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Sammanfattning 
 

I denna undersökning så var avsikten att se ifall spelare tilltalar NPC-kompanjoner i 

dialoger på olika sätt beroende på vilket kön de har, samt huruvida detta kan påverka 

dialogerna i digitala spel. För detta så skapades en artefakt innehållande två 

spelsekvenser. Dessa spelsekvenser bestod av en dialog som i scenario, dialogval och 

text var identiska med varandra. Den skillnaden som fanns vara att den ena 

spelsekvensen hade en kvinnlig NPC-kompanjon som spelaren höll sin dialog med och 

den andra spelsekvensen hade en manlig NPC-kompanjon att a dialogen med. Av de val 

som man som spelare hade att välja mellan var ett kvinnligt kodat, ett manligt kodat och 

ett neutralt kodat, detta för att kunna observera vilka val spelaren gör och sedan kunna 

se ifall valen de gjorde överensstämde med de val som var kodade för den karaktären. 

När undersökningen var klar så visade det sig att spelare snarare utgick från situationer 

och hur de uppfattar karaktärers personlighet snarare än vilket kön de hade. 

Nyckelord: Genus, Dialog, Samtalsmönster, Datorspel 
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1 Introduktion 

Dialoger inom spel är ett av de främsta sätten för att visa upp karaktärers personligheter, 

relationer, bakgrund och helt enkelt för att föra spelets narrativ vidare (Heussner et al. 2015, 

s. 159). Genom att ha dialoger med karaktärer inom digitala spel så får spelaren lära sig mer 

om världen de befinner sig i, vad de ska göra härnäst, och om karaktärerna som spelaren möter 

genom spelets gång. I denna undersökning så ligger fokus på dialog och dialogval som spelare 

kan göra med sin spelarkaraktär när denne har dialoger med NPC-karaktärer. NPC-karaktärer 

är karaktärer som spelaren själv inte kan kontrollera, dessa karaktärer finns runt om i 

datorspel och kan agera allt från fiender till medhjälpare, till kärleksintresse, till försäljare 

eller en kung. Dessa karaktärer hjälper till att både driva spelet framåt och i vissa fall stanna 

upp en spelares progression genom spelet. 

Dialoger går att i flera spel användas för att bygga upp relationen till de NPC-karaktärer som 

följer med spelarkaraktären genom spelet. Dessa relationer går sedan att utveckla under 

spelens gång. Genom att utveckla olika relationer med olika NPC-karaktärer kan spelaren få 

fördelar och NPC-karaktärerna kan få egenskaper de inte hade innan. Hur man pratar med 

NPC-karaktärer är oftast bestämt genom de dialogval som spelaren får välja mellan. Vilket av 

de svar som presenteras som spelaren väljer påverkar sen vad NPC-karaktären svarar, eller 

ibland också vad som händer efter dialogen är över. Det som kommer att undersökas är hur 

spelaren tilltalar sina NPC-kompanjoner beroende på kön och vilken inverkan det har på 

dialoger i digitala spel. 

Som stöd för att undersöka arbetets frågeställning har en artefakt skapats. Detta arbete bygger 

på resultatet från en förstudie där dialogen hos kvinnliga och manliga karaktärer har studerats 

i tre RPG-spel samt tidigare forskning inom samtalsmönster hos män och kvinnor. Artefakten 

består av två spelsekvenser med samma grunddialog. Det som skiljer sekvenserna åt är att i 

den ena sekvensen får spelaren kommunicera med en manlig NPC och i den andra 

kommunicerar hen med en kvinnlig NPC. Sedan har informanter testat en av prototyperna 

under en observerad spelsession. Spelsessionen är sedan följd av en semistrukturerad 

kvalitativ intervju (Østbye, 2004, s. 103). 
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2 Bakgrund 

Spelet Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors (2009) börjar med att spelarkaraktären Junpei 

vaknar på ett skepp. Han får snart reda på att han, tillsammans med åtta andra personer måste 

samarbeta för att hitta den sista dörren, den med nummer 9, för om nio timmar kommer 

skeppet ha sjunkit. Genom dialoger får spelaren göra val, vilka NPC-karaktärer ska spelaren 

välja att gå med i grupp när de måste dela på sig, vilket sätt ska hen prata med sina 

kompanjoner? Dessa val som spelaren gör påverkar hur hela spelet kommer att gå till, vilka 

delar av skeppet som hen kommer få utforska, och vilka karaktärer som kommer vara vid liv 

vid spelets slut, och kanske viktigast av allt, vilket slut spelet får. 

Genom dialoger med olika karaktärer i digitala spel kan spelaren få reda på nästan allt från 

priset på en hälsodryck till hur världen inom spelet har utvecklats till vad den karaktären gillar 

att äta. Genom dialoger kan spelarkaraktären knyta band till och fördjupa relationer till NPC-

karaktärer, vilket kan hjälpa spelaren senare under spelet. Vissa spel förlitar sig till och med 

på att spelaren använder sig av sina relationer med NPC-karaktärer för att lättare ta sig igenom 

spelet. Spelet Persona 5 (2016) använder sig av dialoger och dialogsvar för att fördjupa 

relationer mellan spelarkaraktären och dess kompanjoner, genom att engagera sig i dialogerna 

och relationerna så får kompanjons-karaktärerna förmågor som hjälper spelaren längre fram 

i spelet. I andra spel som Dragon Age: Origins (2009) så finns chansen att man missar att 

övertala vissa kompanjoner att följa med en beroende på vilka dialogval man gör när man 

försöker rekrytera dem.  

NPC står för non-playable-characters och är de karaktärer som inte kan styras av spelaren, 

dessa kan vara allt från de gruppmedlemmar man har med i sin grupp från början till slut till 

de karaktärer man möter på vägen. De NPC-karaktärer som kommer att fokuseras på under 

detta arbete är de NPC karaktärer som finns med i spelarkaraktärens grupp, karaktärer som 

man kan ha dialoger med dialogval med (val som påverkar relationen till karaktären) och är 

närvarande under större delen av spelet. Dessa karaktärer kommer hädanefter att tilltalas som 

’NPC-kompanjoner’. 

Avsikten med detta arbete var att undersöka ifall det fanns skillnader i hur spelarkaraktären 

tilltalar kompanjons-karaktärer beroende på vilket kön karaktären har, och vilken inverkan 

detta har på dialoger i digitala spel. 

I följande underkapitel presenteras genomgångar av relevanta teorier och artiklar kring främst 

dialogteori och dialog i relation till spel, för att anknyta undersökningen till tidigare forskning.  

Arbetet tar också upp teorier krig genus i samband med digitala spel och publiken, samt 

arketyper och stereotyper. 
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2.1 Dialoger 

Allwood (2000, s. 882) menar att den största delen av kommunikation utspelas som en social 

aktivitet, där information utbyts och där en gemensam förståelse för meningen av aktiviteten 

sökes. Genom samarbete att nå en förståelse så skapas det en social sammanhållning. Han 

visar en mall för aktivitetsbaserad kommunikation, med den menar han att det finns fyra delar 

som kan beskriva kontext och bakgrund till en dialog. 

1. Syfte – Att det finns ett syfte till varför dialogen sker. Detta kan vara allt från att handla 

en vara till att utbyta information. Ett exempel skulle vara att hjälten i ett spel har i 

uppdrag att hitta en juvel. För att hitta den så bestämmer sig spelaren för att fråga 

andra spelare om vart den kan vara. Syftet med dialogen är då att spelaren behöver 

information som den andra spelare har, genom att ha dialogen kommer de fram till en 

gemensam förståelse över vad som är meningen med dialogen och spelaren får den 

information den behöver. 

 

2. Roller – En dialog innehåller vanligtvis roller. Vilka roller som är med i dialogen är 

beroende på deltagarna och syftet av dialogen. Rollerna kan kategoriseras beroende på 

vad den har för förpliktelser och förväntningar. För att fortsätta samma exempel så 

kan spelaren ha kommit vidare i spelet och behöver nu handla ett svärd i en butik i 

spelet. Spelarens karaktär och affärens NPC karaktär hamnar då i rollerna som ’säljare’ 

och ’köpare’. I det scenariot förväntas det av ’säljaren’ att den ska kunna hjälpa 

’köparen’ att få sitt svärd, medans det förväntas av ’köparen’ att denne kan betala 

svärdet. 

 

3. Artefakter – Artefakter som har med syftet av dialogen att göra kan förväntas att 

komma fram i tal under dialogens gång. Under dialogen mellan spelarens karaktär och 

NPC karaktären så kommer NPC karaktären att prata om olika svärd och vad de har 

för förmågor och egenskaper. Dessa är då de artefakter som dyker upp i samtalet. 

 

4. Fysisk och social miljö – Miljön som dialogen tar plats i kan också påverka innehållet 

och känslan i dialogen, saker som ljussättning, ljudnivå och var deltagare befinner sig 

i gentemot varandra. En dialog kan vara i hög volym med en av bosskaraktärerna, eller 

lågmält med hjältens kompanjoner runt en lägereld. 

Aronson (2010, s. 449) menar att inom manusförfattande så är dialog det främsta verktyget 

för att ge bakgrund, exposition och personlighet till karaktärer. Hon menar dock också att en 

bra dialog är beroende av en bra situation och att det är svårt att få publiken att njuta av en 

kliché eller tråkig scen, även om dialogen i den kan vara bra. Enligt Aronson så är det bättre 

att hålla tal kort, en eller två meningar och att långa tal ska användas sparsamt. Hon fortsätter 

genom att förklara att:  

One of the most frequent problems new writers have with dialogue is 

writing it in ‘real time’, as if they were recording what would happen in 

real life. Dialogue is not conversation, it is an elaborate artifice resembling 

conversation that carries plot, theme and character.  

         (Aronson 2010, s. 449) 
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Med det menar hon att dialoger inom manus inte ska skrivas för att efterhärma en naturlig 

konversation mellan två eller flera personer, istället är det ett verktyg för att ge publiken 

information på ett sätt som liknar en konversation (Aronson, 2010).  

Likt hur Allwood menar att dialoger är en aktivitet styrt av ett syfte och att dialog då behövs 

för att de deltagande ska hjälpa varandra förstå syftet med dialogen (Allwood, 2000), så menar 

Aronson att dialoger inom manus måste ha ett syfte (Aronson, 2010). Då Allwoods dialogers 

syfte kan vara att utbyta information mellan de deltagande för att få en gemensam förståelse, 

så har Aronsons dialoger, istället för att ge en förståelse för deltagarna, syftet att ge publiken 

en förståelse för dialogen. Skillnaden mellan dialoger kan då vara vem det är som är tänkt ska 

förstå syftet. 

2.1.1 Dialoger i spel 

Enligt Heussner, Finley, Brandes Hepler och Lemay, (2015, s. 159) så är dialoger i spel i första 

hand till för att ”föra spelet vidare”. Men dialoger kan också ha flera andra syften, så som att 

se till att karaktärerna är konsekventa i sina personligheter, att lägga till historia om hur 

världen har utvecklats och göra den mer levande. Dialoger kan också användas till att sakta 

ned takten på spelet och ge spelaren en lugn stund mellan all action samt ge spelet humor och 

lätta upp stämningen efter en lång actionsekvens. Den största anledningen till varför 

spelskapare har med dialog i spel är för att ge spelaren den smidigaste och mest intressanta 

vägen genom spelet. Heussner et al (2015, s.160), menar att det finns tre olika sorters dialog 

inom spel, dessa är: 

1. Ambient dialouge – dialog som händer samtidigt som ”gameplay”, detta kan vara 

till exempel en NPC som ropar åt huvudpersonen att det är dags att slåss när de 

kommer in i en strid, eller en NPC som blivit skadad och ropar på hjälp. Eller helt 

enkelt ge instruktioner till spelaren. Detta är dialoger som spelaren kan strunta i 

om denne vill, då det inte är något som kräver att spelaren ska svara på det. 

 

2. Interactive dialouge – dialog som stannar upp ”gameplay”, men som med hjälp av 

dialogsval låter spelaren ta en aktiv roll i hur dialogen utspelar sig. Genom att 

spelaren själv får välja vad denne ska svara så blir spelaren mer engagerad i 

dialogen och ’sin’ karaktär. Dessa val kan också påverka hur storyn utspelar sig, 

antingen litet eller stort.  

 

3. Cutscenes – dialog som händer inom en filmliknande sekvens där spelaren inte kan 

välja något utan dialogen är förutbestämd. Denna dialog händer helt utanför 

”gameplay” och är ämnade för att visa upp större spektakulära händelser (2015, s. 

161). 

Lebowiz och Klug (2011, s. 91) talar om hur dialoger hjälper till med att se till att karaktärer är 

konsekventa i sina personligheter, och att det även är viktigt att karaktärens språk är 

konsekvent genom spelet. De menar att en karaktärs språk är påverkat av personlighet, kön, 

social status, hur de växte upp och vart de växte upp. Till exempel så skulle en tonåring som 

lever på gatan och en affärsman inte alls ha samma språk, även om båda pratade på engelska.  

Om en karaktärs språk inte passar med karaktärens personlighet eller uppväxt, så kommer 

karaktären inte att kännas trovärdig för spelaren. 
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I vissa spel, så används dialoger med huvudpersonens vänner som viktiga delar av ”gameplay”, 

till exempel i spelet Persona 5 (Atlus, 2016) så kan man välja att lägga sin tid på att umgås 

med de vänner man får under spelets gång. Genom att välja ’rätt’ dialogval så kan man få 

vänskapspoäng hos dessa och efter ett antal poäng så kan man stärka sin vänskap med den 

NPCn. Genom att stärka vänskapen med olika NPC karaktärer så låser man upp egenskaper 

eller tjänster som hjälper en under resten av spelet. Då man inte har hur mycket tid som helst, 

och en stor del av ”gameplay” är fokuserat runt tidshantering så ligger också ett fokus på dessa 

relationer och dialoger då fler och starkare vänskaper gör att det blir lättare att spela spelet. 

En vänskap med rätt NPC kan göra att denne hjälper med en syssla som annars hade tagit upp 

en tidsperiod, denna period kan man då använda till något annat.  

2.1.2 Dialoggränssnitt 

Dialoggränssnitt är olika sätt för hur man ska presentera vilka dialogval som en spelare kan 

göra, dessa kan se ut på olika sätt, beroende på vilken information som ska ges ut till spelaren 

när denne ska välja sina dialogsvar.  

Sali (2010), visar tre olika gränssnitt och jämför dem mot varandra. Han menar att hur man 

kan uttrycka sig inom spel kan ha en stor påverkan på hur spelaren uppfattar spelet.  

1. Abstract – Abstrakta svar låter spelaren välja mellan vilken känsla det är som 

karaktären kommer att uttrycka. Istället för vad det är som spelarkaraktären kommer 

säga så framställs istället vilken känsla som detta kommer sägas med istället. På det 

sättet kommer spelaren kunna veta hur repliken kommer uppfattas och i vilken 

riktning som dialogen kommer att gå. Däremot så kommer inte spelaren veta vad det 

är som spelarkaraktären kommer att göra eller exakt vad den kommer att säga. 

 

2. Sentence selections – Med Sentence selections så får spelaren välja mellan ett par olika 

meningar, som spelarkaraktären då kommer säga. Dessa meningar visar exakt vad 

karaktären kommer att säga, men inte vilken känsla det kommer att sägas med. Oftast 

så kan spelaren förstå vilken känsla som kommer uttryckas utifrån hur dialogen har 

utspelar sig innan. Men något som spelaren läst och tänker sig att det sägs med glimten 

i ögat kan låta riktigt elakt när karaktären säger det.  

 

3. Natural language understanding (NLU) - Natural language understanding ger ett 

gränssnitt där spelaren själv får skriva in vad den vill säga i dialogen. Där de andra 

deltagarna reagerar på vad spelaren skrivit in och sen agerar utefter. På det sättet får 

spelaren en stor frihet i hur denne vill uttrycka sig. Dock så krävs detta gränssnitt 

mycket jobb för skaparen då systemet måste kunna förutse hundratals möjliga 

dialogval att reagera på istället för att ha tre eller fyra satta val där reaktionen redan är 

inprogrammerad.   

 

Sali (2010) märkte under sin studie att NLU var mer engagerande för spelare då de fick 

använda sina egna ord för att säga det de ville. Men det var också det gränssnittet där de kände 

att de hade minst kontroll över dialogen. Abstrakta svar var det som fick spelare att känna att 

de hade kontroll över dialogen och vilken riktning den tog. Det som däremot var mest effektivt 

för att involvera spelaren i historien var ”Sentence selection” (Sali, 2010). 
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Inom den här studien används ”Sentence Selections” i arbetets artefakt. Detta för att 

informanten ska få veta direkt vad hen kommer att svara kompanjonen som hen har en 

konversation med. Genom att använda ”Sentence Selection” är tanken att informanten lätt ska 

komma in i dialogen och kunna svara med det alternativ som enligt informanten passar bäst 

till vad kompanjonen sagt eller frågat innan. Detta för att göra det så rättfram och lätt för 

informanten som möjligt, så att det inte blir något problem i att spelarkaraktären svarar på ett 

sätt som informanten inte tänkt att svaret skulle vara.  

2.1.3 Samtalsmönster 

Eckert och McConnell-Ginet menar att språk inte är något statiskt utan utvecklas med 

civilisationen. Att det inte finns en feminin version av ordet ’sir’ som används för att tilltala en 

chef är inte från att ett språk är statiskt, utan snarare ett resultat från hur kvinnor historiskt 

sett inte haft den positionen. (Eckert & McConnel-Ginet, 2003, s.53) Hur ett språk kommer 

att utvecklas är dock enligt Eckert och McConnell-Ginet svårt att förutspå då det finns många 

möjligheter och varje möjlighet vilar på ett antal krav och event som måste hända för att 

språket ska utvecklas i en särskild riktning. 

