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Sammanfattning 
 

Studien gick ut på att undersöka hur hand- och armgester kan påverka hur spelare tar till sig 

information i en rollspelsdialog och vilken typ av hand- och armgester, ”kompletterande” eller 

”ikoniska”, spelare föredrar och varför. Detta gjordes via skapandet av tre olika animationer 

baserade på teorier om gester, ”ikoniska” och ”kompletterande” gester. Tre animationer 

skapades, en för varje teori och en ”generisk” animation. Animationerna tillsammans med 

ljudlagd dialog lades upp på rollspelsforum i form av en online-enkät. Resultatet av enkäten 

visade att spelare föredrog den ”kompletterande” dialogsanimationen och påverkan på spelare 

syntes i att de tyckte det var lättare att förstå åt vilket håll en karaktär ville att spelaren skulle 

ta sig. Det var även större förståelse överlag genom dialogerna när extra gester fanns med.  

Nyckelord: Gester, animation, dialog, kroppsspråk. 
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1 Introduktion 

Det här arbetet har undersökt gesters påverkan i samband med dialog hos spelare i ett RPG-

spel. Det finns mycket forskning angående hand- och armgesters påverkan hos människor i 

samband med tal. Vad det inte finns så mycket forskning om är dessa hand- och armgesters 

påverkan i spel. Från erfarenhet så kan dialogerna i många RPG-spel vara svårtolkade och 

man behöver ofta i efterhand titta på en uppdragslogg eller liknande för att helt förstå vad man 

skall göra och vart man skall gå. Det här arbetet har gått ut på att undersöka om det går att 

göra dessa dialoger lättare att förstå med hjälp av extra gester. Med hjälp av tidigare forskning 

kring gester och rörelseteorier för animation så har tre olika animationer skapats, två med 

extra gester och en utan. De två teorier som har använts vid skapandet av animationerna har 

varit ”kompletterande” och ”ikoniska” gester. De ”kompletterande” gesterna är gester som ger 

samma information som det som sägs verbalt, och ”ikoniska” gester är gester som ger 

information utöver det som sägs verbalt. 

Den frågeställning som undersökts har varit gesters påverkan på spelare i rollspelsdialoger. 

Mer specifikt så har studiens frågeställning varit hur hand- och armgester kan påverka hur 

spelaren tar till sig information i en rollspelsdialog? Och vilken typ av hand- och armgester, 

”kompletterande” eller ”ikoniska”, föredrog spelaren och varför? Dessa frågor har besvarats 

med hjälp av animationer tillsammans med ljudlagd dialog som har lagts upp i form av en 

enkät på diverse rollspelsforum för att nå målgruppen RPG-spelare. En kvantitativ 

undersökning valdes för att den på bästa sätt skulle hjälpa till att svara på frågeställningen. En 

egen dialog skrevs och spelades in för att kunna anpassas till de två teorierna angående gester 

och anpassas till animationerna.  

Enkäten fick in 52 svar varav 51 svar var användbara för att kunna dra en slutsats. Enkäten 

var helt på engelska då forumen som den lades ut på var internationella och respondenterna 

som svarade på enkäten var från olika länder. Enkäten innehöll bakgrundsfrågor om 

respondenternas ålder, hemländer, spelvanor och om de tidigare studerat spelutveckling. 

Sedan fick respondenterna se de tre olika dialoganimationerna med medföljande följdfrågor 

för att få information som var till hjälp för att svara på frågeställningen i det här arbetet.       
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2 Bakgrund 

Dialoger via text och ljud finns numera i nästan alla digitala spel i någon form. Dessa är till för 

att förmedla information till spelaren och ge mer inlevelse än via enbart textrutor med ren 

information. En genre av spel där dialoger blir extra viktiga är i rollspel, då dessa skall dra in 

spelaren i den fiktiva värld de utspelar sig i. Med detta kommer även att de karaktärer man 

har en dialog med skall kännas levande, och det uppfyller man med hjälp av animation. I spel 

som nu är några år gamla så hade animationerna hos icke spelbara karaktärer en tendens att 

vara rätt så stela. Detta har dock ändrats, allt med att nya tekniker för att skapa animation har 

blivit mer tillgängliga. Då spel ofta innehåller flera hundra, ibland tusentals, animationer, som 

kan ta lång tid att skapa, gör man ofta inte mer än vad som absolut är nödvändigt för att spelet 

skall fungera och se bra ut. Animationer som då kan bli lidande är tillexempel 

dialoganimationer som inte är lika viktiga som att springa och slås etcetera. 

Dialoganimationerna brukar oftast vara någon handgest tillsammans med genererade 

ansiktsanimationer för att visa att karaktären pratar med spelaren. Ett spel där det lades ner 

mer tid på dialogerna är ”The Witcher 3: Wild Hunt (2015)”, se figur 1, som har en stor mängd 

dialog utan att tappa kvalitén. Detta uppnådde utvecklarna genom att skapa ett system för att 

bygga upp dialoger genom färdiga poser och rörelser som sedan dialogdesigners satte ihop 

tillsammans med ljudfiler för att de skulle få kompletta dialoger.  

Figur 1 Exempel på dialog med tillhörande handgester från The Witcher 3: 
Wild Hunt (CD Projekt RED, 2015) 

En sak som saknas i The Witcher och även de flesta andra rollspel är dialoger där gesterna är 

mer anpassade till vad som sägs. Från erfarenhet så kan spel vara dåliga på att endast via 

dialogen göra det helt klart vad det är man skall göra härnäst. Det är här animationerna hos 

en karaktär kan komma till stor nytta. Mer än att bara vara där för att ge liv åt en karaktär så 

kan man, likt i verkligheten, använda sig av gester för att förtydliga budskapet. Istället för att 

när man i ett spel får ett uppdrag som går ut på att man skall ta sig till en plats man inte varit 

på tidigare blir tvungen att läsa igenom uppdraget igen, titta på en karta åt vilket håll man 

skall gå, så pekar karaktären man haft en dialog med åt vilket håll man skall gå under tiden 
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som karaktären berättar om vad denne vill få gjort. En sådan enkel extra gest kan göra 

dialogen mycket tydligare och mer lättförstådd utan att använda extra textrutor och pilar som 

blinkar på skärmen som potentiellt kan bryta spelarens immersion, det vill säga känslan av att 

vara helt uppslukad av en annan verklighet (Kücklich, 2006, s.108). Tidigare forskning inom 

området gester visar att gester har en stor påverkan på hur människor tar upp information 

(Hostetter, 2011, ss. 297-315). Ett spel där de i vissa fall använde sig av gester för att förtydliga 

det som sas är ”Monster Hunter: World (2018)”, se figur 2, där de i början av spelet skulle 

guida spelaren runt. De gjorde detta med hjälp av en karaktär som visade vägen, men 

karaktären gjorde mer än att bara gå framför spelaren, karaktären vinkade åt en att följa efter 

och pekade på saker som var viktiga för spelaren.  

 

Figur 2 Exempel på dialog med ”kompletterande” gest från Monster Hunter: 
World (Capcom, 2018) 

Det här arbetet handlade om att ta reda på hur ledande hand-och armgester i samband med 

dialog kunde påverka hur spelaren tog till sig information, till skillnad från dialog utan extra 

gester. Detta för att se om det med dessa gester gick att göra dialogen tydligare för att 

eventuellt hjälpa spelare som har svårt med språk och dyslexi eller andra funktionsvariationer 

att uppta informationen som förmedlades.  

Den praktiska delen av arbetet bestod av skapandet av tre animationer. Två med, respektive 

en utan hand- och armgester tillsammans med egenskapad dialog, samt en pilotstudie för att 

testa om animationerna fungerade för den valda frågeställningen. 

Arbetet var avgränsat till att titta på kroppsspråk, framför allt gestikulering med armar och 

händer och dess användning i rollspel, och mer specifikt i tredjepersonsrollspel, vid givandet 

av uppdrag från icke spelbara karaktärer (NPC, Non-player character) då det är en vanligt 

förekommande dialog i dessa spel.  

