vilja fortsätta med den huvudsakliga rollspelsupplevelsen. 
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4.3 Dynamiska element och struktur 

Artefakten innehåller två separata dialogsessioner. Den första introducerar spelaren till den 

karaktär som de två dialogerna fokuserar på, samt visar direkt hur spelarkaraktärens attribut 

påverkar dialogen. Den andra lägger fokus på att utforska berättelsen, att ge spelaren 

feedback på deras karaktärs bakgrund och att ge fler dynamiska val i hur de väljer att gå 

genom dialogen. De största designbesluten som utfördes under artefaktens konstruktion har 

varit om dessa dialoger, och hur de presenteras för spelaren. När det sedan kommer till 

spelmekaniker ansågs det viktigt att agency fick ligga i fokus, och därmed se till att spelaren 

direkt får reda på hur dess val i artefakten påverkar upplevelsen. På samma sätt som Roth 

och Vermeulen (2012) ser till att ge direkt feedback till informanter i deras undersökning för 

att låta spelare uppnå agency, ser även denna undersökning till att ge direkt och tydlig 

information till spelaren om hur dennes val påverkar spelet. I artefaktens dialoger får 

spelaren information om vad det är som gör att vissa val inte är tillgängliga samt vad det är 

för krav som gjort de tillgängliga valen valbara med hjälp av en beskrivande text innan varje 

dynamiskt val. 

I artefakten ansågs det viktigt att dialogvalen inte skulle vara det som påverkade berättelsens 

övergripande utformning. Den huvudsakliga interaktionen i artefakten, det som har mest 

påverkan på upplevelsen och därmed ger spelaren agency, ligger istället i 

karaktärsskaparprocessen. Detta är på grund av de dynamiska dialogsystem som ofta 

förekommer i rollspel. När det kommer till dialoger i rollspel som Planescape: Torment 

(1999) är det oftast själva kvalificeringen av dialogval som står för den huvudsakliga 

interaktionen i narrativet. Dessa dialogval påverkar berättelsen, men spelaren får bara 

tillgång till dialogvalen ifall karaktären är konstruerad för att nå dem innan dialogen 

påbörjas. Enligt Tanenbaum och Tanenbaums (2009) definition av agency får spelaren 

uppleva detta när val utförs och tillfredsställande feedback ges tillbaka i svar på de valen. I 

denna artefakt var valen som spelaren utförde i karaktärsskapandet det som inledde 

upplevelsen av agency. När dessa val sedan gav tillfredsställande feedback i form av 

karaktärsspecifika dialogval fullföljdes denna upplevelse av agency. De presenterade 

dialogvalen tillät också spelaren att uppleva agency, då de erbjöd val tillsammans med 

tillfredsställande svar på de valen (Tanenbaum & Tanenbaum 2009). Detta arbete 

fokuserade på att få fram hur den agency som påbörjades i karaktärsskapandet kunde 

påverkas av uppvisningen av otillgängliga dynamiska dialogval. Men för att samtidigt hjälpa 

spelaren att uppnå agency gavs även tydlig information om hur de individuella valen 

påverkade dialogen. 
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Figur 8 Skillnaden mellan de två versionerna av artefakten. Den övre visar 
otillgängliga dialogval, den nedre gömmer dem. 

Eftersom arbetet ville få fram skillnaden mellan två sätt att designa dialogssystem på, 

skapades två olika versioner av samma artefakt. I den ena presenteras bara tillgängliga 

dialogval, och i den andra presenteras alla dialogval som är skapta för dialogen, även de som 

spelaren inte kan välja. I både de otillgängliga och tillgängliga dialogvalen får spelaren se vad 

för krav de olika valen har, vare sig det handlar om karaktärsbakgrund eller antal attribut i 

olika kategorier. Detta gör spelaren medveten om vad för sorts effekt dialogvalen har på 

berättelsen. Alla attribut förklaras för spelaren i början av spelet. När spelaren sedan ser ett 

dialogval betecknat med attributen understanding förstår spelaren direkt vad detta attribut 

betyder på grund av den tidigare förklaringen. Det betyder inte definitivt att spelaren vill 

utföra just det valet, men det tillåter de som vill spela karaktärer med mer insikt att alltid 

kunna välja det som de får mest tillfredsställelse från. 

På en mindre skala byggdes dialogerna på ett linjärt sätt. Det finns inga större förgrenade 

vägar att välja mellan i dialogerna. Istället går alla val som utförs samman igen efter en 

mindre förgrening i berättelsen. Lee Sheldon (2014, s. 323) beskriver denna metod som ett 

sätt för författaren att hålla kvar kontrollen över förgrenade berättelser. Enligt Sheldon är 

det viktigt att tänka på hur en förgrenad berättelse kan bli för stor när val kräver unika vägar 

genom berättelsen. Istället ser denna typ av struktur till att den förgrenade berättelsen håller 

sig i den riktning som författaren skapar, samtidigt som spelaren får valmöjligheter i hur 

denna relativt linjära berättelse kan upplevas. Det fungerar mer som en illusion av val, mer 

än att spelaren har komplett frihet i hur berättelsen upplevs. I ett spel som Mount and 

Blade: Warband (2010) får spelaren röra sig fritt i spelvärlden och uppleva en berättelse 

genom komplexa motverkande spelsystem. Men Mount and Blade: Warband har inte en 

traditionell författare bakom sin berättelse, utan innehåller bara dessa system. I de flesta 

klassiska rollspel, som Baldur’s Gate (1998), är berättelser kopplade till författarens 

förbestämda handling och text. Dessa författardrivna upplevelser använder då tekniker som 

Sheldon (2014) beskriver för att erbjuda spelaren interaktiva upplevelser inuti det 

förutbestämda författardrivna narrativet. 
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Figur 9 Ett flödesschema över den första dialogen i artefakten. 

Artefaktens dialoger strukturerades efter en linjär väg, där spelarval bestämmer vilka unika 

delar som ska visas på vägen. De blåa rutorna i figur 8 representerar text från dialogens NPC 

(non-playable character). De röda rutorna står för de val som spelaren väljer för att fortsätta 

dialogen. Det figur 8 visar är att vissa röda rutor ger tillgång till unika blåa rutor på vägen 

genom dialogen, men att det även finns tillfällen där valen inte ger något unikt resultat alls. 

Detta undviks dock för att spelaren inte ska känna att valen inte har någon påverkan alls. Att 

ge mindre unika blåa rutor på vägen genom berättelsen när ett val utförs ger spelaren en 

större anledning till att bry sig om vilket val de väljer. 

4.4 Pilotundersökning 

En pilotundersökning utfördes för att fastställa artefaktens möjlighet att svara på 

frågeställningen. Fyra informanter testade varsin version av artefakten, den ena med 

uppvisning av otillgängliga dialogval, och den andra utan. De två intervjuerna spelades inte 

in eller transkriberades, till skillnad från den slutgiltiga undersökningen, eftersom det inte 

ansågs nödvändigt för att nå information om intervjuns och artefaktens möjligheter att 

besvara frågeställningen. Istället antecknades deltagarnas genomspelningar av artefakten, 

samt intervjun efteråt. Med dessa anteckningar kunde att antal slutsatser nås om artefaktens 

och intervjuns möjlighet att besvara frågeställningen. Av de fyra informanter som hittades 

för denna pilotundersökning var alla fyra män, mellan åldrarna 20 till 25, och var 

intresserade av rollspel på olika sätt. Dessa fyra informanter var alla i målgruppen för de 

populära digitala rollspel som släpps på marknaden idag. De frågor som ställdes till 

informanten handlade först om deras erfarenhet av de typer av rollspel som detta arbete 

fokuserar på. De frågor som ställdes under intervjun handlade om informantens upplevelse 

av artefakten. De blev tillfrågade om de kunde återberätta artefaktens berättelse, hur de 

kände om deras utförda och tillgängliga val, om artefaktens trovärdighet som rollspel, och 

slutligen om deras åsikt på artefaktens visande eller gömmande av otillgängliga dialogval. 

Den första testsessionen påbörjades genom att informanten frågades om hans erfarenhet 

inom digitala rollspel, CRPG-genren och även rollspel som Dungeons and Dragons (Gygax & 

Arneson 1974). Informant ett svarade att han har stor erfarenhet av digitala rollspel, samt är 
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insatt i rollspel som Dungeons and Dragons och tycker om att se på det, men har inte 

erfarenhet av att spela själv. När det kommer till rollspel med textbaserat narrativ hade han 

även där stor erfarenhet. 

Den första informanten fick spela igenom versionen av artefakten som gömmer otillgängliga 

dialogval. När informanten hade spelat igenom artefakten, svarade han på frågorna. Till att 

börja med frågades informanten att återberätta artefakten och hans roll i narrativet, vilket 

informanten kunde göra till stor del. Större delar av berättelsen återberättades till fullo, och 

bara mindre detaljer missades av informanten. Efter detta frågades informanten hur han 

kände artefaktens val, och ifall de valen som gjordes reflekterade det som han ville göra i 

spelet. Testpersonen kände här inte att artefakten gav tillräckligt mycket val, och att de val 

som gavs inte hade några konsekvenser. När det kommer till artefaktens trovärdighet som 

ett riktigt rollspel samt hur karaktärsskapandet tillät informanten att skapa en karaktär som 

han ville skapa, kände han att det var svårt att säga på grund av att rollspelet inte erbjöd 

något mer än bara dialoger. Slutligen kände informanten att han inte kunde veta ifall de 

otillgängliga dialogvalen hade varit bra att visa upp, på grund av samma anledning som 

tidigare. Denna informant skummade igenom en del av texten och blev inte intresserad av 

berättelsen på grund av saknaden för traditionella spelsätt, såsom strider och utforskning. 

Informanten försökte även göra andra saker i de linjära miljöerna som presenterades i hopp 

om att hitta något annat än dialoger att ta sig an. På grund av denna informants svar, sågs 

det till att de senare informanterna fick ännu mer tydlig information om artefaktens 

innehåll, eftersom den information som gavs till informat ett innan testsessionen inte hade 

uppfattats. 

I den andra testsessionen svarade informanten att han hade ganska stor erfarenhet utav 

genren, och att han hade spelat ett flertal klassiska och moderna CRPG-spel, både med och 

utan text-baserade narrativ. Informanten berättade också att han hade erfarenhet av rollspel 

som Dungeons and Dragons och att hans erfarenhet av digitala rollspel inte var hans 

favoritgenre, men att han inte heller kan anses en nybörjare på något sätt. 

Den andra informanten fick spela igenom versionen av artefakten som visar otillgängliga 

dialogval. Han kunde återberätta artefaktens narrativ i stor detalj, även de mindre nyanser 

som inte direkt förklaras i dialogerna. Informanten gav även en beskrivning av vad de trodde 

skulle hända efter artefakten tar slut, och tog fram ett antal hypoteser utan att detta 

efterfrågades. Informanten kände att hans val i artefakten reflekterade det som de ville 

utföra. När det kommer till spelarkaraktärens attribut sade denna informant att han inte 

tyckte det var helt tydligt just vad de tre olika poängtyperna som kan allokeras skulle 

representera i spelvärlden. Han tyckte att beskrivningen av artefaktens attribut skulle 

förtydligas. Vid frågan om informanten i efterhand hade velat göra ett annat val vid något 

tillfälle svarade han ett nej. Han var helt nöjd med det utförda valet. Från informantens 

tidigare erfarenhet av genren tyckte han att artefakten kändes som om det hade kunnat bli 

ett riktigt rollspel om det gjordes längre och med mer mekaniker. När informanten sedan 

blev frågad om de val som blev tillgängliga av hans val av karaktär tillät han att spela en 

sådan karaktär som han ville, svarade han med ett ja. Informanten ansåg att de utförda valen 

lät han sätta in sig i rollen som den valda bakgrunden och attributen pekade mot, och var 

nöjd med rollspelsupplevelsen. Slutligen blev informanten frågad om han hade velat att de 

otillgängliga dialogvalen inte var uppvisade. Till detta svarade informanten att han inte 

tyckte att det spelade någon roll för hans upplevelse. Han funderade på det lite djupare och 

kom fram till att ifall dialogvalen inte hade visat varför de var otillgängliga hade det känts 
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dåligt. Men eftersom artefakten alltid visade vad det var som gjorde dialogval otillgängliga, 

tyckte han att det inte var en negativ sak att visa upp dem. Han tyckte även att uppvisningen 

av otillgängliga dialogval inte hade förstört upplevelsen ifall han hade velat spela igenom 

rollspelet en gång till med en annan karaktär. 

I den tredje testsessionen svarade informanten att han hade en del erfarenhet av digitala 

rollspel, men dock bara av moderna, och inte äldre digitala rollspel. De rollspel som han 

hade erfarenhet av var sådana med fokus på interaktiva dialoger. Specifikt hade han spelat 

Fallout: New Vegas (2010) vilket ansågs relevant att nämna i denna undersökning, då detta 

spel har uppvisning av otillgängliga dialoger. 

Den tredje informanten fick spela genom en version av artefakten där otillgängliga dialogval 

syntes. Han hade möjlighet att återberätta artefaktens berättelse i detalj, samt gå igenom 

berättelsen om hans egenskapade karaktärs bakgrund och motivation. Informanten tyckte 

att dialogvalen inte var många nog för att det skulle kännas som det fanns mycket val i 

dialogerna. Men han tyckte samtidigt att det val som fanns var tydliga. Han tyckte att valen 

var mer baserade på två olika vägar, att antingen söka efter mer information från karaktären, 

eller ignorera denna information och fortsätta med spelet, och att artefakten hanterade dessa 

vägar väl. Informanten fann att det attribut som han valde tillät han att rollspela som den 

karaktär som han ville spela som i början och var därmed nöjd med sina val, samt att 

artefaktens helhet gav upphov till en trovärdig rollspelsupplevelse. Det informanten inte 

tyckte om var uppvisningen av otillgängliga dialogval. Han pratade länge om hur detta 

förstörde hans immersion i spelet, och att det hade varit en bättre upplevelse ifall de inte 

hade visats. Han tyckte att de valen som visades hade haft en mer kraftfull effekt ifall de 

andra valen inte hade varit synliga, och att de val som karaktären inte kan komma åt inte 

heller borde synas av spelaren. 

I den fjärde testsessionen svarade informanten att han hade mycket erfarenhet av moderna 

CRPG:s, och tycker om genren, samt att han hade spelat de CRPG:s som har textbaserade 

narrativ. När det kommer till äldre rollspel och icke-digitala rollspel hade han inte någon 

erfarenhet, men hade ändå ett intresse av dessa andra typer av rollspel. 

Den fjärde informanten fick spela versionen av artefakten där otillgängliga dialogval gömdes. 

Han kunde berätta att artefakten innehåller en stereotypisk fantasy-berättelse där spelaren 

ska hjälpa en gammal man ta reda på varför monster attackerar en by uppe i norden. 

Informanten var nöjd med de val som presenterades, och tyckte att de lät honom göra det 

han ville i spelet. Han berättade att artefakten kändes som om det hade kunnat vara ett 

riktigt rollspel, och att dialogen passade väl för temat. Informanten hade gärna velat spela 

igenom artefakten igen för att se vad för dialogval en annan typ av karaktär hade fått. Han 

tyckte att dialogen var lite kort, men att det kändes som om den hade kunnat varit i ett 

vanligt rollspel. Han tyckte även att valet av attribut gav möjlighet att spela en sådan 

karaktär som han ville skapa i början av artefakten. Slutligen svarade informanten att han 

inte hade velat se otillgängliga dialogval. Han argumenterade för att spel med 

berättelsedrivna konversationer, där spelaren tar kontroll över en specifik karaktär, bara 

borde visa dialogval som har med den karaktären att göra. Allt annat, tyckte informanten, 

hade fått han att känna sig utagen ur berättelsen. Med andra ord, han tyckte att 

immersionen hade förstörts av att se otillgängliga dialogval. När det kommer till hans känsla 

av valmöjlighet var visningen av otillgängliga dialogval inte ett problem, men han hade 
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åsikten att det hade varit mer tillfredsställande att bara se de val som karaktären kunde 

komma åt. 

Slutsatsen som dras från de första två testsessionerna var att artefakten hade ett antal 

problematiska element som kunde förbättras genom två metoder, omskrivning av specifika 

textstycken och bättre intervjuteknik. Till att börja med bidrog den första intervjun till en 

förändring i artefaktens berättelse. Innan var det inte mycket inom dialogvalen som 

påverkade berättelsens handling, och agency var därmed grundad i karaktärsskapandet. Men 

då den första informanten visade på att tappa intresse när dialogerna inte hade stark 

koppling till någon konsekvens, ansågs det logiskt att implementera vissa val som visar 

tydligare för spelaren att spelvärlden och berättelsen förändras på mindre sätt. Fler dialogval 

erbjöds även till spelaren, för att tillåta en större känsla av frihet i dialogvalen. 

Under intervjun blev det uppenbart att den första informanten inte kände sig engagerad på 

grund av att han inte tyckte om att bara interagera med dialoger, på grund av att han 

förväntade sig att få utföra andra handlingar i spelvärlden så som utforskning eller strider. 

Detta motverkas genom att tydligare förklara vad artefakten är och vad informanten ska 

utföra i den. Det berättas för informanten innan de börjar spela att artefakten är en 

introduktion till ett större äventyr, att de ska läsa noggrant, inte stressa, att allt i spelet 

förutom dialogerna har tagits bort, och slutligen att beskrivande texter används istället för 

interaktioner med spelsystem. Dialogen ligger i fokus, och informanten ska ta sig igenom 

den på det sätt de finner mest tilltalande. 

Den andra informanten visade i jämförelse större investering i artefaktens narrativ. Han 

kunde lätt sätta in sig i berättelsen, tyckte att interaktionen var nog för att det skulle kännas 

som ett riktigt rollspel, och förstod direkt vad allt handlade om. Informantens hade dock en 

åsikt om att de olika attribut som allokeras inte förklaras ordentligt och att det var svårt att 

direkt förstå hur de används för att ta sig vidare i spelets dialogsystem. En tydligare 

attributbeskrivning i karaktärsskapandet implementerades i svar på detta, för att 

informanten alltid ska kunna uttrycka en avsikt i karaktärsskapandet och få svar på denna i 

dialogsystemet, utan att han ska bli onödigt förvirrad på grund av otydlig information. 

Den tredje och fjärde informanten visade på liknande svar som den andra informanten. På 

grund av detta dras slutsatsen att det sätt som den första informantens förväntningar på 

artefakten hanterades i testsessionen påverkade den första testsessionens resultat. När de 

andra informanterna fick tydliga förklaringar över artefaktens innehåll blev resultaten 

väldigt användbara. De tre sista informanterna visade på att artefakten tillät dess spelare att 

uppnå en nivå av agency genom interaktionen med dess system. Den information som kan 

tas från de två sista intervjuerna är specifikt att när informanterna var nöjda med de 

karaktärer som de hade skapat, och fick dialogval som de tillät dem att spela som de 

karaktärer de ville spela som, gav uppvisningen av otillgängliga dialogval en viss negativ 

effekt på deras tillfredsställelse. Detta kan även korreleras med att deras känsla av agency 

blev sämre när de kände att uppvisningen påverkade deras immersion i berättelsen. 

