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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar spelares känslor påverkat av Freemans (2004) 

emotioneeringstekniker samt ifall känslor berör spelares handlingar. Detta testades genom 

utveckling av ett textbaserat spel, detta gjordes två i versioner, en med implementerade 

emotioneeringstekniker samt en utan. Dessa utvärderades med flera metoder, för att se om 

känslor kunde observeras. Den huvudsakliga metod som användes var SAM (Self-Assessment 

Manikin) (Lang, 1980). Syftet med undersökningen var att undersöka om Freemans 

emotioneeringstekniker väcker känslor som är observerbara med etablerade testmetoder. 

Undersökningen visade att teknikerna påverkade spelarnas tänkande och handlingar, dock 

kunde inga observerbara känslor ses av de metoder som användes. Dock kunde det ses att 

spelarnas kontroll av spelet påverkades enligt deras tycke samt att testet hade behövt en 

större skala för fortsatt arbete än vad som vid dagsläget fanns till förfogande. 

Nyckelord: Känslor, Emotioneering, Berättelse 

 

Synopsis 
This thesis will have its focus on players’ feelings and the influence of emotioneering 

techniques (Freeman, 2004), and also if feelings can affect players decision-making.  This was 

tested by developing a text based game, which was converted into two different versions. 

One implemented with emotioneering techniques, the other without. These were tested 

with several methods, which would observe feelings and the players’ decisions. The main 

method that was used is SAM (Self-Assessment Manikin) (Lang, 1980). The purpose of this 

thesis was to investigate whether Freeman’s techniques would arouse feelings that would 

be observable with conventional testing methods. 

The survey did show that the techniques could have an impact on the players thinking and 

actions, however, no observable feelings were seen by the used method. Yet the result from 

SAM showed that the players feeling of control was affected by emotioneering. The tests 

need however a bigger scale, to give more reliable data than what was given at the time. 
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1 Introduktion 
Kan känslor påverka spelare så att deras handlingar och tänkande ändras? Fokus i detta 

examensarbete kommer att ligga på känslor, mer specifikt känslor i spel och vad de kan ha 

för inverkan på spelare. Två spel har tagits fram för detta ändamål och användning i 

undersökningen. Freemans (2004) emotioneeringstekniker används, för att implementeras i 

en av versionerna av spelet. Syftet med användandet av teknikerna är att skapa 

känslomässigt djup och intresse för karaktärer och handlingar, samt stärka det 

känslomässiga bandet mellan spelare och spel. 

Bakgrunden tar upp bakgrundsinformation för examensarbetet, vilken syn på känslor som 

kommer att användas samt vilka andra åsikter om känslor i spel som är relevant för 

Freeman. Rapportens första del behandlar även problemformulering och metodval för 

examensarbetet.  

Projektbeskrivningen av examensarbetet presenterar den utveckling av den berättelse och 

spel som använts. Vilka andra spel och berättelser som varit inspiration och till hjälp för 

utvecklingen tas upp i denna del. Även hur implementeringen av emotioneeringsteknikerna 

har gått till, samt vilka tekniker som har använts till vilket syfte. Den påverkan pilottester har 

haft för utvecklandet av spelet och berättelsen nämns även i denna del. 

Utvärdering och slutsats fokuserar på utvärderingen av det spel som utvecklats, och hur väl 

Freemans tekniker kan påverka spelare i att väcka känslor, samt om de etablerade 

metoderna kan observera dessa känslor. De data som fåtts fram presenteras här, samt visar 

på slutsatser och diskussioner kring ämnet. 
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2 Bakgrund  

 

2.1 Känslor  
Känslor är en viktig aspekt hos människan, den definierar oss. Känslor är något vi tänker på, 

besitter, visar och delar. En grundläggande stimulans till livets utmaningar, svårigheter och 

nöjen. Även våra handlingar styrs eller motiveras av de känslor vi har, att skygga undan när 

man blir rädd eller slå något när man blir arg (Darwin, 1872)  

Damasio (1999) ser på känslor som fysiska representationer av upplevelser inom individer. 

Det vill säga att känslor är den fysiska handlingen, som är reaktionen på en upplevelse. En 

upplevelse i detta sammanhang är de moment eller händelser individen blir presenterad för 

eller upplever.  Förslagsvis att man ler när man är glad, hjärtat pumpar snabbare när man är 

nervös, håret reser sig när man blir rädd. Dessa är fysiska handlingar, små som stora.  

Damasio belyser även hur tidigare erfarenheter hos individer har inverkan hur man ser på 

specifika känslor och upplevelser. Hur deras tidigare kunskaper skulle påverka den känsla 

som väcks vid specifika situationer. Förslagsvis om en person mist något de håller kärt så 

skulle de kunna relatera sina känslor till andra som mist något de håller kärt. Personen 

kommer ihåg de fysiska ändringarna i kroppen, möjligtvis att gråta, blir varm inombords, blir 

yr och så vidare. Ekman (1964) bygger mycket av sin forskning kring just hur ansiktet visar 

känslor utåt, små som stora. Ansiktsutryck som vi avger och som vi kan tyda från andra tas 

upp av Ekman, även de utryck som individer har tänkt dölja.  

Detta menar Damasio är agerandet av något han kallar somatiska markörer, även kallat 

kroppsliga markörer. Dessa är övervakare av tidigare händelser och upplevelser som 

individer blivit påverkad av. Markörerna bidrar till att påverka individens efterföljande 

upplevelser och tänkande. Liknande för detta är spegelneuroner som agerar ut för att, som 

namnet antyder, spegla omgivning och handlingar (Ulmitá & Kohler & Gallese & Fogassi & 

Fadiga & Keysers, 2001), man kan dra slutsatsen att somatiska markörer och spegelneuroner 

anspelar på samma aspekter inom känslor och handlingar vilket stärker teorin om att 

handlingar och känslor kan kopplas. 