Metoden som användes vid undersökningen var en kvantitativ enkätundersökning där 

animationerna inkluderades i en enkät och som publicerades på rollspelsforum.  
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För att kunna utföra den här undersökningen så behövdes en förståelse för teorier kring 

kroppsspråk och då framför allt gestikulering med armar och händer. Följande underkapitel 

går närmar in på gesters påverkan hos människor och hur handgester kan användas för att 

förmedla information, samt hur kroppsspråk och animation är kopplade till varandra.       

2.1 Kroppsspråk och animation 

Borg (2008) hävdar att människors kroppsspråk säger mycket om hur vi är som personer och 

hjälper till när vi vill förmedla information och känslor. I samband med att vi pratar med 

någon så förmedlas information via vad vi säger, men även genom vårt kroppsspråk, ibland 

förmedlas mer information via kroppsspråket än via vad som sägs. Vi människor tar även upp 

information lättare via det vi ser snarare än vad vi hör. En persons kroppsspråk består av flera 

olika saker, så som en persons ställning, ansiktsuttryck, tonen i rösten, ögonrörelser och 

gester. Alla dessa saker är sådant som vi för det mesta gör omedvetet och som människor runt 

omkring oss plockar upp som information om oss. Det finns några saker som kroppsspråk 

kommunicerar extra bra, så som acceptans och avslag, tycke och missnöje, intresse och 

uttråkning, sanning och bedrägeri (Borg, 2008, ss. 15-22). Kroppsspråket är också viktigt i 

animerade scener för att sätta tonen i en scen. Om kroppsspråket inte matchar tonen i en 

dialog så känns animationen felplacerad och kan upplevas som mindre immersiv.  

Att gester och kroppsspråk ser olika ut, och kan tolkas på olika sätt runt om i världen är något 

som är viktigt att ta med i beräkningen när man skapar animationer, särskilt om människor 

från flera länder är mottagare av det man förmedlar. En gest i ett land kan ha en helt annan 

betydelse i ett annat, och då gesterna och kroppsspråket i det här arbetet var till för att göra 

det lättare att förstå informationen som förmedlades var det viktigt att så få missförstånd som 

möjligt uppstod på grund av valet av gester och kroppsspråk. Med hjälp av boken ”Bodytalk: 

The Meaning of Human Gestures, (Morris, 1994)”, som är en guide baserad på 

fältobservationer från över 60 länder, så kunde dessa missförstånd undvikas genom att välja 

gester som hade en så universell betydelse som möjligt.      

När det kommer till spelkaraktärer så är det till stor del via kroppsspråket som karaktärens 

personlighet gestaltas. Hur de animeras är därför viktigt för att skapa intressanta karaktärer. 

Som animatör finns det vissa riktlinjer som är bra att följa vid skapandet av karaktärer som 

skall ha vissa personligheter eller påvisa specifika känslor. Ett av dessa rörelseramverk är det 

av Rudolf Laban (Newlove, J. & Dalby, J., 2004) som tar upp vad för stil en rörelse har genom 

att definiera rörelsen inom en av åtta effort shapes, vilket är en kombination av vikt, rum och 

tempo. Dessa effort shapes kan sedan användas för att lättare skapa en viss personlighet. Det 

här arbetet har däremot specifikt tittat på en karaktärs gester, vilket är en stor del av en 

karaktärs kroppsspråk.  

Det som var viktigt här för arbetet var att vid skapandet av animationerna att använda rätt 

kroppsspråk som passade till den dialog som användes. Detta så att inte kroppsspråket blev 

det som testpersonerna fokuserade på om det gav signaler som inte stämde in på hur 

karaktären borde bete sig i förhållande till dialogen. Det var här Labans effort shapes kom till 

stor hjälp då de redan definierade vad för rörelsemönster en karaktär borde ha beroende på 

personligheten och känslotillståndet. Även Morris guide var ett sätt att stärka 

känslotillståndet hos karaktären genom att använda rätt gester för vad som skulle förmedlas.  
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2.2 Gester 

2.2.1 Gester – händer och armar 

I verkliga livet har gester en stor påverkan på oss människor i samband med tal. Tidigare 

forskning har dock varit splittrad angående om gester har någon påverkan alls. Enligt 

Hostetter (2011, ss. 297-315) som tittat på tidigare forskning så har gester definitivt en 

påverkan på människor. Gester påverkar oss på många olika sätt och det här arbetet kommer 

att titta på händer och armars effekt i samband med tal. Händer och armar är de kroppsdelar 

som mest förknippas med gester när det är i samband med dialog då dessa är tydligt synliga 

hos den som talar. Det finns två huvudsakliga forskningsteorier om när gester har störst 

påverkan på hur effektivt en lyssnare tar upp information. Dessa är när gester kompletterar 

det som sägs, att gesterna ger information som inte sägs, och att gesterna ger samma 

information som det som sägs. Det här arbetet kommer att fokusera på gester med armar och 

händer då dessa är lättast att upptäcka i spelkonversationer då resten av karaktären som talar 

för det mesta är stillastående, sittandes eller liknande. Hos animerade karaktärer är det viktigt 

att få bra siluetter när karaktärer rör på sig för att göra karaktärerna mer lättlästa. Detta gör 

att armrörelser behöver vara stora rörelser som går utanför kroppen för att synas bättre, vilket 

gör gester med armarna lättare att se. 

Handgester är ofta använda i samband med tal för att försöka förmedla vad som sägs på ett 

tydligare sätt. Dessa gester kan se ut på olika sätt då de varierar i hur avancerade gesterna är. 

Det finns två olika teorier om hur gester fungerar bäst i samband med tal. En av teorierna är 

att gester fungerar bäst när de förmedlar samma information som den som sägs. Den andra 

är att gester fungerar bäst när de förmedlar information utöver vad som förmedlas via tal. 

Tester, så som de av Beattie och Shovelton (1999, ss. 1-30), har kommit fram till att bara vissa 

specifika kategorier av ”ikoniska” gester har någon betydelse, och då främst de som på något 

sätt beskriver position och storlek hos ett objekt snarare än hos en handling. Det skall dock 

tilläggas att resultatet av de tester som gjorts inte är definitivt angående vilka ”ikoniska” gester 

som har någon betydelse då utformningen av testen kan ha påverkat resultaten. Men att gester 

som snarare beskriver objekt än handlingar har större påverkan var till hjälp vid skapandet av 

de gester som arbetet använde för att utvärdera gesters påverkan inom rollspel.      

   

2.2.2 Gesters påverkan på minnet 

Gester har förutom sin påverkan på informationsupptagandet även påverkan på minnet. 

Gester kan hjälpa oss att minnas vad någon säger lättare än om informationen hade 

förmedlats med endast tal. Tidigare studier (Breckinridge Church, Garber & Rogalski, 2014, 

ss. 137-158) visar att vi människor lättare kommer ihåg det som förmedlas om det är 

tillsammans med representerade gester. Representerande gester är gester som ger mer 

information till vad som sägs till skillnad från gester som beskriver samma sak som sägs. Detta 

var viktig information för skapandet av animationerna som användes vid testningen då det 

visade att gesterna som skapades inte nödvändigtvis behövde vara gester som förtydligar det 

som sägs utan att det kunde vara gester som gav information utöver vad karaktären sa. 

Det finns dock forskare som säger att information förmedlas bäst när både tal och gest 

förmedlar samma information. Resultaten av deras test var att gester som förmedlar 

detsamma som vad som sägs, ”ikoniska” gester, gör att man tar upp informationen mycket 

snabbare än med enbart tal. Detta visar att till skillnad från gester som skall vara ”ikoniska” 
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så har ”kompletterande” gester en positiv inverkan på hur lätt vi minns vad som förmedlas via 

tal. Kelly, Maris och Özyürek (2010, ss. 260-267) menar att när vi ser gester i samband med 

tal som förmedlar en annan information än den som sägs så tenderar vi människor att bara 

minnas en av de två informationskällorna vilket gör att vi inte lika lätt minns vad som sagts. 