Olika studier har gjorts på engelsktalande människor, Eckert och McConnel-Ginet hänvisar 

till studier som Kalcik gjorde 1975 och som Coates gjorde 1996 som har visat att 

konversationer mellan kvinnor till största del bidrar till samhörighet och support/empati för 

varandra (Eckert & McConnel-Ginet, 2003, s.122). Eckert och McConnel tar också upp en 

studie av Kiesling, gjord 1997 som de menar på att konversationer mellan män är mer 

konkurrenskraftig, och innehåller mer skämt och att de retades med varandra. Eckert och 

McConnel-Ginet talar också om en studie av Aries som gjordes 1976 där det visades att män 

delade med sig av anekdoter och skapade kamratskap genom att dela just intressanta och 

roliga historier med varandra, de skapade en hierarki genom samtalet som sedan höll sig kvar 

under senare konversationer. Kvinnor i studien diskuterade ett ämne i en halvtimme eller mer, 

visade mer känslor och skapade kamratskap genom att dela känslor och genom det få bättre 

självinsikt. Istället för att skapa en hierarki under samtalen så spreds talan runt mer, och ifall 

en dominans uppstod under ett samtal så var det något som ändrades under senare samtal. 

Från studier som dessa visas det att skillnader mellan kvinnliga och manliga konversationer 

kan vara stora, men Eckert och McConnell-Ginet menar att de också måste sättas i perspektiv 

beroende på vilka grupper som är med i studierna och vilken miljö som finns runt dem (2003, 

s.122). 

Att bara fokusera på skillnader mellan kön och konversationer kan också ha effekten att det 

tar bort likheterna. Eckert och McConnel-Ginet tar upp en studie från 1983 där Aries och 

Johnson undersökte samtalsämnen mellan bästa vänner, av samma kön. Från den studien 

kom de fram till att de ämnen som dök upp regelbundet i konversationerna för det mesta inte 

skiljde sig mellan könen. Skillnaderna kom istället upp i de samtalsämnen som är stereotypa 

för könen, kvinnor svarade att de oftare diskuterade personliga problem, familjeproblem, 

relationer, rädslor och tvivel, medan män svarade att deras konversationer oftare handlar om 

sport (2003, s.123). Eckert och McConnell-Ginet menar att detta också kan bero på faktumet 

att kvinnor, generellt pratar mer med varandra än vad män gör, medan män tillbringar sin tid 

med vänner genom andra aktiviteter. Denna observation är inte förvånande enligt Eckert och 

McConnell-Ginet (2003, s.124) då könsnormen i samhället belönar män för sina prestationer 

och kvinnor är belönade för delar av sin person, såsom utseende, personlighet etc. utifrån 

denna syn från samhället så är det inte konstigt att samtalsämnena reflekterar normen (2003. 

S.124). 
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2.2 Interactive storytelling 

Interactive storytelling är när publiken har något att göra med hur historien går till, de är inte 

längre passiva läsare eller tittare, utan de blir involverade och har en aktiv roll i hur historien 

utspelar sig. 

Lebowiz och Klug (2011, s. 5) menar att digitala spel som ett medium är betydligt yngre än 

filmer och böcker, och att det som ett medium fortfarande utvecklas i hur det ska användas 

och skapas. Möjligheter till nya sätt att berätta sina historier kommer fram allteftersom 

hårdvara och mjukvara uppdateras och ändras. Det som också skiljer digitala spel från film 

och böcker när det kommer till att berätta historier är att spel från början är interaktivt. Vilket 

har lett till nya sätt att skapa historier.  

Till skillnad från en film eller bok som har sin historia bestämd, så förlitar sig digitala spel på 

att publiken/användaren interagerar med den för att historien ska kunna visas, men också för 

att den ska skapas. Då olika spelare spelar igenom de digitala spelen olika så skapas en unik 

upplevelse av historien varje gång de spelas beroende på vilka val spelaren gör och på vilket 

sätt som spelaren tar sig igenom spelet. Historien finns där, men bara i stora drag, resten 

skapar spelen genom sin interaktion med spelet. (Lebowiz & Klug 2011, s. 9) 

Att spelare kan välja själva hur de ska ta sig igenom spelens historia kräver att de är skapade 

för att ge spelare möjligheter. Skapare av digitala spel måste vara beredda på att spelare 

kommer att testa alla möjliga olika sätt för att ta sig igenom spelet och uppleva berättelsen på 

sitt sätt. Därför måste man som skapare ge spelaren olika sätt som gör att de val spelaren tar 

inte känns onödiga eller överflödiga. 

Med frasen “Illusion of Control” så menar Lebowiz och Klug (2011, s. 265) att spelare ofta 

gillar att känna att de är i kontroll över spelet. Däremot så kan det vara dåligt för spelet ifall 

spelarna får för mycket kontroll. Istället ska man sträva mot att ge spelarna en illusion av 

kontroll över spelet, denna illusion kan skapas på olika sätt. Vissa spel skapar den genom att 

ge spelaren stor frihet utanför storydelar och att lägga till uppdrag och handlingar som inte är 

obligatoriska. Ett annat exempel är att ge spelarna många val, där bara ett fåtal faktiskt har 

påverkan på spelet i lång sikt och vissa knappt har någon påverkan alls på historien i spelet. 

på dessa sätt kan man få spelarna att känna sig i kontroll över spelet, samtidigt som de följer 

vad spelet vill att de ska göra. 

2.3 Arketyper & stereotyper 

Arketyper är karaktärer som man känner igen i flera historier, inte med namn eller 

personlighet, utan beroende på vilken roll de har i historien. Teorin om arketyper kommer 

ursprungligen från psykiatern Carl Gustav Jung, som upptäckte mönster i myter och 

religioner. Han märkte att samma typer av motiv upprepade sig åter och åter igen inom olika 

religioner. Ifrån dessa motiv kunde han läsa ut en gemensam underliggande struktur i hur de 

var uppbyggda, ursprungliga präglingar, som han senare kom att kalla för arketyper. 

(Almqvist, 1997, s.27) 

Arketyper beskrivs av Lebowiz och Klug (2011, s. 81) som:  

Simply put, an archetype is a sort of general character template that can 

then be customized and personalized to fit into nearly any story. To put it 

in game terms, an archetype is like a character class. Choosing to make 
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your character a rogue instead of a knight or monk, for example, 

automatically assigns certain traits to that character. A typical rogue may 

be fast and agile, but he probably won’t have the defensive skills of a knight 

or the barehanded prowess of a monk. However, that doesn’t mean that 

every rogue is the same. Your rogue could specialize in bows or knives, 

traps or lock picking. He could be a jolly and helpful Robin Hood–like figure 

or a cruel, uncaring murderer. The choices are endless. Like story 

structures, choosing an archetype merely gives you a place to start.  

        (Lebowiz & Klug, 2011, s.81) 

       

Arketyper kan alltså enligt Lebowiz och Klug (2011, 81) vara en grund för att skapa en karaktär 

inom ett spel. På samma sätt som att en spelare väljer en spelarklass till sin karaktär, så kan 

arketyper påverka vissa delar av karaktären som skapas, men lämnar det fortfarande fritt att 

göra karaktären unik och intressant. De går vidare med att det finns hundratals olika arketyper 

inom berättande, men att de vissa är mer kända än andra och att många kan kombineras till 

en bredare arketyp, beroende på vad skaparen letar efter (Lebowiz & Klug, 2001, s.81). 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av arketyper. Enligt Lebowiz och 

Klug (2011, s. 84) så är arketyper en bra grund att skapa sina karaktärer till då det kan hjälpa 

en att se till att karaktärens handlingar, personlighet och språk är konsekventa, vilket är viktigt 

för att en karaktär ska kännas trovärdig av publiken. Det kan också hjälpa till med 

struktureringen av historien som skaparen vill visa upp då en arketyp gör att skaparen kan se 

vart i historien den kan passa in gentemot andra karaktärer och handling. Då arketyper går 

att justera och inte behöver hålla sig precis innanför ramarna på den arketypen som den valda 

karaktären finns i. Det går också att låta en karaktär ändra vilken arketyp som karaktären hör 

till, en hjälte kan börja som en motvillig hjälte, men under spelets gång bli mer och mer positiv 

till sitt äventyr och sina följeslagare, vilket kan göra karaktären djup och nyanserad. 

Lebowiz och Klug (2011, s. 85) fortsätter sedan med nackdelarna med arketyper. Eftersom 

vissa arketyper är lätta att känna igen av publiken, så finns det chans att karaktärer blir tråkiga 

eller förutsägbara om det håller sig för hårt till bara de dragen som är tillskrivna till den 

arketypen. Att försöka sätta in alla karaktärer till olika arketyper bara för att kan orsaka 

problem. Bara för att man håller sig till arketyper betyder det inte att karaktärerna blir bra 

karaktärer.  En lista av arketyper ska inte bara finnas som en lista att checka av alla arketyper 

som finns. Vissa historier kan behöva alla deras tio arketyper medan en annan kanske bara 

behöver två eller tre.  

Hilton (2003, s. 11) menar att det finns tre steg för att en stereotyp ska skapas. Det första är 

att en grupp med människor känns igen på grund av en viss egenskap de besitter. Nästan 

vilken egenskap som helst fungerar, så länge egenskapen i fråga går att särskilja människor 

från andra. När man identifierar en grupp människor på grund av en egenskap så skiljer men 

dem från mängden.  När gruppen är identifierad från mängden så tillskrivs människorna i 

gruppen ytterligare en egenskap.  De ytterligare egenskaperna är oftast personlighetsdrag, 

men kan också i vissa fall vara fysiska drag. När dessa två steg har tagits och en person 

identifierats till att ha en viss egenskap som hör till en grupp med den egenskapen, så kommer 

den personen automatiskt få den ytterligare egenskapen som tidigare tillskrivits denna grupp. 

(Hilton, 2003 ss. 11-12) 
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Stereotyper är generellt sedda som något dåligt då det tillskriver många personer en eller fler 

egenskaper som de kanske inte alls har egentligen. Men det behöver de inte vara, stereotyper 

kan också användas för snabb igenkänning av karaktärer. Om en karaktär har på sig en krona 

och sitter i ett slott kan spelaren snabbt bedöma att detta är den kungliga karaktären de skulle 

hitta.  

Inom förstudien till detta arbete så har de karaktärer som valts ut till att studeras vart av 

samma arketyp, då karaktärernas personligheter ska påverka dialogvalen så lite som möjligt. 

Dessa användes senare som en grund till att skapa de kompanjoner som finns i artefakten. 

Stereotyper av arketyperna har också studerats, finns det ett visst utseende som är 

stereotypiskt för den sortens arketyper? Eller finns det stereotypiska ämnen som ofta 

förekommer i arketypens dialoger? Frågor som dessa ligger i fokus vid förstudien. 

2.4 Genus inom digitala spel 

Att det finns skillnader på hur manliga och kvinnliga karaktärer hanteras i digitala spel är vida 

känt. Enligt Lynch, Tompkins, van Driel och Fritz (2016) har kvinnliga karaktärer ofta en mer 

sekundär och sexualiserad roll än vad manliga karaktärer har. De har gjort en studie på 

kvinnliga karaktärer inom digitala spel mellan 1983 och 2004.  

Från den studien såg Lynch et al. (2016) hur kvinnliga karaktärer har utvecklats. Under 80-

talet så fanns det endast ett litet antal av kvinnliga karaktärer inom digitala spel, och de som 

fanns var väldigt könsstereotypa. Under 90-talet så ökade produktionen av digitala spel, men 

kvinnliga karaktärer fortsatte att vara underrepresenterade och att de fortfarande 

sexualiserade i utseendet. I en analys av de 60 mest säljande spelen 2003 så visade det sig att 

kvinnliga karaktärer var klädda väldigt sexigt och opraktiska kläder för vad det var de skulle 

göra i spelet.  

Det visade sig att även om kvinnliga karaktärer inom digitala spel är ofta lättklädda och har 

idealiska kroppar, men de är inte nödvändigtvis presenterade som att de har mindre kunskap 

eller hade mindre värde än de manliga karaktärerna. Dessa fynd skulle kunna visas som 

fördelaktiga representationer av kvinnor då de inte visas som underordnade de manliga 

karaktärerna, men tester visar att deras översexualiserade kroppar avskräcker kvinnliga 

spelare även om deras personligheter inte är nedvärderande (Lynch et al. 2016). 

MacCallum-Stewart (2009) menar i sin artikel att kvinnliga spelare är en grupp som mer och 

mer behöver acceptans från spelarpubliken, inte som en enskild grupp, utan som en del av 

mängden tillsammans med andra spelare. Författaren menar att kvinnliga spelare inte 

behöver egna spelgenrer för att bli engagerade i digitala spel, utan det är snarare så att de 

spelgenrer som finns behöver börja ändra sig för att kvinnliga spelare inte ska känna sig att de 

inte hör hemma där. 

Dock så är detta något som har börjat ändra på sig på grund av att kvinnor har börjar göra sig 

märkta inom publiken. Enligt MacCallum-Stewart (2009) så har de manliga och kvinnliga 

stereotyper som kom från fantasygenren, börjat bli mer och mer opopulära. I de flesta 

MMORPG spel så har karaktärer av samma klass eller ras samma egenskaper, det finns alltså 

ingen skillnad beroende på vilket kön karaktären är. En manlig alv kommer alltså ha samma 

egenskaper som en kvinnlig alv. Detta gör att spelare först blir sedda för sina färdigheter inom 

spelet eller inom det sociala, vilket kön spelaren är kommer oftare upp i efterhand. Vilket gör 

att spelare först och främst döms efter hur de spelar spelet istället för vilket kön de är. 
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MacCallum-Stewart (2009) argumenterar att om man ska kunna få in fler kvinnliga spelare 

till publiken, och för att kunna representera spelare som en grupp, inte något som är uppdelat 

efter kön, utan snarare något som kan vara uppdelat från deras egenskaper och färdigheter 

inom spelens värld, istället så behövs det att spel blir mer könsneutrala i sitt sätt att spelas. 

Hon menar dock inte att man ska ta bort kön eller beröva karaktärer av sexuella egenskaper, 

istället menar hon att den stereotypiska och översexualiserade representationen ska tonas ned 

till något som är mer accepterat av både manliga och kvinnliga spelare.  

Representation av karaktärer inom spel kan vara stereotypisk och ibland rakt av 

nedvärderande, särskilt för kvinnliga karaktärer. Därför är genus något att tänka på när man 

skapar spel. Att arbeta bort stereotyperna som finns, och framställa karaktärer på ett jämlikt 

kan vara en början till att ändra hur kvinnor inom spel, både som spelare och karaktärer 

uppfattas av publiken. 

Ifall sättet som en spelare väljer att tilltala en karaktär ändras beroende på karaktärens kön, 

så kan detta vara ett sätt att se hur man kan representera karaktärer och folkgrupper genom 

dialogerna inom digitala spel.  
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3 Problemformulering  

Det här arbetet växte fram ur ett intresse av dialog och på vilka sätt dialoger kan påverka spel 

och spelupplevelsen. Genom dialoger har man i flera spel chansen att påverka hur spelet 

kommer att sluta eller vilka NPC-karaktärer som kommer följa med en under spelets gång. 

Dessa NPC-karaktärer som slår följe med spelarkaraktären kommer under denna 

undersökning tilltalas som ’kompanjoner’. Vilka kompanjoner en spelare har med sig kan 

påverka i hur spelaren tar sig igenom spelet då kompanjonerna har olika förmågor och 

egenskaper som kan utnyttjas av spelaren på olika sätt. Genom att ha dialoger med dessa 

kompanjoner kan spelare stärka deras relationer, vilket i vissa spel ger extra belöningar.  

Meningen med arbetet är att undersöka om kompanjoners kön kan påverka hur en spelare 

interagerar med dem genom dialogval, och om detta är något som spelaren föredrar eller om 

det är något som inte önskas. Alternativt, om spelare ens märker av det. 

Detta leder fram till arbetets frågeställning:  

• Hur tilltalar spelaren, via sin spelarkaraktär, sina NPC-kompanjoner 

utifrån deras kön? 

• Hur medveten är spelaren om sitt tilltal, och är detta något som nyttjas av 

spelaren? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 

Innan artefakten ska skapades så gjords en förstudie. I denna så har dialoger med en manlig 

och en kvinnlig NPC-kompanjon från tre olika spel studerats. Dessa NPC-kompanjoner var av 

samma arketyp, eller så nära samma som det gick. Detta för att dialogvalen inte ska vara 

beroende på vilken personlighet som kompanjonerna har. Så om kompanjonerna har 

personligheter som är lika varandra förminskar det förhoppningsvis chansen att dialogvalen 

är olika för att kompanjonerna har olika personlighet.  

Den arketyp som kommer att användas under detta arbete är den som kallas för ”The regular 

guy/girl” alltså den vardagliga personen. Detta för att det som särskiljer denna arketyp är dess 

vilja att ej vara utanför. Karaktärer från denna arketyp vill ha en samhörighet. Då denna 

arketyp söker sig till grupper och gemenskap var tanken att NPC-kompanjoner ur denna 

arketyp skulle ha gått med spelarkaraktären av egen vilja och inte vara negativt ställd till att 

umgås eller ha en dialog med denne. 

Genom att studera arketyper så har också stereotyper som hör till arketyperna 

uppmärksammats. Finns det några stereotypiska utseenden eller personlighetsdrag för den 

valda arketypen som är viktiga för att känna igen den? Dessa studerades och inkorporerades i 

prototyperna. 

Med avstamp från förstudien skapades två spelsekvenser. Dessa var identiska när det gäller 

scenario, dialoggränssnitt och dialog, det enda som skiljer dem åt är vilken kompanjon som 

informanten möter och ha en dialog med. I den ena prototypen så möter informanten en 

manlig kompanjon och i den andra en kvinnlig kompanjon. 
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Den dialog som informanten spelar igenom var baserad på resultaten av förstudien. Av de tre 

dialogval som informanten har att välja mellan så var ett svarsalternativ lutad mot det mer 

”manliga” sättet att prata, ett mot det mer ”kvinnliga” och sen ett tredje neutralt 

svarsalternativ. 