Man kan sammanfattningsvis säga att känslor kan påverka våra handlingar och tankar, samt 

att föregående handlingar och tankar kan påverka våra känslor. Beroende på hur individer är 

påverkade av känslor, tänker och agerar individer olika. Situationer samt handlingar som 

ageras ut eller mot individer utvecklar känslor hos individer vilket gör att känslorna utvecklas 

i takt med människans utveckling. Detta leder till användandet av spel i denna rapport. Spel 

är en interaktiv sysselsättning där spelare utför handlingar och upplevelser som kan väcka 

känslor, vilket i sin tur kan ha påverkan för individers fortsatta spelande. 
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2.2 Spelare påverkat av känslor 
Att kunna påverka handlingar med känslor hos en spelare har varit ett åtråvärt mål för 

utvecklare, dock är det inte så enkelt att genomföra (Harwood, 2011). Mindre former av 

känslor såsom glädje och rädsla har utvecklats inom spel, som till exempel Bayonetta (2010) 

och Vanquish (2010). Utvecklarna för Bayonetta uttrycker själva att deras fokus var att få 

spelaren att känna glädje eller rädsla för de hinder spelet har (Shibata, 2009). Utvecklarna av 

spelet Homefront (2011) förklarar att det är svårt att låta spelaren få känslor i spel men att 

det ändå är en viktig aspekt (Miller, 2011). Känslor inom spel har även varit ett hett ämne 

inom forskning och för utvecklare (Frome, 2007). Dock menar Adams och Rollings (2007) att 

känslors huvudsakliga uppgift är att underhålla spelare och publik genom spelmoment, inte 

genom komplexa känsloelement.   

Flertalet tekniker och synsätt har utvecklats för användandet av känslor i spel. Detta arbete 

kommer ha fokus på Freemans (2004) Emotioneeringstekniker och hans användande av 

känslor. Efterföljande kommer hans perspektiv presenteras samt andras synsätt: Frome 

(2007), Lazzaro (2007) och Perron (2005)  och deras syn på känslor i spel. 

2.3 Emotioneering  
Emotioneering är ett samlingsord för verktyg som används för att frambringa känslor inom 

spel, detta utvecklat av Freeman (2004). Dessa tekniker är justerbara och kan ändras efter 

användarens eget tycke i praktiskt taget oändligt många kombinationer. Freeman tar upp nio 

olika punkter varför känslor ska användas i spel:  

1. Locka fler kategorier av spelare: Ett känslomässigt djup kan locka människor som inte 

spelar spel regelbundet. Locka spelare som anser spel vara en simpel syssla eller 

anser att spel inte kan ge ett känslomässigt djup likt film. 

2. Bättre rykte: Ett spel med större fokus på känslomässigt djup kan bilda diskussioner 

mellan olika spelare, sprida nyheten om spelet. Internet har skapat mindre avstånd 

mellan individer, i den benämningen att ta kontakt med andra. Detta tillför att flera 

spelare kan diskutera spel de tycker om eller inte på enklare sätt än att träffas 

personlig och prata direkt. 

3. Bättre respons i media: Recensioner i media har en stor inverkan på spel då det 

oftast är detta som är det första intrycket en spelare får av ett spel. Media har med 

utveckling av internet blivit ett starkare verktyg av att få bra respons på sitt spel, eller 

dålig respons. Om ett spel får bättre recensioner och blir lovordad för den 

känslomässiga påverkning som finns kan spelare bli intresserade och som punkt ett 

tar upp, locka fler kategorier av spelare. 

4. Känns mer professionellt: Spel jämförs ofta med film och anses inte ha det 

emotionella djupet som film kan ge. Att göra ett bättre arbete på det området får 

spelet att kännas mer likt film och mer professionellt. Detta kan kopplas till punkt ett, 
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då individer som vill ha en känslomässigare upplevelse såsom film kan känna att ett 

spel med en känslomässig upplevelse liknar film. 

5. Mer engagemang från utvecklingsteamet: När spelet blir alltmer känslomässigt 

komplext så blir teamet inspirerat att göra ett bättre jobb då de känner att det inte 

bara är underhållning de sysslar med. Det skapas ett känslomässigt djup med spelet. 

Utvecklingsteamet blir själva påverkade av den känslomässiga upplevelse de skapar, 

reflekterar deras känslomässiga status i det de gör, något som kan ses av spelare. Det 

vill säga att de kämpar mer för att göra ett bra jobb. 

6. Skapa en större bas av beundrare: Då spelet är känslomässigt komplext och djupt så 

förstoras basen av beundrare då de blir involverade i spelet och vill ha mer av samma 

vara. Detta kan kopplas vidare till punkt ett, två och fyra. Diskussioner av spelet ökar 

och detsamma göra beundrarbasen, detta höjer ryktet och kan bidra till att spelet får 

en mer professionell känsla kring sig. 

7. Förhindra förlust på miljontals dollar: Detta återspeglas av uppföljare till redan 

släppta spel. Om inte den känslomässiga nivån uppehålls så kan beundrarna av spelet 

förlora sitt engagemang och spelet kan möjligen få sämre respons i media. Kopplas 

till de tre första punkterna. Alla de är kopplade till vilken vinst ett spel kan göra på 

marknaden. Fler kategorier av spelare innebär fler spelare som köper spelet, bättre 

rykte manar på andra spelare att köpa spelet, bättre respons i media manar även 

detta på att spelare att köpa spelet.  

8. Konkurrensmässigt övertag: Spelbranschen handlar om att tjäna pengar skulle det 

känslomässiga djupet ge ett spel övertag i relation till andra spel. Detta skulle leda till 

mer pengar och fler beundrare.  

9. Förhindrar sista plats: Att lägga större fokus på känslor i spel kan få större 

uppståndelse i media. Spel som inte skulle göra detta har en risk att bli bortglömda. 