Arbetet fokuserade på att testa båda dessa teorier, ”kompletterande” och ”ikoniska” gester för 

att ta reda på vilken som spelare föredrog.  
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3 Problemformulering  

Dialoger och konversationer är vanligt förekommande i spel, vissa spel inom genrer som 

rollspel och tungt storydrivna spel kan ha flera timmar dialog. Med så mycket information 

som förmedlas till spelaren så är det viktigt att informationen är lätt att ta till sig. 

Informationen förmedlas på flera olika sätt, främst via text, men även via ljudlagda dialoger, 

oftast på engelska. Men det finns fler sätt att uttrycka sig på än bara genom text och tal, 

kroppsspråket hos en individ kan förmedla mycket information. Vilket kroppsspråk en 

karaktär förmedlar i samband med en dialog kan därför ha en stor effekt på hur spelaren tar 

till sig informationen. Att alla inte kan ta del av ett spel på grund av språksvårigheter eller 

andra funktionsvariationer är synd då spel borde vara tillgängliga för alla. Att genom 

animation och gester underlätta informationsintaget vid dialoger gör att fler kan ta del av vad 

som förmedlas. Arbetet tittade på hur de två olika teorierna om gesters påverkan (Hostetter, 

2011) fungerade i en speldialog.  

Om det visade sig att dialoger med extra ”kompletterande” gester var lättare att förstå än 

dialoger med ”generiska” animationer så kan man med små medel göra det lättare för fler att 

ta del av spel som inte har möjlighet att översättas till fler språk än engelska. Detta ligger till 

grund för arbetets syfte som handlade om att ta reda på hur ledande hand-och armgester i 

samband med dialog kan påverka hur spelaren tar till sig information, till skillnad från dialog 

utan extra gester.  

Arbetets frågeställning löd: Hur kan hand- och armgester påverka hur spelaren tar till sig 

information i en rollspelsdialog? Och vilken typ av hand- och armgester, ”kompletterande” 

eller ”ikoniska”, föredrog spelaren och varför? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 

Den artefakt som hjälpt till att testa människors uppfattning av hand- och armgester och deras 

informationsupptagande i spel har varit i form av tre karaktärsanimationer. Karaktären som 

animerades var en 3D-modellerad karaktär utan ansiktsanimationer och karaktären 

porträtterade en man.   

Animationerna var utformade så att det fanns en animation som var utformad efter 

”generiska” dialoganimationer från rollspel och sedan samma animation med 

”kompletterande” och ”ikoniska” hand- och armgester som är de två olika teorierna inom 

gesters påverkan (Hostetter, 2011). Animationerna kombinerades med ljudklipp av dialogen 

för att matcha det sätt som gester fungerar på i verkligheten så nära som möjligt. Det fanns 

tre animationer, två med och en utan ”kompletterande” och ”ikoniska” gester. Dialogerna och 

animationerna var formade efter en typisk rollspels-dialog och baserades på spel som The 

Witcher 3: Wild Hunt. Dialogernas ljud var egenskapade för att passa testets utformning och 

animationer. Det vill säga att de var inspirerade av uppdrag som icke spelbara karaktärer 

förmedlar i rollspel, så som att de ber spelaren att ta sig någonstans för att hämta upp eller 

utföra något, för att sedan återvända. Vad som skulle sägas och vad för animationer som 

passade till vad som sas behövdes genomarbetas flera gånger för att få fram en helhet som 

fungerade för att få ett resultat som gick att utvärdera.  
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3.1.2 Utvärderingsmetod 

Den tänkta utvärderingsmetoden för det här arbetet var en kvantitativ undersökning via 

online-enkäter. Enkäten innehöll först allmänna frågor kring respondenten och dess 

spelintresse som var till underlag för att se om det fanns några mönster bland respondenterna. 

Enkäten inkluderade animationerna i samband med frågor om hur väl testpersonen 

uppfattade informationen som försökte förmedlas i de animerade sekvenserna. Enkäten lades 

ut på diverse forum för RPG-spelare då dessa var vana vid den typen av dialog och hur man 

skulle ”tolka” den vilket gjorde vana RPG-spelare till en intressant målgrupp. Med 

målgrupperna vana RPG-spelare och eventuella andra spelare så gick det att göra jämförelser 

mellan de två för att se om gesters inverkan varierade mellan de två grupperna. Arbetet hade 

som ambition att samla in omkring 80 svar men fick in 52 svar varav majoriteten var vana 

RPG-spelare.  

Anledningen till att kvantitativa online-enkäter valdes som undersökningsmetod var att 

undersökningen gynnades av att få in många svar. Även målgruppen var lättare att nå via 

online-enkäter då enkäten specifikt kunde läggas upp på forum etcetera där personer som hör 

till den tänkta målgruppen befann sig. Enligt Østbye m.fl. (2003) så är en av nackdelarna med 

enkäter att man som undersökare inte har någon kontroll över vad en svarstagare väljer att 

svara och det finns en stor risk att man får in svar som inte är seriösa. En fördel med att 

svarspersonerna är anonyma är att fler kan tänka sig att svara på en enkät och vågar ge mer 

ärliga svar. Författarna nämner även att kvantitativa undersökningar har sin styrka i att det 

kan hålla hög reliabilitet, men kvalitativa undersökningar kan hjälpa till att få en högre 

definitionsmässig validitet. Det en kvantitativ undersökning inte fungerar så bra för är 

komplicerade teoretiska begrepp då det kan vara svårt för testpersonerna att förstå vad som 

testas och undersökaren kan inte ge mer information som vid en kvalitativ undersökning. En 

kvantitativ undersökning är dock effektivare vid insamlingen av data och analysen av data som 

samlats in och medför mindre tolkningsproblem och andra fel. Det arbetet ville ta reda på var 

hur en större grupp spelare påverkades, detta för att kunna dra mer generella slutsatser utifrån 

svaren. Att titta på hur ett fåtal individer påverkas är inte nog för att hitta eventuella mönster 

i spelarnas påverkan av hand- och armgester. Om en kvalitativ undersökning hade genomförts 

så hade man kunnat besvara frågor som gått in mer på djupet över hur gesterna påverkade 

spelare snarare än om och vilka gester som påverkade, vilket inte är vad den här 

undersökningens frågeställning handlade om. Genom en undersökning online kunde svar 

samlas in från respondenter från olika länder vilket stärkte resultatet då det visar att svaren 

inte är specifika på grund av ett land eller en kultur. Det finns även analysmetoder som 

fungerar på väldigt många olika frågeställningar som kunde underlätta arbetet efter 

datainsamlingen.       

Innan den fullskaliga undersökningen utfördes så gjordes en pilotstudie för att se om 

testmetoden fungerade och om svaren gav användbara resultat eller om frågorna i formulären 

behövdes revideras eller om animationerna i sig behövde förbättras.   
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4 Projektbeskrivning  

 Artefakten som skapades skulle hjälpa till att testa människors uppfattning av hand- och 

armgester i samband med rollspelsdialoger, för att se om gesterna kunde hjälpa till att ge mer 

information i relation till en dialog. Detta gjordes i form av tre animationer med olika gester. 

De gester som animationerna testade var ”kompletterande-” och ”ikoniska” gester. De 

”ikoniska” gesterna förmedlade information utöver vad som sas och de ”kompletterande” 

förmedlade samma information som sas genom gesterna. Dessa visades genom varsin 

animation, den tredje animationen var en ”generisk” dialogsanimation som baserades på 

klassiska rollspelsdialoganimationer utan de extra informativa gester som fanns i de två andra 

animationerna.   