Denna pilotundersökning visade att artefakten hade möjlighet att låta informanter nå en 

känsla av agency, genom att de skapade en karaktär som de tyckte om och sedan fick unika 

dialogval som var baserade på den karaktären. 
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5 Utvärdering 

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen utifrån tre delar. Den första delen 

fokuserar på undersökningens utförande. Den andra delen analyserar den data som 

samlades in från informanterna. Till sist presenteras den slutsats som denna 

undersökningen fått från sin analys. 

Utvärderingens huvudsakliga syfte är att jämföra data från de två grupper av informanter 

som deltog i undersökningen, för att ta reda på hur spelare påverkas av att se eller inte se 

otillgängliga dialogval. Ett resultat togs fram genom att testsessioner utfördes med tio 

informanter som alla hade erfarenhet av digitala rollspel. Med andra ord, de typer av spel 

där de sorters dialoger som undersöks ofta implementeras. Dessa individer fick först svara 

på frågor om vilka digitala och analoga rollspel de spelat, samt ifall de hade tidigare 

erfarenhet av textbaserade berättelser i digitala rollspel. Ifall deras erfarenhet ansågs 

tillräcklig, blev de tilldelade grundläggande information om undersökningen och prototypen, 

samt vad de förväntades utföra i prototypen. En utav de två versionerna av prototypen 

spelades sedan från början till slut.  

Under testningens gång fick informanterna ställa frågor och kommentera på upplevelsen 

ifall de ville, men svaren på dessa hölls till ett minimum för att inte störa testsessionen. När 

spelsessionen avslutades påbörjades en semistrukturerad intervju. Det huvudsakliga målet 

för intervjuns frågor var att få informanterna att beskriva hur deras förväntningar i 

karaktärsskapandet hade blivit besvarade i dialogsystemet. Med andra ord, målet var att få 

fram hur mycket agency de upplevt i prototypen. Detta gjordes genom att ställa frågor som 

först tillät informanterna att beskriva deras tankar runt dialogens olika val, ifall de ångrade 

något val i dialogen eller karaktärsskapandet, och slutligen gå in mer djupgående och direkt 

på hur de påverkades av de dynamiska dialogvalen. De ställda frågorna presenteras i 

appendix A, och inkluderar även ett antal frågor som fokuserade på informanternas 

uppfattning av prototypens narrativ samt prototypens trovärdighet som digitalt rollspel 

baserat på informantens tidigare erfarenhet av genren. 

5.1 Presentation av undersökning 

De tio testsessionerna utfördes i varierande miljöer, alla med två viktiga konstanta variabler. 

De utfördes i lugna miljöer där informanterna inte blev distraherade eller störda av 

omgivningen, samt att den enda personen som var i kontakt med informanterna var 

forskaren själv. Informanterna var endast med på undersökningen vid tidpunkter då de inte 

var stressade eller hade ont med tid. Det förklarades tydligt för dem att testsessionerna inte 

hade någon tidsbegränsning, och att de helst skulle ta sig igenom prototypen i samma takt 

som de skulle när de vanligtvis spelar ett digitalt rollspel. Testsessionerna utfördes på två 

olika platser, en privat egendom och en publik plats vid Högskolan i Skövde. Tidpunkterna 

när informanterna träffade forskaren bestämdes av informanterna för att de skulle ta en 

tidpunkt som passade dem bäst. På grund av denna planering utfördes de tio testsessionerna 

under en veckas tid, med en till två testsessioner per dag. 

De krav som ställdes av informanterna var att de skulle ha tidigare erfarenhet av digitala 

rollspel. De skulle ha tillräckligt med erfarenhet för att prototypens dialog skulle kunna tas 

igenom utan problem, samt att de skulle kunna svara på de frågor som ställdes under 

intervjun. Dessa krav som ställdes baserades på deras tidigare erfarenhet av rollspel, vilka 
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spel de spelat samt hur mycket de spelat dem. Under denna process diskuterades spel som 

de tidigare spelat, samt hur mycket tid de spenderat på digitala rollspel. De flesta 

informanterna hade erfarenhet av spel som Mass Effect (2007) samt Fallout: New Vegas 

(2010), vilket kvalificerade dem för undersökningen, då dessa innehåller alla de aspekter av 

digitala rollspel som undersökningen fokuserar på. Ett antal informanter hade även 

erfarenhet av rollspel som Pillars of Eternity (2015), och äldre rollspel som Baldur’s Gate 

(1998). Med andra ord, alla informanter hade tidigare erfarenhet av dynamiska dialoger i 

digitala rollspel. Tack vare denna process kunde alla utvalda informanter i denna 

undersökning spela igenom prototypen till fullo, samt ge relevanta och användbara data. 

Tio informanter delades upp i två grupper, en grupp för varje version av artefakten. Fem 

informanter fick då spela versionen med uppvisning av otillgängliga dialogval, och fem fick 

spela versionen utan. De två grupperna samt artefaktversionerna fick namnen MD (Med 

Dialoguppvisning) där otillgängliga dialogval syns, och UD (Utan Dialoguppvisning) där 

otillgängliga dialogval göms. När informanterna delades upp i dessa grupper, användes 

deras tidigare erfarenhet av digitala rollspel för att skapa en jämn uppdelning av erfarenhet 

som möjligt. De med erfarenhet av många olika digitala rollspel blandades jämnt med de 

som hade erfarenhet av ett mindre antal digitala rollspel. När det sedan kommer till 

informanternas bakgrund, var de alla studenter vid Högskolan i Skövde och hade alla 

erfarenhet av spelutveckling. Informanterna var sammanlagt fem män och fem kvinnor, 

varav alla var inom åldern 21–24 år. Samtliga informanter var i tjugoårsåldern på grund av 

att de äldre som inbjöds till undersökningen inte hade nog med erfarenhet för att ta sig 

igenom artefakten. Det viktigaste för undersökningen var istället att de informanter som togs 

in hade en jämn spridning av erfarenhet mellan de två grupperna. 

Under testsessionen observerades informanternas genomspelning. Denna information 

användes sedan under den öppna delen av intervjun för att låta informanterna gå in på 

djupet om deras åsikter om prototypens möjligheter. De val som utfördes antecknades under 

intervjuns gång, och analyserades under jämförelsen mellan de två grupperna av 

informanter för att fastställa skillnader i deras upplevelser. Dessa anteckningar fokuserade 

på deras val i karaktärsskapandet, samt vilka dynamiska dialogval de valde. De kan ses i 

Appendix C. 

Undersökningens intervjuer hölls i ett semistrukturerat format, vilket betyder att alla 

intervjuer inte innehåller exakt samma frågor. De frågor som inkluderas i appendix A är de 

som alltid ställdes till samtliga informanter, och är de som intervjuernas struktur följde. Ett 

antal frågor ställdes till informanterna vid de tillfällen då det ansågs relevant att be dem 

beskriva något i mer detalj, eller berätta något mer genomgående. I vissa fall diskuterades 

delar av artefakten mer än i andra intervjuer på grund av informantens val att fortsätta prata 

om detta. Huvudsakligen fann informanterna vissa delar av intervjun mer intresseväckande 

än andra, där den sista frågan om otillgängliga dialogval var den som flest informanter fann 

engagerande. Detta ansågs som en positiv aspekt för undersökningen, då den sista frågan var 

den som fokuserade på frågeställningens ämne mest. 

Alla intervjuer påbörjades med att informanterna fick återberätta det som de kom ihåg från 

artefaktens narrativ, samt vad deras karaktärs roll i denna berättelse var. Det finns två 

anledningar till varför intervjuerna initierades på detta sätt. Den första anledningen var att, 

innan de mer djupgående frågorna ställs, ta reda på ifall informanterna upplevt berättelsen 

på ett sätt som tillät dem att svara på de senare frågorna. Ifall en informant hade undvikit att 
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läsa berättelsen eller missat någon viktig del som hade förstört deras möjlighet att svara på 

frågorna, hade denna återberättning från informantens gjort detta uppenbart. Ifall 

informanterna inte hade kunnat återberätta artefakten på något sätt hade deras intervjuer 

inte kunnat användas av undersökningen för att svara på frågeställningen eftersom de inte 

upplevt den till fullo. Den andra anledningen var att låta informanterna uppfriska sina 

minnen om berättelsen, och tänka tillbaka innan de fick svara på de andra frågorna. Att låta 

informanterna återberätta det som precis hade hänt gav både vetskap om informanternas 

uppfattade upplevelse och informanternas en chans att tänka tillbaka och analysera det som 

de precis upplevt. Samtliga informanter kunde återberätta artefaktens narrativ under 

intervjuerna, vissa på mer avancerade och detaljrika sätt och andra med mindre detaljerade 

sätt. På grund av detta inkluderas dessa citat inte i analysen, då alla hade full möjlighet att 

svara på undersökningens frågor. 

Efter detta tillfrågades informanterna om deras åsikter om artefaktens val, och om deras val 

i artefaktens system hade reflekterat det som de ville utföra. Med andra ord, ifall deras val 

gav dem tillfredsställande respons. Denna fråga ställdes huvudsakligen för att ta fram 

informanternas åsikter om dialogsystemet, såsom hur de hade upplevt dialogen och hur de 

hade tyckt om de svar som gavs av deras val. Det viktigaste här var att se ifall informanterna 

hade upplevt en störning av något slag i dialogsystemet som hindrat dem på något sätt. Med 

andra ord, denna fråga ämnade att besvara hur stark agency de kände av dialogvalen, och 

deras följande respons. Fastän denna undersökning fokuserar på den agency som kommer 

från karaktärsskapandet var denna fråga ändå relevant för att förstå deras grundläggande 

perspektiv på dialogen. 

Den tredje frågan som ställdes fokuserar på ifall informanterna ångrade något av sina val. 

Frågan ställs inom kontexten av ångrade val i både dialogen och karaktärsskapandet, för att 

inte leda informanterna till att vilja prata om bara en av dessa delar. Detta ledde till att 

majoriteten av informanterna valde att leda diskussionen till karaktärsskapandet och de val 

som påverkar artefaktens dynamiska dialogval. Den fjärde frågan handlade om 

informanternas åsikt när det gäller artefaktens trovärdighet inom rollspelsgenren. Den femte 

frågan var sedan fokuserad på de dynamiska dialogvalen, och hur väl det attribut som 

informanterna valde lät dem spela den sortens karaktär som de ville spela som. Den sista och 

sjätte frågan handlade slutligen om informanternas åsikter om uppvisning av otillgängliga 

dialogval, och ifall de hade velat spela med eller utan detta under artefaktens gång. Denna 

fråga är till för att påbörja en diskussion om detta designval, och låta informanterna i slutet 

av intervjun få tänka efter själva vad de har för tankar om det. 

I appendix B har utdrag tagits från transkriberingen, och delats in i fem olika kategorier. 

Dessa kategorier är alla baserade på de frågor som ställdes under intervjuns gång, men de 

innehåller inte endast svar på de frågorna, utan även relevanta kommentarer som kom upp 

under andra delar av intervjun. Den första kategorin kallas feedback i dialogval och 

innehåller citat där informanterna pratar om artefaktens svar på hur deras dialogval kändes 

och ifall svaren reflekterade deras ursprungliga avsikter. Den andra kategorin fokuserar på 

informanternas ångrade val i både dialoger och karaktärsskapandet. Den tredje handlar om 

artefaktens trovärdighet som ett digitalt rollspel, baserat på informantens tidigare erfarenhet 

av genren. Den fjärde handlar om agency från karaktärsskapandet, vilket innehåller 

informanternas åsikter om hur väl de tillgängliga dialogvalen lät dem spela en sådan 

karaktär de skapade åt sig själva. Med andra ord, hur tillfredsställande karaktärsskapandets 

val uppfattades när de dynamiska dialogvalen presenterades i artefaktens dialog. Den sista 
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och femte kategorin fokuserar sedan på informanternas tankar och åsikter runt uppvisning 

av otillgängliga dialogval i digitala rollspel, både i artefakten och i andra spel inom genren. 

Undersökningen har använt intervjuer med tio informanter för att få fram ett svar på 

frågeställningen. Citat togs fram från dessa intervjuer som sedan behöver analyseras för att 

kunna beräkna ifall deras upplevelser påverkades av uppvisningen av otillgängliga dialogval. 

5.2 Analys 

Detta kapitel innehåller en analys av de tio intervjuerna, citat som används för att 

argumentera hur dessa intervjuer kan användas för att svara på frågeställningen, och 

slutligen en jämförelse mellan grupperna MD och UD. Intervjuerna presenteras i två delar, 

en mindre del om artefaktens trovärdighet som digitalt rollspel, och en längre om den agency 

informanter upplevde när de spelade artefakten. Delen om agency är sedan uppdelad i fyra 

delar, kategoriserade efter de frågor som ställdes under intervjuerna. Samtliga intervjuer 

som används i analysen presenteras i appendix D, och de individuella citaten som används i 

analysen presenteras indelade i sina respektive kategorier i appendix B. 

5.2.1 Trovärdighet 

Tidigt i intervjuerna fick informanterna berätta hur trovärdig de fann artefakten, med grund 

i deras tidigare erfarenhet av digitala rollspel. Med andra ord, informanterna fick svara på 

ifall de tyckte artefaktens berättelse och mekaniker fungerande inom dess genre. I grupp MD 

tyckte samtliga deltagare att artefakten var trovärdig som ett digitalt rollspel. En informant 

uttryckte: 

”Det hade kunnat passa in i ett riktigt rollspel.” (Se appendix D, s. 72) 

Kontexten runt detta citat är att informanten tycker att artefakten hade passat in i ett riktigt 

rollspel ifall de bitar av artefakten som endast simulerades hade varit med. Med andra ord, 

hade det funnits ett stridssystem och utforskning hade hen sett artefakten som ett ”riktigt 

rollspel”. 

”Det var lite typ, typisk text för sån genre.” (Se appendix D, s. 68) 

Den här informanten fann texten i artefakten, det vill säga själva dialogen, som typisk för 

genren, men att detta inte var en helt positiv sak från hens perspektiv. Det viktiga att se för 

denna undersökning är dock att, fastän spelets text enligt denna informant var typisk och 

kanske tråkig, var det ändå passande för den genren som artefakten försökte passa in i. En 

annan informant nämnde att artefakten kändes som en fantasyberättelse, samt nämnde en 

populär tv-serie: 

”Det känns väldigt classic fantasy, men liksom åt det mer realistiska, asså, 

medeltida, asså, Game of Thrones-sättet. Det finns många faktioner, och de 

har liksom så här uneasy tension. Men typ det finns monster men mer som 

ett problem än ett världshot. Det känns mer grounded. Blir lättare att leva in 

sig som vanligt människa.” (Se appendix D, s. 64) 

Informanten tyckte att artefakten lätt tillät hen att ”leva in sig” i narrativet. Det var tydligt att 

informanten kopplade narrativet till de äldre klassiska berättelserna inom fantasygenren, 

men med en stil som hen tyckte var mer realistisk. Denna ”realistiska” stil på narrativet tillät 
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informanten att leva sig in lättare i narrativet. När det sedan kommer till själva dialogens 

interaktivitet och syfte som spelmekanik, var det en informant som sade: 

”Ja, absolut. Det här som när man frågar om byborna till exempel, att han 

hintar på flera olika är ju ganska typiskt så här för man ska få liksom, ’jag 

tyckte att den här personen är vettig liksom, den vill jag ta kontakt med’. Till 

exempel, hade jag valt och ha en strength i början på karaktären, en liten mer 

brawler tänker jag då, då kanske jag hade velat prata med den här militär, 

eller ah, den som har, liksom den snubben. Det kändes som det fanns en 

tanke bakom dialogen, rent spelmässigt alltså.” (Se appendix D, s. 76) 

Hen menade alltså att det sätt som dialogen presenterade information om världen och dess 

karaktärer, fick hen att känna att dialogen hade ett spelmekaniskt syfte bakom sig, utöver att 

bara förmedla ett narrativ. I detta fall kände hen att dialogen gav information om karaktärer 

som specifikt hade varit intressant för användare av specifika typer av attribut, men även att 

denna information hade kunnat vara användbart på en mekanisk nivå samt en narrativ nivå. 

Med andra ord, informanten tyckte att dialogen gav något mer till spelet än bara ett narrativ, 

och att det kändes som att den passade inom de typer av mekaniker och system som kan 

existera i digitala rollspel. 

I grupp UD var det även här tydligt att samtliga informanter fann artefakten trovärdig som 

ett digitalt rollspel. 

”Ja, det tror jag. Den här gamla gubben kändes väldigt levande. Och som sagt, 

att man hade så många val gjorde att man kunde liksom följa sin persona till 

sin karaktär som man hade i huvudet, så att allt kändes väldigt naturligt.” (Se 

appendix D, s. 78) 

Detta svar uppstod i förhållande till den fjärde frågan, där informanten fick uttrycka sina 

åsikter som artefaktens trovärdighet som digitalt rollspel. Det hen valde att fokusera på i 

svaret var att det kändes ”naturligt” på grund av att dialogen tillät hen att spela en sådan 

karaktär som hen ville spela som. När det sedan kommer till själva språket som användes i 

artefakten svarade en annan informant: 

”Absolut. Jag tyckte att språket fungerade i den tiden som spelet verkade 

utspela sig i, i alla fall, och att det inte var så att man hade för extrema 

dialektala ord eller för moderna ord och sånt där.” (Se appendix D, s. 66) 

Det var viktigt att texten, det huvudsakliga narrativa verktyget, var förståeligt och läsbart 

samtidigt som det representerade den värld som artefaktens utspelades i. Enligt denna 

informant var artefakten förståelig och förmedlade sitt narrativ tydligt, samtidigt som det 

förhöll sig till dess värld och narrativ. En annan informant kommenterade på artefaktens 

utformning: 

”Ja, absolut. Det känns som att de flesta rollspel och liknande brukar ha 

väldigt långa introduktioner, så det var väl lite det som saknades lite grann, 

vilket jag tycker är ganska skönt i för sig, för jag tycker att det ofta brukar vara 

lite väl långa introduktioner.” (Se appendix D, s. 70) 

Informanten uttryckte att artefakten inte hade en lång introduktion, samtidigt som att långa 

introduktioner enligt hen var ett typiskt element i digitala rollspel. Detta kan ses både som 

en positiv och negativ aspekt, artefakten skulle innehålla typiska drag från digitala rollspel. 
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Samtidigt var det inte möjligt för undersökningen att producera en lång introduktion på 

grund av tidsbegränsningar. Att ingen annan kommenterade på introduktionens längd kan 

peka mot att det inte hade någon negativ effekt, eller i bästa fall att det i alla fall inte 

påverkade artefaktens trovärdighet. 

Samtliga informanter i både grupp MD och UD tyckte att artefakten var trovärdig som ett 

digitalt rollspel. Sju utav tio hade även kommentarer om artefaktens kvalité och narrativ. En 

anledning till varför artefakten blev väl mottagen, förutom att den nådde upp i nivå till 

genren andra spel, skulle kunna vara att informanterna alla var medvetna att det endast var 

dialogen i artefakten som de skulle fokusera på. Alla informanter förstod att det inte fanns 

några stridssystem eller utforskning att göra i artefakten, och var alla beredda på att endast 

ha möjligheten att interagera med artefaktens dialog. Till skillnad från den första 

testsessionen i pilotundersökningen (se kapitel 4.4) fick alla informanter en tydlig 

genomgång av allt detta innan de började spela artefakten. 