Punkt sju, åtta och nio involverar i sin grund samma punkt, att tjäna pengar nog som 

utvecklare att fortfarande kunna göra spel.  

Det huvudsakliga konceptet för emotioneering bygger på att en manusförfattare inom spel– 

eller filmbranschen ska kunna använda tekniker till sitt manus för att skapa en intressantare 

och känslomässigt djupare upplevelse. Alla emotioneeringstekniker kan kategoriseras i ett 

diagram där positioner längs x-axeln beskriver hur väl tekniker skapar intresse. Y-axeln 

beskriver teknikers förmåga att ge känslomässigt djup. 

Freeman tar upp 32 olika kategorier av tekniker vilka delas upp i fem användningsområden: 

dialoger, karaktärer, relationer, scener och handlingar.  Nedan förklaras en teknik från vart 

och ett av de fem områdena för att ge en inblick i vad tekniksamlingen innehåller. För 

undersökningen kommer två av dessa fem tekniker användas, dialogtekniker och 
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karaktärstekniker. Senare i detta arbete kommer ytterligare en teknikkategori användas, 

nämligen berättelsetekniker. 

2.3.1 Dialogtekniker 
Att ge en karaktär djup genom dialoger bygger på att karaktärens personlighet reflekteras av 

det karaktären säger och hur det sägs.  Fokus hur något sägs mellan två olika individer och 

känslotillståndet hos den talande personen, i det här fallet en spelarkaraktär. I relationen 

mellan intressant och djup så är det vad som sägs är intressant och hur det sägs som är det 

känslomässiga djupet. Dessa båda ska implementeras i en dialog. Annars kan det en karaktär 

säger vara intressant men utan känslomässigt djup. Detsamma gäller för dialoger som är rika 

på känslomässigt djup men som inte är intressanta att lyssna på. Detta skulle kunna ses som 

underdramatisering och överdramatisering. 

2.3.2 Karaktärstekniker  
Karaktärer som används i spel kan ha flertalet roller, allt från huvudkaraktär till datorstyrda 

karaktärer med minimal roll. Oberoende av vilken roll karaktären har så behöver den 

fortfarande vara intressant och djup, men samtidigt hålla sig undan från klichéer som gör att 

en spelare tappar intresse. Detta kan göras med hjälp av en karaktärsdiamant. 

Karaktärsdiamant är ett verktyg som ska ge en karaktär tre eller fyra karaktärsdrag vilka 

avbildas i deras dialoger samt i deras handlingar. 

2.3.3 Karaktärsrelationstekniker 
Relationer för karaktärer uppenbarar sig då det oftast finns fler än en karaktär att interagera 

med och speciellt då spelarkaraktären har en medhjälpare genom hela spelet som öppnar 

upp för flertalet dialoger och handlingar. Här behöver en karaktär göras intressant och djup i 

relation till en annan karaktär. Detta gör att spelaren känner mer för den relation som har 

skapats samt vill behålla den.  

2.3.4 Scentekniker 
Då en manusförfattare skriver en scen för ett spel är detta oftast en mellansekvens efter och 

före olika spelmoment. Detta gör att författaren inte behöver tänka på vad spelaren kan 

tänkas göra vid just den scenen utan författaren kan få fram det budskapet och det djup som 

denne vill ha. Detta kan göra att spelaren blir insatt i det som händer och väljer att följa den 

filmsekvens som spelas upp. 

2.3.5 Intrigtekniker 
Då berättelsen byggs av olika scener, karaktärer och dialoger så behöver den också vara 

intressant och djup, annars kan känslor från karaktärer och scener gå förlorade. En metod 

för användandet av intrigtekniker är en form av vändning som påverkar spelaren, till 

exempel att ett mål ändras i spelet som spelaren siktar på. Detta gör att spelaren bryr sig 

mer då de blir direkt påverkade av spelmomenten. Berättelsen ska även nämnas av 

medföljande karaktärer eller karaktärer som spelaren träffar på. Detta gör att andra 

karaktärer är med i berättelsen istället för att bara hänga med huvudpersonen på sin resa. 
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Freeman lyfter fram att man ska hantera känslor varsamt. Bara för att man säger till en 

spelare att han/hon ska ha denna känsla vid detta tillfälle och leva sig in i rollen som den är 

tilldelad, betyder detta inte att spelaren faktiskt kommer att göra det.  

Dock har Freeman blivit kritiserad för sitt tänkande. Kane (2004) skriver i sin recension av 

Freemans arbete (2004), att Freeman inte går igenom hur teknikerna ska implementeras i 

ett generellt spel och att det saknas en ”steg för steg”-instruktion till hur teknikerna förs in i 

ett spel. Dock säger han att Freemans tekniker är passande för spel och att han förklarar 

teknikerna tydligt och även syftet med teknikerna.  

2.4 Frome 
Fromes (2007) synsätt delar in känslouppväckande inom spel i fyra olika kategorier: 

spelkänslor, narrativkänslor, artefaktkänslor och ekologikänslor. Spelkänslorna är känslor 

som väcks genom att spelaren vinner eller förlorar. I relation till spelkänslor finns 

narrativkänslor (Frome, 2007) som baserar sig på karaktärerna, situationen och händelserna. 

Dessa narrativkänslor kan genereras av spel men även inom andra former av konst såsom 

film, litteratur, och målningar. Frome för fram att det känslomässiga djupet kan vara saknad i 

spel men vara rent visuellt känslomässigt istället med narrativkänslor. 

De narrativa känslorna kan gå från glädje till sorg, för det som spelaren ser. Detta kan 

jämföras med emotioneeringsteknikerna (Freeman, 2004) som innefattar karaktärer och 

handling och göra de känslomässigt intressanta. 