4.1 Förstudie 

För att kunna skapa den artefakt som användes för att utvärdera frågeställningen om gesters 

påverkan, behövdes referensmaterial införskaffas och gås igenom för att kunna skapa rätt 

sorts animationer som passade studien och gav ett resultat som gick att utvärdera. Då 

frågeställningen rörde specifikt rollspel så var det naturligt att leta efter relevant material i 

några av de större rollspel som släppts. De spel som gav mest relevant referensmaterial och 

var till störst inspiration för upplägget av animationerna samt dialogen var ”The Witcher 3: 

Wild Hunt” och ”World of Warcraft (2004)”. De två spelen är i sin utformning två helt skilda 

spel, The Witcher är ett singel player spel och World of Warcraft spelas online tillsammans 

med tusentals andra spelare. Båda spelen är rollspel men skiljer sig från varandra på flera 

punkter som var viktiga för utformningen av artefakten. Dialogerna i The Witcher är helt 

ljudlagda och har anpassade ansiktsanimationer och kroppsanimationer för olika dialoger. 

World of Warcraft har inga ljudlagda dialoger utan förmedlar allt med enbart text och har ett 

sett av standardanimationer för all dialog, med rörelser som förmedlar att en karaktär pratar 

med en. Dialogerna i The Witcher ger mer personlighet till karaktärerna då man blir låst i 

konversationerna tills de är över och fokus ligger på dialogen och karaktärerna, men 

dialogerna i World of Warcraft kan lätt skippas och spelarens karaktär blir inte låst i 

konversationen. De delar från de olika spelens dialogsystem som var intressanta för arbetet 

var The Witchers sätt att låsa konversationen och dess kameravinklar och World of Warcrafts 

mer enkla men även tydliga animationer och gester. Det som gjorde att gesterna ifrån World 

of Warcraft var till stor inspiration var att de på ett väldigt enkelt sätt förmedlade exakt den 

information de behövde, det vill säga att man enkelt förstod att en karaktär förde en 

konversation med spelaren utan att någon faktisk dialog pågick. De uppnådde detta genom att 

med enkla handgester och ansiktsrörelsers få karaktärerna att se ut som att de talade med 

någon men hade glömt att aktivera ljudet. The Witchers dialoger liknar mer klassiska 

rollspels-dialoger med dess kameravinklar och var därför viktiga att få med i denna studiens 

artefakt, då frågeställningen undersökte rollspel. Det var en blandning av dessa två sätt att 

animera dialog som gav en lättare men ändå immersiv rollspelsdialogsanimation. 

4.1.1 The Witcher 3: Wild Hunt 

De designelement från The Witchers-dialoger som användes i arbetet var deras sätt att låsa 

kameran och karaktären för en mer filmlik dialog som gav fokus på det som förmedlades. 

Detta gjordes för att spelaren inte oavsiktligt skulle missa gesterna hos den icke-spelbara 

karaktären som gav spelaren informationen. Även hur karaktären rörde på sig och dess sätt 

att förmedla känslor togs från The Witcher som till skillnad från World of Warcraft har 
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anpassade animationer efter karaktärsdrag och känslotillstånd. Att dialogen i arbetet var 

ljudlagda var en direkt inspiration ifrån The Witcher som även det är fullt röstskådespelat och 

lämpade sig därför till arbetet som krävde att dialogen var ljudlagd för att studien skulle gå att 

utföra. Figur 3 är ett exempel på hur en dialog kan se ut i The Witcher. Bilden visar hur 

kameran är låst framifrån på karaktären till höger, som är spelarens karaktär, och att fokus 

blir på dialogen mellan de två karaktärerna.  

 

Figur 3 Exempel på en låst dialog i The Witcher 3: Wild Hunt (2015). 

4.1.2 World of Warcraft   

Det som användes från World of Warcraft var sättet som karaktärerna animeras på när de 

gestikulerar. Karaktärerna har överdrivna gestikuleringar i samband med att animationerna 

skall förmedla att de för en dialog med spelaren. Inspiration har även tagits direkt ifrån 

dialoganimationerna och de gester som fanns med där, då dessa redan på ett bra sätt 

förmedlade dialog utan att vara anpassade till vad som förmedlades, se figur 4. World of 

Warcrats sätt att förmedla dialog genom att spelaren aldrig själv säger något har använts i 

arbetet och den icke-spelbara karaktären har varit den enda karaktären som för dialog. Detta 

skiljde sig från The Witcher där spelarens karaktär har ljudlagd dialog i samband med att man 

talar med en icke-spelbar karaktär. 
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Figur 4 Exempel på en World of Warcraft (2004) karaktär i sin 
dialoganimation. 

4.2 Arbetsprocess 

4.2.1 Val av rigg 

Steg ett i arbetsprocessen med artefakten var att välja rigg att animera med. En rigg är ett 

digitalt skelett som i samband med en modell används att animera med. Kraven som fanns för 

den rigg som skulle användas var att modellen var en man och att ansiktet var utan ögon, mun 

och näsa och att modellen i helhet var lätt att läsa utan extra saker, så som kläder etcetera, 

som störde karaktärens silhuett. Anledningen till att karaktären skulle vara en man var för att 

jag kunde ta referenser från mig själv och att jag kunde spela in dialogen med min egen röst. 

Den rigg som passade kriterierna bäst var en rigg som ingår i en serie av olika riggar med olika 

kroppsbyggnader vid namn Body Mechanic Rigs. Programmet som användes vid 

animationsarbetet var Autodesk Maya (2018).  
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Figur 5 Bild på Body Mechanics riggen som användes i arbetet. 

4.2.2 Dialogen 

Steg två var att hitta dialog som passade för de två olika versionerna av gestikulering, 

”ikoniska” och ”kompletterande” gester. Originalplanen var att använda färdig dialog från The 

Witcher, men då spelet har över 50 timmar dialog så skulle det ta för lång tid att hitta något 

som passade för båda metoderna. Valet blev istället att skapa egen dialog, inspirerad av diverse 

rollspel och anpassad för att fungera för båda metoderna. När första utkastet av dialogen var 

färdigt uppstod ett problem. Dialogen fungerade endast för den ”generiska”- och 

”kompletterande” animationen och inte för den ”ikoniska” animationen, då den gav för mycket 

beskrivande information. Dialogen i sig var tvungen att vara anpassad för de två olika 

metoderna för att animationerna och gesterna skulle fungera tillsammans. Dialogen skrevs 

om och anpassades för de ”ikoniska” gesterna. Dialogen förmedlade fortfarande samma sak, 

men den ”ikoniska” versionen av dialogen var lite mindre beskrivande för att gesterna skulle 

kunna förmedla en del av informationen, enligt ”Beattie och Shoveltons (1999, ss. 1-30)” 

teorier. Dialogen spelades sedan in med egen röst och fungerade för den prototyp som 

användes. Hade omständigheterna varit andra hade en professionell röstskådespelare varit att 

föredra. Dialogen handlade om en man som skulle träffa sin bror vid en taverna, men brodern 

dök inte upp och han bad spelaren att leta efter brodern och gav spelaren information som 

skulle leda spelaren dit brodern hade tagit vägen.  
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Dialogen för den ”kompletterande”- och ”generiska” animationen förmedlade information om 

vart någonting var, hur något var format och hur stor någon var. Detta så att gester som kan 

komplettera vad som sas gick att skapa och teorin testas. 

Manuset för den ”ikoniska” dialogen skrevs om för att ge mindre information angående form, 

plats och storlek så att animationer och gester som gav information utöver det som sas kunde 

användas för att testa den ”ikoniska” teorin och manuset var anpassat för gester som 

förmedlade storlek och position av något, enligt teorierna av ”Beattie och Shovelton”. 

Tabell 1 Tabell över de båda dialogernas manus sida vid sida.  

Kompletterande- och generisk dialog Ikonisk dialog 

- Excuse me, hero! - Excuse me, hero! 