De två olika spelsekvenserna skapades i Twine (2009), då detta program är uppbyggt för att 

lätt kunna göra historier med olika val som kan kopplas ihop och förgrena sig på olika ställen. 

Twine (2009) är uppbyggt genom att man skriver en text på en nod, inom den texten kan man 

göra länkar med hypertext som, när de klickas på med muspekaren, för spelaren vidare till 

nästa nod med en annan text. På det sättet kan man göra flera noder och koppla ihop dem på 

vilket sätt som helst för att göra komplexa eller enkla historier. Detta format fungerar bra för 

en dialog då fokus kommer ligga på text och ordval, det visuella är endast till för att 

informanten ska kunna avgöra vilket kön som kompanjonen de har dialogen med har.  

Utseende för kompanjonerna i spelsekvenserna var också baserat på de karaktärer som 

studerats i förundersökningen. Genom att jämföra utseendet på olika karaktärer av samma 

arketyp för att se ifall det finns några stereotypiska drag för den arketypen. Också för att se 

om dessa drag skiljer sig mellan de manliga och kvinnliga kompanjonerna, ifall arketyper 

stereotypiskt sett olika drag beroende på deras kön.  

3.1.2 Undersökningsmetod 

Under testtillfällena fick informanten först spela igenom en av prototyperna medan 

observatören står bakom och observerade. Genom att sedan markera ut vilket av alternativen 

som informanten väljer kommer observatören ha en lista av val som informanten gjort, dessa 

val kommer att användas som utgångspunkt för en semistrukturerad intervju, men också 

senare för att sammanställa med de andra informanternas val. 

Observatören tog rollen som en fullständig observatör under själva spelsessionen. Med frasen 

fullständig observatör så menar Østbye (2004, s. 113) att observatören inte interagerade med 

informanten, utan bara stod och observerade och skrev ned anteckningar. Syftet för detta är 

att intervjuledaren inte ska kunna störa informanten under spelsessionen. Istället ska 

instruktioner om hur spelsessionen går till ges innan den börjar och sen kommer intervjuaren 

vara en observatör tills informanten har tagit sig igenom prototypen. 

Efter att informanten spelat sig igenom en av prototyperna medverkade denne i en kvalitativ 

semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju är när man enligt Østbye (2004, s. 

103) inte planerar upp hela intervjun med alla frågor från start till slut. Istället tar man ut 

teman att hålla sig till. I detta fall betyder det olika stadier av prototypen, vissa förbestämda 

punkter så att det senare går att jämföra dessa med varandra.  

Anledningen till att det var en semistrukturerad kvalitativ intervju (Østbye, 2004, s. 103) är 

för att denna typ av intervju ger en flexibilitet i vilka frågor man kan ställa, men samtidigt har 

vissa satta punkter så att inte intervjun hamnar inne på fel spår. Anledningen till att flexibilitet 

behövs är för att intervjuerna var baserade på varje informants upplevelse med artefakten. 

Genom att ha vissa fasta punkter att hålla sig till och sedan också kunna fråga andra frågor 

beroende på val som informanten gjorde så kan informationen som kom fram under intervjun 

både jämföras mot de andra intervjuerna, men också ge information om hur de upplevde 

dialogen. Vilket kan behöva frågor som inte kunde planeras innan, det låter informanten tala 

fritt om hur denne upplevde spelsessionen. Detta också för att informanten inte förväntas att 
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ihåg exakt hela prototypen beroende på hur lång den är. Det är viktigare att få informantens 

tankar på hur de uppfattade dialogvalen och dialogen i sig. 

Den målgrupp som valts ut är uppdelad på två olika sätt. Det första är mellan prototypen med 

den manliga kompanjonen och prototypen med den kvinnliga kompanjonen. Hälften av 

deltagarna kommer att få ha en dialog med en kvinnlig kompanjon och hälften med en manlig. 

Detta för att ingen av informanterna ska spela igenom båda prototyperna. De deltagande 

kommer också att delas upp utefter vilket kön de har. Hälften av de manliga deltagarna 

kommer alltså få spela igenom prototypen med den manliga kompanjonen och den andra 

hälften kommer att få spela igenom prototypen med den kvinnliga kompanjonen. För att 

senare kunna göra en studie och jämföra resultat så kommer det att behövas minst åtta 

deltagare, fyra manliga och fyra kvinnliga. 

3.1.3 Avgränsningar 

För att göra undersökningen genomförbar och för att kunna få ut de resultat som behövs för 

att svara på problemformuleringen så avgränsades undersökningen på vissa punkter.  

Det första var vilka karaktärer och vilken genre på spel som skulle undersökas. Genren RPG 

valdes då spel från denna genre generellt innehåller mycket dialog, samt dialogval som 

påverkar spelarkaraktärens relation med sina kompanjoner.  

Det bestämdes också att av de spelen som ska studeras i förstudien skulle ha en manlig 

spelarkaraktär, så att inte skillnader i tilltal var beroende på spelarkaraktärens kön. Av spelen 

som väljs ut ska två kompanjoner väljas ut, en manlig och en kvinnlig, med så lika 

personlighetsdrag som möjligt. Detta för att dialogval inte ska ha skillnader på grund av 

personligheter. 

Varje informant ska också endast spela en av spelsekvenserna. Detta för att det är 

informantens instinktiva svar och motivation bakom valen som ska undersökas. Då de två 

dialogerna ska vara likadana i båda prototyperna. Om informanter då hade spelat igenom 

båda prototyper så finns det chans att de i den andra spelsekvensen de testar snarare 

undersöker dialogen och testar olika dialogssvar de dialogsvar som de inte tog på 

spelsessionen innan för att se hur de olika svaren påverkar dialogen istället för att gå efter det 

svar de tycker passar bäst i dialogen.  
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4 Genomförande  

Arbetets avsikt var att undersöka ifall spelare tilltalar kompanjons-karaktärer olika beroende 

på karaktärens kön, samt hur medvetna spelare är om det. I förstudien så valdes sex karaktärer 

ut från tre olika RPG-spel, en kvinnlig och en manlig karaktär från varje spel. Därefter 

analyserades de dialogval som uppkom i dialoger mellan spelarkaraktären och de valda 

kompanjons-karaktärerna. Resultaten från analysen låg sedan som grund för skapandet av 

undersökningens artefakt. Artefakten består utav två spelsekvenser där spelaren genom 

dialogval tar sig igenom en dialog med en antingen kvinnlig eller manlig kompanjons-

karaktär. 

4.1 Förstudie 

Under förstudien valdes sex olika kompanjoner ut för att undersökas, tre manliga 

kompanjoner och tre kvinnliga kompanjoner. De kompanjoner som är med i studien blev 

utvalda då de passade in i den valda arketypen. Samtliga karaktärer kommer från RPG-spel 

där dialogval påverkar spelarkaraktärens relation med sina kompanjons-karaktärer.  

De kvinnliga karaktärer vars dialoger analyserades var:  

• Ann Takamaki från Persona 5 (2016) 

• Piper Wright från Fallout 4 (2015) 

• Liara T’Soni från Mass Effect (2007)  

De manliga karaktärer vars dialoger analyserades var: 

• Ryuji Sakamoto från Persona 5 (2016) 

• Preston Garvey från Fallout 4 (2015) 

• Urdnot Wrex från Mass Effect (2007) 

För varje karaktär så studerades deras dialoger med spelarkaraktären, samt vilka val man som 

spelare kunde göra under dessa dialoger. Det som studerades var; vad dialogerna handlade 

om, hur man som spelare kunde svara på det som kompanjons-karaktären sa. Resultaten 

ställdes mot varandra för att hitta gemensamma nämnare.  

4.1.1 Sammanfattning av dialoger 

Gemensam nämnare i dialoger med de kvinnliga karaktärerna: 

• Större delen av svaren var positiva eller neutrala i ton.  

• Spelarkaraktären uppfattas som hjälpande och guidande (även om det fanns val emot 

detta, så var större del av valen för det). 

• Samtliga kvinnliga karaktärer nämnde sin familj, det var också ett tema som 

diskuterades för två av dem. 

Gemensam nämnare i dialoger med de manliga karaktärerna: 

• Teman på samtal handlade om tidigare grupper de varit medlem i, och anledningen 

till att de inte längre är i den gruppen. 

• De har också fortfarande något med gruppen att göra, vilket spelarkaraktären hjälper 

till med 

• Större chans att dialogval var negativa eller ändrade stämning på dialogen.  

• Familj nämndes, men bara i förbifarten hos majoriteten (en hade en mer ingående 

diskussion om det ämnet). 
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Gemensam nämnare för samtliga karaktärer: 

• Samtliga karaktärer var vänligt sinnade mot spelarkaraktären 

• Dialog som ej rörde spelarens huvuduppdrag 

• Dialogerna hade ämnen som var viktiga för karaktärerna 

• Dialogers ämnen låg i tidigare och nutida liv 

De tre spelen hade skillnader i dialoggränssnitt som användes. I spelet Persona 5 (2016) så 

användes ’Sentence selection’ där spelaren valde en mening eller uttryck vilket då vad det som 

karaktären ska ha sagt. Varje dialogval hade två eller tre val för spelaren att välja mellan som 

svar på vad kompanjons-karaktären just sagt. (se Figur 1) 

 

Figur 1 Skärmdump av dialoggränssnittet i spelet Persona 5 (2016) 

I spelet Fallout 4 (2015) så användes en blandning av ’Sentence selection’ och ’Abstract’, 

spelaren kunde få dialogval där två av valen var meningar eller ord och två val som var mer 

abstrakta och visade känslan eller vad som karaktären skulle göra, men inte exakt vad denne 

skulle säga. Spelaren kunde till exempel välja det dialogval där det bara stod ’Sarcastic’ utan 

att veta exakt vad spelarkaraktären skulle säga, men att det skulle vara något sarkastiskt som 

den säger. (Se Figur 2) 
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Figur 2  Skärmdump av dialoggränssnittet i Fallout 4 (2015) 

Spelet Mass Effect (2007) använde sig också av ’Sentence selection’. Dock inte på samma sätt 

som Persona 5 (2016). I Mass Effect så fick spelaren välja av ett antal korta repliker, som var 

och en ingav ungefärligt vad det var som kommer att sägas av spelarkaraktären. När ett 

dialogval valts så är det inte den repliken som spelarkaraktären säger, utan en längre replik, 

som har samma innebörd som det kortare dialogvalet (Se Figur 3). 

 

Figur 3 Skärmdump av dialoggränssnittet från Mass Effect (2007) 

Spelet där sättet att tilltala karaktärerna skiljde sig mest, Persona 5 (2016), var också det spelet 

där samtalsmönstren stämde mest överens med tidigare forskning av Eckert och McConnel-

Ginet (Eckert & McConnel-Ginet, 2003, s.123). Den kvinnliga karaktärens dialoger handlar 
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om att hon vill bli starkare och leder till bättre självinsikt, medan den manliga karaktärens 

dialoger till stor del handlar om sport och att man som spelare vid flera tillfällen kunde retas 

med den manliga kompanjonen, något som endast sällan uppkom i den kvinnliga 

kompanjonens dialoger. 

Då olika dialoggränssnitt användes i de olika spelen så fanns olika förutsättningar. I Persona 

5 (2016) så användes två eller tre dialogval för spelaren, dessa var unika för varje dialogval och 

passade den situation som dialogen gav. I Mass Effect (2007) så var det ett antal val som dök 

upp i flera dialoger. Dessa var ett ’investigate’ alternativ, som sparade vissa ord så att spelaren 

kunde använde dem igen, eller fråga om dem vid ett senare tillfälle, för att på så sätt inte missa 

en viktig bit av information, valet ’I see’ och ’Goodbye’ dök också upp i ett flertal dialoger. 

Dessa val gjorde att spelaren kunde avsluta dialogen ifall den inte ville ta sig igenom hela, eller 

helt enkelt kände att dialogen var slut. Antalet alternativ ändrades också från dialogval till 

dialogval, vissa gånger hade spelaren upp till sex val och i andra så var det endast ’investigate’ 

och ’I see’ valen som fanns att välja på. I Fallout 4 (2015) så var det konstant fyra dialogval att 

välja på. Av dessa så var det nästan konstant ett positivt dialogval och ett negativt. Då 

dialogvalen ändrades från ’Sentence selection’ till ’Abstract’ och tillbaka   

Då de dialoger som uppkom i spel inte hade stora tydliga skillnader, så kommer vissa dialogval 

i spelsekvenserna grundas i tidigare forskning om samtalsmönster för kvinnor och män. Detta 

för att se ifall spelare identifierar manligt eller kvinnligt kodade svar och då nyttjar dem.  

4.2 Övergripande arbetsprocess 

För att skapa spelsekvenserna användes programmet Twine (2009). Den dialog som spelaren 

möter under spelsekvenserna hade sju dialogval. Dessa val är baserade på vad som hittats i 

förstudien, samt tidigare forskning i ämnet samtalsmönster. Detta då de dialoger som 

studerades i förundersökningen låg mellan ett till tio dialogval per dialog, detta kunde skilja 

beroende på dialog till dialog. Anledningen till antalet dialogval är för att lättare se ifall det 

finns ett mönster i vilka dialogval spelarna gör, antalet sju valdes för att dialogen inte skulle 

bli för lång och spelaren skulle tappa intresset och välja för att komma vidare snarare än att 

välja det svar de tycker passar bäst. 

Spelaren kommer att gå vidare i dialogen genom att klicka med datormusen på en av de tre 

länkar (dialogval) som presenteras (se Figur 4). Dialogvalen kommer att bestå av ett kvinnligt 

kodat val, ett manligt och ett neutralt. Dessa kommet att byta platser i ordningen för att 

spelaren inte ska se ett mönster.  
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Figur 4 Ett av dialogvalen, både versionen med en kvinnlig kompanjon och en 
manlig kompanjon 

För att skapa spelsekvenserna skapades först en situation som karaktärerna befinner sig i och 

ämnet de pratar om. Situationen och de ämnen som tas upp i spelsessionen är inspirerade av 

ämnen och situationer som förekom inom de dialoger som analyserades inom förstudien. 

4.2.1 Dialoger i Twine (2009) 

Dialoger i Twine (2009) utgörs av passager och länkar. Texten skrivs i passagerna och med 

hjälp av länkarna så kopplas passagerna ihop och spelare kan då fortsätta i dialogen genom 

att klicka på länkarna med muspekaren.  

Då dialogen i detta arbete är linjär så kommer flera av länkarna från olika passager leda till 

samma passage. Till exempel, när spelaren väljer det kvinnligt kodade dialogvalet i dialogval 

tre så kommer det att leda henne till samma passage, oavsett vilket dialogval spelaren hade 

valt innan i dialogval två. Genom att länka flera svar till samma passage så minimeras antalet 

passager som behövs, istället för att varje nytt val ger spelaren tre nya passager, som senare 

blir nio passager och så vidare. Eftersom de kvinnligt kodade dialogvalen leder till samma 
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passage, de manligt kodade dialogen leder till en annan passage och de neutrala dialogvalen 

leder till en passage så stannar det vid tre passager per dialogval. (Se Figur 5) 

 

Figur 5 Hur dialogen ser ut inuti Twine (2009), och hur alla passager är 
ihopkopplade 

4.2.2 Grafisk arbetsprocess 

För att de kompanjonskaraktärerna som spelaren möter i spelsekvenserna inte ska kännas 

konstiga eller opassande så studerades de utvalda kompanjons-karaktärerna från förstudiens 

utseende. Då karaktärerna som blev utvalda i förstudien blev utvalda för den arketyp passar 

in i, så visade det sig att deras utseenden skiljer sig mycket ifrån varandra. (Se Figur 5) 
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Figur 6 De utvalda karaktärerna i förstudien.  
Övre raden: Ann Takamaki, Piper Wright, Liara T’Soni.  

Undre raden: Ryuji Sakamoto, Preston Garvey, Urdnok Wrex 

För att då kunna skapa kompanjonskaraktärer till spelsekvenserna så studerades skillnader 

mellan könen. Utifrån detta skapades två karaktärer (i denna studie uteslöts karaktären 

Urdnot Wrex då dennes utseende inte var människolikt till en grad där mänskliga drag kunde 

utgöras).  

Kvinnliga karaktärsdrag Manliga karaktärsdrag 

Rundare ansiktsform Mer definierad haka 

Mer markerade större ögon Mindre ögon, inte lika markerade 

Mer ”sluttande” axlar Mer fyrkantiga axlar 

Fylligare och mindre breda läppar Smalare och bredare läppar 

 

Då det grafiska endast är med för att spelaren ska ha en uppfattning om vem det är denne 

pratar med så valdes stilen till att vara relativt enkel. Detta för att det grafiska inte ska ta 

uppmärksamhet från dialogen, då det är denna som är viktig för studien (se Figur 6). 

 

Figur 7 Utseende för den kvinnliga och den manliga kompanjon som finns i 
artefakterna 
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4.3 Dialogval 

De dialogval som spelaren har att välja mellan kommer som tidigare sagt vara kodade enligt 

kön. De dialogval som spelaren har att välja mellan skapades med förstudien och tidigare 

forskning som bas.  

Då flera av de utvalda kompanjons-karaktärerna hade familj som ett ämne, och då alla utom 

en åtminstone nämnde hur deras familjeförhållanden ser ut så är huvudtemat på denna dialog 

just om kompanjon-karaktärens familj och något som hänt under spelets gång. 

Dialogen i sig är linjär och bestämd, så det enda som kommer skilja sig mellan svaren är 

möjligtvis de första meningarna som kompanjons-karaktären säger efter att spelaren valt ett 

dialogval, detta för att svaret som kompanjons-karaktären ger ska passa med det som spelaren 

valt. Så det finns inga direkta förgreningar, utan bara ett val i hur man ska tilltala sin 

kompanjonskaraktär. Detta är dock inget som spelare kommer att få reda på, då de bara ska 

spela igenom en spelsekvens och dialogen en gång. 