En mindre kategori är artefaktkänslor som involverar det estetiska området inom känslor, 

det vill säga att en individ ser på ett spel som ett konststycke och utvärderar spelet utifrån 

detta. Dessa artefaktkänslor väcks oftast då en spelare utför en utvärdering av ett spel för till 

exempel syftet att genomföra en recension eller analys. Den fjärde kategorin: ekologikänslor 

väcks när en spelare interagerar med spelet såsom det vore det verkliga livet, genom att till 

exempel hoppa till när vi blir skrämda eller slår i bordet för att vi blir ilskna, handlingar som 

påverkas av känslor. Detta kan liknas vid immersion (Wikipedia, 2011) då en spelare blir 

alltmer insjunken i spelet och upplevelsen av den virtuella verkligheten som spelas. I spel kan 

även detta byggas upp med ett kontinuerligt flöde av dessa element som kan väcka 

ekologikänslor. Det vill säga att spelare känner igen olika situationer, till exempel att förlora 

vid ett specifikt moment i ett spel gång på gång, som skulle påverka deras fortsatta 

spelande. 

Dessa fyra olika kategorier samspelar med varandra inom ett spel. Ibland har en eller flera 

kategorier övertaget och ibland är de i balans (Frome, 2007).  

2.5 Lazzaro 
Spel innehåller mer än text och dialog, Lazzaro (2007) skapade fyra hörnstenar som beskriver 

hur spel väcker känslor utan användning av en skriven berättelse i spelet som en spelare 

följer, det vill säga att hon fokuserade på aspekterna utanför berättelsen i spel: 
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 Svårt roligt: Detta innebär olika utmaningar som spelaren ställs inför och 

användandet av strategier och problemlösning. Genererar känslor som frustration 

och skadeglädje. Spel såsom Age of Empires serien (1997) och Total War serien 

(2000). 

 Lätt roligt: Skapar förundran och mysterium. Spelaren njuter av att utforska då de blir 

insatta i spelvärlden och blir uppslukade av spelet. Elders Scrolls 4: Oblivion (2006) 

och Star Wars. Knights of the Old Republic (2003) är exempel med dessa känslor. 

 Statusändringar: Spänning och lättnad. Spelaren njuter av ändringar på det visuella 

planet, ändringar av beteenden (av olika datorstyrda karaktärer) och kognitiva (fler 

spelmoment) samt sociala förhållanden (spelaren kan bli hjälte eller skurk) i spelet. 

Fable (2004) serien är tydligt exempel på denna sort. 

 Mänskliga faktorn: Spelaren använder spel som sociala samlingspunkter. Därmed 

skapas tävlingsinstinkt och känsla för teamwork hos spelaren. Likt spelet World of 

Warcraft (2004). 

Lazzaro testade dessa hörnstenar genom flertalet observerande speltester med enskilda och 

grupper av människor. Detta visade att spelare som spelar i grupp visar upp sina känslor mer 

än spelare som spelar själva. Hon anser att de fyra hörnstenarna är ett bra verktyg för 

speldesigners för att väcka känslor hos spelare. (Lazzaro, 2007).  

Lazzaro nämner att även om spel använder sig av grundliga former av känslor är de viktiga 

aspekter, känslor som att vara glad, arg eller ledsen. Utan känslor kan en spelare inte fatta 

beslut inom spelet och eftersom hon antyder att ett spel består av enbart beslutsfattande 

skulle spelare inte kunna spela utan känslor. Hon bygger vidare på detta och för fram att 

spelmoment som genererar känslor är de viktigaste momenten som spelaren får inom 

spelet. Detta går emot Freeman (2004) som för fram att huvudsakligen narrativ inom spel 

frambringar känslor hos spelare, inte spelmoment. Vad som kan ses av deras två synsätt är 

en anslutande diskussion, ludologer mot narratologer, vad den korrekta utgångspunkten är 

för att studera spel. Ludologi med striktare tillvägagångsätt om hur spel ska studeras, 

narratologi med mer öppenhet att föra in metoder från mer berättande former såsom film 

och litteratur (Ståhl, 2008). 

2.6 Perron 
Perron (2005) utgår från ett kognitivt perspektiv och använder huvudsakligen storydrivna 

spel och går in på Freemans tankar och emotioneering. Han nämner att känslor som väcks av 

ett spels berättelse har en stor roll men, till skillnad från Freeman, ligger inte i fokus för den 

interaktiva upplevelsen som är ett spel, utan hos spelmomenten. Detta synsätt delas av 

Lazzaro (2008) och Adams & Rollings (2007). Perron använder Tans (1996) kognitiva 

forskning kring känslor inom film för att komplettera och stärka sina egna teorier. Perron har 
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använt sig av tre olika områden, där två kommer från Tan: fiktionskänslor och 

artefaktkänslor. Perron har kompletterat dessa två känslotyperna med spelmomentskänslor. 

Med fiktionskänslor syftar Tan (1996) på den värld som visas upp för åskådaren i film, 

innehållande händelser och områden. Denna sorts känsla är i Perrons syn en åskådande 

känsla i ett spel då de oftast involverar en mellansekvens då spelaren tappar kontrollen på 

det som händer. Han drar paralleller till spelet Max Payne (2001) då spelarens fru dör och 

inget kan göras åt det. Spelet får då istället försöka få spelaren att känna den ilska som 

huvudkaraktären känner. Detta kan utvecklas till artefaktkänslor som innefattar objekt och 

karaktärer i den fiktiva världen (Tan, 1996). Spelaren får då en känsla av att bara vara publik 

på det som händer i spelet utan någon egen inverkan.  

Artefaktkänslor är vad Tan (1996) kallar de känslomässigt involverade objekt eller karaktärer 

i en fiktiv värld sett utifrån att vara konstverk som är skapade av någon, detta även likt 

Frome (2007).  Med detta menas med en känsla av förundran över de estetiska aspekterna i 

filmer och den förbättrade teknologin. Likt utvecklingen i 3D i dagsläget då teknologin blir 

allt mer utvecklad inom film såsom spel. Dessa känslor kan även ha en inverkan på 

spelmoment, till exempel att bli missnöjd av designen av ett pussel (Perron, 2005). 