- You look like you´ve seen worse in 

this world. 

-  You look like you´ve seen worse in 

this world. 

- I was supposed to meet my brother in 

the village to the south, a few days 

ago. But no one recalls my brother 

arriving or staying at the Inn. 

-  I was supposed to meet my brother 

in a nearby village, a few days ago. 

But no one recalls my brother 

arriving or staying at the Inn. 

- In fact, no one has seen or heard 

anything from him in a few weeks. 

- In fact, no one has seen or heard 

anything from him in a few weeks. 

- Will you help me find him? - Will you help me find him? 

- There is a camp of thugs and 

mercenaries, not far from here to the 

north. I fear they might know 

something! 

- There is a camp of thugs and 

mercenaries, not far from here. I fear 

they might know something! 

- Please, if you head down there will 

you look for my brother? 

- Please, if you head down there will 

you look for my brother? 

- He wears this medallion in the shape 

of a pyramid and he is tall as a house! 

- He wears a strangely shaped 

medallion and is a well-built man! 

- Find him and you will be well paid. 

 

- Find him and you will be well 

compensated. 

 

 

4.2.3 Designval: Generisk animation 

Steg tre i arbetsprocessen var att skapa animationerna. Tillvägagångssättet som den 

”generiska” animationen animerades på var att med den ljudlagda dialogen som grund posera 

karaktären i ett antal nyckelposeringar genom hela animationen. Då animationen skulle vara 

”generisk” och inte använda sig av mer beskrivande gester hade animationens gester 

inspirerats av handgester som är vanliga vid normala riktiga konversationer och efterliknade 

de animationer som användes i dialogerna i World of Warcraft. Flera av poseringarna och 
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gesterna var inspirerade av gester från Morris (1994) bok Bodytalk: The meaning of human 

gestures. Så som gesten att rycka på axlarna när man inte vet något, se figur 6. Modellens 

kroppsspråk skulle efterlikna en manlig karaktär som var lätt oroad, vilket passade dialogens 

ton och man såg detta genom att karaktären satt ihopsjunken och stödde sig mot lådan som 

han satt på. Originalplanen var att karaktären skulle vara utan ansiktsrörelser men beslutet 

togs att röra hakan upp och ned för att simulera att karaktären talar. Fokus blev trots detta 

inte på ansiktet då modellen var utan ögon att fokusera på. När modellen hade poserats genom 

hela dialogen användes denna bas för att skapa animationerna med ”kompletterande”- och 

”ikoniska” gester. 

  

Figur 6 Bild på axelryckning från den ”generiska” animationen och exempel 
från boken Bodytalk:The meaning of human gestures (1994, s. 200).  

4.2.4 Designval: Animation med ikoniska gester 

Gesterna som var till för att förmedla mer information, det vill säga de ”ikoniska” gesterna var 

utformade på samma sätt som de ”kompletterande” gesterna men anpassade att passa till en 

kortare, mindre informativ dialog. Till skillnad från den ”generiska” animationen så var 

gesterna i både den ”ikoniska” och ”kompletterandeanimationen” mer informativa och 

inspirerade av gester från Morris (1994) bok Bodytalk: The meaning of human gestures. En 

av gesterna var en pekande gest, se figur 7, som användes för att ge mer information om vart 

något var. Att en gest som ger information om vart något fanns ingick var för att uppdrag i 

rollspel, som går ut på att man skall ta sig någonstans är ett av de vanligaste uppdragen. 

Specifikt denna gest fanns med i animationerna då den från erfarenhet är den gest som i 

rollspel ger den mest användbara informationen, i och med att spelare i många fall behöver ta 

sig från ett ställe till ett annat och den informationen brukar inte förmedlas via 

dialoganimationer utan snarare via användargränssnitt, så som kartor.   
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Figur 7 Bild på pekande gest från den ”ikoniska” och ”kompletterande” 
animationen och exempel från boken Bodytalk: The meaning of human gestures 

(1994, s. 85).  

4.2.5 Designval: Animation med kompletterande gester 

Animationen med de ”kompletterande” gesterna var likadan som den ”generiska” utöver de 

gester som skulle ge mer information som var likadana som gesterna i den ”ikoniska” 

animationen. Det som skiljde den ”kompletterande” animationen från den ”ikoniska” var 

dialogen. Dialogen var längre och var densamma som i den ”generiska” animationen. 

Animation skiljde sig i övrigt inte mycket från den ”ikoniska” animationen. Designvalen var 

detsamma och gesterna har endast anpassats till dialogen för när de skulle utföras.  

4.2.6 Den färdiga artefakten och en reflektion kring arbetet 

För att se den färdiga artefakten i form av dess tre animationer se appendix A. Följande är 

några bildexempel i en tabell från de tre animationerna och hur gesterna fungerade 

tillsammans med dialogen. De rödmarkerade orden var de ord som gesterna skulle förstärka 

och ge mer information om. 
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Tabell 2 Tabell som visar gesternas funktion i samband med dialogen. 
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Figur 8 är en bild på hur scenen såg ut i sin helhet med en enkel miljö för att få helheten i 

scenen att kännas som om den kom ifrån ett rollspel. 

 

Figur 8 Bild från animationen med de ”kompletterande” gesterna. 

Det fanns vissa aspekter av utförandet som möjligtvis kan ha gett ett resultat som avvek från 

det förväntade, så som att dialogen inte var tillräckligt genomarbetad. Manuset för de två 

dialogerna var eventuellt för lika och detta kan ha lett till att respondenterna inte såg någon 

skillnad mellan de två olika animationerna och teorierna. Detta kunde då leda till att svaren 

som samlades in via enkäten inte gav ett väntat resultat. Då dialogen var det som skiljde de 

två teorierna, inte gesterna som användes för att ge mer information, så var det viktigare att 

dialogen var genomarbetad och anpassad för både den ”ikoniska”- och ”kompletterande” 

teorin. Med den egeninspelade dialogen fanns det en risk att uttalet och kvalitén gjorde att 

respondenterna lade fokus på dialogen och missade gesterna och helheten. När det kommer 

till animationerna var dessa gjorda för att vara så enkla som möjligt så att gesterna stack ut 

från resten av karaktärens rörelser och därmed blev lätta att urskilja och svåra att missa, 

risken med detta var att animationen och scenen inte blev tillräckligt immersiv. Valet att 

animera hakan för att imitera tal gjordes sent i processen efter att det var svårt att få en känsla 

av att karaktären var den som talade. Trots att denna extra animation eventuellt kunde dra till 

sig uppmärksamhet så var det en större distraherande faktor att låta bli att animera hakan. 

Med karaktärens enkla animationer och en minimalistisk modell, så minskade riskerna att 

något skulle tolkas på fel sätt. Hade karaktären varit en fantasykaraktär iklädd rustning och 

liknande iögonfallande accessoarer så fanns det en risk att animationerna och gesterna inte 

blir det som skulle ligga i fokus och studien skulle då bli svårare att utföra på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Det fanns även en risk med en minimalistisk modell, och det var att 

animationerna och modellen skulle kännas för cartoony, det vill säga att de kunde kännas för 

tecknade och inte realistiska och kunde även detta bidra till att scenen i helhet blev mindre 

immersiv. Även animationerna och dialogens hastighet kunde vara ett problem. Antingen att 

det gick för snabbt och respondenterna skulle inte hinna ta till sig den information som 

dialogen och gesterna förmedlade eller att det gick för långsamt och respondenterna skulle 

tappa fokus. 
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5 Utvärdering 

Innan undersökningen utfördes så gjordes en pilotstudie för att utvärdera om den valda 

metoden för undersökningen och artefakten, gav användbara svar för att besvara 

frågeställningen. Pilotstudien utfördes på två respondenter och gav förväntade svar som 

kunde användas för att besvara frågeställningen. Upplägget på enkäten fungerade bra och 

respondenterna hade inga större problem med frågorna eller artefakten. Några frågor behövde 

justeras för att göra dem tydligare och ett par frågor behövde läggas till för att ge ett ännu 

bredare underlag för att kunna svara på frågeställningen.  