5.2.2 Agency i dialogens feedback 

Huvudsakligen var det den andra, tredje och femte frågan som fokuserade på att få fram 

informanternas upplevda agency. Dessa fokuserade på informanternas intryck av feedback 

på dialogval, ifall de ångrade sig vid något tillfälle, samt hur väl deras egenskapade 

karaktärer blev representerade i de tillgängliga dialogvalen. Det följande kapitlet presenterar 

ett antal relevanta citat tagna från undersökningens intervjuer tillsammans med en analys. 

Först presenteras de citat som är tagna ifrån grupp MD, och sedan de från grupp UD. 

Förutom dessa presenteras även citat ifrån den mer öppna diskussionen angående 

uppvisning av otillgängliga dialogval. Även dessa citat analyseras uppdelat mellan grupp MD 

och UD. 

I grupp MD var det två som svarade ja till frågan om dialogen gav korrekta svar jämtmot det 

som de förväntade sig. Två fann mindre problem som störde deras upplevelse. En av dessa 

tyckte även att dialogen inte alltid gav korrekt feedback: 

”Inte alltid, faktiskt. Det var några gånger när liksom, det var inte riktigt så 

här jag ville interagera med texten. […] Det har väl kanske lite mer med hur 

han (NPC:n) reagerade så kändes det som man velat kanske sagt nånting 

annat.” (Se appendix D, s. 68) 

Enligt hen hade dialogen tillfällen där de dialogval man valde inte gav feedback som kändes 

korrekt i jämförelse med det hen hade förväntat sig. Informanten nämner att detta är 

kopplat till hur NPC:n reagerade, samt att hen i dessa fall hade velat säga något annat för att 

då undvika denna reaktion som kändes inkorrekt till hens val. I grupp MD var det sedan en 

informant som svarade genom att fokusera på dialogvalens utformning: 

”Texten man tryckte på, svaret man fick var väldigt, det var inte liksom 

abstrakta val. Att det bara står en mening och så säger karaktären något 

annat.” (Se appendix D, s. 64) 

Informanten använder här termen abstrakta val, vilket tyder på att hen menar att det var det 

faktum att sentence selection användes i artefakten som tillät hen att få korrekt resultat i 

dialogen. Informanten ansåg att dialogvalen gav korrekt feedback på grund av att valen 

presenterade exakt det som hens karaktär skulle säga, inte någon abstrakt mening som kan 

tolkas fel av spelaren. En annan informant tyckte att den hub-baserade delen av artefakten 

störde hens upplevelse: 
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”Ja, för det mesta. Men sen kommer det de alternativ där jag ser samma 

svarsalternativ igen precis efter jag ställt frågan till den här herren. Då kan jag 

ställa samma fråga igen, och jag testade vid ett tillfälle att ställa samma fråga 

två gånger, och det gav inte så mycket andra gången liksom.” (Se appendix D, 

s. 72) 

Enligt informanten kändes dessa hub-baserade dialoger fel i artefakten på grund av att de 

inte gav ny information vid senare valtillfällen. Det huvudsakliga störande momentet för 

informanten var just det att valet presenterades som om den vore ny, fastän hen redan valt 

det tidigare. Detta hade kunnat lösas genom att ta bort redan valda valmöjligheter, vilket 

samtidigt hade tagit bort de hub-baserade funktionerna från artefakten. Eftersom hub-

baserade dialoger är ett typiskt element inom digitala rollspel hade det varit mer passande 

att istället ge möjligheten att förändra dialogvalen efter att de valts vid sitt första tillfälle. 

Dialogvalen som tidigare valts hade kunnat få en utgråad effekt på sig, där spelaren tydligt 

förstår att de inte kan interageras med, eller fått en förändrad text som representerat att 

spelaren valt den vid ett tidigare tillfälle. I vilket fall hade informantens problem med 

artefakten kunnat tagits bort. Enligt informanten var det även endast denna hub-baserade 

dialog som var ett störande moment i dialogen, vilket betyder att majoriteten av artefakten 

tillät hen att uppleva korrekt feedback på sina dialogval.  

När det sedan kommer till grupp UD framkom en skillnad i åsikter från den föregående 

gruppen. Alla informanter kände i grupp UD att dialogens feedback var korrekt jämtmot 

deras val. 

”Asså, det kändes som att det var tillräckligt många val som man fick välja 

mellan. […] Så att man kunde känna att man ändå hade nån form utav 

kontroll. Och som passade ens karaktär, som man hade, en persona som man 

hade i huvudet. Och sen var det lite extra kul när det fanns vissa svar som var 

beroende på vad för val man hade gjort, så här wit och sånt. Det var nice.” (Se 

appendix D, s. 78) 

Denna informant var av åsikten att antalen val som presenterades var tillräckligt för att hen 

skulle kunna uttrycka sig i dialogen. Genom att då kunna uttrycka sig på flera olika sätt, 

kände hen sedan att svaren gav en känsla av kontroll över dialogen. Detta fick hen då att 

känna att den feedback som dialogvalen gav var korrekt just på grund av valmöjligheten. 

Hen går sedan in på att även de dynamiska dialogvalen, de som egentligen grundades i 

karaktärsskapandet och inte i själva dialogen, gav hen en positiv känsla av kontroll i 

dialogen. Detta kan tolkas enligt Tanenbaum och Tanenbaums (2009) definition som att 

informanten upplevde en känsla av agency på grund av både dialogens valmöjlighet samt de 

dynamiska dialogvalen. Med andra ord, agency skapades både när dialogvalen valdes och 

när uppvisningen av de dynamiska dialogvalen gav tillfredsställande respons på 

karaktärsskapandet. 

En annan informant svarade väldigt tydligt att hen tyckte att valen som gavs i dialogen 

passade med de svar som gavs, och kände inte att något hade stört upplevelsen. Sedan talade 

en informant om att störningar i form av upprepningar: 

”Ja, för det mesta, absolut. […] Det var några gånger när det var 

upprepningar, och det är så klart det blir det när man kan gå olika vägar 

genom det och liknande. Men annars, ja absolut.” (Se appendix D, s. 70) 
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Informanten menar här att det var tillfällen i dialogen där information upprepades på grund 

av att dialogen hade ett stort antal olika vägar att gå igenom den på. Detta verkade inte vara 

ett stort problem för hen, men hade kunnat utföras på ett mer noggrant sätt för att minimera 

att någon information märkte av eller stördes av upprepad information. 

”När jag klickade på det jag ville säga, det var ju väldigt så här, det var ju inte 

abstrakta dialoger direkt, utan det var ju liksom det jag ville säga.” (Se 

appendix D, s. 74) 

En informant kommenterade på samma aspekt som en informant i grupp MD gjorde, att 

dialogerna var sentence selection och att dialogen inte hade abstrakta dialogval. Detta ansågs 

som en positiv sak som hjälpte hen att få korrekt feedback i dialogen. En annan informant 

pratade även om att hen tyckte svaren var delvis korrekta, men var inte helt säker: 

”Jag tyckte att det var ungefär så som jag hade tänkt mig ifrån det jag 

bestämde mig för. Jag antog att en karaktär med styrka skulle ha liknande 

dialogval, men jag valde framförallt de valen som för min karaktär på grund 

av att jag ville ta reda på lite mer på vad exakt som var unikt för den, för 

karaktären mer så. I vissa fall hade jag kunnat tänkt att svara andra saker 

också, men jag var intresserad av vad den karaktären jag byggt skulle svara.” 

(Se appendix D, s. 81) 

Hen menar här att dialogen tillät hen att göra dialogval som passade hens karaktär, men 

även att den feedback som gavs från dessa inte alltid var tillfredsställande på grund av att 

hen var intresserad av de dialogval som inte var dynamiska. Informanten kände sig dragen 

mot att välja de dynamiska valen, och detta blev då ett störande moment. En lösning på detta 

hade varit att ge mer vikt åt de icke-dynamiska valen, men samtidigt kan detta ses som en 

del av genren då flera informanter nämnde dynamiska dialogval som något de ofta väljer 

automatiskt ifall de är tillgängliga. För att då skapa en artefakt som kan ses som ett digitalt 

rollspel kan det vara ett krav att de dynamiska dialogvalen är implementerade på detta sätt, 

även om det inte skapar den bästa upplevelsen för alla typer av spelare. 

5.2.3 Agency i ångrade val 

När det sedan kommer till ångrade val hos informanter, både i dialogen och i 

karaktärsskapandet var det ett flertal olika åsikter som uttrycktes i intervjuerna. I grupp MD 

vad det två informanter som gav tydliga svar om att de hade velat göra något annorlunda i 

artefakten, och två var inte helt säkra utan gav endast kommentarer på dialogens val. En 

informant sade även följande om de val som gavs från den valda attributen: 

”Jag hade velat haft mer, men annars tyckte jag att det funkade.” (Se 

appendix D, s. 80) 

Informanten ångrade inte hens val i artefaktens, men tyckte dock att det hade kunnat finnas 

fler dynamiska dialogval att välja mellan. Detta kan tolkas som att hen inte ångrade dem 

egna valen, utan tyckte att det var störande att dialogen inte hade tillräckligt många specifika 

val för unika karaktärer. 

”Jag fick en personlighet som följde attributen ganska bra, tyckte jag.” (Se 

appendix D, s. 80) 
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Denna informant ångrade inte de valen som utfördes, och var nöjd med de valen som 

presenterades. Samtidigt var det en annan informant som upplevde att det hade varit 

intressant att testa olika dialogval, för att se olika resultat: 

”Ja, det hade varit intressant och kanske… jag höll ju med den här gamla 

mannen ganska mycket, och hade varit roligt att se om han varit mer till 

tillbakadragen kanske. Men, inte i karaktärsskapandet tror jag.” (Se appendix 

D, s. 76) 

Fastän dialogens val inte påverkar berättelsen på någon större grad än hur mycket 

information som förmedlas hade informanten velat testa andra sätt att interagera med 

dialogen. Men att hen samtidigt inte hade velat göra några andra val i karaktärsskapandet, 

och var då nöjd med de dynamiska dialogvalen. 

”Nu körde jag ganska lättgående, typ, har inget riktigt mål, är inte så bestämd, 

bara liksom go-with-the-flow. […] Men jag är intresserad av att köra, om man 

skulle köra lite mer alltså så här att man har ett purpose och man är mer 

hårdhänt. Liksom så här, rak på sak.” (Se appendix D, s. 64) 

På samma sätt pratar denna informant också om att vilja spela dialogen på ett annat sätt. 

Denna informants åsikt var både att hen hade velat välja andra dialogval samt att hen hade 

velat göra en annan typ av karaktär, som båda påverkade sättet hen interagerade med 

berättelsen. 

”Kanske gjort ändringar i karaktärsskapandet. Just med att ha understanding 

istället för det verkade vara det som kopplade mest med just den här 

karaktären (NPC:n) och hans dialogval.” (Se appendix D, s. 69) 

Denna informant uttryckte att de andra dynamiska dialogvalen som hen hade tillgång att se 

hade varit mer intressanta att välja på grund av att de verkade kunna ge mer information om 

NPC:n och artefaktens berättelse. Detta betyder att informanten blev påverkad av 

uppvisningen av otillgängliga dialogval, eftersom hen blev intresserad av de andra vägarna 

och deras möjligheter av att hen kunde se dem. På samma sätt var denna informant 

intresserad av att spela med ett annat attribut, på grund av att hen fick se de valen som detta 

attribut gav i dialogen: 

”Jag tror jag skulle främst vilja testa att byta attribut, från understanding till 

wit, tror jag. Det kändes som en mer karismatisk karaktär med wit. Kanske 

hade det låst upp lite fler svar hos den här herren, jag vet inte.” (Se appendix 

D, s. 73) 

I grupp UD var det sedan en person som ångrade val på olika sätt, två som inte direkt 

ångrade men som gärna hade spelat om artefakten för att se andra valmöjligheter, och två 

som kände att de inte ångrade något. 

”Nej. Jag älskar att spela sarkastiska karaktärer, och jag hade velat önska att 

det kunde varit lite mer sånt där man kan vara lite mer witty and shit. För det 

tycker jag är jätteroligt i såna spel. Lite mer sånt hade väl varit jätteroligt, 

men jag tror att jag tog de flesta?” (Se appendix D, s. 71) 

Detta citat kommer från en informant som inte upplevde att hen ångrade något val i 

artefakten. Hen upplevde att hen valde allt det som hen var intresserad av i artefakten. Det 
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enda informanten kommenterade på var att hen hade velat ha ännu fler av den typen av val 

som hen var intresserad av, men inte att hen ångrade något i artefakten. 

”Dialogen hade jag inte nån specifik in mind. Karaktärsskaparen, jag skulle 

vilja se hur den (spelet) reagerade ifall jag var mer, hade lite mer wit, och var 

lite mer social. […] Även, hur det skulle se ut ifall jag kom från andra ställen 

och liknande men det är ju mer karaktärsbildande, inte dialogen.” (Se 

appendix D, s. 67) 

Denna informant ville istället se hur spelet hade blivit påverkat av de val som gjordes i 

karaktärsskapandet, och hade då velat se vad dessa val hade kunnat få för reaktion. 

Samtidigt var en annan informant ”väldigt nöjd” med sina val: 

”Jag hade ganska velat skapa nya karaktärer för att se hur dialogen skulle 

ändra sig. Men, jag är ändå väldigt nöjd med den jag gjorde.” (Se appendix D, 

s. 79) 

Informanten här hade ändå velat spela om artefakten för att kunna se hur karaktärsskaparen 

påverkade de dynamiska dialogvalen. Denna vilja att utforska spelets alla möjligheter utan 

att i förväg sett just vad dessa är personifieras i följande informants svar: 

”Jag skulle gärna vilja testa att svara alla saker. Bara för att se vad man får för 

svar, om man hade tiden och så. Men jag är ganska nöjd med det jag, de 

svaren jag fick. Men jag tycker om att undersöka alla vägar och hade därför 

gärna inte haft något emot att spela det igen och testa de andra vägarna för att 

få reda på vad det annars hade fått för svar.” (Se appendix D, s. 82) 

Informanten pratar här om att vilja utforska dialogens alla valmöjligheter, inte för att hen 

inte var nöjd med sin första genomspelning, utan för att hen tycker om att generellt bara 

utforska spel till fullo. 

5.2.4 Agency i dynamiska dialogval 

För att sedan få fram hur dessa två grupper upplevde agency i artefakten annorlunda är det 

viktigt att se på hur de alla upplevde de dynamiska dialogvalen. I grupp MD var det tre 

personer som var nöjda med endast hälften av de dynamiska dialogvalen för sina karaktärer. 

En person var osäker om valen passade hens karaktär. Sedan var det en person som tyckte 

att en annan väg hade passat bättre med den karaktär som hen ville spela som. 

”Understanding hade gett mig bättre dialogval som möjligtvis hade gett mig 

bättre svar.” (Se appendix D, s. 69) 

På detta sätt tycker denna informant att ett annat attribut hade gett hen ”bättre svar”, vilket 

hen menar är de typer av svar där berättelsen förmedlas med mer detaljer och information 

om NPC:n och berättelsen. Detta visar tydligt att informanten blev påverkad av att hen fick 

se otillgängliga dialogval, då hen tyckte att en eller flera av dessa dialogval var ”bättre” än de 

som var tillgängliga. 

”De gångerna jag valde wit (attribut-kvalificerande val) var mer när 

karaktären kunde vara lite skämtsam. Ofta när jag kör en karaktär som är bra 

på att prata och manipulera, då liksom… det här är bara en oskyldig gammal 

man ute i en snöstorm, varför ska jag försöka lura honom på pengar? […] Jag 

gillar inte ofta att [vara en] smug asshole.” (Se appendix D, s. 66) 
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”Några gånger undrade jag, varför är det här ett wit-val? Men annars hade jag 

gärna varit lite mer sarkastisk, men det är ju mer en personlighetsgrej istället 

för en wit-grej så för wit i sig var ju inte det relevant.” (Se appendix D, s. 73) 

Dessa två informanter tyckte båda att deras attribut inte blev helt representerad i de 

dynamiska dialogvalen på det sätt som de antog att den skulle göra, eller ville att den skulle 

göra, när dessa valdes i början av artefakten. Samtidigt tyckte de också att flera av de 

dynamiska dialogvalen passade den karaktär som de tänkte sig i början, och menar att det 

fanns två olika versioner av detta attribut representerad i dialogen. Båda informanterna var 

då bara intresserad av en av de två representerade versioner av wit.  

”Vissa saker passar bra, vissa saker passade mindre bra. Det är ju då (när det 

passade mindre bra) som jag tog andra alternativ.” (Se appendix D, s. 77) 

Denna informant menar att inte alla dialogval för hens attribut passade med hens karaktär, 

men att detta inte störde då hen bara valde andra alternativ när detta hände. 

”Jag tyckte de (dynamiska dialogvalen) gav mig repliker med personlighet, 

mer än de neutrala svaren.” (Se appendix D, s. 81) 

Denna informant i grupp MD tyckte också att de dynamiska dialogvalen gav karaktären 

personlighet, men hade svårt att svara på ifall de passade direkt med hens karaktär. 

Grupp UD skiljde sig dock i åsikt från grupp MD, om hur de dynamiska dialogvalen passade 

respektive karaktärer. I grupp UD var fyra personer helt inställda på att deras dynamiska 

dialogval passade de karaktärer som de hade tänkt sig, och en person var tyckte att de 

passade dåligt i många situationer och bra i vissa.  

”Nej. Med wit tänkte jag mer på kvicktänkthet, och sånt där. Många av valen 

man hade med wit, särskilt det första valet man kunde ta, kändes mer som 

typ, utnyttjande. […] Senare val var mer eller mindre bara, man kan tänka sig 

att vissa var witty och andra var mer bara, eh jag skulle inte välja dem i de 

situationerna.” (Se appendix D, s. 71) 

Med detta menar informanten att hen tyckte att den attribut som valdes inte var helt korrekt 

utförd i dialogvalen enligt hens bild av vad den skulle vara. Precis som två i grupp MD var 

detta även om samma ämne, just att det handlade om wit och hur den hade ett antal 

dialogval som var mer negativa än andra. Dessa tre informanter ville alla spela wit som en 

positiv karaktär, och kände då att deras val blev limiterade på grund av detta.  

”Absolut, det passade. Jag tror att om jag hade valt en annan kombination, nu 

valde jag ju understanding och jag var researcher. Men om jag då hade valt, 

[power] och researcher skulle varit en helt annan, jag vet inte hur det skulle 

sett ut. […] Mitt funkade.” (Se appendix D, s. 61) 

Denna informant tyckte att de dynamiska dialogvalen passade med hens karaktär, men var 

inte säker på ifall andra kombinationer hade passat. Hen var dock säker på att hens 

kombination fungerade. En annan informant tyckte att de passade, men var även intresserad 

av att se andra delar av dialogen: 

”Ja, till viss del, för det var svarsalternativ som jag tyckte passade med den 

vision jag hade i huvudet av hur min karaktär skulle agera. För jag ville vara 

en sån som söker ny information, som vill utforska, och ta reda på hur allting 
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funkar liksom. Och då tyckte jag att det fanns alternativ som var just då låste 

bakom mitt attribut (understanding) som var lite mer så här man är ärlig och 

man vill veta mer och man berättar precis var det är man är här och gör 

liksom. Man håller inte så mycket hemligt. Det tyckte jag kändes passande. 