Perrons syn på spelmomentkänslor innefattar att det är känslor som uppstår från våra 

handlingar i spelet. Spelmomentkänslor är enligt Perron den huvudsakliga metod som borde 

väcka känslor inom spelare.  

Varför en spelare får just spelmomentkänslor beskriver Perron då han listar upp flertalet 

anledningar:  

 Intresse över något nytt eller iögonfallande.  

 Underhållning av spelmomenten som presenteras.  

 Oro över karaktärer eller objekt i spelvärlden.  

 Rädsla för att karaktären dör i till exempel ett skräckspel.  

 Förvåning över något oväntat i spelet som påverkar spelmomenten. 

 Ilska över alltför svåra fiender.  

 Frustration över att repetera samma segment på grund av oförlåtande spelmoment.  

 

Perron (2005) jämför dessa känslor med Freemans (2004) tänkande och verktygssamlingen 

Emotioneering. Perron menar att Freeman använder sig av fiktiva känslor när han pratar om 

att föra in känslor i spel, allt från dialoger till symboler hör samman med fiktiva känslor. När 

Freeman vänder sig mot att göra mellansekvenser i ett spel konstnärligt och känslomässigt 
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komplext så syftar han på artefaktkänslor. Freeman syftar på spelkänslor enbart när spelaren 

får möjligheten att välja sina handlingar. 

Även om Perron nämner att Freeman använder sig av alla dessa tre former av känslor inom 

spel så anser han att Freeman inte går in på djupet på känslor eller förklarar fenomenet 

känslor på något plan.  

Trots kritiken från Kane (2004) och Perron (2005) har jag i detta arbete valt att använda 

Freemans (2004) tankar och emotioneeringstekniker för den praktiska delen. Orsaken till 

detta val baseras på att jag ville använda tekniker vars fokus ligger på att spelförfattare ska 

ha högst användning av teknikerna. Detta då resultatet skulle försöka hålla en hög kvalité 

och anpassat för projektets ändamål, samt de kunskaper som jag besitter lämpade sig bäst 

för dessa tekniker. De tekniker och synsätt, förutom Freemans, som nämns i denna rapport 

håller inte för det projekt som gjordes med de resurser som fanns tillgängligt samt den 

kompetens som var till förfogande hos författaren. Dessa har nämnts i denna rapport för att 

belysa tankar kring några andra tekniker kring känslor i spel och de kan ses på från olika 

perspektiv, en del i relation med Freeman. 
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3 Problemformulering   
Att utveckla spel som får spelaren att uppleva känslor är svårt men är en viktig del i 

spelutveckling (Miller, 2011). Även Freeman (2004) framhåller att det är viktigt för en 

utvecklare att ha kunskap om känslor i spel och att inte förkasta området. Han för fram att 

spel utan stor tyngd på känslor är bättre än spel med dålig uppbyggnad av känslor. Känslor 

inom spel kan förmedlas till spelaren på många sätt, som till exempel ansiktsuttryck på 

spelkaraktärer eller olika situationer och dialoger mellan karaktärer. Freemans idéer kan 

kopplas till Darwins (1872) forskning kring ansiktsutryck och Damasios (1999) forskning kring 

känslor utifrån olika situationer. Med emotioneering (Freeman, 2004) har det skapats en 

verktygssamling till hjälp för att göra ett spel mer känslomässigt komplext och djupt. Dock 

ska det sägas att Freeman har blivit ifrågasatt av Perron (2005) och Kane (2004) vilket 

påvisar på att Freemans tekniker har sina brister. I detta då att han inte definierar tekniker 

noggrant nog hur de ska implementeras i ett generellt spel. Vidare har ingen forskning som 

jag hittat varit kopplat till Freemans tekniker som stödjer hans ståndpunkter, utan 

teknikerna är mer hans åsikter och tankar kring känslor i spel. Dessa emotioneeringstekniker 

kommer i detta arbete att användas för att se om de kan hjälpa till att få spelare att 

förnimma känslor från ett spel och bidra till att spelare blir påverkade i sin upplevelse. Och 

observeras med forskningsbaserade testmetoder och verktyg inom observation av känslor. 

Utifrån detta har följande frågeställning valts: 

Kan etablerade forskningsmetoder för att observera känslor påvisa vilken skillnad Freemans 

tekniker ger på spelaren i ett spel? 

Denna frågeställning kompletterades med följande tilläggsfrågeställning. Som är aktuell 

endast om den första frågan besvaras jakande i undersökningen.  

Kan beslutsfattande inom spel påverkas av känslor hos spelaren som väckts av ett spel? 

3.1 Metodbeskrivning 
Metoden för detta arbete bestod av att ett spel utvecklades för att agera som verktyg för 

utvärderingen.  Spelen som skapats och använts för detta ändamål består av enbart beslut, 

som presenterades i textform, i form av val mellan flertalet valmöjligheter. Anledningen till 

att spelet är helt textbaserat är att spelaren inte ska distraheras av bilder och färger som kan 

påverka spelarens upplevelse och manipulera spelarens känslor på ett negativt sätt för 

undersökningen. Att spelet enbart fokuserar på val som spelaren gör bygger på Lazzaro 

(2008), som framhäver att spel i sin grund enbart ställer spelaren inför olika handlingsval. 