5.1 Genomförande av undersökning 

Undersökningen genomfördes via en online-enkät, se appendix B. Alla frågor och svar var på 

engelska och har översatts till svenska i rapporten. Innan respondenterna fick svara på 

enkäten så informerades de om att undersökningen var en del av ett examensarbete inom 

spelutvecklingsområdet vid Högskolan i Skövde som undersökte rollspelsdialoganimationer. 

De fick även informationen om att testet tog cirka fem minuter och att alla svar var anonyma. 

Enkätens uppbyggnad bestod av sex sidor, varav första sidan bestod av flera 

informationsinsamlande frågor angående respondenten, så som respondentens ålder, 

hemland, spelvanor, favorit spelgenre och om respondenten tidigare hade studerat 

spelutveckling. De följande tre sidorna bestod av ett klipp på en av de tre animationerna följt 

av frågor angående klippet. Dessa frågor handlade om hur informativ scenen i klippet var och 

varför de tyckte så och om respondenten förstod vad karaktären i klippet ville förmedla och 

hur lätt det var att förstå. Sida sex ställde frågor om vilken dialog respondenten föredrog och 

varför och där fanns även en frivillig fråga angående vad respondenten trodde studien 

handlade om. För att få in svar från den tänkta målgruppen, personer som spelar RPG-spel, 

så lades enkäten upp på två RPG-relaterade sidor, RPG_gamers sektionen på reddit.com och 

på RPG Makers forum.  

5.2 Allmän information kring respondenterna 

Sammanlagt svarade 52 respondenter på enkäten med ett bortfall då den respondenten inte 

var seriös med sina svar, vilket gav 51 användbara svar. Av dessa 51 respondenter var större 

delen från engelsktalande länder med flest respondenter från USA (14 stycken), följt av åtta 

stycken från England och sju från Kanada. Resterande respondenter var utsprida över flertal 

olika länder och kontinenter, så som Australien, Israel, Saudiarabien, Nya Zeeland och 

flertalet europeiska länder. Respondenterna var mestadels 26 år och uppåt med 17 stycken i 

gruppen 26-30 och 18 stycken i gruppen 31+. Fem stycken var mellan 15-20 och 12 mellan 21-

25. På frågan om de tidigare studerat eller studerar spelutveckling svarade nio att de studerar 

eller har studerat spelutveckling i någon form. På frågan gällande vad för genrer av spel 

respondenterna spelade, se tabell 3, så var det blandade svar med många olika genrer. Främst 

spelades RPG-, äventyr-, strategi- och action-spel. 



  

 19 

Tabell 3 Diagram över de spelade genrerna hos respondenterna av enkäten.     

 

Följdfrågan till vad för genrer av spel respondenterna spelade var vilken genrer de spelade 

mest, se tabell 4. Där den genre som spelades mest var RPG spel.  

Tabell 4 Diagram över mest spelade genrer hos respondenterna av enkäten. 

 

5.3 Resultat från undersökningen 

Här nedan presenteras resultaten från enkätundersökningen kring de tre dialoger (generisk, 

kompletterande och ikonisk) som respondenterna fått se och svarat på frågor kring. Då en del 

av frågorna var öppna för fritext så sammanställdes svaren på ett sådant sätt att liknande svar 
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sammanfattats till ett svar som representerar alla liknande svar. Detta gjordes för att inte 

upprepa liknande svar flera gånger. 

 

Generisk dialog 

Den dialog som respondenterna fick se först var den ”generiska” dialogen. Frågan som de 

ombads svara på efter klippet var hur informativ de tyckte scenen var från noll till tio, där noll 

var ”inte informativ” och tio var ”mycket informativ”. Större delen av svaren tyckte att scenen 

var informativ till mycket informativ, se tabell 5. På frågan varför den var informativ eller inte 

informativ gavs svar som:  

”All information som krävs fanns med”. Respondent nr 2.  

”Tillräckligt med info för att veta vad man ska göra” Respondent nr 3. 

”Kort och koncist”. Respondent nr 10. 

Tabell 5 Diagram över hur informativ respondenterna tyckte den ”generiska” dialogen 

(dialog 1) var. 

 

Fråga två angående den första dialogen var om respondenten förstod vad karaktären i klippet 
ville att spelaren skulle göra. 50 personer svarade ja och en person svarade nej och ingen 
svarade kanske. Följdfrågan till fråga två var, om respondenten svarat ja eller kanske, hur lätt 
var det att förstå vad karaktären ville att spelaren skulle göra. Respondenten fick välja mellan 
noll och tio, där noll var lätt och tio var svårt. Majoriteten svarade att det var lätt att förstå 
men det fanns även de som svarade att det var svårt att förstå, se tabell 6. 
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Tabell 6 Diagram över hur lätt respondenterna tyckte det var att förstå vad karaktären i den 

”generiska” dialogen (dialog 1) ville att spelaren skulle göra.    

 

 

Kompletterande dialog 

Den andra dialogen som visades upp var den ”kompletterande” dialogen. Samma frågor 
ställdes till respondenterna som i dialog ett. På första frågan svarade majoriteten av 
respondenterna att dialogen var informativ till mycket informativ, se tabell 7. På frågan om 
varför den var informativ gavs svar som:  

”Gesterna gjorde det hela tydligare”. Respondent nr 9. 

”Lättare att förstå om man inte kan engelska så bra med förtydligande gester”. 
Respondent nr 51. 
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Tabell 7 Diagram över hur informativ respondenterna tyckte den ”kompletterande” 

dialogen (dialog 2) var.   

 

Fråga två angående om respondenten förstod vad karaktären i klippet ville att spelaren skulle 

göra gav samma resultat som i dialog ett, 50 svarade ja, en person svarade nej och noll svarade 

kanske. På följdfrågan om hur lätt respondenterna tyckte det var att förstå vad karaktären ville 

att spelaren skulle göra så var svaren även här lika de angående dialog ett, det var dock färre 

svar i mitten av skalan, se tabell 8. 

Tabell 8 Diagram över hur lätt respondenterna tyckte det var att förstå vad karaktären i den 

”kompletterande” dialogen (dialog 2) ville att spelaren skulle göra.  
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Ikonisk dialog 

Den tredje och sista dialogen respondenterna fick se var den ”ikoniska” dialogen. Även där 

ombads de svara på samma frågor som vid tidigare klipp. På frågan om hur informativ 

respondenterna tyckte scenen var så varierade svaren över större delen av skalan noll till tio, 

se tabell 9. På frågan angående varför den var informativ eller inte svarade respondenterna 

med svar som:  

”Mindre informativ på grund av information som försvunnit ur dialogen”. 

Respondent nr 49. 

”Mindre beskrivande men mer naturlig på grund av hand-gesterna i kombination 

med dialogen”. Respondent nr 8. 

Tabell 9 Diagram över hur informativ respondenterna tyckte den ”ikoniska” dialogen 

(dialog 3) var. 

 

Respondenterna förstod dock fortfarande vad karaktären i klippet ville att spelaren skulle 

göra. 47 personer svarade ja, en person nej och 3 personer kanske. Och på följdfrågan så var 

det mer varierande svar än vid tidigare dialoger. Majoriteten tyckte fortfarande att det var lätt 

till ganska så lätt att förstå vad karaktären ville att spelaren skulle göra, se tabell 10. 
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Tabell 10 Diagram över hur lätt respondenterna tyckte det var att förstå vad karaktären i 

den ”ikoniska” dialogen (dialog 3) ville att spelaren skulle göra. 

 

 

Frågeställning 

Sista frågan i enkäten frågade respondenterna vilken av de tre dialogerna, ”generisk” (dialog 
1), ”kompletterande” (dialog 2) eller ”ikonisk” (dialog 3) som de föredrog och varför. 29 
personer föredrog den ”kompletterande” dialogen, 15 personer föredrog den ”generiska” och 
sju föredrog den ”ikoniska” dialogen, se tabell 11.  