[…] Hade jag kunnat slänga ut de där fem poängen hur jag vill, skulle jag nog 

delat upp det lite mer mellan wit och understanding.” (Se appendix D, s. 75) 

Informanten tyckte här också att ett annat attribut hade kunnat fungera för hens karaktär, 

men sade detta endast som en gissning. Hen ville spela en karaktär där båda attribut hade 

fungerat, men valde understanding då den passade bäst. Informanten var då nöjd med detta 

val och var mest intresserad av vad wit hade kunnat erbjuda också. 

”Det skulle jag säga. Wit är ju en lite sån här som kan vara både att man är 

[…] antingen lite smart och kan lura folk, eller att man är rolig liksom, har 

humor typ. Det var ju lite blandat här. Det är ju så det brukar vara i spel.” (Se 

appendix D, s. 79) 

Denna informant tyckte att wit var ett attribut där de olika aspekterna, både de positiva och 

negativa, passade in i artefakten, och att detta var så det brukar vara i spel. Hen tyckte också 

att de dynamiska dialogvalen var passande för hens bild av sin karaktär. En annan informant 

uttryckte åsikter om ett annat attribut: 

”Ja. Jag gillade att det inte kändes så väldigt aggressiv, för i många fall kan 

power-valet i rollspel, tycker jag i min erfarenhet, vara väldigt aggressiva. Så 

jag tyckte om att det inte kändes så aggressivt och att den kändes mer som att 

den var utåtriktat och bestämt, typ. Och jag gillade det, det passade den 

karaktär jag tänkte mig.” (Se appendix D, s. 82) 

I detta fall tyckte informanten att den typ av dynamiska dialogval hen fick passade bra med 

den karaktär hen ville spela som, men att detta samtidigt inte var typiskt för digitala rollspel.  

5.2.5 Åsikter om otillgängliga dialogval 

Efter att information om informanternas agency i karaktärsskapandet och dialogen hade 

utvunnits, ställdes slutligen en sista fråga om deras åsikter angående uppvisning av 

otillgängliga dialogval. Specifikt fick de svara på ifall de hade velat se, eller inte se de 

otillgängliga dialogvalen. I grupp MD var det tre som kände att de antingen ville ha 

möjligheten att se dem, eller kände inte att de var störande. Det var sedan två personer som 

fann uppvisningen av otillgängliga dialogval störande, eller som följande citat visar, endast 

ett moment som hen struntade i för det mesta: 

”Det gick ganska snabbt till att jag ignorerade dem totalt. […] Man såg vad en 

del var, och tittade ibland, men många gånger så ignorerade jag bara dem. 

Och mycket hjälpte väl av att det hade typ samma färg som texten som vart 

tidigare. […] Det var inte något jag behövde lägga fokus på.” (Se appendix D, 

s. 70) 

Informanten brydde sig helt enkelt inte om uppvisningen, eftersom hen uppfattade att 

upplevelsen inte kunde påverkas av dem på något sätt. Hen beskriver att de otillgängliga 

dialogvalens grafiska element fick hen att inte lägga fokus på dem. Med andra ord, att 

knapparna var utgråade och inte reagerade på hens aktioner fick hen att ignorera dem. Att 

ha dem utgråade är ett typiskt sätt att förmedla otillgängliga dialogval inom digitala rollspel, 
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och informanten visade att det finns många olika sätt som spelare reagerar på när de stöter 

på dessa dynamiska dialogval. 

”Jag reflektera över dem och ändå, i de här fallen tyckte jag att wit var bäst, 

men det gjorde ändå att wit kändes rätt för mig då. […] Jag blir i alla fall sån 

när jag spelar Mass Effect, blir jag lite så här, ’aja, har jag en liksom skill som 

tillåter mig att välja ett val så tenderar ju det att vara mer lönsamt.’” (Se 

appendix D, ss. 77-78) 

Denna informant berättade att eftersom hen tyckte att det attribut som valdes tidigare hade 

mest passande dynamiska dialogval, var uppvisningen av otillgängliga dialogval onödig. Hen 

utvecklar detta genom att prata om Mass Effect (2007) och hur hen tenderar att alltid välja 

de dynamiska dialogvalen i sådana typer av spel, på grund av att hen uppfattar dessa som 

mest effektiv i situationen. 

”Om spelet är tänkt att spelas om, då tycker jag nog att det är bra att man kan 

bli lockad av vad de andra attributen har för möjligheter i en dialog, liksom. 

Men om det är ett spel som man spelar en gång och sen så är det inte värt att 

spela igen, då tror jag man förlorar mer för att man känner så här att, ’fan, det 

där kanske jag ville sagt.’ Och nu kan jag inte göra det och så blir man lite 

frustrerad i den situationen.” (Se appendix D, s. 74) 

En informant hade åsikten att otillgängliga dialogval hade varit bra att se ifall det är 

meningen att man ska kunna spela igenom artefakten flera gånger. Hade bara en 

genomspelning varit meningen, uttryckte informanten dock att otillgängliga dialogval inte 

borde visas, och att detta även kan leda till frustration. 

”Jag känner väl att de, det får mig att tänkte liksom, hmm, det är så man 

skulle kunna köra. Jag försöker inbilla mig i huvudet hur de här scenariona 

skulle se ut. Men just nu spelar jag så här. […] Det var inte något val, något av 

de utgråade (otillgängliga) som jag såg och bara, fan, det hade jag velat valt. 

[…] Och jag tänkte, ah, det är det håller man kan gå om man spelar en sån 

karaktär.” (Se appendix D, s. 66) 

Informanten berättade att hen inte vid något tillfälle tyckte att ett otillgängligt dialogval var 

intressant i artefakten, eftersom hen var inställd på den typ av karaktär som hen spelade just 

då. Detta pekar tydligt på att hen både tyckte att de dynamiska dialogval som var tillgängliga 

passade hens karaktär, samt att andra vägar endast passade andra typer av karaktärer. Det 

är då inte ett störande moment enligt informanten, utan endast ett annat perspektiv. En 

liknande åsikt uttrycktes av en annan informant: 

”Om vi säger att jag ser att en av de andra grenarna, då kanske jag börjar satsa 

på den framöver fast jag inte kan ta den just nu. Den här gången. […] Man 

kanske ändrar sin personlighet över tid, så att säga.” (Se appendix D, s. 81) 

Det informanten menade var att när hen ser andra vägar genom berättelsen som hen blir 

intresserad av så ger detta hen incitament till att bygga sin karaktär i framtiden mot dessa 

vägar. I rollspel kan spelaren ibland komma tillbaka till val som tidigare var otillgängliga ifall 

vissa kriterier uppnåtts. Men även i de fall när dialogvalen bara kan väljas vid ett specifikt 

tillfälle menade informanten att uppvisningen av otillgängliga dialogval hade gett hen 

incitament att börja bygga mot de som hen var intresserade av, eftersom de skulle kunna 

dyka upp senare i spelet. 



 42 

I grupp UD var det lika spridda åsikter om uppvisningen av otillgängliga dialogval. Två 

personer ville ha möjligheten att se dessa val, och tre personer ville inte det.  

”Nej. Jag skulle definitivt kunna köra om för att få de valen. Men det känns ju 

inte relevant för mig i den karaktär man spelar själv att veta, oh om jag hade 

vart en helt annan karaktär så hade jag kunnat sagt det här. För det är ju inte 

liksom den karaktär du är, alls. Och det borde ju då inte vara möjligt att se de 

grejorna. […] Det hade förstört immersionen ganska mycket känner jag. Det 

är tillräckligt att man måste tänka efter vad man ska göra för val när man har 

val som ändå passar in på den karaktären man valt. […] Det känns bara som 

extra text att läsa helt i onödan.” (Se appendix D, s. 72) 

Informanten menar här att en stor anledning till varför hen inte tycker om att se 

otillgängliga dialogval är för att det förstör immersionen. Med andra ord, den koppling 

karaktären har till världen känner informanten borde representeras i de tillgängliga valen. 

Enligt informanten borde de val som karaktären inte har tillgång till inte heller vara en del av 

spelarens vy, då dessa två går samman för att skapa immersion i spelupplevelsen. Två till 

informanter ville inte se dessa otillgängliga dialogval, men av andra anledningar: 

”Nej. […] Om det hade funnits där och jag inte kunnat välja dem, hade det nog 

gjort mig bara irriterad och det kändes, nej det hade varit konstigt. […] Det 

hade fått mig att ifrågasätta ifall jag valde rätt, från början när jag skapade 

min karaktär. Så varje gång ett sånt val hade kommit upp, skulle jag nog 

tänkt, ’fan, jag skulle tagit strong istället.’” (Se appendix D, ss. 79-80) 

Denna informant såg uppvisningen av otillgängliga dialogval som ett irriterande moment. 

Hen såg dessa val som påminnelser för de andra vägar som kan tas genom spelet, och denna 

ifrågasättning om valen som gjordes i början påverkar informanten på ett negativt sätt. Det 

var även irriterande för följande informant, av samma anledning: 

”Personligen så skulle jag inte vilja ha det, för jag vet att jag stör mig på det 

när jag spelar typ Mass Effect, eller såna grejer, att jag har ett val där som jag 

inte kan välja. Och det stör jag mig på i sånna fall istället för att tycka, ’oh vad 

intressant då kanske jag ska ta den nästa gång’. Jag tycker hellre om att 

utforska saker.” (Se appendix D, ss. 75-76) 

Informanten menade att dessa dialogval förstör upplevelsen att hen får veta exakt vad som 

skulle kunna visas upp, för att hen vill hitta dessa val själv genom att spela om upplevelsen. 

När hen sedan fick förklara mer om just hur och varför hen blev störd av detta, svarade hen 

följande: 

”Därför att jag inte kan välja. Jag vill kunna välja de ibland, för ibland är de 

bättre.” (Se appendix D, s. 76) 

Informanten hade åsikten att uppvisning av otillgängliga dialogval blir störande på grund av 

att de uppvisade valen kan ibland vara mer intressanta än de som är tillgängliga. En 

informant i grupp UD som tyckte om att se otillgängliga dialogval berättade följande: 

”Ja. Bara att ha möjligheten att se att det finns så mycket att veta men att jag 

bara har tillgång till fyra, fem stycken får en att bli nyfiken om att, även fast 

kanske det är en karaktär som inte har jättemycket information att ge och att 
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det inte är en stor grej så är det fortfarande något som eggar intresset.” (Se 

appendix D, s. 68) 

Informanten berättade att uppvisningen av valen gjorde hen intresserad av att nå dessa 

otillgängliga dialogval vid senare tillfälle. Det blir då en utforskning av dialogen som tillåter 

spelaren att uppleva allting utan att flera genomspelningar krävs. En annan informant 

uttryckte en positiv uppfattning av uppvisningen: 

”Jepp. […] Jag tycker om att veta vilka val som finns tillgängliga, inte för jag 

själv behöver spela det utan för att det är intressant att veta ’okej här skulle 

jag kunna, här finns det något annat’. Det ger en bild av, det ger en helhet av 

spelet, och man får en bättre bild av vad mer som skulle erbjudas. Det gör mig 

mer intresserad av att kanske spela det en gång till. Det gör mig mer 

intresserad av att gå och kolla upp saker extra, och skulle det vara ett fullt spel 

till exempel. […] Jag tycker om att utforska spel. Det är en sak jag gillar 

mycket. I spel, jag går gärna in på detaljer och letar efter saker, lär mig saker 

om världen, och det här då tillåter då mig att veta att okej, det finns andra val, 

det finns andra saker som skulle kunna hända i den här världen för min 

karaktär.” (Se appendix D, s. 83) 

Denna informant talade detaljerat om hens vilja att se otillgängliga dialogval. Hen berättade 

att ifall spelet visar vilka vägar som är tillgängliga så ger detta en bild av vad spelet erbjuder, 

utan att hen behöver spela om det. Informanten tycker om att få en tydlig bild över vad 

spelet innehåller, för att sedan kunna veta mer om upplevelsen både ifall hen skulle vilja 

spela det igen och för att känna att upplevelsen var större i sin helhet. Informantens vill 

utforska spel helt enkelt. Hen vill få reda på så mycket som möjligt, och vill kunna få reda på 

den här informationen på så smidigt sätt som möjligt. I detta fall genom att se dialogval som 

inte är tillgängliga i en specifik genomspelning, så att det lättare kan undersökas vid senare 

genomspelningar eller utforskningar. 

5.2.6 Jämförelse 

All denna data som togs från intervjuerna kan ses som informanternas subjektiva perspektiv 

på artefaktens innehåll. Genom att analysera hur dessa perspektiv skiljer sig åt mellan 

undersökningens två grupper, besvaras frågeställningen: 

Hur förändras spelarens agency när otillgängliga dialogval visas respektive göms? 

Grupp MD har fått spela igenom artefakten med uppvisning av otillgängliga dialogval och 

grupp UD har fått spela den utan. Jämförelsen utfördes genom att se på fyra viktiga 

diskussionspunkter från intervjuerna, och analysera de skillnader som uppstod mellan de två 

grupperna. De fyra punkterna är feedback i dialogen, ångrade val, agency från 

karaktärsskapandet eller de dynamiska dialogvalen, samt en generell åsikt om uppvisning av 

otillgängliga dialogval. 

Till att börja med visade grupp MD åsikter om dialogvalens direkta feedback. Två i gruppen 

ansåg att dialogen gav korrekt och i deras mening bra svar till det de valde. Två informanter 

tyckte sedan att en del svar hade kunnat vara mer passande, och att en del passade med det 

de förväntade sig. De kände sig helt enkelt nöjda med hälften av dialogens feedback. Sedan 

var det en informant i grupp MD som kände sig missnöjd med sättet artefaktens NPC 

reagerade på, och att detta ledde till att feedbacken inte kändes passande. Grupp UD visade 

på ett annorlunda resultat. Samtliga informanter i denna grupp var nöjda med dialogens 
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feedback, och ansåg att det passade deras val. Det var en utav dessa fem som kommenterade 

på dialogens struktur, och kände att detta var ett mindre störande element för upplevelsen.  

En större andel av informanterna hade en positiv åsikt om dialogens feedback i grupp UD. I 

grupp MD var endast två utav tre helt positivt inställda. En informant var även negativt 

inställd på grund av att hen inte tyckte att karaktären i berättelsen reagerade på korrekt sätt i 

relation till hens förutfattade mening. Detsamma kan sägas om de två informanter som var 

nöjda med hälften av dialogens feedback, då dessa också hade kommentarer om dialogens 

svar på deras val. Dessa problem med hur spelet reagerade påverkar direkt deras upplevda 

agency i dessa dialoger, och gjorde det tydligt att deras tillfredsställelse i artefaktens dialog 

blev lägre jämfört med de andra informanterna. Att dessa informanter som var, vissa mer 

och vissa mindre, missnöjda med dialogens feedback alla var med i grupp MD pekar mot att 

uppvisningen av de otillgängliga dialogvalen kan ha haft en inverkan. Dock har den agency 

som upplevs i dialogvalens feedback inte en direkt korrelation med de otillgängliga 

dialogvalen. Denna agency upplevs efter spelaren har sett de otillgängliga dialogvalen, och 

kan då ha en kvarlämnad effekt. Spelaren kan, efter att ha mottagit dialogens feedback, 

tänka tillbaka till de val som hen inte kunde välja och få för sig att feedback från dessa val 

hade varit bättre. 

Denna tankegång hos spelaren skulle förklara hur alla informanter i grupp UD var nöjda 

med dialogens feedback. Detta är dock inte bevis att de otillgängliga dialogvalen har haft 

någon påverkan. Detta kan lika väl betyda att de missnöjda informanterna i grupp MD 

endast fann att deras specifika åsikter om vad feedback i digitala rollspel borde vara inte blev 

representerat i artefaktens feedback. Specifikt är detta möjligt på grund av att två andra 

informanter i grupp MD var nöjda med dialogens feedback. För att få reda på ifall denna 

korrelation mellan grupp MD och missnöje i dialogen, är det istället viktigt att se ifall 

informanterna ångrade sina val i artefakten. 

I grupp MD var det två informanter som kände att de hade velat ta andra vägar i artefakten, 

specifikt på grund av att de hade sett dessa vägar under dialogens gång. Två andra ångrade 

inga specifika val, utan sade endast att dialogen hade tillåtit dem att göra val de var nöjda 

med. Den tredje informanten var också nöjd med valen, men hade velat ha fler alternativ att 

välja mellan. I grupp UD var det tre som ville spela om artefakten på grund av att de ville se 

alla olika vägar, men var ändå nöjda med deras första genomspelning. Detta handlar alltså 

om personer som vill utforska spelet, och se så mycket som möjligt, men upplevde 

tillfredsställande respons på deras val genom spelets gång. Sedan var det två informanter i 

denna grupp som inte ångrade något val i spelet, men nämnde heller inte att hen hade velat 

spela om det. 

Av alla informanter var det bara två som ångrade val på grund av att de hade velat ta andra 

vägar i dialogen. Alla andra var nöjda med resultaten och hade antingen velat spela om för 

att utforska olika sätt att spela det på eller hade fortsatt spela på samma sätt. De två 

informanter som ångrade sina val gjorde detta specifikt på grund av uppvisningen av 

otillgängliga dialogval, vilket direkt visar på att dessa hade en effekt på deras upplevelse. Det 

som är viktigt att analysera i deras svar är dock ifall vetskapen av de otillgängliga dialogvalen 

var grunden till varför de var missnöjda. 

”Kanske gjort ändringar i karaktärsskapandet. Just med att ha understanding 

istället för det verkade vara det som kopplade mest med just den här 

karaktären (NPC:n) och hans dialogval.” (Se appendix D, s. 69) 



 45 

”Jag tror jag skulle främst vilja testa att byta attribut, från understanding till 

wit, tror jag. Det kändes som en mer karismatisk karaktär med wit. Kanske 

hade det låst upp lite fler svar hos den här herren, jag vet inte.” (Se appendix 

D, s. 73) 

I deras svar är det tydligt att de både är intresserade av ett annat attribut på grund av att de 

sett dess dynamiska dialogval. Båda gav kommentarer om den andra attributens påverkan, 

och hur de tror att denna skulle ge dem en bättre upplevelse. Detta kan tolkas som att 

uppvisningen av dessa dynamiska dialogval har haft en direkt påverkan på deras 

tillfredsställelse, när de i dessa fall tvingades att endast välja mellan dialogval från deras 

attribut. För att sedan få fram ifall detta även haft en påverkan på deras agency, är det viktigt 

att gå igenom informanternas tillfredsställelse med artefaktens dynamiska dialogval. 

I grupp MD var tre personer nöjda med hälften av deras attributspecifika dynamiska 

dialogval, och hur de representerade deras karaktärer. En var osäker, och kommenterade 

endast på hur de dynamiska dialogvalen gav personlighet. Slutligen ville en informant i 

denna grupp spela ett annat attribut, på grund av att denna hade gett, i hens åsikt, bättre 

dialogval. I grupp UD tyckte tre personer att de dynamiska dialogerna hade passat, och två 

var av åsikten att de hade passat ibland, men inte hela tiden. Fyra informanter som hade 

spelat utan uppvisning av otillgängliga dialoger hade då mer eller mindre varit nöjda med 

sättet som de dynamiska dialogvalen hade representerat sina karaktärer. En informant 

tyckte att endast hälften av dialogvalen passade hens karaktär. 