Dialogen innehåller ämnen som kom upp under större delen av dialogerna med de utvalda 

kompanjons-karaktärerna, dessa är familj, vänskap och kärlek. Flera dialogval är lika de som 

finns i faktiska spel, då det är dessa tilltal som ska undersökas. 

4.3.1 Kvinnligt kodade dialogval 

Generellt positiv eller neutral i ton. Involverar att spelaren uppmuntrar och ger sympati till 

kompanjons-karaktären.  

 NPC Dialog Kvinnligt kodat 

svar 

Designval 

Dialogval 1 God morgon, jag 

antar att du vill prata 

om vad som hände 

igår? 

Ja. Jag var orolig 

över hur du 

känner dig nu?  

Valt med inspiration från en 

dialog som spelaren har 

med en av de kvinnliga 

kompanjonerna i 

förstudien. Spelaren har där 

chansen att vara vänlig mot 

den kvinnliga kompanjonen 

och medge att hen har varit 

orolig över hur hon har känt 

sig efter en händelse. 

Meningen bjuder också in 

till att dialogen kommer att 

bli känslomässig. Något som 

Eckert och McConnel-Ginet 

hävdar är vanligare för 

kvinnor att prata om (Eckert 

& McConnel-Ginet, 2003 

s.122) 

Dialogval 2 Det var min far trots 

allt. Men han är inte 

den man jag kommer 

ihåg honom som. 

Jag är ledsen att 

du behövde gå 

igenom det.  

Dialogvalet låter spelaren ge 

sympati och trösta 

kompanjons-karaktären, 

inspiration till detta val 

kommer från en dialog med 
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Piper där Piper berättat att 

hennes far dött. Spelaren har 

då chansen vara sympatisk 

mot Piper. 

Dialogval 3 Han fick vad han 

förtjänade, mer kan 

jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på 

flera år, men att han 

skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att 

tro.  

Tänk inte mer på 

det, det är inte 

ditt fel att han 

blev som han var. 

Inspiration till detta 

dialogval kommer från 

dialog med en av de 

kvinnliga kompanjonerna 

från förstudien, där ämnet är 

läraren som de ska störta. 

Hon ser det som hennes 

ansvar att hon inte vågade 

stå upp mot honom och 

spelaren får valet att lägga 

skulden på läraren.  

Mer fokus på kompanjons-

karaktärens möte med 

dennes pappa och hur det 

påverkade kompanjon-

karaktären än vad som 

hände med denne. 

Dialogval 4 Hade det inte varit 

för er så hade jag inte 

klarat att stå upp mot 

honom. 

Det var modigt av 

dig.  (ändrades då 

det var så positivt, 

alla valde) 

Valt med inspiration från 

en av de kvinnliga 

kompanjonerna i 

förstudien, dialoger där 

spelarkaraktären är 

uppmuntrande mot att 

den kvinnliga 

kompanjonen försöker bli 

starkare som person.  

Dialogval 5 Du är en sån bra vän. Tack, jag är glad 

att du är med oss 

på det här 

uppdraget. 

Med inspiration från en 

dialog med en av de 

kvinnliga karaktärerna i 

förstudien, där ett svar likt 

detta svar var det som var 

vänligast (de andra 

alternativen var antingen 

negativa, eller romantiska).   

Dialogval 6 Börjar få känslor Jag tror det är 

bäst om vi 

fortsätter som 

vänner. 

En mening vald med 

inspiration från de 

dialogvalen som spelaren 

möter när en av de kvinnliga 

kompanjonerna i förstudien 

menar att hon tror att det 

finns känslor mellan dem. 

Spelaren gör klart att den 

relation de har med 
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varandra är bra och att hen 

vill fortsätta den så. 

Dialogval 7 Jag tror det är dags 

att jag går tillbaka till 

gruppen nu. 

Jag hoppas det 

här inte sårar dig 

för mycket. 

Då forskning i 

samtalsmönster (Eckert & 

McConnel-Ginet, 2003, 

s.122) menar på att kvinnor 

pratar mer om känslor än 

vad män gör. Så valdes ett 

svar som anspelar på 

kompanjon-karaktärens 

känslor om ämnet. 

 

4.3.2 Manligt kodade dialogval 

Generellt i en neutral ton, med fler chanser att vara negativ än dialogval i dialoger med 

kvinnliga karaktärer. 

 NPC Dialog Manligt kodat 

svar 

Designval 

Dialogval 1 God morgon, jag 

antar att du vill prata 

om vad som hände 

igår? 

Ja, vi måste nog 

det. 

En mer negativ ton på 

ordvalet då flera dialogsval av 

de som analyserade hade en 

neutral eller negativ ton. 

Meningen i sig är inte särskilt 

inbjudande till att ha en 

känslomässig diskussion, utan 

snarare något som måste 

göras. 

Dialogval 2 Det var min far trots 

allt. Men han är inte 

den man jag kommer 

ihåg honom som. 

Har han ändrats 

mycket? 

Utifrån förstudien där det 

visade sig att det var en större 

chans att dialogval i dialoger 

med manliga karaktärer har 

att ändra känslan på samtalet.  

Dialogval 3 Han fick vad han 

förtjänade, mer kan 

jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på 

flera år, men att han 

skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att 

tro 

Jag håller med, han 

fick vad han 

förtjänade. 

Dialogvalets inspiration 

kommer från dialoger med en 

av de manliga kompanjonerna 

i förstudien. Dessa hålls på 

hög nivå sakliga.  

Mer fokuserat på handlingen i 

sig än kompanjons-

karaktärens möte med sin 

pappa och hur denne ändrat 

sig från hur denne var innan. 
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Dialogval 4 Hade det inte varit för 

er så hade jag inte 

klarat att stå upp mot 

honom. 

Men jag gjorde 

knappt något? 

Ett till exempel som är baserat på 

en dialog från ett av spelen i 

förstudien. Där de valen spelaren 

har är att antingen förolämpa 

han eller lite komiskt säga att han 

inte gjorde någonting, utan bara 

stod där och såg på. 

Dialogval 5 Du är en sån bra vän Tack. Det gläder 

mig att du är med. 

Ett dialogval gjort baserat på ett 

dialogval med Preston där 

spelaren hamnar i samma 

situation som det Piper hade i det 

kvinnligt kodade dialogvalet. 

Men detta är då motsvarande 

svar för Preston, en blandning av 

de dialogval som var vänliga.  

Meningsbyggnaden är framtagen 

för att likna det kvinnligt kodade 

svaret. 

Dialogval 6 Börjar få känslor Jag tror det är 

bättre om vi håller 

det här mer 

professionellt. 

Ett val med inspiration från en 

dialog där spelaren kan välja att 

inleda en romans med en av de 

manliga karaktärerna från 

förstudien. Till skillnad från den 

kvinnliga dialogen låter denne 

mer saklig istället för känslosam. 

Dialogval 7 Jag tror det är dags 

att jag går tillbaka till 

gruppen nu. 

Det är nog bäst så. Forskning i samtalsmönster 

(Eckert & McConnel-Ginet, 

2003, s.122) menar på att 

kvinnor pratar mer om känslor 

än vad män gör. Därför valdes ett 

svar som mer avvisar vidare 

diskussion om ämnet.  

 

4.3.3 Neutralt kodade dialogval 

Då spelsekvenserna inte bara ska bestå av kvinnligt och manligt kodade dialogval, då detta 

kan göra det uppenbart för spelaren vad undersökningen handlar om, så ska också neutrala 

svar finnas. Tanken är att dessa val ska vara en blandning av det kvinnligt kodade svaret och 

det manligt kodade svaret i ton och meningsinnehåll. 

 NPC dialog Neutralt svar Designval 

Dialogval 1 God morgon, jag 

antar att du vill prata 

om vad som hände 

igår? 

Ja, är du okej? En blandning mellan det 

manligt kodade och kvinnligt 

kodade svaren i ton. Inte helt 

ovillig att ta upp en dialog som 

kan vara känslomässig, men 

skulle helt inte. Frågan riktar sig 
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mot kompanjon-karaktärens 

känslor, men inte till samma 

grad som det kvinnligt kodade 

svaret. 

Dialogval 2 Det var min far trots 

allt. Men han är inte 

den man jag kommer 

ihåg honom som. 

Det måste ha varit 

jobbigt att se 

honom så. 

Ett dialogval som också lutar 

mot det känslomässiga, men inte 

i samma grad som det kvinnligt 

kodade svaret. Dialogvalet är 

mer sakligt i ton, men ger 

fortfarande en emotionell 

respons till kompanjons-

karaktären.  

Dialogval 3 Han fick vad han 

förtjänade, mer kan 

jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på 

flera år, men att han 

skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att 

tro 

Låt inte det som 

hände igår 

påverka dig. 

Ett dialogval som både anspelar 

på vad som hände med 

kompanjons-karaktärens pappa 

och kompanjons-karaktärens 

möte med denne. Inte direkt 

sympatiskt som det kvinnligt 

kodade dialogvalet då det inte är 

direkt uppmuntrande utan mer 

en kommentar, men heller inte 

lika sakligt som det manligt 

kodade dialogvalet då detta 

dialogval fortfarande inger 

sympati mot kompanjons-

karaktärens situation i helhet. 

Dialogval 4 Hade det inte varit för 

er så hade jag inte 

klarat att stå upp mot 

honom. 

Du gjorde det 

mesta dock. 

Blandning mellan det kvinnligt 

kodade dialogvalet där 

dialogvalet är berömmande och 

uppmuntrande mot 

kompanjons-karaktären, och 

hyllade att denne gjort vad den 

behövde göra, och det manligt 

kodade dialogvalet där det var 

mer komiskt om att 

kompanjons-karaktären gjort 

allt. Detta genom att konstatera 

att kompanjons-karaktären 

gjorde det mesta själv, men mer 

sakligt, varken berömmande 

eller skämtande. 

Dialogval 5 Du är en sån bra vän Tack. Ett neutralt svar, detta då det 

kvinnligt kodade svaret och 

manligt kodade svaret för detta 

dialogval är så lika varandra.  Att 

bara svara tack förekommer i 

både dialoger med manliga och 

kvinnliga kompanjons-

karaktärer från förstudien.  
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Dialogval 6 Börjar få känslor Tack, men jag 

känner tyvärr inte 

samma sak. 

Både det kvinnligt kodade 

dialogvalet och det manligt 

kodade dialogvalet är nästan 

direkt tagna ur olika spel.  

Medium för det neutrala 

dialogvalet blev då ett val som är 

sakligt, men också sympatiskt. 

Då det visar att spelaren tar 

kompanjons-karaktärens 

känslor i tanke, men inte kan 

besvara dem på samma sätt. 

Dialogval 7 Jag tror det är dags att 

jag går tillbaka till 

gruppen nu. 

Det är nog det, 

kommer det här 

ändra något 

mellan oss? 

Då det kvinnligt kodade 

dialogvalet för denna 

anspelar på kompanjons-

karaktärens känslor och det 

manligt kodade dialogsvalet 

avvisar känslor så valdes 

detta svar som ett medium 

emellan dem. 

 

4.3.4 Reflektion av arbetsprocess 

Efter förstudien var klar så märktes det att skillnaden inte var särskilt stor i hur man som 

spelare kunde tilltala NPC-kompanjoner i deras dialoger. Skillnader låg i tonen på dialogval, 

som att de dialogval som spelaren hade med kvinnliga karaktärer var oftare positiva och 

neutrala i ton, medans de som fanns för manliga karaktärer hade en större chans att antingen 

vara negativa, eller ändra tonen på dialogen in till det mer komiska.  

Att skillnaderna inte var särskilt stora gjorde det svårt att skapa dialogen till artefakten. Hade 

man bara gått på extrema skillnader så hade de kvinnligt kodade dialogvalen varit ständigt 

positiva och de manligt kodade dialogvalen varit negativa, vilket skulle kunna påverka de val 

som informanterna gör beroende på hur de vill låta mot NPC-kompanjonen snarare än det val 

de själva tycker passa bäst, för att de ville vara snälla mot NPC-karaktären.  

Detta gjorde att flera av de val som informanterna kan göra är lika varandra, i vissa fall i ton 

och andra i meningsbyggnad. Att de är lika kan dock skapa känslan för informanterna att de 

val de gör inte spelar någon roll och att de bara väljer för att ta sig vidare i dialogen.  

En annan utmaning var att få dialogen att kännas naturlig samtidigt som alla faktorer skulle 

in. Tanken var från början att alla delar av artefakten skulle vara lika oavsett vilket val som 

informanterna gjorde. Men senare visade det sig att vissa ändringar behövde ändras för att 

dialogen skulle vara så naturlig som möjligt. Detta gjordes genom att lägga till en mening eller 

två innan dialogen går vidare till nästa del så att resterande dialog och val fortfarande är 

samma, men att övergångarna mellan dialogvalen och nästa dialogval blir så naturliga som 

möjligt. 
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5 Utvärdering 

5.1 Pilotundersökning 

Innan undersökningen gjordes en pilotundersökning för att se huruvida metoden och 

artefakten kunde ge några resultat.  

Pilotstudien bestod av två deltagare, en manlig och en kvinnlig. Den kvinnliga testpilottestaren 

fick spela igenom spelsekvensen med den kvinnliga NPC-kompanjonen, medans den manliga 

pilottestaren fick spela igenom spelsekvensen med den manliga NPC-kompanjonen. Under 

testet observerades deras val och antecknades för att sedan kunna jämföras med varandra. 

Undersökningen är gjord individuellt med varje informant, då deras svar annars har kunnat 

blivit påverkade av varandra. 

Efter spelsessionen genomfördes en semistrukturerad kvalitativ intervju där informanten fick 

svara på frågor om dialoger inom spel generellt samt sin upplevelse under spelsessionen. 

Frågorna under intervjuerna fokuserade på hur deltagarna uppfattar dialoger generellt, hur 

de spelar igenom dialoger, hur de uppfattade dialogen i artefakten, samt deras tankar om hur 

de valde dialogvalen.  

När pilottestarna spelade igenom spelsekvenserna så observerades vilka dialogval de valde. 

Av de dialogval som fanns vid varje valtillfälle så var ett dialogval manligt kodat, ett var 

kvinnligt kodat och det sista var neutralt kodat.  Intervjuledaren observerade vilka val 

informanten gjorde genom att sammanställa informationen i tabeller. 

Något som båda pilottestare reagerade på var att NPC-karaktären började prata om 

romantiska känslor, detta var något som de båda kände var något som kom väldigt plötsligt 

och oväntat. Detta ändrades efter pilottestningen till att låta dialogen stanna på vänskaplig 

nivå, och istället för att NPC-karaktären bekänner sina romantiska känslor mot 

spelaren/spelarkaraktären så talar den istället om hur glad denne är att den har fått vara med 

i gruppen hittills och att denne gärna vill fortsätta vara en medlem i gruppen hädanefter, 

ämnet går sedan över till vad som händer härnäst.  

5.2 Genomförande av undersökningen 

Då dialogvalet där NPC-kompanjonen talar om sina känslor för spelarkaraktären upplevdes 

som märkliga och opassande i dialogen och situationen av pilottestarna så bestämdes det att 

dessa skulle ändras för att dialogen skulle kännas mer naturlig för testare. Med det så menas 

att informanter inte skulle känna att något i dialogen inte passade in, och att detta då kunde 

ha tagit bort trovärdigheten på dialogen och få den att kännas stel, opassande eller 

framkrystad. 

Resterande del av undersökning genomfördes under samma upplägg som pilotstudien. Där 

informanterna först fick spela igenom en av spelsekvenserna under observation. Efter det så 

fick informanterna delta i en semistrukturerad kvalitativ intervju där de blev frågade om hur 

de generellt uppfattar dialoger inom digitala spel, hur de spelar igenom dessa dialoger, samt 

ett antal frågor om hur den dialog de hade inom spelsekvensen upplevdes och varför de gjorde 

vissa val. 
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Följande är de dialogval som lades till i spelsekvenserna. De delar som byttes ut var dialogval 

6 och 7, de där NPC-kompanjonen bekänner sina känslor för spelarkaraktären som se slutar i 

att spelarkarriären lämnas ensam då NPC-kompanjonen går tillbaka till gruppen. Detta 

ändrades till att NPC-kompanjonen istället  

Kvinnligt kodade val 

Dialogval 6 Väldigt glad. Vill 

fortsätta följa med. 

Jag skulle gärna 

vilja att du 

fortsätter följa med 

mig. 

Med avsprång från 

forskning i 

samtalsmönster som 

visade att dialoger mellan 

kvinnor i högre grad 

skapade samhörighet och 

empati mellan deltagarna 

i dialogen (Eckert & 

McConnel-Ginet, 2003, 

s.122), så fokuserar detta 

dialogvalet mer på 

karaktärernas relation.  

Dialogval 7 Tillbaka till ämnet 

dock, vad händer nu? 

Vi borde diskutera 

vart vi ska sen med 

gruppen, men du 

vet att du kan prata 

med mig om du 

behöver, ok. 

Ett val som likt de andra 

avslutar dialogen på 

spelarens sida. Valet är 

inspirerat av förstudien, 

där resultat visade att 

spelarkaraktären 

uppfattades som 

stöttande och 

uppmuntrande mot NPC-

karaktären.  

 

Manligt kodade dialogval 

Dialogval 6 Väldigt glad. Vill 

fortsätta följa med. 

Du är en av oss, 

klart du ska med! 

Bryter stämningen på 

dialogen och gör den mer 

lättsam. Lägger också mer 

fokus på att NPC-

karaktären är en medlem i 

gruppen, och inte på 

relationen mellan de två 

deltagarna i dialogen. 

Dialogval 7 Tillbaka till ämnet 

dock, vad händer 

nu?? 

Vi borde bestämma 

nästa drag 

tillsammans med 

gruppen 

Tar lite avstånd från det 

känslosamma med de 

kvinnligt kodade valet och 

ger fokus på gruppen istället 

för den enskilda relationen 

med karaktärerna. Fokus 

ligger också på själva 

handlingen som behövs 

göras istället för de 
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karaktärerna som är 

deltagande i dialogen. 