Tabell 11 Diagram över vilken dialog respondenterna föredrog.  
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För den ”generiska” dialogen så gavs det svar som liknade: 

 – kändes mer konsistent.  

 – mer naturlig.  

 – animationen känns mer naturlig och inte så överdriven.  

 – gesterna passa bättre till tonen av scenen, trots att de inte gav så mycket information. 

De som svarade att den ”kompletterande” dialogen var den de föredrog gav olika svar till 

varför. Följande är summeringar av några av svaren. De gav svar som:  

 – att det är lättare att inte missa någon information då den förmedlas på så många sätt, 

via text, dialog och animation. 

  – mest detaljerad.  

 – balans mellan information och timing.  

  – gesterna gav mest i denna dialog.  

De som föredrog den ikoniska dialogen gav svar som liknade:  

 – mer immersiv.  

 – mindre ord men fortfarande informativ.  

 – känns mer brådskande.   

5.4 Analys 

Generisk dialog 

15 personer valde den ”generiska” dialogen som den de föredrog trots att den gav mindre 

information än både den ”generiska” och ”ikoniska” dialogen. Anledningen till dem valde den 

”generiska” dialogen kan ha mycket med igenkänningsfaktorn att göra, då den var gjord för 

att vara så lik en rollspelsdialog som möjligt. Några av svaren som respondenterna gav var 

dessa: 

 ”Kändes mer konsistent”. Respondent nr 10. 

 ”Mer naturliga gester”. Respondent nr 19. 

 ”Animationen känns mer naturlig och inte så överdriven”. Respondent nr 49. 

Med sådana svar så går det att se att mer informativa dialoger och animationer inte 

nödvändigtvis är bättre än mer subtila gester. Då respondenterna var vana RPG-spelare så kan 

deras val varit baserade på att de är vana vid den typen av dialoger och att den ”generiska” inte 

var lika informativ som de två andra var inte lika viktigt som känslan i den ”generiska” 

dialogen. Som Borg (2008) hävdar, så säger kroppsspråket mycket om hur en person är och 

hjälper även till att förmedla både information och känslor. Att respondenterna tyckte den 

”generiska” animationen var mer naturlig än de två andra kan mycket väl ha att göra med att 

karaktärens kroppsspråk var mer genomarbetat i den ”generiska” animationen. 

Kompletterande 

29 personer valde den ”kompletterande” dialogen som var den dialog som flest respondenter 

föredrog. Majoriteten av respondenterna tyckte att den ”kompletterande” dialogen gav mest 
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information, men vissa tyckte även att den kändes mest naturlig, trots att den innehöll fler 

gester som vissa respondenter tyckte var för mycket och bröt immersionen i dialogen. Att 

majoriteten valde den ”kompletterande” dialogen känns naturligt då den är en av de två 

teorierna som Hostetter (2011, ss. 297-315) tar upp i sin artikel om de gester som hjälper till 

att ge mer information i en dialog. Motivationer till varför respondenterna valde den 

”kompletterande” dialogen över de andra dialogerna var svar som: 

”Animationerna och gesterna var bättre och gav tillsammans med dialogen mer 

information”. Respondent nr 28.  

”Tydlig, kändes mer levande och matchade vad karaktären sa”. Respondent nr 44. 

”Mest beskrivande med bra kroppsspråk”. Respondent nr 45. 

”Karaktären var lättläst och försökte ge spelaren all den information han hade med 

tydliga signaler och rörelser”. Respondent nr 38.  

Den ”kompletterande” dialogen var även den som flest respondenter tyckte var mest 

informativ. Då gesterna tillsammans med det verbala gav mest information på flest sätt så är 

det inte förvånande att respondenterna tyckte som de gjorde. 

Ikonisk 

Dialogen som minst respondenter föredrog var den ”ikoniska” som är den teori om gester som 

ger information utöver det verbala. Att den ”ikoniska” dialogen var den dialog som minst 

respondenter föredrog kan ha berott på att utan den informativa verbala dialogen så var det 

svårt att tolka gesterna trots att de gav samma information som i den ”kompletterande” 

dialogen. De som föredrog den ”ikoniska” gav motiverande svar som: 

 ”Känns mer brådskande”. Respondent nr 26. 

 ”Mest immersiv”. Respondent nr 8. 

Då dialogen i sig skiljde sig från både den ”generiska” och den ”kompletterande” dialogen så 

kan detta ha bidragit till att visa respondenter kände att den ”ikoniska” dialogen passade 

situationen i scenen och på så sätt kändes mer immersiv. 

Summering 

Resultatet av undersökningen visade att den ”kompletterande” dialogen föredrogs av 

majoriteten, ett resultat som jag personligen förväntade mig då det är den teori jag anser 

fungerar bäst och ger mest information. Som resultatet visar, se tabell 12, så skiljer det sig 

mellan de olika dialogerna i hur informativa respondenterna tyckte de var. 
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Tabell 12 Diagram som jämför hur informativa dialogerna var.  

 

Det som var förvånande var att fler föredrog den ”generiska” över den ”ikoniska”, men att det 

är förståeligt utifrån de svar som gavs. Det spelar ingen roll hur informativ en dialog är om 

spelaren tycker den är tråkig. Saker som respondenterna gett kommentarer om som kan ha 

påverkat resultatet var att vissa respondenter hade problem med röstskådespeleriet. Och då 

främst med uttalet och att dialogen var lite för snabb, men att det fortfarande gick att förstå 

vad dialogen ville få sagt med hjälp av gesterna och att dialogen var textad. Den gest som var 

mest hjälpsam enligt respondenterna var den pekande gesten, inspirerad av Morris (1994, s. 

85) observationer av gester, som gav värdefull information om vart spelaren skulle ta sig, som 

var en av de exempel gester som gav inspiration för skapandet av den här studien.        

5.5 Slutsatser 

Resultatet är inte generaliseringsbart utan gäller enbart denna grupp av respondenter. 

Resultatet visar dock vissa tendenser.  

Arbetets syfte var att ta reda på hur ledande hand-och armgester i samband med dialog kunde 

påverka hur spelaren tog till sig information, till skillnad från dialog utan extra gester. 

Den första frågan som studie vill få svar på lyder: Hur kan hand- och armgester påverka hur 

spelaren tar till sig information i en rollspelsdialog? 

Gesternas påverkan på spelaren syns främst i att de var lättare att förstå åt vilket håll en 

karaktär ville att spelaren skulle ta sig. Det var även en större förståelse överlag genom 

dialogerna när extra gester fanns med då informationen förmedlades på fler sätt än enbart via 

tal.  

Den andra frågan som studie vill få svar på lyder: Vilken typ av hand- och armgester, 

”kompletterande” eller ”ikoniska”, fördrar spelaren och varför? 

Utifrån de resultat som online-enkäten gav så ser vi att den typ av hand- och armgester som 

spelare föredrog var den ”kompletterande”, följt av ”generiska” gester och sist ”ikoniska”. 
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Respondenterna tyckte den ”kompletterande” animationen gav mest information, då den 

förmedlade informationen på så många sätt, text, tal och gester. Den ”generiska” hamnade 

högre upp än den ”ikoniska” då den ”generiska” kändes mer naturlig enligt spelarna. Gesterna 

i både den ”kompletterande” och den ”ikoniska” animationen tyckte spelarna gav bra och 

användbar information, speciellt i form av vilket håll karaktären i klippen ville att spelaren 

skulle ta sig, men att denna information i samband med tal gav en bättre förståelse än bara via 

gester. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Studien gick ut på att undersöka hur hand- och armgester kan påverka hur spelare tar till sig 

information i en rollspelsdialog? Och vilken typ av hand- och armgester, ”kompletterande” 

eller ”ikoniska”, spelare föredrar och varför? Detta gjordes genom att skapa tre olika 

animationer, baserade på två teorier om hur gester påverkar människor. Dessa två teorier var 

”kompletterande” och ”ikoniska” gester. De ”kompletterande” gesterna är gester som ger 

samma information som det som sägs i tal, och ”ikoniska” ger information utöver det som sägs 

i tal. Tre animationer skapades, en för varje teori plus en ”generisk” rollspelsdialogsanimation 

för att se om spelare föredrog en dialog som för det mesta ser ut som de i dagens spel. 