Att det även här visar att informanter i grupp UD var mer nöjda med artefaktens upplevelse 

kan peka mot att uppvisningen av otillgängliga dialogval, på en generell nivå, kan störa 

tillfredsställelsen spelaren får från dessa val när de inte kan uppnås. Det är uppenbart att 

detta inte är en direkt effekt som alltid händer när otillgängliga dynamiska dialogval visas 

upp. Det är endast ett antal av de informanter i grupp MD som inte är nöjda, och det är ett 

antal som har upplevt en lika hög, om inte ibland högre, nivå av agency än de i grupp UD. 

Anledningen varför dessa informanter i grupp MD inte fann dialogvalen lika 

tillfredsställande blev tydligt när deras svar analyserades: 

”De gångerna jag valde wit (attribut) var mer när karaktären kunde vara lite 

skämtsam. Ofta när jag kör en karaktär som är bra på att prata och 

manipulera, då liksom… det här är bara en oskyldig gammal man ute i en 

snöstorm, varför ska jag försöka lura honom på pengar? […] Jag gillar inte 

ofta att [vara en] smug asshole.” (Se appendix D, s. 66) 

”Understanding hade gett mig bättre dialogval som möjligtvis hade gett mig 

bättre svar.” (Se appendix D, s. 69) 

”Några gånger undrade jag, varför är det här ett wit-val? Men annars hade jag 

gärna varit lite mer sarkastisk, men det är ju mer en personlighetsgrej istället 

för en wit-grej så för wit i sig var ju inte det relevant.” (Se appendix D, s. 73) 

Den variabel som är konstant genom alla dessa tre citat är attributen wit. Det blev uppenbart 

under testningen att detta attribut hade ett problem med sig som de andra inte hade. Hälften 

av de dynamiska dialogval som kom med wit var av en mer negativ betydelse, medan den 

andra hälften var mer positiv. Detta gjordes för att komma åt de typer av dialogval som ofta 

förekommer i digitala rollspel, som denna informant berättade: 
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”Det skulle jag säga. Wit är ju en lite sån här som kan vara både att man är 

[…] antingen lite smart och kan lura folk, eller att man är rolig liksom, har 

humor typ. Det var ju lite blandat här. Det är ju så det brukar vara i spel.” (Se 

appendix D, s. 79) 

Problem uppstod när ett antal informanter som valde wit upplevde att de bara tyckte att 

hälften av dessa dynamiska dialogval, de som hade positivt mening, representerade deras 

karaktärer. Att hälften av alla dynamiska dialogval då inte var intressanta för deras 

karaktärer blev ett störande moment för informanterna, vilket de tidigare citaten visar. Det 

blir ännu mer tydligt när detta citat från grupp UD visas: 

”Nej. Med wit tänkte jag mer på kvicktänkthet, och sånt där. Många av valen 

man hade med wit, särskilt det första valet man kunde ta, kändes mer som 

typ, utnyttjande. […] Senare val var mer eller mindre bara, man kan tänka sig 

att vissa var witty och andra var mer bara, eh jag skulle inte välja dem i de 

situationerna.” (Se appendix D, s. 71) 

Denna informant tyckte att wit inte passade hens karaktär heller, fastän hen inte såg de 

andra dynamiska dialogvalen. Med detta i åtanke blir det uppenbart att attributen wit 

påverkar de spelare som då inte tycker om att ha dessa mer negativa typer av dialogval. 

Dessa spelare får mindre tillfredsställelse av sina val i karaktärsskapandet, vilket stör den 

agency de upplever. Det viktiga att se här är dock att det inte bara var de som valde wit i 

grupp MD som inte var nöjda med sina dynamiska dialogval: 

”Jag tror jag skulle främst vilja testa att byta attribut, från understanding till 

wit, tror jag. Det kändes som en mer karismatisk karaktär med wit. Kanske 

hade det låst upp lite fler svar hos den här herren, jag vet inte.” (Se appendix 

D, s. 73) 

Att flera informanter inte var nöjda med ett antal av sina karaktärsspecifika dialogval på 

grund av ett attribut betyder att resultatet från denna undersökning måste hålla detta i 

åtanke. Men det betyder inte att resultatet inte kan användas för att undersöka 

frågeställningen. Målet är att ta reda på ifall uppvisningen av dessa dynamiska dialogval kan 

påverka agency, det vill säga hur tillfredsställande de dynamiska dialogvalen upplevs. Ifall 

informanterna delas upp i två grupper, de som var nöjda med sina karaktärer och de som var 

missnöjda, bildas ett mönster i deras upplevda agency.  

Alla informanter som var nöjda med sina karaktärer hade ingen skillnad i hur väl de 

upplevde agency i artefakten, och samtliga fick även en tydlig tillfredsställelse i valen som 

utfördes i karaktärsskapandet. Det var ett större antal från grupp UD som var nöjda med 

sina karaktärer. Samtidigt var det fler i grupp MD som inte var nöjda med sina karaktärer, 

och generellt hade informanter i grupp MD svagare upplevd agency. En möjlig anledning till 

detta kan vara just det att tre informanter i grupp MD valde wit och blev missnöjda med dess 

resultat i dialogen. Men samtidigt var det tre personer som valde wit i grupp UD, och endast 

en av dessa kommenterade på attributens otillfredsställande dialogval. 

Ett intressant resultat från undersökningen var insamlingen av informanternas åsikter när 

det kommer till uppvisning av otillgängliga dialogval. I grupp MD var det tre personer som 

ville se dessa dialogval, och två som inte vill det. I grupp UD var det två personer som ville, 

och tre som inte ville. Alla informanter gav en personlig åsikt om varför dessa ska, eller inte 

ska visas för spelare, och även varför de själva personligen tycker som de gör. Dessa åsikter 
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visade lite korrelation med informanternas individuella genomspelningar av artefakten, när 

det kommer till både nöje, ångrade val, samt upplevd agency. Dessa svar var helt enkelt 

deras personliga åsikter om vad de tycker om mekaniken, inte hur de påverkades av den. Att 

de två grupperna ändå fick en sådan balanserad blandning av de som vill och inte vill ha 

uppvisningen av otillgängliga dialogval visar på att det antagligen är en mekanik som 

påverkar olika spelare på olika nivåer, och att det inte finns ett definitivt svar för utvecklare 

angående vilket håll man ska luta sig åt. Resultatet i denna undersökning pekar på att när 

det kommer till spelarens åsikter om otillgängliga dialogval är det mest logiska designvalet 

att göra som Pillars of Eternity (2015) och bara låta sina spelare välja själva hur de vill spela 

sina spel. 

När det sedan kommer till den agency som upplevs, och hur detta designval påverkar olika 

spelares tillfredsställelse, kan denna undersökning inte komma med ett definitivt svar. I 

slutändan visade jämförelse mellan grupp MD och UD på att otillgängliga dialogval hade en 

påverkan på informanterna som fick se dem. Informanterna i grupp MD upplevde i helhet en 

mindre kraftfull känsla av agency, men det kan inte argumenteras för att detta är en 

konsekvent effekt på spelare av digitala rollspel när otillgängliga dialogval visas. 

Undersökningens resultat pekar mot att det finns en effekt som uppstår, men för att kunna 

argumentera att detta har samma reliabilitet i större skala krävs en mer omfattande studie 

där både ett större antal informanter inkluderas samt ett bredare urval. Samtidigt kan 

resultaten som togs fram användas som en grund för utförandet av en mer avancerad 

undersökning som kan få fram ett mer omfattande resultat. 

5.3 Slutsatser 

Det insamlade resultatet pekar mot ett antal slutsatser. Samtliga informanter tyckte att 

artefakten var ett fungerande trovärdigt digitalt rollspel, och uttryckte att det hade passat in 

som ett typiskt spel i genren. När det kommer till informanternas upplevda agency var de i 

grupp UD i helhet mer nöjda med sin upplevelse än de i grupp MD. I analysen av dialogens 

feedback, informanternas ångrade val, samt de dynamiska dialogvalens representation av 

karaktärer var majoriteten av grupp UD ständigt nöjda. De tyckte att dialogen gav korrekt 

feedback, de ångrade inget, de ville bara utforska mer av spelet. Grupp MD var mer splittrad 

på alla fronter och hade både nöjda och missnöjda informanter. Med andra ord, 

tillfredsställelsen från artefaktens val var högre för grupp UD, och lägre i grupp MD. 

Tanenbaum och Tanenbaums (2009) definition av agency pekar då mot att denna 

tillfredsställelse i artefakten direkt är kopplat med hur mycket agency de upplevt, vilket 

används för att motivera resultatet. Bakomliggande variabler som kön och ålder visade inte 

på någon specifik skillnad heller, utan det huvudsakliga elementet som påverkar dessa två 

grupper var just att den ena fick se otillgängliga dialogval. Andra påverkande faktorer som 

dialogens utformning visade på liknande effekter som studien av Sali m.fl. (2010) utförde 

där sentence selection visar på en större grad av involvering av spelaren i berättelsen, samt 

större motivering att ta sig igenom den. Artefakten visade konstant på att informanterna var 

involverade i berättelsen, kunde komma ihåg och återberätta allt som hänt, samt hade 

möjlighet att diskutera deras upplevelser av dialogens olika funktioner och designval. 

Sammanfattat var resultatet lutat åt att de otillgängliga dialogvalen påverkade 

informanternas agency åt det negativa hållet när de inte var nöjda med sina karaktärer. 

Ingen av informanterna i grupp MD uttryckte att de var till fullo nöjda med de dynamiska 

dialogvalens representation av deras karaktärer. I grupp UD var det tre informanter som 
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uttryckte att de var nöjda med de dynamiska dialogvalen, och två var inte nöjda hela tiden. 

Eftersom informanterna i grupp MD ständigt fick syn på de val som de inte hade tillgång till, 

kan missnöje i dialogen ha lett till att vetskapen om de andra mer attraktiva vägarna genom 

artefakten gett informanterna en mer störande upplevelse än de i grupp UD. Aspekten som 

påverkade deras upplevelser av agency i uppvisningen av de dynamiska dialogvalen var hur 

väl de överensstämde med deras förutfattade meningar av deras val i karaktärsskapandet. 
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6 Avslutande diskussion 

Detta avslutande kapitel presenterar tre viktiga delar. Den första är en samlad förklaring av 

undersökningens syfte, innehåll, och resultat. I den andra delen diskuteras arbetets resultat 

och vad som borde ha gjorts annorlunda i undersökningens metod för att uppnå en mer 

användbar slutsats. Den tredje och sista delen kommer presentera sätt som denna 

undersökning kan användas av framtida arbeten för att få fram ett mer omfattande svar på 

frågeställningen, eller för att vidare forska inom dynamiska dialogval. 

6.1 Sammanfattning 

Denna undersökning baserades på ett designval inom digitala rollspel. Detta designval är att 

antingen visa eller gömma otillgängliga dialogval för spelare, när deras karaktärer inte har 

nått upp till en viss nivå eller kvalifikation för att komma åt dessa. Hur detta designval 

påverkar spelare har undersökts genom att svara på följande frågeställning:  

Hur förändras spelarens agency när otillgängliga dialogval visas respektive göms? 

Två grupper av sammanlagt tio informanter fick spela igenom en artefakt i form av ett kort 

digitalt rollspel. Detta spel innehöll ett karaktärsskapande, en kort introduktion, och två 

dialoger med en NPC (non-playable character). De två grupperna fick spela igenom två olika 

versioner av artefakten, en där otillgängliga dialogval syntes, och en där de gömdes för 

spelare. Frågeställningen besvarades genom att intervjuer utfördes med dessa informanter. 

Deras upplevelser av artefakten samlades in och analyserades, för att sedan kunna jämföras 

mellan de två grupperna. Urvalet för dessa informanter hade kravet att de skulle ha tidigare 

erfarenhet av digitala rollspel. De skulle ha tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna 

navigera och uppleva artefakten på samma sätt som en erfaren spelare av digitala rollspel 

skulle göra. Upplevelsen tog då formen av ett typiskt rollspel som tillät informanterna att 

spela igenom dess dialog som vilket annat digitalt rollspel som helst. 

Informanterna som togs in i undersökningen hade alla tillräckligt med erfarenhet för att 

kunna spela spelet utan problem. De var alla mellan 21–24 år gamla, och könsfördelningen 

var hälften män, hälften kvinnor. Totalt var det tio stycken informanter som ställde upp, och 

samtliga hade erfarenhet av spelutveckling vid Högskolan i Skövde. Semistrukturerade 

intervjuer utfördes med informanterna efter de hade spelat igenom artefakten, antingen med 

eller utan otillgängliga dialogval. I dessa fick de svara på åsikter och tankar om dialogen, de 

dynamiska dialogvalen, samt artefakten i sin helhet. 

Resultatet som utvanns från intervjuerna undersökte först artefaktens trovärdighet som 

digitalt rollspel, och sedan lades stort fokus på den agency som informanterna upplevde 

genom karaktärsskapandets olika val. Artefaktens trovärdighet som digitalt rollspel var för 

informanterna inget problem. Samtliga tyckte mer eller mindre att artefakten, specifikt dess 

dialog, hade kunnat vara en del av ett vanligt digitalt rollspel. Spel som Mass Effect (2007) 

togs upp av informanter utan att dessa nämndes i artefakten eller av intervjuledaren, vilket 

visar på att artefakten fick informanterna att koppla till dessa typer av digitala rollspel under 

genomspelningen. När det sedan kommer till deras upplevda agency analyserades fyra olika 

punkter. Dessa fyra var feedback från dialogen, ångrade val, hur väl de dynamiska 

dialogvalen passade deras karaktärer, och slutligen deras personliga åsikter om uppvisning 

av otillgängliga dialogval. Från dessa utvanns ett resultat som visade på att de som spelade 
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med otillgängliga dialogval upplevde lägre agency än de som spelade utan, men att det 

handlade till stor del om hur nöjda de var med de dynamiska dialogvalens möjlighet att 

representera deras egna karaktärer. Genom att använda Tanenbaum och Tanenbaums 

(2009) definition av agency, användes deras tillfredsställelse i hur dessa dynamiska 

dialogval översstämde med deras förutfattade meningar för att fastställa till vilken grad av 

agency de individuella informanterna upplevt genom artefaktens val. Undersökningens 

resultat pekar mot att det finns en effekt som uppstår i uppvisandet av otillgängliga 

dialogval. Men för att denna effekt ska kunna argumentera för att detta har samma 

reliabilitet i större skala krävs det en mer omfattande studie där både ett större antal 

informanter inkluderas samt ett bredare urval. 

6.2 Diskussion 

Undersökningens frågeställning lägger fokus på den agency som upplevs när spelaren 

interagerar med dynamiska dialogval. Med andra ord, tillfredsställelsen som spelare kände 

utifrån de val som utfördes i karaktärsskapandet. Undersökningen ville se hur denna agency 

påverkades av uppvisningen av otillgängliga dialogval, och hur detta kan hanteras i 

utveckling av digitala rollspel. Det resultat som togs fram ur undersökningens intervjuer 

pekar mot att uppvisning av otillgängliga dialogval påverkar spelares agency negativt när de 

är missnöjda med de val som är tillgängliga. Samtidigt finns det spelare som vill se dessa 

dialogval på grund av att de vill veta exakt vad som dialogen erbjuder. Men denna vilja att 

kunna se otillgängliga vägar i spelets narrativ är dock inte den faktor som påverkar agency 

mest. Det som påverkar mest är istället det missnöje som spelare kände när deras egenvalda 

karaktärers dynamiska dialogval inte representerade deras karaktärer. 

Agency från informanternas intervjuer tolkades med hjälp av Tanenbaum och Tanenbaums 

(2009) definition av agency som anser att agency upplevs när tillfredsställande svar fås ifrån 

val som tidigare utförs. Med andra ord, i denna undersökning har agency tolkats som den 

tillfredsställande känsla informanterna fått när deras val i karaktärsskapandet får dialogen 

att reagera och visa specifika dynamiska dialogval. Desto mer tillfredsställande dessa 

dialogval är för spelaren, desto mer agency upplevs. Denna definition är en utav många, och 

användes huvudsakligen på grund av att dess utformning effektivt fungerade ihop med de 

typer av dialoger som undersöktes. Undersökningen av Sali m.fl. (2010) användes som 

inspiration till denna undersökning, och dess semistrukturerade intervjuer. I deras metod 

tillät de informanter att spela igenom alla tre versioner av deras artefakt, vilket skiljer sig 

från denna undersökningens metod där informanterna endast fick spela igenom en av 

artefaktens versioner. Anledningen till detta var informanternas vetskap om de otillgängliga 

dialogvalen, och hur vetskap om deras tidigare genomspelningar kunde påverka deras syn på 

artefakten. Det hade dock gått att använda metoden som Sali m.fl. använder, och sedan 

undersöka ifall informanternas vetskap påverkade deras upplevelser, och på vilka sätt. 

Samtidigt hade detta möjligtvis varit svårt att analysera då varje informants intervjuer hade 

behövt analyseras både från deras första intryck, och deras andra. Ett annat sätt att utföra 

denna undersökning hade även varit att samla in data på ett kvantitativt sätt, och fokusera 

på den generella upplevelsen hos ett större antal spelare, istället för att noggrant analysera 

uttalanden hos en mindre grupp. Det hade dock varit svårare att verifiera testsessionernas 

värde ifall forskaren inte hade observerat genomspelningen, och det hade varit utmanande 

att samla in mer djupgående information om dynamiska dialogval, och deras roll i genren. 
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En aspekt som här inte lades fokus på i själva frågeställningen är immersion. En informant 

nämnde immersion, och två andra pratade kort om immersion som koncept när de uttryckte 

sina åsikter om uppvisning av otillgängliga dialogval. Specifikt uttryckte de att uppvisningen 

av otillgängliga dialogval påverkade deras immersion negativt. Då detta endast var tre utav 

tio informanter ansågs det svårt att argumentera att denna data hade en påverkan på 

resultatet, då hen som uttryckte att specifikt immersion hade en roll i det hela även uttryckte 

att hälften av de dynamiska dialogvalen inte passade hens karaktär, och att den andra 

hälften hade passat. Att lägga ett större fokus på immersion i själva frågeställningen och då 

fokusera både intervjuerna samt forskningen hade kunnat vara en intressant väg för arbetet 

att gå. Den hade kunnat fokusera mer på spelarens identifikation med spelarkaraktären i 

detta samspel mellan karaktärsskapandet och de dynamiska dialogvalen. Men eftersom 

denna undersökning fokuserade specifikt på agency och hur otillgängliga dialogval påverkar 

spelaren genom detta, var inte immersion ett huvudsakligt ämne att undersöka. 

Flera informanter nämnde även att det sätt att förmedla dialogval som artefakten använde, 

sentence selection (Sali m.fl. 2010), hjälpte dem att få korrekt feedback i dialogen i 

jämförelse med mer abstrakta typer av dialogval. Resultatet Sali m.fl. tog fram angående 

denna typ av dialogval var att sentence selection visade på större involvering i berättelse 

samt större motivering att fortsätta spela. Det var tydligt att de informanter som var nöjda 

med dialogens feedback även fann mer tillfredsställelse i artefaktens helhet, och då var mer 

intresserade av att ta sig igenom den och finna information angående berättelsen och dess 

karaktärer. 