 

Neutralt kodade dialogval 

Dialogval 6 Väldigt glad. Vill 

fortsätta följa med. 

Vi är alla glada att 

du är här med oss. 

En blandning mellan det 

kvinnligt kodade 

dialogvalet och det manligt 

kodade dialogvalet, detta 

dialogval fokuserar mer på 

relationen som NPC-

karaktären har med 

gruppen, men med fokus på 

relationen mellan 

karaktärerna i hela gruppen 

och inte bara de som ör med 

i dialogen, det bryter heller 

inte stämningen på samma 

sätt som det manligt kodade 

dialogvalet.  

Dialogval 7 Tillbaka till ämnet 

dock, vad händer nu? 

Vi ska nog gå 

tillbaka till 

gruppen. 

Tillsammans kan vi 

nog lista ut vad vi 

ska göra härnäst. 

Ett neutralt dialogval, gjort 

för att ligga emellan det 

kvinnligt kodade 

dialogvalet och det manligt 

kodade dialogvalet. Detta 

genom att ge spelaren ett 

val som fokuserar mer på 

relationerna i gruppen, med 

fokus på att de tillsammans 

ska komma på nästa 

handling, till skillnad från 

det manligt kodade svaret 

där fokus ligger på 

handlingen självt. 

 

5.3 Allmän information kring informanterna  

I denna undersökning deltog åtta informanter. Av dessa så identifierade sig fyra som män och 

fyra som kvinnor. I nedanstående tabell så redovisas några av de frågor som ställdes under 

intervjun för att ge bakgrundsinformation om informanterna. Det som frågades var då deras 

ålder vilket kön de identifierar sig som, vilken sorts spel de brukar spela generellt, hur mycket 

dialog de spelen innehåller, samt hur informanterna i dessa spel hanterar dialog (om någon 

sådan finns). 
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Informant Kön 

K/M 

Ålder H/vecka 

av 

spelande 

Vilka sorts spel de 

brukar spela och hur 

mycket dialog de har 

Läser de dialoger 

noggrant eller 

bara bläddrar 

förbi? 

1 K 23 Under 6 h Strategi och äventyr.  

Inte så mycket dialog. 

Bläddrar igenom när 

de är långa. 

2 K 21 6-18 h Mobilspel. 

Vissa har dialog, vissa 

inte. 

Beroende på, vet man 

att det är en viktig 

dialog så läser hon 

noggrant är det bara 

småprat så bläddrar 

hon förbi. 

3 k 22 6-18 h RPG, FPS, strategi. 

Majoriteten har mycket 

dialog. 

Läser noga, spelar 

mycket RPG och 

utvecklar 

spelarkaraktärens 

personlighet från 

dialogval.  

4 K 23 Över 18 h 

(om tid 

finns) 

Alla möjliga olika 

genres i spel. 

Oftast mycket dialog. 

Läser alltid igenom 

dialoger ordentligt. 

5 M 24 Över 18 h FPS, MMO, RPG 

Det kan finnas dialog, men 

fokus ligger på gameplay. 

Bläddrar igenom 

såvida storyn inte 

är intressant. 

6 M 22 6-18 h Föredrar spel med mer 

dialog, men har på senaste 

tiden spelat spel som 

fokuserar på gameplay. 

Brukar läsa igenom 

dialoger noggrant. 

7 M 24 Över 18 h Mest onlinespel, allt 

från plattform till FPS, 

även dungeon crawler.  

Hur mycket dialog som 

finns i spelen är 

blandat. 

Hur noggrant han 

läser är beroende på 

spel till spel. ifall 

dialogen inte spelar 

någon roll för spelet 

så bläddrar han 

vidare, men läser för 

det mesta.  

8 M 21 Över 18 h MMO, FPS, strategi, alla 

möjliga genrer. Mest 

spel som fokuserar på 

gameplay. 

Beroende på spel, är 

det ett spel han 

spelar spr story så 

läser han noggrant. 

Men är det ett FPS 

eller MMO så bryr 

han sig inte mycket 

om dialogen. 
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När informanter skulle hittas till denna undersökning låg största fokus på att ha en 

urvalsgrupp som var till hälften män och hälften kvinnor, samt att denna skulle vara delbar på 

fyra. Detta för att det inte skulle bli ojämnt antal deltagare mellan grupperna. För att kunna 

se ifall det fanns tendenser till ett särskilt sätt att tilltala NPC-kompanjonen så behövdes minst 

två informanter per grupp. Då tid var en faktor och undersökningen var tvunget att hållas på 

plats med både informant och intervjuledare närvarande så kunde heller inte för många 

informanter samlas in, tillsammans med handledare så bestämdes antalet till att vara åtta 

informanter. Dessa åtta informanter var då fyra kvinnliga och fyra manliga samt två 

informanter per grupp. Grupperna som informanterna delades in i var utifrån deras eget kön, 

samt könet på NPC-kompanjonen som de förde dialogen med under undersökningen. De 

kvinnliga informanterna som förde dialogen med den kvinnliga NPC-kompanjonen var en 

grupp, de manliga informanterna som förde dialogen med den kvinnliga NPC-kompanjonen 

var en annan grupp. En annan faktor som spelade in var att informanterna skulle ha möjlighet 

att ta sig till Högskolan i Skövde där undersökningen skulle äga rum, vilket gjorde att samtliga 

av informanterna också var studenter vid Högskolan i Skövde. 

5.4 Resultat av undersökningen 

Här nedan presenteras undersökningens resultat, först presenteras en tabell över hur många 

informanter som gjorde samma val, sedan mer ingående på valen som varje informant gjorde. 

Därefter diagram och förklaringar över när och hur de olika dialogvalen användes och till sist 

svar från de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna som informanterna deltog i.  

I den första tabellen sammanställs hur många informanter som valde samma val under de 

dialogsvalen som finns i artefakten. I det första valet så valde sex av de åtta informanterna det 

neutralt kodade dialogvalet, en informant valde det kvinnligt kodade dialogvalen och en 

informant valde det manligt kodade dialogvalet. I denna tabell så förbises kön på informanter 

och vilken NPC-karaktär de pratar med, resultatet visar alltså alla informanter i studien. 

 Kvinnligt manligt Neutralt 

Val 1 1 1 6 

Val 2 5 1 2 

Val 3 7 1 0 

Val 4 8 0 0 

Val 5 2 6 0 

Val 6 1 6 1 

Val 7 3 1 4 

Utifrån denna tabell kan man läsa av vilket av de tre kodade valen som valdes mest under ett 

dialogval. Under vissa val så var ett av de tre valen betydligt mer populärt än de andra två. 

Under det första valet så valde sex av de åtta informanterna det neutralt kodade valet.  I 

dialogval 3 så är det kvinnligt kodade valet mest populärt, detta håller i sig till det fjärde valet 

där samtliga informanter väljer det kvinnligt kodade dialogvalet. Under dialogval 5 och 6 är 

däremot det manligt kodade valet betydligt mer valt. 



 
33 

Nedan visas tabeller över hur varje enskild informant valde i dialogvalen. Det som visas är 

först kön på informanten och kön på den NPC-kompanjon de haft dialogen med. I kolumnen 

längst till vänster visas vilket val i siffror (1 för det första dialogvalet, 2 för det andra dialogvalet 

etc.), i tabellen bredvid visas den NPC-kompanjonens dialog, i mitten visas vilket av de tre 

valen som informanten valde (det kvinnligt kodade valet, det manligt kodade valet, eller det 

neutralt kodade valet) och den högra kolumnen visar hur det valet som informanten gjorde 

såg ut i artefakten. 

Informant 1 (kvinnlig deltagare, kvinnlig kompanjon)  

NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Neutralt  Ja, är du okej? 

2 Det var min far trots allt. Men han 

är inte den man jag kommer ihåg 

honom som. 

Kvinnligt Jag är ledsen att du behövde gå igenom 

det. 

3 Han fick vad han förtjänade, mer 

kan jag inte säga. Vi har inte haft 

kontakt på flera år, men att han 

skulle bli sådär är fortfarande svårt 

att tro. 

Kvinnligt Tänk inte mer på det, det är inte ditt fel att 

han blev som han var 

4 Hade det inte varit för er så hade 

jag inte klarat att stå upp mot 

honom. 

Kvinnligt Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Manligt Tack. Det gläder mig att du är med. 

6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Manligt  Du är en av oss, klart du ska med! 

7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Kvinnligt  Vi borde diskutera vart vi ska sen med 

gruppen, men du vet att du kan prata med 

mig om du behöver, ok. 

 

Informant 2 (kvinnlig deltagare, manlig kompanjon)  

NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Neutralt Ja, är du okej? 

2 Det var min far trots allt. Men han 

är inte den man jag kommer ihåg 

honom som. 

Neutralt Det måste ha varit jobbigt att se honom 

så. 

3 Han fick vad han förtjänade, mer 

kan jag inte säga. Vi har inte haft 

kontakt på flera år, men att han 

Kvinnligt Tänk inte mer på det, det är inte ditt fel att 

han blev som han var 
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skulle bli sådär är fortfarande svårt 

att tro. 

4 Hade det inte varit för er så hade 

jag inte klarat att stå upp mot 

honom. 

Kvinnligt  Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Kvinnligt Tack, jag är glad att du är med oss på det 

här uppdraget. 

6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Manligt Du är en av oss, klart du ska med! 

7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Kvinnligt  Vi borde diskutera vart vi ska sen med 

gruppen, men du vet att du kan prata med 

mig om du behöver, ok. 

 

Informant 3 (kvinnlig deltagare, manlig kompanjon) 

NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Neutralt Ja, är du okej? 

2 Det var min far trots allt. Men 

han är inte den man jag 

kommer ihåg honom som. 

Kvinnligt Jag är ledsen att du behövde gå igenom 

det. 

3 Han fick vad han förtjänade, 

mer kan jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på flera år, 

men att han skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att tro. 

Kvinnligt  Tänk inte mer på det, det är inte ditt fel att 

han blev som han var 

4 Hade det inte varit för er så 

hade jag inte klarat att stå upp 

mot honom. 

Kvinnligt Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Manligt Tack. Det gläder mig att du är med. 

6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Manligt Du är en av oss, klart du ska med! 

7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Kvinnligt Vi borde diskutera vart vi ska sen med 

gruppen, men du vet att du kan prata med 

mig om du behöver, ok. 

 

Informant 4 (kvinnlig deltagare, kvinnlig kompanjon)  
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NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Neutralt Ja, är du okej? 

2 Det var min far trots allt. Men 

han är inte den man jag 

kommer ihåg honom som. 

Kvinnligt Jag är ledsen att du behövde gå igenom 

det. 

3 Han fick vad han förtjänade, 

mer kan jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på flera år, 

men att han skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att tro. 

Kvinnligt Tänk inte mer på det, det är inte ditt fel att 

han blev som han var 

4 Hade det inte varit för er så 

hade jag inte klarat att stå upp 

mot honom. 

Kvinnligt Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Manligt Tack. Det gläder mig att du är med. 

6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Manligt Du är en av oss, klart du ska med! 

7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Neutralt  Vi ska nog gå tillbaka till gruppen. 

Tillsammans kan vi nog lista ut vad vi ska 

göra härnäst 

 

Informant 5 (manlig deltagare, manlig kompanjon) 

NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Neutralt Ja, är du okej? 

2 Det var min far trots allt. Men 

han är inte den man jag 

kommer ihåg honom som. 

Neutralt Det måste ha varit jobbigt att se honom 

så. 

3 Han fick vad han förtjänade, 

mer kan jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på flera år, 

men att han skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att tro. 

Kvinnligt Tänk inte mer på det, det är inte ditt fel att 

han blev som han var 

4 Hade det inte varit för er så 

hade jag inte klarat att stå upp 

mot honom. 

Kvinnligt Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Manligt Tack. Det gläder mig att du är med. 
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6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Manligt Du är en av oss, klart du ska med! 

7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Neutralt  Vi ska nog gå tillbaka till gruppen. 

Tillsammans kan vi nog lista ut vad vi ska 

göra härnäst 

 

Informant 6 (manlig deltagare, manlig kompanjon)  

NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Neutralt Ja, är du okej? 

2 Det var min far trots allt. Men 

han är inte den man jag 

kommer ihåg honom som. 

Kvinnligt Jag är ledsen att du behövde gå igenom 

det. 

3 Han fick vad han förtjänade, 

mer kan jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på flera år, 

men att han skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att tro. 

Manligt Jag håller med, han fick vad han 

förtjänade. 

4 Hade det inte varit för er så 

hade jag inte klarat att stå upp 

mot honom. 

Kvinnligt Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Manligt Tack. Det gläder mig att du är med. 

6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Neutralt Vi är alla glada att du är här med oss 

7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Manligt Vi borde bestämma nästa drag 

tillsammans med gruppen 

 

Informant 7 (manlig deltagare, kvinnlig kompanjon)  

NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Manligt Ja, vi måste nog det. 

2 Det var min far trots allt. Men 

han är inte den man jag 

kommer ihåg honom som. 

Manligt Har han ändrats mycket? 
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3 Han fick vad han förtjänade, 

mer kan jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på flera år, 

men att han skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att tro. 

kvinnligt Tänk inte mer på det, det är inte ditt fel att 

han blev som han var 

4 Hade det inte varit för er så 

hade jag inte klarat att stå upp 

mot honom. 

Kvinnligt Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Kvinnligt Tack, jag är glad att du är med oss på det 

här uppdraget. 

6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Manligt Du är en av oss, klart du ska med! 

7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Neutralt Vi ska nog gå tillbaka till gruppen. 

Tillsammans kan vi nog lista ut vad vi ska 

göra härnäst 

 

Informant 8 (manlig deltagare, kvinnlig kompanjon)  

NPC:s dialog Informantens dialogval 

1 God morgon, jag antar att du vill 

prata om vad som hände igår? 

Kvinnligt Ja. Jag var orolig över hur du känner dig 

nu? 

2 Det var min far trots allt. Men 

han är inte den man jag 

kommer ihåg honom som. 

Kvinnligt Jag är ledsen att du behövde gå igenom 

det. 

3 Han fick vad han förtjänade, 

mer kan jag inte säga. Vi har 

inte haft kontakt på flera år, 

men att han skulle bli sådär är 

fortfarande svårt att tro. 

Kvinnligt Tänk inte mer på det, det är inte ditt fel att 

han blev som han var 

4 Hade det inte varit för er så 

hade jag inte klarat att stå upp 

mot honom. 

Kvinnligt Det var modigt av dig.   

5 Du är en sån bra vän Manligt Tack. Det gläder mig att du är med. Ja, vi 

måste nog det. 

6 Väldigt glad. Vill fortsätta följa 

med. 

Kvinnligt Jag skulle gärna vilja att du fortsätter följa 

med mig. 
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7 Tillbaka till ämnet dock, vad 

händer nu? 

Neutralt  Vi ska nog gå tillbaka till gruppen. 

Tillsammans kan vi nog lista ut vad vi ska 

göra härnäst 

 

Utifrån dessa tabeller så kan man konstatera att de kvinnligt kodade valen var de mest 

populära under denna undersökning. Efter det så var det de manligt kodade valen. De neutralt 

kodade valen användes endast under början och slutet av dialogen. Då de val som 

informanterna inte var fast vid en kodning utan samtliga använde sig av de kvinnligt kodade 

dialogvalen, de manligt kodade dialogvalen och de neutralt kodade dialogvalen oavsett könet 

på den NPC-karaktär de hade dialogen med och vilket kön informanten var så går inget direkt 

mönster att utläsas här. Genom att analysera dessa val tillsammans med intervjuerna kan 

informanternas tankar bakom valen visas. Under nästkommande underkapitel kommer 

resultaten från observationerna att delas upp utifrån de kvinnligt kodade valen, de manligt 

kodade valen och de neutralt kodade valen.   

5.4.1 Kvinnligt kodade dialogval 

Nedanstående underkapitel är uppdelade i tre delar ett per kodat dialogval. Detta börjar med 

de kvinnligt kodade dialogvalen, sedan de manligt kodade och till sist de neutralt kodade 

dialogvalen.  

Tabellen nedan visar hur de kvinnligt kodade dialogvalen användes under undersökningen. 

Tabellen visar även ur vilken grupp de informanter som valde det kvinnligt kodade dialogvalen 

var. De blå staplarna är val från kvinnliga informanter som hade dialogen med en kvinnlig 

NPC-kompanjon, de röda staplarna är för kvinnliga informanter som hade dialogen med en 

manlig NPC-kompanjon, de gröna staplarna är för manliga informanter som hade dialogen 

med en manlig NPC-kompanjon och de lila staplarna är för manliga informanter som hade 

dialogen med en kvinnlig NPC-kompanjon. Den lodräta axeln visar hur många utav en grupp 

som valde det kvinnligt kodade dialogvalet, medans den vågräta axeln visar vilket dialogval i 

ordningen 1 till 7. De tabeller som visas i följande två underkapitel har samma upplägg som 

denna. 
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De kvinnligt kodade dialogvalen var de som användes flest gånger, minst en deltagare valde 

ett kvinnligt kodat dialogval per val. De användes mest upp till den punkt där NPC-

kompanjonen menar på att spelarkaraktären är en bra vän till denne.  

Av de kvinnliga informanterna som hade en spelsekvens med en kvinnlig NPC-kompanjon så 

valdes de kvinnligt kodade dialogvalen sju gånger, varav de kvinnliga informanterna som hade 

en spelsekvens med en manlig NPC-kompanjon valde de kvinnligt kodade dialogvalen åtta 

gånger. 

De manliga informanterna som hade en spelsekvens med en manlig NPC-kompanjon valde de 

kvinnligt kodade svaren fyra gånger och de manliga informanterna som hade en spelsekvens 

med en kvinnlig NPC-kompanjon valde de kvinnligt kodade dialogvalen åtta gånger.  