Ytterligare en anledning till detta är från Freemans (2004) emotioneeringstekniker som 

huvudsakligen ska användas för att ändra det skrivna ordet i spelutveckling, från dialoger till 

beskrivningar på vapen samt karaktärer. 
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Detta spel består enbart av text i stil med spelet Zork (1980). Två olika versioner utvecklades, 

versionernas olikheter ligger hos berättelsen som presenteras för spelaren. Freemans (2004)  

emotioneeringstekniker användes i enbart en av versionerna av spelet. Detta bidrog till att 

dialoger och karaktärsinteraktioner var annorlunda i de två versionerna. Exempel på 

olikheter är hur dialoger presenterades och hur karaktärer utvecklades under spelets gång. 

De två versionerna gav samma information till spelaren men på olika sätt och de två 

versionerna innehöll samma spelmoment. Spelen i sig består av flertalet olika beslut som 

spelaren gjort. De beslut som spelaren stod inför, det vill säga hur de presenterades samt 

innehåll, skiljde sig inte versioner emellan.  

Testen som genomfördes bestod av tio personer som delades in i två grupper med fem 

personer i varje. Flertalet mer personer hade varit en fördel för denna undersökning, dock 

var tiden en avgörande faktor och varje test tog 30 till 40 minuter vilket resulterade i en stor 

mängd inspelad data. Data som i sin tur analyserades, detta resulterade i att undersökningen 

tog längre tid. Tio personer är den siffra som ansågs vara mest passad för den tidsram som 

fanns. 

Dessa testpersoner spelade en och en, sin grupps version av spelet. Ett annat alternativ till 

detta hade varit att testpersoner hade fått spela båda versionerna av spelet istället för 

enbart en av dem. Dock hade detta inte varit en möjlighet för detta projekts ändamål. 

Eftersom spelarna står inför flertalet val kunde en andra spelomgång av samma spel leda till 

att spelarna väljer andra val av enbart nyfikenhet istället för att påverkas av känslor för 

karaktärerna eller situationerna.   

Flertalet verktyg och metoder utvärderades för hur känslor skulle observeras och 

rapporteras, dessa ingick i två olika grupper, självrapportering och ansiktsobservation. Inom 

självrapportering framfördes PreMo (Desmet, 2004) (Appendix 8.1) och SAM (Self 

Assessment Manikin) (Lang, 1980) (Appendix 8.2) och inom muskelmätning, EMG. De 

självrapporterade, där användarna själva får ange data, verktygen PreMo och SAM hade 

varit möjligheter, dock fanns det legala och finansiella komplikationer som hindrade mig att 

använda verktygen.  

EMG hade varit en möjlighet, dock saknades innefattande av detta verktyg. Det hade även 

varit en risk att användandet av elektroder påverkat testpersonerna negativt i den 

bemärkelsen att det hade varit obehagligt med flertalet elektroder och sladdar utplacerade i 

ansiktet. Dock användes ansiktsobservation i form av att spelarna filmats under testens 

gång. Detta för att observera ifall ansiktsutryck, från de specifika ansiktsändringarna 

utsöndras vid flertalet handlingar i spelet.  

Beslutet togs att istället för att använda ett existerande verktyg så skulle en egen version 

utvecklas för projektets ändamål.  PreMo stod som första val men efter en genomgång av 
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verktygets omfattning och dess användande av de 14 animationer så ansågs PreMo för 

komplext för den tidsplanen projektet har. Istället undersöktes SAM som möjlig kandidat 

som testverktyg. SAM hade, med simplare utformning och färre variabler att använda med 

enbart tre grupper, en mer passande roll i projektet. Passande i att det var en mindre skala 

men fortfarande kunde ge kvalitativ data från undersökningen. 

Den version som utvecklades för projektet bestod av samma tre figurgrupper som SAM 

använder: humör, upphetsning och dominans/kontroll. Figurerna ändrades rent visuellt då 

enbart ansiktsform skapades till de tre figurgrupperna. De tre grupperna skulle graderas 

vardera utifrån nio olika steg. 

Efter varje tredjedel av spelomgångarna blev försökspersonerna ombedda att utvärdera 

deras aktuella känsla. Detta skedde genom att de fick en svarsblankett innehållande 

projektets eget utvecklade verktyg. Att spelarna enbart fick tre tillfällen att värdera sin egen 

känslouppfattning berodde på att spelandet inte skulle hindras. Att de frågas ut och dras 

bort från upplevelsen efter varje handling skulle påverka testet. Precis innan dessa tre 

tillfällen blev spelarna presenterade för de större och avgörande valen i spelet. Dessa tre 

involverade huvudsakligen döda eller att skada en grupp eller person för sin egen vinning. 

Att bara använda tre utvärderingstillfällen kunde även vara negativt då det blivit mer en 

tolkning av spelarnas känslor vid dessa tre tillfällen, istället för att utvärdera varje specifik 

händelse.  

Den spelversion som inte använde Freemans tekniker fungerande som grundversion och 

jämfördes med resultat från versionen som innehöll Freemans tekniker. Resultat kunde även 

fås med hjälp av en loggfunktion som spelen innehöll, varje val som spelarna gjorde och 

vilken tid de gjorde valen sparades i textdokument som lästes av. 

Utifrån detta kunde arbetets problemställning besvaras. Samt undersöka ifall beslutfattande 

kan påverkas av känslor i spel. 
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4 Projektbeskrivning  
 

Utvecklingen av det berättelsedrivna spelet för denna undersökning har bestått av tre 

huvudsteg. Inspirationssökande från andra spel, skapandet av en Microsoft Word baserad 

version, digitalisering av densamma, samt pilottester under utvecklingens gång. Pilottesterna 

involverade både den Microsoft Word baserade versionen samt den digitaliserade versionen. De 

två första huvudstegen har skett kontinuerligt samt iterativt under produktionens gång för att på 

bästa sätt skapa en upplevelse för spelarna i form av en berättelse. Målet med det första steget 

har varit att hitta intressanta och hjälpfulla element från andra spel som kan främja utvecklandet 

av projektets berättelse. Målet med digitaliseringen har varit att skapa en digital version av 

samma spel som skulle vara mer implementerbar till denna undersökning samt vara smidig att 

använda för spelare och utvecklaren. Målet med de pilottester som genomförts var att samla in 

data om hur spelare upplever ett textbaserat spel. Samt hur undersökningsmetoden 

funktionerar till denna undersökning. 