När det kommer till informanternas val i artefakten var det en majoritet som höll sig åt wit 

och understanding, medan attributen power endast valdes utav en informant. Fastän det 

lades arbete på att få power att tydligt förmedlas som ett lika värdefullt attribut som de 

andra två, valdes detta sällan. Det som utfördes för att göra den jämlik var att göra själva 

dialogvalen passande och intressanta för narrativet, att power helt enkelt hade lika många 

dialogval som wit och understanding, samt slutligen att förmedla tydligt hur power kunde 

påverka dialogen i karaktärsskapandet. Huvudanledningen till varför power ändå inte valdes 

lika ofta och ansågs som ett mindre användbart val har att göra med genrens typiska 

element, något som informanterna kommenterade på. I digitala rollspel är det ofta attribut 

som den smarta, understanding i det här fallet, och den karismatiska, wit i det här fallet, 

som ger flest valmöjligheter i dialoger. Attribut som gör karaktärer starkare brukar i dessa 

fall sällan användas i dialoger, och oftast bara vara användbara i strider. Eftersom 

informanterna visste att de inte skulle få interagera genom strider i artefakten, valde de då 

inte detta attribut. Den enda informant som valde power var dock nöjd med de dialogval 

som hen fick tillgång till, och kände sig positiv över att valen inte var stereotypiska för 

genren. Hade detta element av power förmedlats ännu tydligare till informanter, genom att 

till exempel gå igenom alla tre attributers effekter innan genomspelningen började, ifall det 

hade gått utan att det hade blivit ledande, skulle möjligtvis fler informanter ha valt denna del 

av de dynamiska dialogvalen. 

När det kommer till artefaktens trovärdighet som digitalt rollspel upplevdes detta positivt. 

Samtliga informanter tyckte, vissa mer och vissa mindre, att dialogen kändes trovärdig inom 

genren, och att artefakten hade kunnat vara en tidig version av ett digitalt rollspel. På grund 

av detta kan undersökningens resultat ses som ett som tagits fram genom ett trovärdigt 

digitalt rollspel. Undersökningens resultat visar sedan på att otillgängliga dialogval har en 

påverkan, men för att kunna argumentera att detta har samma reliabilitet i större skala 
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behöver det utföras en mer omfattande undersökning med ett större antal informanter. 

Samtidigt kan resultaten som togs fram användas som en grund för utförandet av en mer 

avancerad undersökning som kan få fram ett mer omfattande resultat (se kapitel 6.3). 

Miljön var optimal för undersökningen. Informanterna fick sitta framför en dator i en lugn 

och stressfri miljö, och fick all tid som de behövde för att spela igenom artefakten. Det 

förklarades tydligt att de gärna fick ta så mycket tid som de ville, och att de helst skulle spela 

i samma takt som de vanligtvis gör i digitala rollspel. I två utav de tio testsessionerna 

utfördes intervjun i en öppen miljö där andra personer kunde höras men inte interagera 

direkt med informanterna. Fastän dessa inte var optimala som den mer privata miljön, 

hände det inget störande. Risken för att något hade stört var dock där, och borde ha 

undvikits genom att hålla alla intervjuer i den privata miljön. Informanterna fick även själva 

välja när de ville utföra undersökningen, för att skapa en så optimal miljö för dem som 

möjligt. 

När det kommer till urvalet var det ett positivt val att endast utföra undersökningen på de 

med tillräcklig erfarenhet av genren. Samtliga informanter blev direkt intresserade i 

artefakten och undersökningens ämne och hade möjlighet att svara, vissa på mer och vissa 

på mindre djupgående sätt. I helhet gav alla informanter, förutom att bara svara på frågorna, 

även användbar information som kunde analyseras i arbetet mot att finna ett svar på 

frågeställningen. När det kommer till urvalets andra aspekter var det både positivt och 

negativt. Informanternas var alla mellan 21–24 år gamla, och var alla kopplade på något sätt 

med spelutveckling vid Högskolan i Skövde. Fastän samtliga hade erfarenhet att utveckla 

spel, var det ingen som har specifikt utvecklat ett digitalt rollspel i någon större grad. Deras 

erfarenhet av digitala rollspel borde vara jämförelsebart med den genomsnittliga spelaren av 

denna genre. För att säkerställa detta borde undersökningen ha utförts på individer utan 

direkt kopplingar till spelutveckling, men med samtidigt stort intresse utav digitala rollspel. 

Könsfördelningen var sedan jämt bland informanterna, där hälften var kvinnor och andra 

hälften män. Det som kan ses ifrån resultatet var att kvinnorna var lite mer positiva än 

männen, då till exempel endast en kvinna svarade helt negativt och endast två män svarade 

helt positivt. Men även med denna mindre skillnad ansågs genus inte ha en påverkan på 

undersökningens ämne, då åsikter om uppvisning av otillgängligan dialogval var jämt mellan 

män och kvinnor. Det fanns även inget i själva artefaktens berättelse som pekade på om 

spelarkaraktären var man eller kvinna. Karkatärerna kunde ta sig igenom berättelsen som 

det kön spelaren ville identifiera sig som, och detta påverkade inte upplevelsen på något sätt. 

Artefakten skapades på detta sätt just för att tillåta informanterna att spela med en så stor 

frihet som möjligt när de skapade sina karaktärer, och så att de inte skulle behöva tänka på 

genus alls. Detta lyckades, då inga informanter tog upp ämnet om genus eller deras 

karaktärers kön under eller efter intervjuerna. 

När det kommer till etiska aspekter togs ett antal steg för att undvika komplikationer. 

Informanterna som deltog i denna undersökning blev informerade om att de skulle hållas 

anonyma i undersökningen, samt fick en tydlig förklaring om vad undersökningen handlade 

om innan de fick börja genomspelningen av artefakten. De otillgängliga dialogvalen 

nämndes dock inte förrän slutet av testet. Informanterna fick veta att de hade full rätt att 

avbryta testen vid något tillfälle ifall de ville, och att deras genomspelning blev observerad av 

forskaren. Samtliga informanter fick välja ifall de ville bli inspelade innan intervjun 

påbörjades, och i helhet sattes lite krav på informanterna under testsessionerna.  
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Att undersöka denna typ av agency i digitala rollspels dialogval kan till stor del hjälpa dessa 

spel att nå ut till en bredare målgrupp och inkludera ett större spektrum av spelare. När 

spelare ser dialogval och känner att dessa passar med sina karaktärer och med sina tidigare 

val känner de sig representerade i spelets system. Det är då viktigt att förstå det som denna 

undersökning försöker får svar på, hur designen på dialogsystem kan påverka spelare, för att 

kunna skapa upplevelser som är mer passande för olika typer av personer. Förhoppningsvis 

kan då även upplevelser skapas som lyckas inkludera ett mångfald av spelare, som alla kan 

bli representerade i både de typer av val som erbjuds samt de sätt som dialogsystemen är 

uppbyggda på. 

I sin helhet gav denna undersökning en grund som senare undersökningar kan använda för 

att forska vidare om otillgängliga dialogval och dynamiska dialogval. Ett mer generaliserbart 

och omfattande svar på frågeställningen skulle kunna ge spelutvecklare inom digitala 

rollspel en ännu bättre förståelse om dynamiska dialogval och karaktärsskapandets roll i 

upplevelsen, samt hur spelaren som helhet blir påverkad av designvalet att visa eller gömma 

otillgängliga dialogval. 

6.3 Framtida arbete 

För att denna undersökning skulle nå ett mer generaliserbart resultat skulle ett antal 

åtgärder utföras. Helst skulle undersökningen fortsätta och utföras med ett större antal 

informanter, så att det tolkade resultatet kunde bekräftas med en större säkerhet. Denna 

grupp av informanter skulle helst innehålla personer utanför spelutveckling för att bekräfta 

ifall spelutvecklare kan ge ett resultat som inte skiljer sig från andra spelare utav digitala 

rollspel. Det insamlade materialet skulle sedan analyseras igen med de tidigare resultaten i 

åtanke. Det nya resultatet skulle visa tydligare på hur de olika variablerna påverkade det 

tidiga resultatet, och ifall resultatet kan anses generaliserbart eller inte. 

Undersökningens resultat skulle även tillåta framtida arbeten att fortsätta inom samma 

ämne. Den roll som dynamiska dialoger har i digitala rollspel har bara börjat undersökas, 

och ifall ett resultat med större omfattning skulle tas fram kan ett antal aspekter från denna 

undersökning användas. Sättet som artefakten skapades på när det kommer till interaktivitet 

och spelsystem var helt fungerande i undersökningen, och behöver inte revideras enligt 

resultatet. Det som skulle kunna utvecklas är vissa delar av dialogen. Huvudsakligen behöver 

ett attribut, specifikt det som kallas wit komma ändras till att endast ha en konsekvent 

mening, som inte är för negativ då detta störde flera informanter. Det andra som skulle 

kunna arbetas på är attributet power och hur detta blev vald mycket mindre än de andra. Att 

på ett bättre sätt förmedla att detta är ett val som har lika stor påverkan i dialogen som wit 

och understanding skulle kunna vara en lösning på detta problem. Undersökningen skulle 

även kunna använda en metod mer lik Sali m.fl. (2010) där informanter fick spela igenom 

alla typer av artefakten för att sedan svara på intervjufrågor. I detta fall kan det dock krävas 

att dialogen får mer förgreningar i sitt narrativ för att kunna ge en ny upplevelse vid senare 

genomspelningar. 

Ifall ett mer trovärdigt svar på denna frågeställning skulle kunna nås, kan detta vara av stort 

värde för utvecklare av digitala rollspel i spelindustrin. Framtida utvecklare skulle kunna 

veta just hur detta designval, att antingen visa eller gömma otillgängliga dialogval, påverkar 

spelares tillfredsställelse i de dynamiska dialogvalen. Även denna undersökning kan 

användas för att argumentera att detta är ett ämne som kan vara värt att undersöka vidare, 
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på grund av de sätt som informanterna i denna undersökning har visats bli påverkade av 

uppvisningen av otillgängliga dialogval. Det var intressant att se hur många informanter som 

verkligen inte hade tänkt på detta designval inom digitala rollspel tidigare, men ändå visste 

exakt vad de tyckte när de fick interagera med artefakten. Det visade sig vara ett ämne som 

många kanske inte tänkt på särskilt mycket, men som kan ha potentialen att påverka 

spelupplevelser på både positiva och negativa sätt. 
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Appendix A -  Intervjufrågor 

1. Kan du berätta för mig, vad spelets berättelse handlar om? Vad var din karaktärs roll? 

2. När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

3. Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

4. Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

5. De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

6.1 När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att se de val som inte 

var tillgängliga för dig? 

6.2 När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att gömma de val som 

inte var tillgängliga för dig?  
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Appendix B -  Citat från intervjuer 

Denna appendix innehåller citat tagna från transkriberingen av intervjuerna som hölls under 

denna undersökning. Citaten är kategoriserade inom de frågor som ställdes, för att ge en 

tydlig bild över de svar som gavs av informanterna. De uppvisas i en slumpmässig ordning 

för att informanterna ska hållas anonyma, samt för att inte lägga specifika svar i fokus. 

Citaten är även indelade i två övergripande kategorier, en för gruppen som spelade med 

uppvisning av otillgängliga dialogval och en där dessa göms. Dessa grupper samt kategorier 

heter MD för uppvisning av otillgängliga dialogval och UD för gömda otillgängliga dialogval. 

Svar från MD-gruppen 

Feedback i dialogval 

”Texten man tryckte på, svaret man fick var väldigt, det var inte liksom abstrakta val. Att det 

bara står en mening och så säger karaktären något annat.” 

”Inte alltid, faktiskt. Det var några gånger när liksom, det var inte riktigt så här jag ville 

interagera med texten. […] Det har väl kanske lite mer med hur han (NPC:n) reagerade så 

kändes det som man velat kanske sagt nånting annat.” 

”Ja, för det mesta. Men sen kommer det de alternativ där jag ser samma svarsalternativ igen 

precis efter jag ställt frågan till den här herren. Då kan jag ställa samma fråga igen, och jag 

testade vid ett tillfälle att ställa samma fråga två gånger, och det gav inte så mycket andra 

gången liksom.” 

”Ah, det skulle jag säga. Absolut.” 

”För det mesta. Det var nån replik där jag sa, ’I’m Dormi’ eller ah, mitt namn då. Jag vet inte, 

det känns som han inte reagerade. […] När man bara säger sitt namn, att jag uppfattade den 

repliken som lite mer aggressiv.” 

Ångrade val 

”Nu körde jag ganska lättgående, typ, har inget riktigt mål, är inte så bestämd, bara liksom 

go-with-the-flow. […] Men jag är intresserad av att köra, om man skulle köra lite mer alltså 

så här att man har ett purpose och man är mer hårdhänt. Liksom så här, rak på sak.” 

”Kanske gjort ändringar i karaktärsskapandet. Just med att ha understanding istället för det 

verkade vara det som kopplade mest med just den här karaktären (NPC:n) och hans 

dialogval.” 

”Jag tror jag skulle främst vilja testa att byta attribut, från understanding till wit, tror jag. 

Det kändes som en mer karismatisk karaktär med wit. Kanske hade det låst upp lite fler svar 

hos den här herren, jag vet inte.” 

”Ja, det hade varit intressant och kanske… jag höll ju med den här gamla mannen ganska 

mycket, och hade varit roligt att se om han varit mer till tillbakadragen kanske. Men, inte i 

karaktärsskapandet tror jag.” 

”Jag fick en personlighet som följde attributen ganska bra, tyckte jag.” 
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Trovärdighet 

”Det känns väldigt classic fantasy, men liksom åt det mer realistiska, asså, medeltida, asså, 

Game of Thrones-sättet. Det finns många faktioner, och de har liksom så här uneasy tension. 

Men typ det finns monster men mer som ett problem än ett världshot. Det känns mer 

grounded. Blir lättare att leva in sig som vanligt människa.” 

”Det var lite typ, typisk text för sån genre.” 

”Det hade kunnat passa in i ett riktigt rollspel.” 

”Ja, absolut. Det här som när man frågar om byborna till exempel, att han hintar på flera 

olika är ju ganska typiskt så här för man ska få liksom, ’jag tyckte att den här personen är 

vettig liksom, den vill jag ta kontakt med’. Till exempel, hade jag valt och ha en strenght i 

början på karaktären, en liten mer brawler tänker jag då, då kanske jag hade velat prata med 

den här militär, eller ah, den som har, liksom den snubben. Det kändes som det fanns en 

tanke bakom dialogen, rent spelmässigt alltså.”  

”Jag hade velat haft mer, men annars tyckte jag att det funkade.” 

Agency från karaktärsskapandet 

”De gångerna jag valde wit (attribut) var mer när karaktären kunde vara lite skämtsam. Ofta 

när jag kör en karaktär som är bra på att prata och manipulera, då liksom… det här är bara 

en oskyldig gammal man ute i en snöstorm, varför ska jag försöka lura honom på pengar? 

[…] Jag gillar inte ofta att [vara en] smug asshole.” 

”Understanding hade gett mig bättre dialogval som möjligtvis hade gett mig bättre svar.” 

”Några gånger undrade jag, varför är det här ett wit-val? Men annars hade jag gärna varit lite 

mer sarkastisk, men det är ju mer en personlighetsgrej istället för en wit-grej så för wit i sig 

var ju inte det relevant.” 

”Vissa saker passar bra, vissa saker passade mindre bra. Det är ju då (när det passade 

mindre bra) som jag tog andra alternativ.” 

”Jag tyckte de (dynamiska dialogvalen) gav mig repliker med personlighet, mer än de 

neutrala svaren.” 

Åsikter om otillgängliga dialogval 

”Jag känner väl att de, det får mig att tänkte liksom, hmm, det är så man skulle kunna köra. 

Jag försöker inbilla mig i huvudet hur de här scenariona skulle se ut. Men just nu spelar jag 

så här. […] Det var inte något val, något av de utgråade (otillgängliga) som jag såg och bara, 

fan, det hade jag velat valt. […] Och jag tänkte, ah, det är det håller man kan gå om man 

spelar en sån karaktär.” 

”Det gick ganska snabbt till att jag ignorerade dem totalt. […] Man såg vad en del var, och 

tittade ibland, men många gånger så ignorerade jag bara dem. Och mycket hjälpte väl av att 

det hade typ samma färg som texten som vart tidigare. […] Det var inte något jag behövde 

lägga fokus på.” 
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”Om spelet är tänkt att spelas om, då tycker jag nog att det är bra att man kan bli lockad av 

vad de andra attributen har för möjligheter i en dialog, liksom. Men om det är ett spel som 

man spelar en gång och sen så är det inte värt att spela igen, då tror jag man förlorar mer för 

att man känner så här att, ’fan, det där kanske jag ville sagt.’ Och nu kan jag inte göra det och 

så blir man lite frustrerad i den situationen.” 

”Jag reflektera över dem och ändå, i dem här fallen tyckte jag att wit var bäst, men det gjorde 

ändå att wit kändes rätt för mig då. […] Jag blir i alla fall sån när jag spelar Mass Effect, blir 

jag lite så här, ’aja, har jag en liksom skill som tillåter mig att välja ett val så tenderar ju det 

att vara mer lönsamt.’” 

”Om vi säger att jag ser att en av de andra grenarna, då kanske jag börjar satsa på den 

framöver fast jag inte kan ta den just nu. Den här gången. […] Man kanske ändrar sin 

personlighet över tid, så att säga.” 

Svar från UD-gruppen 

Feedback i dialogval 

”Frågorna jag frågade fick logiska svar.” 

”Ja, för det mesta, absolut. […] Det var några gånger när det var upprepningar, och det är så 

klart det blir det när man kan gå olika vägar genom det och liknande. Men annars, ja 

absolut.” 

”När jag klickade på det jag ville säga, det var ju väldigt så här, det var ju inte abstrakta 

dialoger direkt, utan det var ju liksom det jag ville säga.” 

”Asså, det kändes som att det var tillräckligt många val som man fick välja mellan. […] Så att 

man kunde känna att man ändå hade nån form utav kontroll. Och som passade ens karaktär, 

som man hade, en persona som man hade i huvudet. Och sen var det lite extra kul när det 

fanns vissa svar som var beroende på vad för val man hade gjort, så här wit och sånt. Det var 

nice.” 

”Jag tyckte att det var ungefär så som jag hade tänkt mig ifrån det jag bestämde mig för. Jag 

antog att en karaktär med styrka skulle ha liknande dialogval, men jag valde framförallt de 

valen som för min karaktär på grund av att jag ville ta reda på lite mer på vad exakt som var 

unikt för den… för karaktären mer så. I vissa fall hade jag kunnat tänkt att svara andra saker 

också, men jag var intresserad av vad den karaktären jag byggt skulle svara.” 

Ångrade val 

”Dialogen hade jag inte nån specifik in mind. Karaktärsskaparen, jag skulle vilja se hur den 

(spelet) reagerade ifall jag var mer, hade lite mer wit, och var lite mer social. […] Även, hur 

det skulle se ut ifall jag kom från andra ställen och liknande men det är ju mer 

karaktärsbildande, inte dialogen.” 