De kvinnligt kodade dialogvalen användes mest av de informanter som var kvinnor och förde 

dialogen med en manlig NPC-kompanjon, samt de informanter som var män och förde en 

dialog med en kvinnlig NPC-kompanjon.  

Den gruppen som valde dessa val minst gånger var de manliga informanter som förde en 

diskussion med en manligt NPC-kompanjon.  

Under det fjärde dialogvalet så valde samtliga deltagare det kvinnligt kodade dialogvalet. 

Anledningar till just detta valet frågades om under intervjuerna och informanterna gav olika 

svar. Exempel var att: 

 ”De andra svaren kändes fel.” Informant 7. 

”Det är bättre att bara direkt uppmuntra han. Valet var bara positivt och det finns inget 

negativt i det till skillnad från något av det andra valen.” Informant 5. 

”Fienden var hennes pappa och det var modigt av henne att utföra uppdraget även när det var 

någon nära.”  Informant 8. 

0

1

2

Dialogval 1 Dialogval 2 Dialogval 3 Dialogval 4 Dialogval 5 Dialogval 6 Dialogval 7

Antal Kvinnligt kodade dialogval som gjordes

Kvinnlig deltagare, kvinnlig NPC Kvinnlig deltagare, manlig NPC

Manlig deltagare, manlig NPC Manligdeltagare, kvinnlig NPC
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5.4.2 Manligt kodade dialogval 

 

Minst en informant svarade ett manligt kodat val under varje dialogval, utom under det fjärde 

valet där samtliga informanter valde det kvinnligt kodade valet. Det valdes dock mest under 

dialogval 5 och 6, de som händer efter att NPC-kompanjonen berömmer spelarkaraktären för 

att vara en bra vän och fortsätter med att säga att denne är glad för att denne får följa med på 

uppdraget.  

De manliga informanterna som hade en spelsekvens med en manlig NPC-kompanjon valde ett 

manligt kodat val fem gånger, varav de manliga informanterna som hade en kvinnlig NPC-

kompanjon valde de manligt kodade valen fyra gånger. 

De kvinnliga informanterna som hade en spelsekvens med en kvinnlig NPC-kompanjon valde 

de manligt kodade valen fyra gånger (samtliga av dessa var under det femte och sjätte 

dialogvalen) och de kvinnliga informanterna som hade en spelsekvens med en manlig NPC-

kompanjon valde de manligt kodade dialogvalen tre gånger. 

De manligt kodade dialogvalen valdes mest av de manliga informanterna som hade en dialog 

med en manlig NPC-kompanjon, och minst av de kvinnliga informanterna som hade en dialog 

med en manlig NPC-kompanjon. 

Mestadelen av informanterna valde det manligt kodade dialogvalet i det sjätte dialogvalet. När 

detta togs upp i intervjuer så svarade flera av informanterna att de lagt fokus på att detta svar 

kändes mer inkluderande, både för NPC-kompanjonen och för gruppen som både NPC-

kompanjonen och spelarkaraktären var medlemmar i. Informant 2 menade att det valet 

kändes mest tydligt, att hon ville vara inbjudande och stöttande. Informant 7 valde däremot 

det manligt kodade dialogvalet för att han inte tyckte att något av de andra passade, han tyckte 

att ”Det är något man säger, även om man inte är säker. Mest en artighetsgrej.”  

”Ville att hon skulle känna sig inkluderad, att du är en av oss. Oss innebär typ att vi typ är en 

familj. Det var det här med att inkludera gruppen igen. Att det finns ett ’oss’” Informant 4. 

0
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Dialogval 1 Dialogval 2 Dialogval 3 Dialogval 4 Dialogval 5 Dialogval 6 Dialogval 7

Antal Manligt kodade dialogval som gjordes

Kvinnlig deltagare, kvinnlig NPC Kvinnlig deltagare, manlig NPC

Manlig deltagare, manlig NPC Manlig deltagare, kvinnlig NPC
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5.4.3 Neutralt kodade dialogval 

För att spelsekvenserna skulle ge informanterna mer än endast kvinnligt kodade och manligt 

kodade svar, samt fler dialogval än just de två så lades det till att ha ett neutralt kodat dialogval. 

Dessa dialogval är gjorda från en blandning av aspekter från det kvinnligt kodade dialogvalet 

och det manligt kodade dialogvalet. 

 

De neutralt kodade dialogvalen valdes sällan under spelsekvenserna, enbart i början och slutet 

av dialogen. Inget av de dialogvalen valdes under dialogval tre, fyra och fem.  

De kvinnliga informanterna som hade spelsekvenser med en kvinnlig NPC-kompanjon valde 

de neutralt kodade dialogvalen tre gånger vilket de kvinnliga informanterna med en manlig 

NPC-kompanjon också gjorde. 

De manliga informanterna som hade spelsekvenser med en manlig NPC-kompanjon valde 

dessa dialogval fem gånger och de manliga informanterna med en kvinnlig NPC-kompanjon 

valde dem två gånger (dessa var dock båda under det sista dialogvalet). 

De neutralt kodade valen valdes mest av manliga informanter med manliga NPC-

kompanjoner och minst av manliga deltagare med kvinnliga NPC-kompanjoner. 

När den informant som valt det neutralt kodade dialogvalet vid dialogval 6 fick frågan om 

varför så svarade han att detta val kändes mer som en ledare att det ena av de andra valen 

kändes för mjäkigt och att det andra kändes mer som ett befäl där NPC-kompanjonen inte 

skulle haft något val utan behövt följt med gruppen. 

 

5.4.4 Intervjuer 

Utöver artefakten så fick deltagarna delta i en semistrukturerad kvalitativ intervju. Där frågor 

ställdes om hur de generellt uppfattar dialoger, på vilket sätt de spelar igenom dialoger samt 

ett antal frågor om den dialog de nyss haft. I underliggande tabeller redovisas svar på 

0
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Dialogval 1 Dialogval 2 Dialogval 3 Dialogval 4 Dialogval 5 Dialogval 6 Dialogval 7

Antal Neutralt kodade dialogval som gjordes

Kvinnlig deltagare, kvinnlig NPC Kvinnlig deltagare, manlig NPC

Manlig deltagare, manlig NPC Manlig deltagare, kvinnlig NPC
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intervjuer, dessa delas upp i fyra grupper utifrån kön på informant och kön på NPC-

kompanjon. Grupperna är de kvinnliga informanterna som haft dialog emot en kvinnlig NPC-

kompanjon, de kvinnliga informanterna som haft dialogen med en manlig NPC-kompanjon. 

De manliga informanterna som haft en dialog med en manlig NPC-kompanjon och de manliga 

informanterna som haft en dialog med en kvinnlig NPC-kompanjon. 

Går du på känsla av vad du känner passar bäst eller vad du tror att karaktären vill höra, 

varför? 

Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 1 menade att hon i det här fallet använde sig av dialogvalen för att 

bygga sin karaktär på det sättet som hon ville ha den, och valde de val som 

kändes rätt för henne. Informant 4 svarar att hon går på det som hon själv 

tycker är bäst, hon påperkar också att om man säger det karaktären vill höra 

så kan det bli en lögn och göra att det blir trassligt senare i spelet. 

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 3 anser att det är beroende på vad det är för spel hon spelar, är det ett RPG 

där hon byggt upp en karaktärs personlighet håller hon sig till det men ifall det är ett 

dating sim, så väljer hon snarare det som karaktären framför henne vill höra för att 

kunna samla mer relationspoäng. Informant 2 svarar dock att hon går på vad 

karaktären vill höra, men att detta är beroende på vilket spel hon spelar. I vissa spel 

måste man svara ’rätt’ svar för att komma vidare i spelet och samla poäng, hon menar 

att hon väljer beroende på hur stora konsekvenserna av valet är, om det inte finns 

särskilda konsekvenser går hon på det val hon själv tycker är bäst, men är det större 

konsekvenser så går hon på det hon tror att karaktären vill höra. 

Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 säger att det är beroende på situation, att han i första hand går 

utifrån vad han själv tycker, men om det är en karaktär han vill ”ragga upp” 

så väljer han utifrån vad han tror att karaktären vill höra. Informant 6 menar 

att om det är bara en protagonist så går han på sin känsla i vad han gör för 

dialogval, men om det är flera spelbara karaktärer så går han mer på vad han 

tror att karaktärer vill höra. 

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Enligt Informant 7 så är det beroende på hur intressant spelet är, om han 

kan projicera sig själv på spelarkaraktären så väljer han på sin egen känsla, 

men om han inte är så intresserad i storyn bygger han upp en roll och följer 

den. Informant 8 svarar att han endast går på dialogval som passar han själv 

bäst. 

 

Skiljer det sig hur du väljer dialogval beroende på vilken sorts karaktär du pratar med? 

Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 1 menar att det är beroende på vilken situation dialogen 

utspelar sig i. Enligt Informant 4 så är det beroende på hur karaktären 

behandlar henne, men att hon i de flesta fall föraöker att vara lugn 

och snäll.  

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 3 tror att det är något som hon inte brukar göra, men som kan 

hända beroende på hur hon tycker om karaktären, är det någon hon inte 

riktigt gillar känner hon sig mer ok med att ge lite elakare svar. Informant 2 

svarar att det är ofta det skiljer sig för henne, är en karaktär elak mot henne 

är hon elak tillbaka och om en karaktär är snäll mot henne så är hon snäll 

tillbaka.  
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Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 menar att det är självklart, om karaktären är elak mot en 

så är man inte snäll tillbaka och att man märker ifall en karaktär är av 

god natur och att man då är snällare tillbaka. Informant 6 svarar att 

om det är karaktärer han själv inte riktigt gillar, som ondingar, så 

tenderar han att följa karaktären mer. Att han då mer vill följa vad 

skaparen av spelet vill förmedla. 

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 7 svarar att han gör det, men att det är beroende på vilket spel och 

vilka dialogval man har som spelare. Är någon karaktär kaxig mot honom 

vill han gärna var kaxig tillbaka. Det är beroende på hur han blir bemött av 

karaktären och hur han upplever karaktären. Informant 8 menar att det 

skiljer sig, men kan inte säga exakt hur, det är beroende på vilket syfte 

karaktären har i spelet, är karaktären en fiende eller vän till exempel. 

 

Hur valde du dialogval i den dialogen du nyss hade? 

Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 4 försökte att vara snäll mot NPC-kompanjonen, vara 

förstående och ha medlidande. Informant 1 menade att hon tyckte att 

vissa val var med välskrivna än andra och vissa var mer talspråk, så 

hon gick utifrån de som var välskrivna, detta kändes mer som en 

ledare hade svarat. 

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 2 svarade att hon försökte vara en stöttande vän. Hon kände 

medlidande efter att ha läst texten i början och ville därför vara en stöttande 

person till NPC-kompanjonen. Informant 3 målade upp ett scenario, hon 

kände inte så mycket kontakt med NPC-karaktären utan snarare applicerade 

sig själv på spelarkaraktären och hade dialogen som om on skulle ha haft den 

med en vän. 

Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 menade att han utgick ifrån situationen. Han ville ej gå rakt på 

sak med ett känsligt ämne, utan mer se ifall NPC-kompanjonen mådde bra 

och sedan uppmuntra denne. Sen när det kändes som om de tagit upp det 

som behövs så ville han gå vidare. Han nämner att han försökte känna av 

karaktären för att välja vad han skulle ta för val. Informant 6 valde utifrån 

känsla, han menade att han försökte vara en bra vän till NPC-kompanjonen, 

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 7 tyckte inte att han hade tillräckligt med kontext om vad som 

hänt innan, han utgick från de kortaste dialogvalen. Då han inte visste hur 

bra spelarkaraktären kände NPC-kompanjonen så försökte han ställa sig 

neutralt till situationen. Informant 8 valde de dialogval han kände passade 

bäst till det han försökte förmedla till NPC-kompanjonen. 

 

 

Dialogvalen var vid flera ställen lika, hur kände du inför det? 
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Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 1 menade att hon i de fallen gick på det dialogval som 

kändes mer godhjärtad. Informant 4 försökte att ta de dialogval som 

kändes mer personliga när det handlade om de två som var med i 

dialogen, men när gruppen kom på tal valde hon val som inkluderade 

gruppen då hon kände att samhörighet var viktigt för dialogen. 

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 2 menade att hon tyckte det var skönt, genom dialogvallen 

kunde hon skapa en karaktär och hålla karaktärens personlighet. Hon 

tycker det är viktigt att man får följa sin röda tråd på ett sätt så att det 

inte blir hackigt. Informant 3 tolkade det som att man använde olika 

tonfall. 

Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 menar att han försökte tänka hur meningen lät i huvudet, 

om betoningen lät vänlig och tog sedan det som lät vänligast eller bäst 

för situationen. Informant 6 tyckte det kändes som att det inte 

spelade så stor roll vad han valde när det var likt varandra. Men att 

det kändes som m det fanns subtila ’hintar’ och valde det val som var 

kortast eller kändes mer beskrivande.  

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 7 kände sig vilsen när valen var så lika varandra. Informant 

8 tänkte på att de var lika varandra, men att det hade en viss skillnad 

i känslan över hur man sa dem. 

 

Tror du att bilden på karaktären framför dig påverkar hur du tilltalar karaktären? 

Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 1 menar att bilden påverkar, att hon förmodligen tänkt 

annorlunda om det varit en annan bild. Informant 4 berättar att hon 

inte tänkte så mycket på bilden, men att det gav en bild av utseende. 

Hon menar att det hjälpte att få en representation av vem man pratar 

med, men att hon snarare svarade utifrån hur hon skulle svarat om 

hon var i den situationen snarare än med vem. 

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 2 menar att det säkert påverkar, hon uppfattade 

karaktären som trevlig och god och valde dialogval utifrån det. 

Informant 3 tyckte att det påverkade i början, men då hon 

ansiktsuttrycket inte ändrades så slutade hon tänka på det och istället 

kopplade det till andra appliceringar, hur skulle hon svara en vän, vad 

skulle hon vilja att nån skulle säga till henne etc.  

Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 tyckte att NPC-karaktären såg ut som en vänligt liten 

unge, och därför försökte ta det försiktigt med honom. Han tror att 

det definitivt påverkar. Informant 6 var säker på att det påverkar. Han 

tyckte att bilden tillsammans med dialogen förstärkte bilden av NPC-

karaktären och fick den att kännas mer verklig. 

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 7 trodde dock inte att bilden påverkade hans val. Då han 

projicerar sig själv på spelarkaraktären så tänkte han att dialogen var 



 
45 

mer personlig. Informant 8 menar att utseendet spelar roll och 

påverkar hur han väljer dialogval.  

 

Vid det fjärde valet, när NPC-kompanjonen sa att denne inte kunnat klara det utan gruppen 

så svarade du:  Varför just det valet? 

Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 1 tyckte att det valet passade bäst så hon inte tyckte att man 

kunde tillräckligt av situationen för att välja något av de andra. 

Informant 4 menade att hon tyckte det var modigt av NPC-

kompanjonen, att hon hade kunnat vänta ut det på sidan men 

förmodligen valde att vara delaktig och att det var modigt. 

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 2 menade att det var modigt av NPC-kompanjonen att stå 

upp mot sin familj, så ville förmedla det. Informant 3 menade att hon 

valde mellan ”Jag gjorde inget.” och ”Du var modig.” men tog det 

andra valet då hon kände att det var viktigare att uppmuntra NPC-

kompanjonen i situationen. 

Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 tyckte att det var bättre att uppmuntra direkt, att det var 

det valet som kändes endast positivt och att de andra hade små toner 

av negativt i sig, och gick därför på det valet. Informant 6 ville 

berömma NPC-kompanjonen, men samtidigt inte trycka ned gruppen 

på något sätt, så valde det valet. 

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 7 tyckte att de andra två dialogvalen inte passade vad han 

tänkte. Han menade att han klappar NPC-kompanjonen på huvudet 

och sen går de vidare. Informant 8 menade att han tyckte att NPC-

kompanjonen var modig då hon utförde det hon skulle även om 

fienden var någon nära, hennes pappa. 

 

Vid det sjätte valet när NPC-karaktären menade att den ville fortsätta följa med gruppen 

svarade du:   Varför då? Hur tänkte du? 

Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 1 tyckte att det kändes som en bra replik för en ledare, att 

man borde inkludera alla. Informant 4 menade att hon tyckte att det 

var viktigt att karaktären kände sig inkluderad, att gruppen är som en 

familj. 

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 2 menar att det valet var tydligast, hon valde det för att 

vara inbjudande och stöttande. Informant 3 menar att hon vid det 

tillfället tänkte på NPC-karaktären som en vän och att hon hade 

svarat så till en vän, hon ville betona att han var en av gruppen. 

Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 tyckte att det var en av de svåraste valen, då de val som 

fanns kändes väldigt lika, men att det valet han gjorde var det som 

kändes mest genuint. Informant 6 tyckte att en av de andra kändes 
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för mjäkigt och att det andra kändes mer som ett befäl som inte gav 

nåt val till NPC-kompanjonen, så valde det som kändes mitt emellan. 

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 7 menade att de andra två valen inte passade bra, men att 

det valet var är något man säger, ven om man inte är säker, så mer 

som en artighetsgrej. Informant 8 menade snarare att man var vän 

med NPC-kompanjonen som man hade dialogen med, så valde 

utifrån hur han hade tänkt med en vän. 

 

Om du hade haft exakt samma dialog med en karaktär av motsatt kön, hade du gjort samma 

val? 

Kvinnlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 1 tror inte hon hade gjort något annat val. Hon kan inte 

säga helt säkert, men tror att det skulle vara ganska likt. Informant 4 

tvivlar på att hon skulle gjort något val annorlunda, hon menar att om 

det är samma situation de är i så hade inget varit annorlunda bara för 

att könet ändras, folk känner på samma sätt. 

Kvinnlig informant/ 

manlig NPC-

kompanjon 

Informant 2 tror inte att valen hade ändrats nåt. Kan aldrig säga 

aldrig, men är mycket säker på att hon hade gjort samma val. 