4.1 Inspiration från andra spel 
Under projektets gång har berättelser och spel som använder valsystem, fungerat som 

största inspirationskälla. Dessa involverar huvudsakligen fantasy spelet Dragon Age (2007) 

och sci-fi spelet Mass Effect (2006) 

  

Figur 1. Dragon Age Origins dialog http://guides.ign.com/guides/56418/page_240.html   
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Figur 2. Mass Effect dialog. http://www.flickr.com/photos/spaceninja/2607620905/ 

Innan, samt under projektets gång har dessa spel fungerat som inspirationskälla för hur 

berättelsen kan blandas med spelmoment samt hur val kan struktureras i spel. Syftet med 

detta har varit att få inspiration till projektets egen berättelse i hur spelval samt handlingar 

hanteras inom dialoger. Utifrån dessa har flertalet idéer och användningsområden (med 

användningsområden menas olika delar i spelet som kan användas igen) tagits fram från just 

dessa två spel. Hur karaktärer presenteras till vilka restriktioner som ska implementeras.   

Upplägget på hela berättelsen är strukturerat med inspiration från dessa två spel, i den 

bemärkelsen att spelare får grundläggande val i början som hjälper till att definiera 

spelarens karaktär samt världen runtomkring. Utifrån detta blir spelarna presenterade för 

allt allvarligare och betydande val som har större påverkan. Spelaren har förhoppningsvis 

skapat en bild av karaktärerna och den handling som presenteras, detta ger valen mer tyngd 

och betydelse, något som Freemans emotioneeringstekniker (2004) ska genomföra. 

Även spelet Zork (1980) har fungerat som inspirationskälla då detta spel, samt de otaliga 

efterföljarna, helt byggts upp i form av text som spelarna blir presenterade för. Detta spel 

har varit till hjälp för detta projekt som inspirationskälla till hur text kan presentera en 

berättelse innehållande valalternativ.  
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Figur 3. Textbaserade spelet Zork. http://levgrossman.com/tag/zork/ 

De förstnämnda spelen har även inspirerat till den huvudsakliga berättelsen som kommer 

berättas, framförallt Mass Effect som utspelas i liknande rymdtema som projektets 

berättelse är uppbyggt från.  

Hur detta spel ska presenteras till läsaren har hämtats från Biowares (2010) Microsoft Word 

baserade anställningstest. Detta är gjort av företaget Bioware vilket används för att testa 

spelförfattare som söker anställning på deras företag. 

Inom deras test återskapades en dialog mellan två olika karaktärer där spelaren är en av 

karaktärerna som ska göra ett uppdrag för en äldre man. 

 

Figur 4. Exempel taget från Biowares Word dialog. 

Denna dialog är gjort utifrån tanken att hela dialogen ska användas i ett och samma Word 

dokument. Detta visades vara ett problem för projektets tänkta spel då Bioware använde 

enklare dialoger på varje sida och snabba, korta svar. Projektets spel behövde flertalet sidor 

för att förklara sektioner för spelaren. Detta, till skillnad från dialogtestet, beror på att 

berättelsen rör sig framåt och är ett äventyr istället för en dialog. Detta gör att det krävs mer 

förklarande text då miljöer, karaktärer och uppdrag ändras konstant. Detta ledde till onödigt 
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många sidor, vilket inte var hållbart. Istället togs sikte in på andra metoder, detta ledde till 

användandet av Game Maker som är ett enkelt, dock användbart verktyg.  

4.2 Utveckling av berättelsen 
Den större delen av projekttiden har gått åt till utvecklandet av berättelsen i sig, dock har 

även metoden för att presentera berättelsen haft en stor roll i utvecklingen. Detta då 

berättelsen måste levereras smidigt och praktiskt för att gynna projektet och 

undersökningen. Detta kapitel förklarar berättelsen och spelet som utvecklats till detta 

projekt samt dess tillvägagångssätt. 

4.2.1 Berättelsen 
Den berättelse som skapats för detta projekt har genomgått flertalet faser innan den färdiga 

produkten fastställdes. Den första fasen involverade skapandet av ett tema att bygga 

berättelsen runt, en värld där spelet kunde äga rum samt användandet av restriktioner och 

ramar utan att påverka spelaren negativt. Med detta menas att obegripliga ”osynliga” väggar 

skulle undvikas. Utifrån den inspiration som hämtats från Mass Effects (2006) rymdvärld, 

skapades en liknande värld dock med restriktioner att händelserna utspelar sig inom ramen 

av ett stort skepp. Detta ger naturliga hinder för spelaren och logiska väggar som hindrar 

spelaren att känna sig tvingad att följa en bana som skapats.  

Rymdtemat utgjorde grunden för den berättelse som skulle skapas. Under tidiga prototyper 

till berättelsen cirkulerades tankar på vart berättelsen skulle börja på skeppet samt vart på 

skeppet som spelaren skulle färdas. Istället för att använda ett strikt ordningsdokument 

skrevs berättelsen på fri hand, detta för att den kreativa och narrativa strukturen skulle 

behållas. 

Med detta i åtanke skapades berättelsen utmed resans gång. Detta skapade ett flöde i 

texten och undvek att texten kändes uppbyggd av flertalet scener efter varandra. Nedan 

följer den slutgiltiga berättelsen sammanfattat genom en tredelad struktur. 

Första akten 

Berättelsen börjar med kortare sammanfattning av världen som spelaren kommer hamna i. 