”Nej. Jag älskar att spela sarkastiska karaktärer, och jag hade velat önska att det kunde varit 

lite mer sånt där man kan vara lite mer witty and shit. För det tycker jag är jätteroligt i såna 

spel. Lite mer sånt hade väl varit jätteroligt, men jag tror att jag tog de flesta?” 

”Inte direkt.” 
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”Jag hade ganska velat skapa nya karaktärer för att se hur dialogen skulle ändra sig. Men, jag 

är ändå väldigt nöjd med den jag gjorde.” 

”Jag skulle gärna vilja testa att svara alla saker. Bara för att se vad man får för svar, om man 

hade tiden och så. Men jag är ganska nöjd med det jag, de svaren jag fick. Men jag tycker om 

att undersöka alla vägar och hade därför gärna inte haft något emot att spela det igen och 

testa de andra vägarna för att få reda på vad det annars hade fått för svar.” 

Trovärdighet 

”Absolut. Jag tyckte att språket fungerade i den tiden som spelet verkade utspela sig i, i alla 

fall, och att det inte var så att man hade för extrema dialektala ord eller för moderna ord och 

sånt där.” 

”Ja, absolut. Det känns som att de flesta rollspel och liknande brukar ha väldigt långa 

introduktioner, så det var väl lite det som saknades lite grann, vilket jag tycker är ganska 

skönt i för sig, för jag tycker att det ofta brukar vara lite väl långa introduktioner.” 

”Ja, det tycker jag.” 

”Ja, det tror jag. Den här gamla gubben kändes väldigt levande. Och som sagt, att man hade 

så många val gjorde att man kunde liksom följa sin persona till sin karaktär som man hade i 

huvudet, så att allt kändes väldigt naturligt.” 

”Jag tycker att det känns trovärdig.” 

Agency från karaktärsskapandet 

”Absolut, det passade. Jag tror att om jag hade valt en annan kombination, nu valde jag ju 

understanding och jag var researcher. Men om jag då hade valt, [power] och researcher 

skulle varit en helt annan, jag vet inte hur det skulle sett ut. […] Mitt funkade.” 

”Nej. Med wit tänkte jag mer på kvicktänkthet, och sånt där. Många av valen man hade med 

wit, särskilt det första valet man kunde ta, kändes mer som typ, utnyttjande. […] Senare val 

var mer eller mindre bara, man kan tänka sig att vissa var witty och andra var mer bara, eh 

jag skulle inte välja dem i de situationerna.” 

”Ja, till viss del, för det var svarsalternativ som jag tyckte passade med den vision jag hade i 

huvudet av hur min karaktär skulle agera. För jag ville vara en sån som söker ny information, 

som vill utforska, och ta reda på hur allting funkar liksom. Och då tyckte jag att det fanns 

alternativ som var just då låste bakom mitt attribut (understanding) som var lite mer så här 

man är ärlig och man vill veta mer och man berättar precis var det är man är här och gör 

liksom. Man håller inte så mycket hemligt. Det tyckte jag kändes passande. […] Hade jag 

kunnat slänga ut de där fem poängen hur jag vill, skulle jag nog delat upp det lite mer mellan 

wit och understanding.” 

”Det skulle jag säga. Wit är ju en lite sån här som kan vara både att man är […] antingen lite 

smart och kan lura folk, eller att man är rolig liksom, har humor typ. Det var ju lite blandat 

här. Det är ju så det brukar vara i spel.” 

”Ja. Jag gillade att det inte kändes så väldigt aggressiv, för i många fall kan power-valet i 

rollspel, tycker jag i min erfarenhet, vara väldigt aggressiva. Så jag tyckte om att det inte 
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kändes så aggressivt och att den kändes mer som att den var utåtriktat och bestämt, typ. Och 

jag gillade det, det passade den karaktär jag tänkte mig.” 

Åsikter om otillgängliga dialogval 

”Ja. Bara att ha möjligheten att se att det finns så mycket att veta men att jag bara har 

tillgång till fyra, fem stycken får en att bli nyfiken om att, även fast kanske det är en karaktär 

som inte har jättemycket information att ge och att det inte är en stor grej så är det 

fortfarande något som eggar intresset.” 

”Nej. Jag skulle definitivt kunna köra om för att få de valen. Men det känns ju inte relevant 

för mig i den karaktär man spelar själv att veta, oh om jag hade vart en helt annan karaktär 

så hade jag kunnat sagt det här. För det är ju inte liksom den karaktär du är, alls. Och det 

borde ju då inte vara möjligt att se de grejorna. […] Det hade förstört immersionen ganska 

mycket känner jag. Det är tillräckligt att man måste tänka efter vad man ska göra för val när 

man har val som ändå passar in på den karaktären man valt. […] Det känns bara som extra 

text att läsa helt i onödan.” 

”Personligen så skulle jag inte vilja ha det, för jag vet att jag stör mig på det när jag spelar typ 

Mass Effect, eller såna grejer, att jag har ett val där som jag inte kan välja. Och det stör jag 

mig på i sånna fall istället för att tycka, ’oh vad intressant då kanske jag ska ta den nästa 

gång’. Jag tycker hellre om att utforska saker.” 

”Därför att jag inte kan välja. Jag vill kunna välja de ibland, för ibland är de bättre.” 

”Nej. […] Om det hade funnits där och jag inte kunnat välja dem, hade det nog gjort mig bara 

irriterad och det kändes, nej det hade varit konstigt. […] Det hade fått mig att ifrågasätta ifall 

jag valde rätt, från början när jag skapade min karaktär. Så varje gång ett sånt val hade 

kommit upp, skulle jag nog tänkt, ’fan, jag skulle tagit strong istället.’” 

”Jepp. Som tidigare sagt, jag tycker om den sortens… jag tycker om att veta vilka val som 

finns tillgängliga, inte för jag själv behöver spela det utan för att det är intressant att veta 

’okej här skulle jag kunna, här finns det något annat, det ger en bild av, det ger en helhet av 

spelet, och man får en bättre bild av vad mer som skulle erbjudas. Det gör mig mer 

intresserad av att kanske spela det en gång till. Det gör mig mer intresserad av att gå och 

kolla upp saker extra, och skulle det vara ett fullt spel till exempel. […] Jag tycker om att 

utforska spel. Det är en sak jag gillar mycket. I spel, jag går gärna in på detaljer och letar 

efter saker, lär mig saker om världen, och det här då tillåter då mig att veta att okej, det finns 

andra val, det finns andra saker som skulle kunna hända i den här världen för min karaktär.” 
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Appendix C -  Anteckningar från intervjuer 

För att förmedla vilka val som de tio informanterna valde under deras genomspelningar, 

antecknades de viktigaste handlingarna som utfördes. Dessa anteckningar inkluderar vilken 

version informanten spelade, MD som är med uppvisning av otillgängliga dialogval, eller UD 

som är utan uppvisning av otillgängliga dialogval. Sedan visas informanternas val i 

karaktärsskapandet, vilken bakgrund och attribut de valde till sin karaktär. Efter det 

presenteras en sammanfattning på de handlingar som utfördes i dialogen, vilka attributval 

som gjordes, och ifall de visade eller gömde sin ursprung. Informanternas namn hålls 

anonyma genom att ge dem alla en bokstav från A till J. 

Informant A – Version UD 

Origin: Middle Kingdoms 

Catalyst: Help 

Attribut: Strength 

Gjorde alla powervalen, visade origin och catalyst. 

 

Informant B – Version MD 

Origin: Middle Kingdom 

Catalyst: Wanderlust 

Attribut: Power 

Valde hälften av powervalen, visade catalyst 

 

Informant C – Version UD 

Origin: Farved 

Catalyst: Help 

Attribut: Wit 

Gjorde hälften av witvalen, visade origin och catalyst 

 

Informant D – Version MD 

Origin: Middle Kingdom 

Catalyst: Wanderlust 

Attribut: Wit 

Valde alla witvalen, visade catalyst 

 

Informant E – Version UD 

Origin: Farved 

Catalyst: Wanderlust 

Attribut: Wit 

Valde alla wit förutom ett, visade catalyst 

 

Informant F – Version MD 

Origin: Middle kingdom 

Catalyst: Research 

Attribut: Understanding 

Valde alla understanding, visade catalyst och origin 

 

Informant G – Version UD 
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Origin: Farved 

Catalyst: Wanderlust 

Attribut: Wit 

Valde hälften wit, visade catalyst och origin 

 

Informant H – Version MD 

Origin: Southern States 

Catalyst: Wanderlust  

Attribut: Wit  

Valde hälften wit, visade inget 

 

Informant I – Version UD 

Origin: Farved 

Catalyst: Research 

Attribut: Understanding 

Valde alla understanding utan ett, visade catalyst och origin 

 

Informant J – Version MD 

Origin: Farved 

Catalyst: Wanderlust 

Attribut: Wit 

Valde hälften wit, visade inget 
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Appendix D -  Transkription av intervjuer 

I appendix D presenteras intervjuerna i helhet, där den kursiva texten är intervjuledarens 

frågor och uppföljningsfrågor, och texten resterande texten är informanternas svar på 

frågorna. De presenteras i samma ordning och med samma anonyma namn som i Appendix 

C för att deras val i artefakten ska lätt kunna ses. 

Informant A 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Ja, det handlade väl om att man var en wanderer som som åker till, vad heter det, Cauldron, 

av olika anledningar. Och så stötter man på den här gamla mannen. Som blir attackerad av 

ett monster, och som berättar att det finns mycket monster i närheten. Och lär sig lite om… 

får lite backstory om det för de valen som man gjorde i början. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Jo, men jag tyckte att…. Texten man tryckte på, svaret man fick var väldigt, det var inte 

liksom abstrakta val. Att det bara står en mening och så säger karaktären något annat. Det 

var inte frustrerande. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Ja, jag tänkte väl lite på ifall man skulle köra lite…. Nu körde jag ganska lättgående, typ, har 

inget riktigt mål, är inte så bestämd, bara liksom go-with-the-flow.  

Tänkte du på det när du inte valde att berätta om din catalyst till den gamle mannen? 

Ja, eller… det var väl mest att jag kände att det var mest naturligt när jag inte hade något 

riktigt mål. Men jag är intresserad av att köra, om man skulle köra lite mer alltså så här att 

man har ett purpose och man är mer hårdhänt. Liksom så här, rak på sak. 

Har du några tankar om varför du valde en karaktär som är lite mer ”lös”? 

Jag brukar göra det i rollspel, när jag inte har någon direkt koppling till världen, då känner 

jag att det är lättare att komma in i ett rollspel om du som karaktär är en blank slate. Du kan 

liksom leva in- jag har lättare att leva mig in i en sån, som bara vandrar. Jag vill bara 

utforska och lära mig saker. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Det känns väldigt classic fantasy, men liksom åt det mer realistiska, asså, medeltida, asså, 

Game of Thrones-sättet. Det finns många faktioner, och de har liksom så här uneasy tension. 

Men typ det finns monster men mer som ett problem än ett världshot. Det känns mer 

grounded. Blir lättare att leva in sig som vanlig människa. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  
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Det var inte så många gånger jag använde de valen. Utan jag tog… de mer neturala valen. De 

gångerna jag valde wit (attribut) var mer när karaktären kunde vara lite skämtsam. Ofta när 

jag kör en karaktär som är bra på att prata och manipulera, då liksom… det här är bara en 

oskyldig gammal man ute i en snöstorm, varför ska jag försöka lura honom på pengar? Så, 

liksom, jag gillar inte ofta att… smug asshole. Förstår du? Att man typ manipulerar alla. 

Jomen, att alla goda onda att man skiter i alla, men man kan ju vara witty utöver att vara kall 

eller dum. 

Så de gånger du valde wit var det för att de kändes så? Att det var sociala val, inte elaka? 

Exakt, det var bara charmigt, skämtsamt. Liksom, ta inte situationerna så seriöst. Sånt gillar 

jag. Men inte så mycket det här, oh, jag ska manipulera den här gubben. 

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att gömma de val som 

inte var tillgängliga för dig? 

Jag känner väl att dem, det får mig att tänkte liksom, hmm, det är så man skulle kunna köra. 

Jag försöker inbilla mig i huvudet hur dem här scenariona skulle se ut. Men just nu spelar 

jag så här. Jag hade inte, jag tror inte…. Det var inte något val, nått av de utgråade som jag 

såg och bara, fan, det hade jag velat valt. Och jag tänkte, ah, det är det hållet man kan gå om 

man spelar en sån karaktär.  
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Informant B 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Spelet handlade om… någon slags äventyr. Där man som spelare åker från där man är 

uppväxt för att gå ut på äventyr eller för att göra sin familj stolt eller vad det nu är. Min 

karaktärs specifikt, var en ädel researcher som trodde på heder och nobilitet. Som, när han 

var i ett snölandskap av något slag räddade en gammal man från att bli anfallen och blev 

inbjuden hem av den här gamle mannen. Och sen pratade om vad den här gamle mannen 

gjorde och vad, med tanke på att jag var rätt så inne i research också, så pratade vi om sånt. 

Han var typ en blanding av en researcher och en gammal vandrare, så inte som en researcher 

som jag var. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Frågorna jag frågade fick logiska svar. Rätta svar, reflekterade på vad den här gamle mannen 

borde veta eller vad den skulle kunna tänkas veta. Men även att jag fick information jag inte 

trodde jag skulle vela veta men som var logiskt när det väl gavs. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Dialogen hade jag inte nån specifik in mind. Karaktärsskaparen, jag skulle vilja se hur den 

reagerade ifall jag var mer, hade lite mer wit, och var lite mer social. Och, uh…. Även, hur det 

skulle se ut ifall jag kom från andra ställen och liknande men det är ju mer 

karaktärsbildande, inte dialogen 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Absolut. Jag tyckte att språket fungerade i den tiden som spelet verkade utspela sig i, i alla 

fall, och att det inte var så att man hade för extrema dialektala ord eller för moderna ord och 

sånt där. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början? 

Absolut, det passade. Jag tror att om jag hade valt en annan kombination, nu valde jag ju 

understanding och jag var researcher. Men om jag då hade valt, och researcher skulle varit 

en helt annan, jag vet inte hur det skulle sett ut. Men jag vet inte om jag valde ett säkert val? 

Så? Eller om det bara passade? Mitt funkade. 

Tror du att det hade stört dig ifall du hade valt understanding med en annan catalyst, som 

wanderlust? 

Jag tror det hade passat… det beror på hur man ser sin karaktär. 

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att se de val som inte var 

tillgängliga för dig? 
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Ja. Bara att ha möjligheten att se att det finns så mycket att veta men att jag bara har tillgång 

till fyra, fem stycken får en att bli nyfiken om att, även fast kanske det är en karaktär som 

inte har jättemycket information att ge och att det inte är en stor grej så är det fortfarande 

något som eggar intresset.  
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Informant C 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Det jag kan anta är att det har något att göra med de här varelserna i norr. Det känns som 

om det skulle vara det riktiga onda, och början på någonting. Ens karaktär, så som jag 

byggde karaktären så kändes det mer som typ man råkade springa in i det. Det känns väldigt 

konstigt, i och med att man kom från de södra länderna, och så bara, eh jag går norrut och 

nu är det snö. Okej. Men jag var från det varma området, nej nu är du norrut och snö. 

Den här gamle mannen, varför var han där? 

Det känns som han vet mer än vad han delger. Det känns som han har, antingen har han en 

koppling till de här creatures, eller så försöker han lära sig någonting om det. Jag fann det 

svårt att lite på honom helt och håller i alla fall.  

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Inte alltid, faktiskt. Det var några gånger när liksom, det var inte riktigt så här jag ville 

interagera med texten. Alltså. Eh. Det har väl kanske lite mer med hur han (NPC:n) 

reagerade så kändes det som man velat kanske sagt nånting annat. 

Kände du att svaren du fick inte var korrekt? 

Det var inte det som man ville få ut, i alla fall. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Kanske gjort ändringar i karaktärsskapandet. Just med att ha understanding istället för det 

verkade vara det som kopplade mest med just den här karaktären och hans dialogval. Just 

angående, för jag ville ju ta reda på mer om creatures. Understanding verkade vara mer 

kopplade till specifikt creatures. Hittade inga andra sätt att komma åt det. Men det var väl 

det som var, från förra frågan, mest disappointing i såna fall. Att det var understandingval 

som man borde gjort för att få såna dialogval. Understanding hade gett mig bättre dialogval 

som möjligtvis hade gett mig bättre svar. I alla fall för att komma åt den här informationen. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Jag vet inte, det känns lite.... Det var lite typ, typisk text för sån genre. Det kände som han 

var lite misstänksam. Honom, det var inte bara att jag kände det utan mer att också han var 

skriven så, och han ska vara lite misstänksam. Han nämnde ju saker som gjorde det väldigt 

konstigt att han är där. Han pratar om snö, och att han var innan, han var inte van vid kylan. 

Varför är du här då? Liksom. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början? 
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Nej. Jag tänkte mig wit som en mer snabbtänkt karaktär. De val som wit hade, de var lite 

liksom aggressiva, och utnyttjande. Man kunde bara säga rakt ut, du är skyldig mig en tjäns. 

Okej. Det är ju inte witty. Bara utnyttjande. 

Hur många av witvalen tyckte du var så här? 

Det var väl specifikt den första, senare var mer eller mindre bara, eller ah, vissa var mer witty 

och vissa var bara, eh det var inte för min karaktär. 

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att gömma de val som 

inte var tillgängliga för dig? 

Det gick ganska snabbt till att jag ignorerade dem totalt.  

Även fast du var intresserad av understanding valen, som du nämnde tidigare? 

Det var i början. Men ganska snart så började jag ignorera dem. Man såg vad en del var, och 

tittade ibland, men många gånger så ignorerade jag bara dem. Och mycket hjälpte väl av att 

det hade typ samma färg som texten som vart tidigare. Asså, liksom. Det var inte något jag 

behövde lägga fokus på. Det var väl till exempel den delen med mycket text, att det gav mig 

så himla mycket val du kan välja, blir weird positioner ibland också eftersom det man kan 

välja och den kan man inte välja hamnar mitt emellan varandra. Det var väl det enda. Dem 

gångerna var jag mer fokuserad på dem valen som jag inte kunde välja. 

När de fick kontrast. 

Ja, alltså, när de är ivägen. 
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Informant D 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

So far så är det ju bara det jag skapade, vilket är typ, åh, han eller hon vandrade upp och typ 

stötte på någon slags skum gammal man ute i skogen, och så skulle man lista ut varför det är 

massor döingar runt en by, typ. Antar sen att det kommer forsätta med att man listar ut 

varför det här kungadömet växte upp runt den här floden och det kommer vara något 

mystiskt med den här skogen och sånt där. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Ja, för det mesta, absolut. Ja, jo…. Det var några gånger när det var upprepningar, och det är 

så klart det blir det när man kan gå olika vägar genom det och liknande. Men annars, ja 

absolut. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Nej. Jag älskar att spela sarkastiska karaktärer, och jag hade velat önska att det kunde varit 

lite mer sånt där man kan vara lite mer witty and shit. För det tycker jag är jätteroligt i såna 

spel. Lite mer sånt hade väl varit jätteroligt, men jag tror att jag tog de flesta? Många gånger 

så kändes det som, i alla fall så kändes det ibland som att valen spelade lite mindre roll… i 

slutet till exempel så kunde du gå igenom allihopa och då kunde du göra alla valen. Så att det 

var nice. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Ja, absolut. Det känns som att de flesta rollspel och liknande brukar ha väldigt långa 

introduktioner, så det var väl lite det som saknades lite grann, vilket jag tycker är ganska 

skönt i för sig, för jag tycker att det ofta brukar vara lite väl långa introduktioner. Så att, jag 

köper det, men just den biten kanske var lite så här… ja det brukar ju vara en lite mer 

uppbyggnad liksom. Vilket jag kanske tycker är skönt för man får slippa det som sagt. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

Nej. Med wit tänkte jag mer på kvicktänkthet, och sånt där. Många av valen man hade med 

wit, särskilt det första valet man kunde ta, kändes mer som typ, utnyttjande. Och sen så… ja. 