Informant 3 tror det hade påverkat, man kan inte säga hur. Menar att 

det är en känsla hon har. 

Manlig 

informant/manlig 

NPC-kompanjon 

Informant 5 menade att det var svårt att säga med 100% säkerhet, 

men att han tror han hade gjort samma val med tanke på de som 

fanns. Informant 6 tror att han gjort samma val, agerat som en bra 

vän. 

Manlig informant/ 

kvinnlig NPC-

kompanjon 

Informant 7 trodde inte att könet hade påverkat.  Informant 8 tror att 

han hade gjort samma val, NPC-kompanjonen var fortfarande en vän, 

men att man pratar med killar och tjejer på olika sätt, men av de val 

som fanns hade han nog gjort samma val.  

5.5 Analys 

Att representationen av kvinnor inom digitala spel har varit undermålig är inget nytt. Lynch, 

Tompkins, van Driel och Fritz (2016) menar att kvinnliga karaktärer mer frekvent har en 

sekundär och mer sexualiserad roll i jämförelse med manliga karaktärer. Detta syns i både 

utseende på karaktärer, samt vilken roll de har i spelen. En rustning betyder för en manlig 

karaktär att de är heltäckta i stål från topp till tå, medans det kan betyda en bikini i stål för en 

kvinnlig karaktär. En manlig karaktär har större chans att vara hjälten i spelet medans en 

kvinnlig karaktär får vara damen i nöd som ska räddas, eller vara anledningen till att den 

manliga hjälten påbörjar sitt uppdrag. Är detta något som också kan speglas i de dialoger man 

har med karaktärerna i digitala spel? Kan det språket som används påverka hur en spelare 

väljer vilket dialogval som den ska svara under en dialog, finns det dialogval som väljs bara för 

att karaktären är kvinnlig eller manlig?  
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Av den information som observerades så var större del av de val som gjordes av det kvinnligt 

kodade valen. Vid frågor om varför de gjort vissa val så svarades det att de ville agera 

vänskapligt och stöttande mot NPC-kompanjonen som varit med om något jobbigt och att 

dessa dialogval var det som passade in bättre på vad de ville förmedla. Detta kan dock vara för 

att den situation som dialogen utspelar sig i är känslomässigt laddad, och då forskning i 

samtalsmönster som Eckert och McConnel-Ginet (2003) visade upp menade på att kvinnor 

pratar om känslor i större utsträckning av män så var flera av de kvinnligt kodade svaren mer 

känslomässigt laddade än vad de manligt kodade och neutralt kodade dialogvalen var (även 

om de neutralt kodade dialogvalen var menade att flera gånger hamna som en blandning av 

de kvinnligt kodade och manligt kodade dialogvalen). 

I fallet med informant 7 så talade han flera gånger om att anledningen till att han tagit korta 

svar och tänkt sig mer neutral till situationen var för att han inte var säker på relationen med 

NPC-kompanjonen, och ville därför inte vara för familjär med denna. Medans andra 

informanter (Informant 4 och Informant 2) ville vara stöttande förstående för NPC-

kompanjonen, flera nämnde och att de ville vara en bra vän till kompanjonen.  

Utifrån svar som informanter gett om hur de valde sina dialogval verkar det snarare att de 

reagerat på situationen istället för karaktären. Detta kan dock vara för att de inte känner till 

karaktären sen innan och inte kände till hens personlighet så att de inte visste hur de skulle 

hantera situationen. Informant 7 menade att han inte var säker i deras relation med varandra 

och Informant 3 nämnde att hon inte kunnat koppla NPC-karaktären till något hon kände till 

sen innan så att hon bara tänkt på den i början och sedan applicerat en vän eller liknande 

situation från andra spel där hon känner karaktärerna mer. För att kunna låta informanter få 

en bra uppfattning om NPC-kompanjonens personlighet skulle det dock behövas en mycket 

större artefakt. Eller att låta informanterna först spela igenom ett spel, lära känna 

karaktärerna och sen testa artefakten. Detta skulle dock ta betydligt mer tid, och det finns 

chans för att informanterna inte är intresserad av spelet, eller att den personlighet som NPC-

kompanjonen har inte går bra ihop med informanten, vilket skulle göra att de val som 

informanterna gör snarare påverkas av NPC-kompanjonens personlighet än dess kön. 

Informant 1 och Informant 6 nämnde att de antog en ledarroll för spelarkaraktären under 

dialogens gång. Att de hade denna roll när de valde vilka svar, med detta nämnde de att de 

ville vara stöttande mot NPC-kompanjonen. Medans Informant 5, Informant 8, Informant 2 

och Informant 4 snarare antog rollen av en vän. Och utifrån det perspektivet ville vara 

stöttande och uppmuntrande mot NPC-karaktären. 

När de frågades om huruvida de tror att bilden och könet på NPC-kompanjonen påverkar så 

svarade sju av åtta att könet inte skulle påverka, men de flesta trodde att bilden på 

kompanjonen påverkar hur de valde sina dialogval. Informant 5 nämner att han tyckte NPC-

kompanjonen såg ut som en liten unge och att han därför försökte ta det försiktigt med vad 

han sa till denne. Informant 4 sade att hon inte tänkte mycket på bilden utan svarade utifrån 

vad som passade situationen bäst. Informant 3 nämnde att hon inte brydde sig om bilden av 

NPC-kompanjonen, utan snarare projicerade in en liknande situation från andra spel eller en 

vän för att välja sina dialogval. 

Flera nämnde att de valde utifrån vad de själva skulle sagt i den situationen och utifrån vad 

som passade för situationen. Vilket passar in på observationerna då de flesta tog de kvinnligt 

kodade valen (då dessa var de som var skrivna mot att vid flera tillfällen uppmärksamma 
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relationen mellan de två karaktärerna). Då situationen i sig är ett känslosamt scenario så 

passar det in.  

De neutrala valen användes endast i början och slutet av dialogen. Flest antal av informanter 

använde det neutralt kodade dialogvalet under det första dialogvalet. Då informanter inte 

mött NPC-kompanjonen särskilt mycket bara läst bakgrundsstoryn innan så kan det vara att 

de inte vet hur de ska agera mot denne och då går mot det dialogvalet som ligger emellan det 

kvinnligt kodade valet och det manligt kodade valet. I det första valet så var det neutralt 

kodade valet skapat som en mittenpunkt i känsla mellan det kvinnligt kodade valet och det 

manligt kodade valet. Det sjunde valet var också skapat som en mittpunkt, där fokuset låg på 

gruppen som NPC-kompanjonen och spelarkaraktären tillhör. Att inkludera hela gruppen var 

något som informanter tyckte var viktigt då flera nämnde att inkludera gruppen under 

intervjuer. Så de neutralt kodade valen användes under de val där det antingen kändes mest 

neutralt, som i början då detta val låg emellan det kvinnligt kodade valet (som fokuserade på 

relationen mellan karaktärerna i dialogen och var i ton positiv) och det manligt kodade valet 

(som fokuserade på en handling som måste göras där tonen mer lutade mot det negativa), så 

var det neutralt kodade valet som visades som vänligt men inte lutade mot karaktärernas 

relation utan snarare om situationen som de två har upplevt. Vilket stämmer överens med hur 

informanterna sade att de valde sina dialogval, utifrån situationen snarare än den karaktären 

de hade dialogen med.  
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5.6 Slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att undersöka skillnader i hur spelarkaraktärer kan tilltala 

NPC-kompanjoner beroende på deras kön. Samt vilken inverkan detta kan ha på dialoger 

inom digitala spel. Då denna undersökning hade åtta informanter så är inte resultatet 

generaliseringsbart för spelare i helhet, det kan dock visa på tendenser. 

• Hur tilltalar spelaren, via sin spelarkaraktär, sina NPC-kompanjoner 

utifrån deras kön? 

Utifrån undersökningen så är det inte karaktärens kön som spelar roll i hur spelare 

väljer sina dialogval, snarare ligger det i hur de uppfattar situationen som dialogen 

utspelar sig i, hur de uppfattat karaktärernas relation till varandra, samt hur de själva 

känner inför NPC-kompanjonen.  

Utifrån ett genusperspektiv så är detta något som är positivt, då könet inte påverkar 

de dialogval som de informanterna valde under denna undersökning.  

 

• Hur medveten är spelaren om sitt tilltal, och är detta något som nyttjas av 

spelaren? 

Spelaren är i rätt så hög grad medveten om hur denne tilltalar NPC-kompanjonen. 

Utifrån det som observerades vid spelsekvenserna så nyttjar inte spelare de val som är 

avsedda för vissa karaktärer (manligt kodade val för manliga karaktärer etc.), det fanns 

tendenser till att spelare valde de val som var avsedda, men det fanns också tendenser 

i samma grad som visade emot det.  

Informanterna i denna studie kunde, efter lite påminnelse om vilket val de gjorde, 

återberätta varför de gjorde de valen som de blev frågade om detta visar på att spelare 

är medvetna i hur de tilltalar NPC-kompanjoner och varför de väljer de val de gör.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Dialoger är i många spel ett sätt för spelaren att få information, både om spelvärlden, 

karaktärerna samt vägledning till vad spelaren behöver göra härnäst. I vissa spel så är det just 

de val som spelaren gör i dialoger som bestämmer hur spelet kommer att utspela sig för 

spelaren. Ett antal spel låter också spelaren ha sällskap av NPC-karaktärer som följer med 

spelaren genom spelet. Genom dialoger med dessa NPC-karaktärer så får spelaren fördjupa 

sin och spelarkaraktärens relation till NPC-karaktärerna, detta kan då också leda till att 

spelarkaraktären eller NPC-karaktären får förmågor eller föremål som hjälper spelaren att 

fortsätta genom spelet. 

Utifrån detta så formades en frågeställning som lyder: Hur tilltalar spelaren, via sin 

spelarkaraktär, sina NPC-kompanjoner utifrån deras kön? & Hur medveten är spelaren om 

sitt tilltal, och är detta något som nyttjas av spelaren? 

För att kunna svara på frågeställningen skapades en artefakt bestående av två spelsekvenser. 

Dessa var identiska i scenario, dialog och dialogval. Den enda skillnaden som finns är att den 

ena spelsekvensen har en kvinnlig NPC-karaktär och den andra har en manlig NPC-karaktär. 

Deltagarna i undersökningen får först spela igenom en av spelsekvenserna medans deras val 

observera och antecknas. Därefter så deltog de i en semistrukturerad kvalitativ intervju där de 

fick berätta om sin upplevelse, samt hur de brukar hantera dialoger och deras tankar runt 

dialoger generellt.  

Utifrån denna undersökning visade det sig att könet på karaktären har en väldigt liten roll i 

hur en spelare tilltalar denne. Snarare ligger det i scenariot som dialogen utspelar sig i 

relationer mellan karaktärer (spelarkaraktären och NPC-kompanjonen) och hur spelaren 

känner inför den NPC-karaktären som den har dialogen med. Spelare tenderar alltså att gå 

utifrån personliga känslor för situation och NPC-kompanjon snarare än kön när de väljer sina 

dialogval. De nyttjar heller inte de dialogval som är avsedda för karaktärerna. 

6.2 Diskussion 

Dialoger mellan karaktärer låter spelaren få reda på hur NPC-kompanjoner tänker över 

situationen som händer, de kan ge spelarkaraktären råd om hur de ska fortsätta i spelet, om 

hur de uppfattar relationen mellan spelarkaraktären och NPC-kompanjonen, hur de uppfattar 

andra NPC-karaktärer och ge spelaren information om både föremål och spelvärlden i sig. I 

vissa spel så används dialoger med NPC-kompanjoner för att fördjupa relationen mellan 

spelarkaraktären och NPC-kompanjonen. Detta leder oftast till att spelaren får en större 

inblick i just denna NPC-kompanjons bakgrund och hur de upplever världen och oftast något 

dilemma som de har under spelet som spelarkaraktären får hjälpa till att lösa. Genom att välja 

olika dialogval så  

Utifrån detta perspektiv skapades denna undersökning och artefakt. Artefakten går igenom 

ett scenario där NPC-kompanjonen hjälpt spelarkaraktären och gruppen de båda är 

medlemmar i att störta en krigsherres kapten, trots att kaptenen i fråga var NPC-

kompanjonens pappa. Denna artefakt blev alltså en rätt så känslomässig dialog, vilket kan ha 

påverkat hur informanterna valde då de flesta menade att de ville vara stöttande och en bra 
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vän till NPC-kompanjonen. Flera valde alltså de kvinnligt kodade dialogvalen, detta då de 

fokuserade mer på situationen som dialogen utspelade sig i. För att minska den risken skulle 

fler spelsekvenser med samma koncept av att det är kvinnligt, manligt och neutralt kodade 

dialogval skapas, men utspela sig i andra situationer och med andra dialoger. På så sätt skulle 

man få klart i hur mycket som informanter svarar utifrån situationen snarare än NPC-

kompanjonen de pratar med. 

Dialogen i denna artefakt var tvungen att vara linjär då förgreningar i dialogen kunnat leda till 

att informanter väljer olika förgreningar och detta gör att de val de gör inte skulle kunna 

jämföras med varandra. Alltså måste de val som informanter göra, oavsett vilket dialogval de 

gör leda till samma, detta gjorde att vissa val som informanterna hade att välja blev väldigt 

lika i ton. Detta gjorde att informanter kunde känna sig som att deras val inte gjorde någon 

stor skillnad (vilket de egentligen inte gjorde). Ett par dialogval var också lika i 

meningsbyggnaden vilket var för att se ifall informanterna skulle ta de dialogvalet som 

passade in på den NPC-kompanjon de hade dialogen med. detta kan dock ha gjort så att 

informanter valde ett val bara för att, och kanske inte det som de verkligen tyckte passade, då 

de inte tyckte att valen i sig skiljde sig, så vad de än tog skulle föra dialogen vidare. Detta hade 

kunnat ändrats genom att ge artefakten förgreningar men problemet hade blivit vad som hänt 

om ingen av informanterna gått in på samma förgrening. För att kunna jämföra de val som 

informanterna göra mot varandra så behövdes det att det bara fanns en väg igenom dialogen, 

oavsett vilket val. Hade man dock haft många fler informanter hade en artefakt med 

förgreningar kunnat skapas, på så sett hade man kunnat se på vilket sätt majoriteten i 

grupperna gjort i sina dialogval på större utsträckning och lättare sett tendenser i hur 

informanterna gör sina val. Detta hade dock som sagt krävt betydligt fler informanter än vad 

som varit möjligt under denna undersökning. 

Flera av informanterna nämnde att de var osäkra på relationen mellan spelarkaraktären och 

NPC-kompanjonen. Ett antal menade att de agerade mot karaktären antingen som en vän eller 

en ledare vilket påverkar hur de tänkte under valen. Att göra artefakten längre eller låta 

informanter spela igenom ett spel och sedan ha samma dialog skulle låta informanter förstå 

relationen mellan de två karaktärerna. Dock så skulle en längre artefakt också låta 

informanterna lära känna karaktären och skapa sin uppfattning om denna. Vilket definitivt 

skulle påverka deras val, som har visats under undersökningen, då karaktärens personlighet 

och hur informanter känner inför karaktären är något som påverkar hur de gör sina dialogval 

i hög grad. Dock så borde informanterna ha samma uppfattning om hur de känner inför 

karaktärerna oavsett kön utifrån denna undersökning, problemet är hur de olika 

informanterna uppfattar karaktärerna efter en längre speltid, en karaktär som en informant 

uppfattar som snäll och vänlig kan en annan uppfatta som lömsk och att den sätter upp en 

falsk front. Vilket gör att deras resultat inte skulle kunna jämföras med varandra då de från 

början har olika uppfattningar av NPC-kompanjonen de för dialogen med.  

När de blev frågade om bilden på NPC-kompanjonen de hade dialogen med så svarade nästan 

alla informanter att de trodde att bilden som visade den NPC-kompanjon de hade dialogen 

med påverkade vilka val de gjorde i dialogen, dock i olika grad. En menade att den inte 

påverkade alls då han projicerade sig själv på spelarkaraktären och tänkte att dialogen var mer 

personlig än med en NPC-kompanjon han inte vetat nåt om innan. Vissa deltagare menade att 

bilden påverkade mer i början av artefakten och att de senare projicerade något annat över 

den eller att de helt enkelt slutade att titta på den och fokuserade på själva dialogen istället. 

Större delen menar dock att bilden och utseendet på NPC-kompanjonen påverkade hur de 
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gjorde sina val. Hur de uppfattade att karaktären var påverkade hur de valde sina svar, en 

nämner att NPC-kompanjonen såg liten och vänlig ut, och att han därför ville vara vänlig mot 

NPC-kompanjonen. Bilderna i artefakten var skapade för att vara lika varandra, skillnaden 

igen var att de hade olika kön, och det var utifrån detta som skillnader i utseende skapats, som 

att den kvinnliga NPC-kompanjonen hade mer sluttande axlar och att den manliga NPC-

kompanjonen hade en mer definierad haka. NPC-kompanjonerna skulle också vara 

vardagliga, då tanken var att ifall de varit väldigt detaljerade eller iögonfallande så hade de 

kunnat ta fokus iväg från dialogen. Hade dock bilder som varit mer stereotypiska kvinnliga 

och manliga karaktärer i spel gjort att informanterna hade gjort annorlunda val? Ifall bilderna 

på NPC-karaktärerna varit mer extrema i hur de skiljer sig från varandra hade de då påverkat 

informanterna i större grad och gett andra resultat? Något som en del informanter påpekade 

var att bilden på NPC-kompanjonen inte reagerade på de val som informanten gjorde eller det 

som sades i dialogen. Detta då det bara fanns en bild per NPC-kompanjon att använda i 

artefakten. Detta kan ha gjort att informanterna slutade titta på eller hellre projicerade något 

annat över NPC-kompanjonen. Om bilderna på NPC-karaktärerna hade kunnat reagera, hade 

det på något sätt då påverkat hur mycket informanterna levde sig in i artefakten, och hade det 

i sin tur kunnat påverka hur de valde sina val. Hade reaktioner kunnat stärka relationen 

mellan informant och NPC-kompanjon och gjort att fler informanter tagit de val som 

uppmuntrade relationen mellan spelarkaraktären och NPC-karaktären. 