Animationerna tillsammans med ljudlagd dialog lades upp på rollspelsforum i form av en 

online-enkät med uppföljdsfrågor till varje animationsklipp. Baserat på svaren från 51 

respondenter så resulterade deras svar i att den ”kompletterande” dialogen var den som 

respondenterna föredrog för att den gav mest information genom både text, tal och gester. 

Den ”generiska” dialogen föredrogs över den ”ikoniska” då flera respondenter tyckte att den 

kändes mer naturlig än den ”ikoniska” som även gav mindre information via tal än den 

”generiska”. Gesternas påverkan på spelaren syntes främst i att de tyckte det var lättare att 

förstå åt vilket håll en karaktär ville att spelaren skulle ta sig. Det var även en större förståelse 

överlag genom dialogerna när extra gester fanns med.  

6.2 Diskussion 

Den här studien har som tidigare studier om gester visat att gester har en påverkan på intaget 

av information hos människor, även när personen som gestikulerar var i 3D och i ett spel. Vad 

för gester som fungerar skiljer sig dock lite från verkligheten då de ”ikoniska” gesterna var 

mindre omtyckta än de ”generiska”. Detta visade att mindre gester var bättre i spel än gester 

som ger annan information än den som förmedlas via tal. Dock gavs positiva kommentarer 

om de gester som beskrev form och storlek, detta stämmer överens med de resultat som 

Beattie och Shovelton (1999, ss. 1-30) fick ifrån sina tester om ”ikoniska” gester. Det de kom 

fram till var att gester som beskriver storlek och form hos ett objekt är de gester som fungerar 

bäst på att förmedla mer information i samband med tal. Även om resultatet av den här 

studien visade att de ”kompletterande” gesterna föredrogs framför de ”ikoniska” så var det 

ändå de gester som beskrev form och storlek hos objekt och liknande som var de gester som 

respondenterna tyckte var användbara. Att karaktärer gestikulerar i samband med dialoger i 

spel är vanligt, då detta får karaktärerna att kännas mer levande. Men att de använder sig av 

dessa gester för att förmedla extra information är mer ovanligt. 

Med ett samhälle som blir allt mer digitalt så har även skolan blivit mer digital och spel kan 

användas för att hjälpa elever att lära sig till exempel matte, historia etcetera, så kallade 

pedagogiska spel. Informationen i sådana spel behöver vara lätt att förstå och de spel som 

använder sig av karaktärer kan då använda gester som en extra väg att förmedla denna 

information. Då den här studien har visat att ju fler vägar samma information förmedlas på 

desto bättre så är det ”kompletterande” gester som bör användas till lärande spel. Andra 

områden som är liknande där resultatet av den här studien går att applicera är alla områden 

där 3D-animerade karaktärer skall förmedla information där det huvudsakligen är viktigt att 

informationen går fram, även om animationen blir lidande i form av att animationen inte 
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känns så naturlig. Ett område som liknar pedagogiska spel är Serious Games-området och 

sådana spel är primärt skapade för ett annat syfte än underhållning och här kan 

animationerna använda sig av extra gester för att vara extra tydliga istället för att vara så 

immersiva som möjligt. Ett annat samhälleligt område där studiens resultat kan vara 

användbart är till animationer, både i och utanför spel, för nyanlända som behöver lära sig ett 

nytt språk, där gesterna kan hjälpa till att förmedla information som gör att informationen 

koms ihåg lättare och det på så sätt underlättar att lära sig ett nytt språk.   

Kan resultatet av den här studien ha någon påverkan på spelindustrin och hur man animerar 

dialoger? För att industristandarder skall ändras så behöver det göras fler studier och 

undersökningar som tittar på om spelare bryr sig om att information förmedlas via 

animationerna snarare än via endast en uppdragslogg. Ett missnöje över hur lite information 

som förmedlas direkt till spelaren i dialoger behöver bli så pass stort att det blir ett diskuterat 

ämne inom industrin, vilket det inte är idag, för att industrin skall titta närmare på om det går 

att göra förbättringar. Så länge spelarna är nöjda med hur dialoger görs i dagsläget så kommer 

industrin till största del använda sig av metoder som de vet fungerar och som spelarna är vana 

vid.  

6.3 Framtida arbete 

Om det här arbetet skulle fortsätta så skulle det kortsiktigt gå att förbättra formuläret och göra 

en ny studie på en ny och större målgrupp för att se om resultatet fortfarande blir detsamma. 

Med fler olika målgrupper så går det att stärka resultatet om det visar sig att resultaten liknar 

varandra med olika målgrupper. Skulle arbetet fortsätta i några månader till så hade dialogen 

skrivits om för att passa in i ett rollspel bättre, dialogen hade även spelats in igen men med en 

professionell röstskådespelare för att fixa till de små saker som respondenterna stört sig på i 

den gjorda studien. Studien kan även göras igen med andra dialoger och animationer för att 

verifiera att resultatet inte är kopplat till genren RPG-spel. Studien kan göras på andra genrer 

av spel än RPG-spel för att se hur spelare uppfattar gesterna när de är vana vid andra typer av 

dialoger och animationer som passar bättre för deras specifika genre. På lång sikt så kan en 

mer omfattande studie göras där man testar flera animationer och dialoger från en större 

mängd genrer för att kunna jämföra vart extra gester, ”kompletterande” och ”ikoniska”, 

fungerar eller inte. Man kan även med stöd av resultatet från den gjorda studien gå vidare och 

göra ett pedagogiskt-spel och testa om gesterna ger samma resultat i en spelsituation där 

dialogen inte går att se om flera gånger och spelaren har kontroll över sin karaktär. Man kan 

då kolla på dialog med låst kamera och dialog där spelaren kan röra sig fritt i dialogen för att 

se om det gör någon skillnad. Man kan även testa hur bra gester hjälper till att förmedla 

information i en engelsk dialog där spelarna inte har engelska som första eller andra språk för 

att se om någon information går fram via enbart gester. Fungerar gesterna när spelaren inte 

blir tvingad att se karaktären som de talar med eller gör gesterna att spelaren kommer kolla 

på karaktären som talar trots att spelaren kan röra sig fritt? Detta är några tänkbara 

intressanta riktningar där man kan ta arbetet vidare.     
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Appendix A 

Nedan är länkar till de tre olika animationsklippen som visades i enkäten. 

Bilaga 1: Generisk animation, se länk: https://youtu.be/IajSFw3mwzY  

 

Bilaga 2: Kompletterande animation, se länk: https://youtu.be/h_Y8aDBKw3s  
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Bilaga 3: Ikonisk animation, se länk: https://youtu.be/tlQcKUrEap0  
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Appendix B 

Skärmdumpar från formuläret som använts för att utföra undersökningen. 

Sida 1 av enkäten. 

 



  

II 
 

Sida 2, del 1, av enkäten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III 
 

Sida 2, del 2, av enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV 
 

Sida 3, del 1, av enkäten. 
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Sida 3, del 2, av enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI 
 

Sida 4, del 1, av enkäten.  

 

 

 

 

 

 



  

VII 
 

Sida 4, del 2, av enkäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VIII 
 

Sida 5, del 1, av enkäten. 

 

 

 

 

 

 



  

IX 
 

Sida 5, del 2, av enkäten.  

 

Sida 6 av enkäten. 
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Sida 7 av enkäten. 

 