Senare val var mer eller mindre bara, man kan tänka sig att vissa var witty och andra var 

mer bara, eh jag skulle inte välja dem i de situationerna. Som sagt, jag hade gärna varit lite 

mer sarkastisk och dryg. Och vissa val var lite mer som intelligence och liknande? Och vissa 

gånger verkade det vara lite mer, typ insight? Istället för typ… men det beror ju på hur man 

definierar wit och så, och vad det betyder. Några gånger kändes det, undrar varför det här är 

ett wit-val. Men annars så var det ju lite så här att det gärna varit lite mer sarkastiskt, men 

det är ju mer en personlighetsgrej istället för en attributgrej. Så för wit i sig var ju inte det 

liksom relevant.    
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När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att se de val som inte var 

tillgängliga för dig? 

Nej. Jag skulle definitivt kunna köra om för att få de valen. Men det känns ju inte relevant 

för mig i den karaktär man spelar själv att veta, oh om jag hade vart en helt annan karaktär 

så hade jag kunnat sagt det här. För det är ju inte liksom den karaktär du är, alls. Och det 

borde ju då inte vara möjligt att se de grejorna. Så det känns ju snarare som en grej som, det 

är liksom inte relevant i den här historien, om man gör om historien och spelar om den sen 

så kan det vara relevant för den historien istället. 

Om du var tvungen att se de här dialogvalen, hur tror du att det hade påverkat din 

upplevelse? 

Det hade förstört immersionen ganska mycket känner jag. Det är tillräckligt att man måste 

tänka efter vad man ska göra för val när man har val som ändå passar in på den karaktären 

man valt. Men om man då också se val som är typ så här, det här är inte alls det som jag 

spelar som då skulle det bara vara så här, nice varför ser jag det här, det här är inte alls min 

karaktär. Det känns bara som extra text att läsa helt i onödan. Så det skulle bara förstöra 

immersionen tror jag.  
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Informant E 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Ja, man växer upp i någon stad vid en flod och man är trött på sitt vanliga liv och utifrån de 

valen jag gjorde så söker man efter någon sån här, alkemisk energi där uppe i norr. Uppe i 

bergen. Och när man är påväg dit så stöter man på en gammal herre som är jagad av någon 

varelse som försöker knivhugga den här herren. Och man räddar herren från varelsen och 

herren tar med en hem till hans stuga och där får man mer information av herren om vad det 

är och vad som händer i lite runt om i den här världen. Och vad han vet om varelserna, för 

det visar sig att både du och han delar samma intresse. Ah, det var typ en bra 

sammanfattning. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Ja, för det mesta. Men sen kommer det de alternativ där jag ser samma svarsalternativ igen 

precis efter jag ställt frågan till den här herren. Då kan jag ställa samma fråga igen, och jag 

testade vid ett tillfälle att ställa samma fråga två gånger, och det gav inte så mycket andra 

gången liksom. 

Tyckte du att det störde att ha den här loopande funktionen i dialogen? 

Ah, i alla fall när det var så många. Jag kan förstå att det kan finnas liksom, vet du någon 

mer typ av alternativ liksom, jag kan fråga vet du något mer vet du något mer. Men sen finns 

det vad du tyckte du om folket vad tyckte du om monsterna, vet du något mer. Och då kanske 

alla kom om och om igen och det blev lite konstigt. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Jag tror jag skulle främst vilja testa att byta attribut, från understanding till wit, tror jag. Det 

kändes som en mer karismatisk karaktär med wit. Kanske hade det låst upp lite fler svar hos 

den här herren, jag vet inte. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Jag tyckte det kändes bra. Det hade kunnat passa in i ett riktigt rollspel. Men ibland blev det 

lite tredjeperson, och du blandar ibland dialog med beskrivning av karaktärerna. Det stör 

inte, men hade det varit ett spel tycker jag att det hade kunnat illustreras istället för att 

skrivas ut. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

Några gånger undrade jag, varför är det här ett wit-val? Men annars hade jag gärna varit lite 

mer sarkastisk, men det är ju mer en personlighetsgrej istället för en wit-grej så för wit i sig 

var ju inte det relevant. 



 74 

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att gömma de val som 

inte var tillgängliga för dig? 

Om spelet är tänkt att spelas om, då tycker jag nog att det är bra att man kan bli lockad av 

vad de andra attributen har för möjligheter i en dialog, liksom. Men om det är ett spel som 

man spelar en gång och sen så är det inte värt att spela igen, då tror jag man förlorar mer för 

att man känner så här att, ’fan, det där kanske jag ville sagt.’ Och nu kan jag inte göra det och 

så blir man lite frustrerad i den situationen. 
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Informant F 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Spelet handlar om att, man är en, eftersom jag valde vandrare så är jag ute och vandrar och 

sen så stöter jag på en man som då är på väg att bli attackerad av ett monster och jag räddar 

mannen och han erbjuder mig en plats att sova eller i alla fall komma undan snöstormen. 

Jag går in där, jag pratar med honom, försöker ta reda på mer om de här monsterna och 

erbjuder min hjälp att försöka ta bort monstren. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Ja asså, svaren… de var ju…. När jag klickade på det jag ville säga, det var ju väldigt så här, 

det var ju inte abstrakta dialoger direkt, utan det var ju liksom det jag ville säga. Men, ah, när 

jag tog wit hade jag väl haft lite mer roligt. Mer åt typ, inte nödvändigtvist skämt men mer 

smarta dialoggrejor och lite sarkasm. Men annars tycker jag att det funkade ganska bra 

alltså. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Inte direkt. 

Du är nöjd med dina val? 

Ja. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Ja, det tycker jag. Det tycker jag inte var några problem alls. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

Ja, till viss del, för det var svarsalternativ som jag tyckte passade med den vision jag hade i 

huvudet av hur min karaktär skulle agera. För jag ville vara en sån som söker ny information, 

som vill utforska, och ta reda på hur allting funkar liksom. Och då tyckte jag att det fanns 

alternativ som var just då låste bakom mitt attribut som var lite mer så här man är ärlig och 

man vill veta mer och man berättar precis var det är man är här och gör liksom. Man håller 

inte så mycket hemligt. Det tyckte jag kändes passande. Och alltså... det var ju lite…. Hade 

jag kunnat slänga ut de där fem poängen hur jag vill, skulle jag nog delat upp det lite mer 

mellan wit och understanding. 

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att se de val som inte var 

tillgängliga för dig? 

Personligen så skulle jag inte vilja ha det, för jag vet att jag stör mig på det när jag spelar typ 

Mass Effect, eller såna grejer, att jag har ett val där som jag inte kan välja. Och det stör jag 
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mig på i sånna fall istället för att tycka, ’oh vad intressant då kanske jag ska ta den nästa 

gång’. Jag tycker hellre om att utforska saker. 

När du säger att du stör dig på det, har du tänkt på just varför? 

Därför att jag inte kan välja. Jag vill kunna välja de ibland, för ibland är de bättre.  
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Informant G 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Spelet handlar om spelarkaraktären som är trött på sitt nuvarande liv och söker spänning 

någon annanstans. Och vandrar norr, och stöter på monster, eller ett farligt monster och får 

lära att skogen är infesterad eller vad man ska säga. 

Vad tyckte du om den gamla mannen? 

Han verkade undersöka någon flod som innehåller mystiskt, några mystiska krafter eller vad 

man ska säga. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Ah, det skulle jag säga. Absolut. Det fanns ju lite olika alternativ det var ju, någorlunda, det 

var ju mer nyanser på svaren. Att man ställde ungefär samma sak på olika sätt liksom. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär?´ 

Ja, det hade varit intressant och kanske… jag höll ju med den här gamla mannen ganska 

mycket, och hade varit roligt att se om han varit mer till tillbakadragen kanske. Men, inte i 

karaktärsskapandet tror jag. Det var jag nöjd med. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Ja, absolut. Det här som när man frågar om byborna till exempel, att han hintar på flera 

olika är ju ganska typiskt så här för man ska få liksom, ’jag tyckte att den här personen är 

vettig liksom, den vill jag ta kontakt med’. Till exempel, hade jag valt och ha en strenght i 

början på karaktären, en liten mer brawler tänker jag då, då kanske jag hade velat prata med 

den här militär, eller ah, den som har, liksom den snubben. Det kändes som det fanns en 

tanke bakom dialogen, rent spelmässigt alltså. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

Vissa saker passar bra, vissa saker passade mindre bra. Det är ju då som jag tog andra 

alternativ. 

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att gömma de val som 

inte var tillgängliga för dig? 

Jag föredrog wit-valen, så även om jag hade haft tillgång till de andra, så hade jag valt wit 

tror jag. Men ja, det är spännande och… som sagt om jag hade tagit en mer passiv 

frånvarande så kanske några andra hade varit mer lämpande. Jag reflektera över dem och 

ändå, i dem här fallen tyckte jag att wit var bäst, men det gjorde ändå att wit kändes rätt för 

mig då. Det är kul att se, nu blev jag ju ganska…. Jag blir i alla fall sån när jag spelar Mass 

Effect, blir jag lite så här, ’aja, har jag en liksom skill som tillåter mig att välja ett val så 
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tenderar ju det att vara mer lönsamt. Eller liksom, på något sätt. Från min erfarenhet så 

brukar jag hålla mig mer åt de valen då.  
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Informant H 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Spelet handlade om att det var en liten by som råkade ut för, som är omgiven av en skog, 

som råkade ut för gamla creatures som kom ursprungligen från, jag vet inte om det var ett 

experiment eller curse, men de härstammade ifrån något gammalt och mummifierat typ. 

Och de rörde sig i packs nästan som om de var commanded och de var inte särskilt smarta av 

sig, så det gick att outsmart them. Och det var en sån här gammal gubbe som då försökte ta 

reda på mer information om de här, för att komma på ett sätt att kanske göra sig av med 

dem. Sen, min karaktär då. Hon var lite mer noble och educated och hade fått reda på att de 

behövde hjälp. Hon var väldigt smart också. Witty. Så hon stack för att hjälpa, i den här 

snöstormen träffade hon gubben. Var lite cautious ifall han var någon gammal elak trollkarl, 

men det var han inte, han var bara en snäll gammal gubbe som ville ha hjälp. Så… man 

öppnar upp sig för honom mer och fick reda på den informationen han hade om the 

creatures och så bestämde man sig för att berätta att man var där för att hjälpa. Sen var man 

badass och dödade dem of course. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Asså, det kändes som att det var tillräckligt många val som man fick välja mellan. För sin 

egna respons. Så att man kunde känna att man ändå hade nån form utav kontroll. Och som 

passade ens karaktär, som man hade, en persona som man hade i huvudet. Och sen var det 

lite extra kul när det fanns vissa svar som var beroende på vad för val man hade gjort, så här 

wit och sånt. Det var nice. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Jag hade ganska velat skapa nya karaktärer för att se hur dialogen skulle ändra sig. Men, jag 

är ändå väldigt nöjd med den jag gjorde. Om spelet hade fortsatt så hade jag fortsatt spela på 

den här karaktären och inte gjort en ny. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Ja, det tror jag. Den här gamla gubben kändes väldigt levande. Och som sagt, att man hade 

så många val gjorde att man kunde liksom följa sin persona till sin karaktär som man hade i 

huvudet, så att allt kändes väldigt naturligt. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

Det skulle jag säga. Wit är ju en lite sån här som kan vara både att man är… vad ska man 

säga… antingen lite smart och kan lura folk, eller att man är rolig liksom, har humor typ. Det 

var ju lite blandat här. Det är ju så det brukar vara i spel.  

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att se de val som inte var 

tillgängliga för dig?  
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Nej. Jag tror att…. Om det hade funnits där och jag inte kunnat välja dem, hade det nog gjort 

mig bara irriterad och det kändes, nej det hade varit konstigt. 

Det hade stört din upplevelse?  

Det hade fått mig att ifrågasätta ifall jag valde rätt, från början när jag skapade min karaktär. 

Så varje gång ett sånt val hade kommit upp, skulle jag nog tänkt, ’fan, jag skulle tagit strong 

istället. Och där är den, den passar mycket bättre med de här andra bättre.’ Och då hade jag 

blivit sur för att strong hade passat min karaktär i mitt huvud bättre. 
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Informant I 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Det var en liten mysterisk figur som, vad ska man säga, en noman som jag spelade som. Så, 

ah, träffade man den här mysteriska herren i skogen. Han sa att han var där för att forska, 

och att varelserna i skogen attackerade byn. Man ville hjälpa till. Och, ah. Det var något 

mysteriskt som hände i skogen. Magi kanske. Som ett överliggande monsterhot som, 

eftersom det inte fanns någon bild på det, känns mysteriskt, de här varelserna. Nått som 

finns i skuggorna. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

För det mesta. Det var nån replik där jag sa, ’I’m Dormi’ eller ah, mitt namn då. Jag vet inte, 

det känns som han inte reagerade. Eh. Det var typ…. När man bara säger sitt namn, att jag 

uppfattade den repliken som lite mer aggressiv 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Nej, jag tyckte det funkade. Inget jag riktigt tänkte på.  

Inget i själva dialogen som du hade velat välja annorlunda? 

Nej, inte precis. De som jag valde funkade. 

Och de val som du fick från attributen, de fungerade också? 

Eh, ja. Jag fick en personlighet som följde attributen ganska bra, tyckte jag. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Jag hade velat haft mer, men annars tyckte jag att det funkade. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

Jag tyckte de gav mig repliker med personlighet, mer än de neutrala svaren. Annars är jag 

inte så säker. Jag tror att de passade, men eh, jag vet inte. Känner mig lite osäker på just den 

delen. 

När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att gömma de val som 

inte var tillgängliga för dig? 

Det skulle varit att föredra, känner jag. Eh, det skulle väl hjälpa, ifall jag hade tänkt spela det 

igen. Om vi säger att jag ser att en av de andra grenarna, då kanske jag börjar satsa på den 

framöver fast jag inte kan ta den just nu. Den här gången. Om du förstår vad jag menar? Man 

kanske ändrar sin personlighet över tid, så att säga. Om det vore ett större spel, eller något.  
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Informant J 

Kan du berätta för mig vad spelet handlar om, och vad din karaktärs roll i spelet var? 

Spelet handlar om att man träffar en gubbe ute i en snöstorm, och det kommer några sorts 

alkemiska monster och attackerar den och min karaktär slåss mot de då. Och tar död på dem 

och fightar bort dem. Sen blir man inbjuden till gubbens hem där man får reda på mer om 

den staden man kommit till och om vad som hänt run omkring den och de fienderna som 

finns utanför helt enkelt. Min karaktär var i det här fallet en, jag tänkte mig att det var en 

stark och hjälpsam person med ganska hög moral som vill finnas där och hjälpa till och ser 

på världen rätt positivt. Min karaktär kom dit för att hjälpa till och ta reda på vad problemet 

var i och med att det har skickats brev ned till mig där nere. 

När det kommer till dialogen, kände du att dina val reflekterade det som du ville göra i 

spelet? 

Ja. 

Kände du att svaren gav en bra representation av det du förväntade dig skulle hända? 

Delvis. Jag tyckte att det var ungefär så som jag hade tänkt mig ifrån det jag bestämde mig 

för. Jag antog att en karaktär med styrka skulle ha liknande dialogval, men jag valde 

framförallt de valen som för min karaktär på grund av att jag ville ta reda på lite mer på vad 

exakt som var unikt för den… för karaktären mer så. I vissa fall hade jag kunnat tänkt att 

svara andra saker också, men jag var intresserad av vad den karaktären jag byggt skulle 

svara. Om du förstår vad jag menar. 

Skulle du nu i efterhand välja något annat val vid något tillfälle? Skulle du bygga en annat 

sorts karaktär? 

Jag skulle gärna vilja testa att svara alla saker. Bara för att se vad man får för svar, om man 

hade tiden och så. Men jag är ganska nöjd med det jag, de svaren jag fick. Men jag tycker om 

att undersöka alla vägar och hade därför gärna inte haft något emot att spela det igen och 

testa de andra vägarna för att få reda på vad det annars hade fått för svar. 

Hur trovärdig som ett riktigt rollspel tycker du att spelet är, baserat på din tidigare 

erfarenhet av genren? 

Jag tycker att det känns trovärdig. Det är lite stavfel, men jag tycker det känns trovärdigt. 

Man förstår att det ska vara combat och liknande grejer som fyller ut det mer, men för en 

dialog tycker jag att det fungerar bra. Som det ska göra. Som jag förväntade mig och som 

man förväntar sig av ett rollspel. 

De val som du fick tillgång till på grund av din attribut (wit, understanding eller power), 

kände du att dessa tillät dig spela en sådan karaktär som du ville skapa i början?  

Ja. Jag gillade att det inte kändes så väldigt aggressiv, för i många fall kan power-valet i 

rollspel, tycker jag i min erfarenhet, vara väldigt aggressiva. Så jag tyckte om att det inte 

kändes så aggressivt och att den kändes mer som att den var utåtriktat och bestämt, typ. Och 

jag gillade det, det passade den karaktär jag tänkte mig. 
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När du tog dig igenom dialogerna, hade du velat haft möjligheten att se de val som inte var 

tillgängliga för dig? 

Jepp. Som tidigare sagt, jag tycker om den sortens… jag tycker om att veta vilka val som 

finns tillgängliga, inte för jag själv behöver spela det utan för att det är intressant att veta 

’okej här skulle jag kunna, här finns det något annat, det ger en bild av, det ger en helhet av 

spelet, och man får en bättre bild av vad mer som skulle erbjudas. Det gör mig mer 

intresserad av att kanske spela det en gång till. Det gör mig mer intresserad av att gå och 

kolla upp saker extra, och skulle det vara ett fullt spel till exempel. Som till exempel Telltale-

spelen, i det fallet jag spelar, eller Life is Strange, som är liknande spel, i alla fall för deras 

dialoger och val. Då hade jag gärna spelat igenom de på mitt sätt och sen så vill jag gärna 

kolla upp vad som hade hänt om jag gått andra vägar, och att visa dialogvalen gör det ju 

enklare att veta vad som finns. Intresserar en i det mer. Skulle jag säga. Så jag hade gärna 

velat haft det. Men jag dör inte om jag inte gör det. Jag tycker båda funkar. Men jag gillar 

personligen att kunna se. 

Vill du förtydliga varför du vill se otillgängliga dialogvalen? 

För jag vill ha en överblick. 

Varför vill du ha en överblick? 

Jag tycker om att utforska spel. Det är en sak jag gillar mycket. I spel, jag går gärna in på 

detaljer och letar efter saker, lär mig saker om världen, och det här då tillåter då mig att veta 

att okej, det finns andra val, det finns andra saker som skulle kunna hända i den här världen 

för min karaktär. 