Genom att använda Twine (2009), ligger fokus på dialogen då själva programmets grafik är 

väldigt minimal om skaparen själv inte lägger in grafiken. Den version av Twine (2009) som 

användes är dock inte den nyaste versionen, detta då den nyaste versionen inte hade ett 

smidigt sätt att inkludera bilder in i programmet. För att lösa det dilemmat så användes en 

äldre version av Twine (2009). Twine (2009) låter dock texten och dialogen ligga i fokus när 

man som spelare öppnar programmet. På grund av hur det är utformat behövs knappt några 

instruktioner för att informanten ska hålla dialogen, utan bara en snabb förklaring att 

informanten håller en dialog med NPC-kompanjonen på bilden och att denne tar sig vidare i 

dialogen genom att klicka med datormusen på en av de tre länkar som visas på skärmen. 

Då undersökningen bara utforskade karaktärer som är kompanjoner till spelarkaraktären och 

inte fiender eller övriga NPC-karaktärer kan detta ha påverkat vilken sorts karaktärer som blev 

med i artefakten, hade en undersökning gjorts på flera typer av karaktärer hade en större 

skillnad kanske kunnat märkas. Hade två karaktärer ur arketypen ’Mentorn’ gjort att valen 

skiljt sig mer eller mindre till exempel. Hade det varit större skillnad om karaktärerna gjorts 

till att vara fiender till spelarkaraktären. På vilket sätt hade det påverkat utfallet. 

De två faktorer som var viktigast under urvalet av informanter var att gruppen skulle vara till 

hälfter kvinnor och till hälften män samt att de skulle vara tillgängliga till att kunna göra 

undersökningen på plats på Högskolan i Skövde. Detta gjorde att de informanter som deltog 

alla var studenter vid Högskolan i Skövde. Kunde resultatet på undersökningen blivit 

annorlunda om man haft olika demografer mot varandra? Hade valen kunnat skiljt sig om 

hälften av informanterna hade haft hög spelvana, medans resten hade låg spelvana, på vilket 

sett hade det kunnat ändra resultatet? De informanter som är med i studien har relativt lik 

spelvana med att de flesta spelar mellan 6-18 timmar eller över 18 timmar per vecka. Om man 

istället satt informanter som spelat över 18 h per vecka mot informanter som spelar under 6 h 

per vecka, hur hade det då påverkat de resultat som visats.  
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Då undersökningen bestod av åtta informanter så är det svårt att utläsa resultat som kan vara 

helt säkra, att två informanter i en grupp valt samma val, eller olika val kan likagärna vara 

beroende på informanternas personligheter och uppfattning av karaktären som det kan vara 

en tendens generellt. För att kunna utläsa säkert skulle fler informanter behövas. Genom att 

göra en studie med till exempel åtta informanter i varje grupp hade det gått att se ifall det 

fanns en majoritet i vilka val som gjordes i den gruppen. I detta fall då det är två informanter 

per grupp så är en majoritet lika med båda två av deltagarna, och en minoritet går inte helt att 

ta ut då detta fortfarande är 50% av informanterna i denna grupp, ifall de två informanterna 

gör lika val.  

6.3 Framtida arbete 

För ett vidare arbete med ett kortsiktigt perspektiv skulle det löna sig att ha fler informanter. 

Detta skulle hjälpa till att lättare kunna se mönster i de val som informanterna gör. Också en 

ändring som skulle göras skulle vara den grafik som finns i arketypen, det som skulle ändras 

där skulle vara att skapa flera bilder av NPC-kompanjonerna så att NPC-kompanjonerna 

reagerar på vilket val spelaren gör.  

I ett långsiktigt perspektiv skulle det löna sig att skapa fler spelsekvenser, men med andra 

situationer, för att se hur valen ändras beroende på just situationen. Då denna situation som 

karaktärerna har dialogen i uppfattades som väldigt känslomässig så kan det ha påverkat hur 

informanterna svarade, därför skulle det löna sig att ha två spelsekvenser till i ett annat 

scenario, med en annan dialog där man skulle kunna jämföra de valen an får med varandra. 

Något annat kan vara att använda samma koncept, men byta ut vilken grupp av människor 

det är som det handlar om. Genom att ta konceptet och byta ut vilken grupp det är att testa 

kan man se hur spelare kan reagera mot olika sorters karaktärer. Till exempel transpersoner 

något som bara finns i ett fåtal spel idag, finns det någon skillnad i hur spelare skulle tilltala 

en trans-man gentemot en cis-man? Eller en trans-kvinna och en cis-kvinna. Ett annat sätt att 

dela upp det skulle vara mellan olika nationaliteter, skulle spelare tilltala en karaktär 

annorlunda för att denne var från ett annat land? Om detta görs skulle dock dialogen och 

dialogvalen också ändras för att passa just en sådan undersökning. Finns det till exempel 

skillnader i hur en spelare skulle agera en vuxen karaktär gentemot en tonårig karaktär om de 

gjort samma sak som upprört karaktärerna i spelet?  
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Appendix A 

 

Karaktärer och exempeldialoger 

Under denna rubrik finns sammanfattningar av dialoger med karaktärerna från förstudien, 

vilka övergripande teman som finns, samt exempel på dialog för de utvalda karaktärerna och 

dialogval för spelarkaraktären inuti de utvalda spelen. Under förstudien studerades alla 

dialoger och dialogval för karaktärerna, nedan finns en bråkdel av dessa som valts ut för att 

ge en känsla av hur dialogerna med karaktärerna var. 

Ann Takamaki (Persona 5) 

Första gången man möter Ann är i en cutscene i början av spelet. Men det tar några timmars 

spelande innan man får chansen att ha en dialog med henne. Detta händer när hon följer efter 

spelarkaraktären och Ryuji in i ett palats. Efter att ha varit i palatset så bestämmer hon sig för 

att ansluta sig till deras grupp och hjälpa dem att störta deras lärare. hon har dock också sina 

egna anledningar till att hon vill hämnas på läraren. Läraren i fråga har sexuellt trakasserat 

både henne och hennes bästa vän, i den grad att hennes bästa vän försöker begå självmord i 

början av spelet.  

Hennes bästa vän är ett av de ämnen som förekommer i dialoger man har med Ann. Hon 

berättar om hennes väns rehab och hur det är mellan dem under tiden som dialogerna utspelar 

sig på. Ett annat ämne som tas upp är Anns modellkarriär. Under början av dialogerna nämner 

hon att modellandet bara är en hobby för henne, men detta ändras när hon bestämmer sig för 

att ta modellandet seriöst. 

Ett tema som sträcker sig genom flertalet dialoger är hur Ann vill bli starkare, både i sinne och 

kropp. Detta visas både i mer komiska sammanhang där hon försöker komma på olika sätt att 

bli starkare, men också i mer seriösa tillfällen där hon diskuterar sin bästa vän och letar efter 

råd om hur hon kan bli starkare för någon annans skull. 

Exempel på dialoger och dialogval: 

1: Ann: ”I seriously should have dared him to try and take her starting spot. …But in the end, 

maybe I just didn’t believe in her ability.” 

 “You can’t blame yourself.” 

 “You might be right.” 

 “Kamoshida had the upper hand.” 

2: Ann: “…Is it because I’m weak?”  

 “You’re not weak.” 

 “It’s because you’re kind.” 

3: Ann: “Huh… There has to be somewhere my vibrant character will shine. Right!” 

 “There’s no doubt in my mind.”  



 II 

 “I hope so.” 

 Good luck finding it.” 

4: Ann: “Though honestly… I don’t even know what “strong” is. But I’m going to find the 

answer, I promise.” 

 “I’ll help.” 

 “Let’s find it together.” 

 

Piper Wright (Fallout 4) 

Man möter Piper för första gången när hon står utanför Diamond City, hon är utestängd men 

efter att hon märker att spelarkaraktären är där lurar hon portvakten att öppna porten. Hon 

frågar sedan spelarkaraktären om en intervju och när den är klar så erbjuder hon sig att följa 

med spelarkaraktären på hens väg. 

Under de dialoger man har med Piper får man bland annat veta hur hon är beredd att gå 

väldigt långt för att få information till sina artiklar. Dessa artiklar skriver hon för att informera 

folk om vad det är som händer, till en början så gjorde hennes artiklar henne populär bland 

folket, men efter ett tag blev hon illa omtyckt av samhället då hennes artiklar ständigt kom 

med dåliga nyheter. På grund av sina artiklar har hon blivit hotad flera gånger och tillochmed 

haft personer som är ute efter hennes liv. Men hon själv anser att det är viktigare att sanningen 

kommer ut.  

Det var på grund av hennes pappa som Piper började leta upp sanningen, hennes pappa 

hittades mystiskt död en dag och när Piper börjar nysta upp varför får hon reda på att hans 

chef hade dödat honom när hennes pappa upptäckt att chefen hade förrått byn och tänkt 

lämna den öppen för Raiders mot en del av byns värdesaker. 

Ett annat ämne hon tar upp är hennes oro att hennes yngre syster håller på att bli som Piper 

själv. Och ber då spelarkaraktären om råd för vad hon kan göra för att hindra att hennes syster 

hamnar i fara.  

Exempel på dialoger och dialogval: 

1: Piper: ”I know the truth and that’s what protects us.” 

 “You’re scared?” 

 “Risking your family.” 

 “Truth creates more fear.” 

 “Couldn’t agree more.” 

2: Piper: “The town threw Malcom out on his ass and were dug-in when a very surprised group 

of Raiders show up.” 

 “What happened then?” 
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 “Sorry about your dad.” 

 “Truth killed your father.” 

 “Saved those people.” 

3: Piper: “It started to feel like the only person I could count on was my lil sis.” 

 “People still cold?” 

 “Don’t take it personally.” 

 “Can’t blame them.” 

 “Count on me.” 

4: Piper: “I just want you to know… I’m real happy to be along for the ride.” 

 “Flirt.” 

 “Rewards and glory.” 

 “Doing the work myself.” 

 “Glad you’re here.” 

5: Piper: “Thank you, for being the friend I can count on.” 

 “Romance” 

 “Thank you.” 

 “Don’t get mushy.” 

 “Feel the same.” 

 

Liara T’Soni (Mass Effect) 

När man först träffar Liara sitter hon fast i ett energifält och man får som spelare hjälpa henne 

ut, efter det så följer hon med spelarkaraktären och ansluter sig till spelarkaraktärens grupp. 

Under deras dialoger får man veta mer om henne.  

Något som kommer på tal tidigt är hennes mamma, då hennes mamma visar sig vara en fiende 

till spelarkaraktären. Under dialoger får man veta att de inte stod varandra särskilt nära, Liara 

hade växt upp med höga förväntningar på sig då hennes mamma var matriark, men istället för 

att följa sin mors fotspår så valde Liara sin fascination med arkeologi. Genom arkeologin så 

tillbringade hon det mesta av sin tid i ensamhet på utgrävningsplatser. 

Då hon tillbringar så mycket tid ensam så är hon inte van vid att interagera med andra 

personer. Hon nämner att hon inte vet hur hon ska prata med andra, hon lyckas alltid säga 

något konstigt i ett samtal, särskilt runt människor. Dialoger om människor och 

utomjordingar uppkommer mellan Liara och spelarkaraktären och de diskuterar skillnader 
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mellan olika varelser. Ett antal dialoger de har handlar också om vad det är som händer i spelet 

under tidpunkten som dialogen hålls. 

Exempel på dialoger och dialogval: 

1: Liara: ”If you hadn’t shown up.” [?? Kolla exakt mening] 

 “Don’t mention it.” 

 “You’re welcome.” 

 “Just a part of the mission.” 

2: Liara: “You will just give up?” 

 “Stay strong.” 

 “Give me some time.” 

 “Not a chance!” 

3: Liara: “What about us, is there mutual attraction. Or was I wrong?” 

 “I am attracted to you.” 

 “I just want to be friends.” 

 “You were wrong.” 

4:Liara: “Are you cheering me up?” 

 “I was worried.” 

 “Are you okay?” 

 “No.” 

 

Ryuji Sakamoto (Persona 5) 

Ryuji är den första karaktären som går in i ett palats med spelarkaraktären. De båda hamnar 

där av misstag när de är på väg till skolan. Efter det blir de vänner och kan umgås på fritiden. 

De dialoger man har med Ryuji handlar mycket om hans gamla position som stjärna i skolans 

löparlag och hur han fick lov att sluta på grund av en incident med läraren de ska hämnas på. 

Ryujis dialoger handlar mycket om träning och det som hänt honom innan han möter 

spelarkaraktären.  

Genom de första dialogerna man har med Ryuji så går det ut på att de tränar tillsammans, 

men sen möter de några av Ryujis gamla lagkamrater och spelaren och spelarkaraktären får 

veta mer och mer om vad som hänt med löparlaget, efter det så får spelaren hjälpa Ryuji att 

återskapa löparlaget. Detta genom att hjälpa de gamla lagkamraternas samarbete och 

vänskap, samt genom att avslöja en ny lärare för att utnyttja löparlagets återskapande för att 

få mer uppmärksamhet själv. 
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Exempel på dialog och dialogval: 

1: Ryuji: ”So… Wanna help me look for those guys or any witnesses?” 

 “Sure, I’ll help.” 

 “Nah.” 

 “Sounds difficult…” 

2:Ryuji: “So, I called Nakaoka and Takeshi over here. I’m gonna tell ‘em what that bastard 

Yamauchi is up to.” 

 “What if they start fighting?” 

 “I doubt they’ll believe you.” 

3: Ryuji: “Looks like they’re finally walkin’ their own path.” 

 “Are you satisfied now?”  

 “Not running?” 

4: Ryuji: “It’s kinda like I was doin’ a sprint… and you were runnin’ next to me.” 

 “But I was just standing here…” 

 “You weren’t cool though.” 

Preston Garvey (Fallout 4) 

När man möter Preston leder han en liten grupp med människor på väg att hitta en ny plats 

att bosätta sig på. Om spelaren väljer att hjälpa honom så kommer han att erbjuda sig att följa 

med spelarkaraktären på dennes resor.  

Genom dialoger med Preston får man bland annat reda på att han är medlem, i hans fall den 

sista medlemmen vid liv, i en organisation som kallar sig för ’the Minutemen’. ’The 

Minutemen’ är en grupp av civila militärer som grundades för att skydda vanliga människor 

mot olika faror som finns runt om där de bor. Organisationen har dock minskat sen de förlorat 

sin bas, varpå de blev inblandade i en händelse som kallas för ’the Quincy Massacre’. Efter 

denna händelse finns endast ett fåtal ’Minutemen’ kvar och tillslut bara Preston själv. 

Under dialogerna får man höra hur Preston ser på det och hur det har påverkar honom. Och 

genom att hjälpa Preston med ett antal uppdrag kan man som spelare bli involverad med 

’Minutemen’ och bli deras ledare, då Preston tycker att spelarkaraktären är rätt person att 

bygga upp ’Minutemen’ till det som det en gång var, en organisation som hjälpte folk och som 

folk kunde lita på skulle hjälpa dem om de nån gång var i nöd. 

Exempel på dialoger och dialogval: 

1: Preston: ”I’m just glad you’re on our side.” 

 “Everyone okay?” 

 “I’m on my side.” 
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 “We’re not friends,” 

 “Feeling’s mutual.” 

2: Preston: “You’re just what the Minutemen needed.” 

 “Minutemen?” 

 “Unsure.” 

 “Annoyed.” 

 “Thanks.” 

3: Preston: “Just wanted you to know how much our friendship means to me.” 

 “Romance.” 

 “Thank you.” 

 “Keep things professional.” 

 “I’m glad.” 

4: Preston: “You really are one of the good guys you know.” 

 “Why?” 

 “Sarcastic.” 

 “Talk later?” 

 “Thanks.” 

Urdnot Wrex (Mass Effect) 

Urdnot Wrex är inte en särskilt pratglad karaktär, men genom dialoger med honom får man 

fortfarande ut information om både honom och hans bakgrund. När man möter honom är han 

en legosoldat som ansluter sig till spelarkaraktärens grupp för att kunna avsluta ett jobb han 

har. När jobbet är slutfört så stannar han, antingen för tacksamhet att han med hjälp av 

spelarkaraktären gjort sitt jobb, eller för att han vill vara i centrumet för alla händelser, och 

spelarkaraktären verkar vara just det. 

Genom dialogerna får man veta att hans art blivit infekterat med ett virus som inte går att 

bota. Detta virus gör att de inte kan föröka sig och att hans art håller på att dö ut. Man får 

också veta att det var en annan art som med avsikt att döda ut hans art infekterade dem med 

viruset, och då hans art är i helhet mer fokuserade på att kriga och slåss än att leta efter något 

botemedel så är deras undergång praktiskt taget säker. 

Vid vidare dialoger får man veta att en liten grupp av den ville fokusera på att låta arten föröka 

sig, för att förhindra utrotning. Man får också veta at Urdnot var ledare för denna grupp. Han 

försökte att övertala ledare för andra grupper att pausa krigandet för att fokusera på artens 

överlevnad. Men efter att de blivit förrådda och överrumplade vid en förhandling med de 

andra ledarna så flydde han och lämnade det hela bakom sig. 
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Exempel på dialoger och dialogval: 

1: Urdnot: ”It’s not the same.” 

 “It isn’t?” 

 “Sure it is.” 

 “Of course it is.” 

2: Urdnot: “Turian almost wiped out our entire race, that was fun…” 

 “That’s unfortunate.” 

 “Yeah.” 

 “Big deal.” 

3: Urdnot: ”The line between friend and foe is getting a bit blurry from here.” 

 “It’s not that simple.” 

 “You can’t be serious.” 

 “I don’t have time for this.” 

 

 