Detta inbegriper hur mänskligheten har tagit sig från jorden och rest ut i solsystemet. Dock 

har en fientlig utomjordisk ras anfallit människorna och startat ett 50-årigt krig som nu har 

fastnat i ett dödläge. Det är här spelaren blir presenterad för huvudkaraktären, en man som 

tröttnat på alla strider och vill ta sig därifrån. Dock vill han stjäla en last som gör honom 

rikare än någon annan, en sista handling. Spelaren blir även presenterad för sin partner, en 

man vid namn Kalbri, i denna del. En vänskap eller rivalitet etableras vid denna punkt. Kalbri 

kommer att vara spelarens partner och hjälper denne att få tag i lasten. Efter detta färdas 

huvudkaraktären och Kalbri runt i skeppet genom sjukhusavdelningen och 

reparationsstationer för att till sist komma fram till lastutrymmet och den last som finns där. 

Här uppenbarar sig slutet på den första akten, huvudkaraktären får tag i bytet och måste nu 
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rymma från platsen. Spelarna ställs här inför ett av de avgörande valen om att utföra 

våldshandlingar som kan skada och döda andra människor. 

Andra akten 

Berättelsen fortsätter med att spelarkaraktären och Kalbri blir jagade genom skeppets 

korridorer och gångar tills de till slut hamnar i soprummet. Här blir spelarna igen ställda inför 

ett av spelets avgörande val samt en av spelets antagonister, en soldat med övermänskliga 

krafter. Antingen offrar spelaren en grupp vakter för sin egen vinning eller låter vakterna 

vara för att istället sätta huvudkaraktären i fara. Oberoende av val tar sig karaktären vidare 

och får nu ett uppdrag av Kalbri att skeppets generator skulle kunna ändras så spelaren 

kommer fram till jorden snabbare och kan rymma från skeppet. I maskinrummet blir 

spelaren återigen ställd inför ett val som till och med påverkar slutet på berättelsen, valet 

innefattar om generatorn sätts på högre styrka eller inte, högre styrka dödar dock alla i 

rummet. Oberoende av vilket val som spelaren gör fortsätter berättelsen här med att 

spelarkaraktären och Kalbri beger sig till utsidan av skeppet för att ta sig ifrån soldaten med 

övermänskliga krafter som fortsätter jaga dem. När karaktärerna tar sig in i skeppet igen blir 

spelaren upplyst om vad vad som behöver göras för att ta sig av från skeppet, detta innebär 

slutet på andra akten och början på den tredje. 

Tredje akten 

I denna del ligger fokus på att de ska ta sig ut från skeppet och avslutningen på berättelsen. 

Sista delen av berättelsen äger rum vid hangaren på skeppet och där får spelarna kamouflera 

sig som arbetare och låtsas hjälpa till med kalibrering av kanoner på jagare. Efter detta skiljs 

paret åt, huvudkaraktären beger sig upp mot bryggan för att stoppa skeppet och stänga av 

alla kanoner. Här blir det något av ett specialuppdrag där spelarkaraktären får ta sig in till 

bryggan genom att kasta in gasgranater i ventilationssystemet och söva ner besättningen på 

bryggan. Här blir spelaren presenterade för ännu ett val som kan gynna huvudkaraktärens 

huvudsakliga mål. Antingen döda besättningen på bryggan genom att pumpa ut all luft, 

vilket förhindrar förstärkningar, eller låta besättningen vara och lämna bryggan. 

Spelarkaraktären tar sig ner till hangaren oberoende av val, där Kalbri väntar. De hoppar på 

skeppet som Kalbri har övertagit och har bara en uppgift kvar att utföra. Öppna 

hangardörren och ta sig ut. Detta faller på Kalbri som hoppar av skeppet och springer in till 

kommandorummet där kontrollen finns. Spelaren blir anfallen av en jagare som gör sig redo 

att skjuta men på grund av de fixade kanonerna så når skotten inte fram och detonerar 

framför jagaren. Vid detta skede har spelaren haft en relation med Kalbri, antingen god eller 

ond, och nu får spelaren göra sitt slutgiltiga val. Antingen offra varan som man stulit eller 

offra Kalbri. Oberoende av vad man väljer så kommer man av skeppet, vart någonstans beror 

på om spelaren höjde generatorns kraft eller inte. Berättelsen avslutas med att antingen 

huvudkaraktären eller Kalbri reflekterar över vad som hänt. Oberoende av vilket, så får man 

reda på sin karaktärs namn som inte har nämnts någon gång under hela berättelsen.  
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Denna berättelse har en trädliknande struktur i sina val och beslut, (Appendix 8.3) dock 

samlar flertalet olika val ihop sig och bildar istället enskilda eller enbart två separata linjer av 

val i beslutsträdet.  

4.2.2 Process 
Berättelsen har inte gått igenom en specifik process, arbetet på berättelsen inte stannat upp 

på grund av svåra eller komplicerade val och beslut som var tvungna att tas. Dock har tre 

huvudbeslut påverkat berättelsen: spelets slut, utformningen av de huvudval som inkluderas 

i spelet och hur emotioneeringen (Freeman, 2004) tillämpas i berättelsen. 

Utvecklandet av berättelsen har skett kontinuerligt, dock har spelets slut varit känt för 

författaren från början av projektet. Det anses vara positivt att veta slutet på berättelsen 

redan från start, detta skulle ge realistiska ramar vart berättelsen skulle hamna och vad 

spelaren ska sträva mot i slutändan. Slutets stora del består av Kalbris öde, spelarens 

partner, att antingen lämna honom till sitt öde eller lämna lasten och rädda Kalbri. Detta 

bidrog med stor hjälp med att fokusera de val som skulle göras, samt dialoger som skulle 

användas. Allt är tänkt att påverka relationen mellan spelaren och Kalbri på gott och ont. 

Spelaren skulle bli påverkad av det som Kalbri gjort mot spelaren eller andra, vilket spelaren 

haft i tankarna under spelets gång, påverkat tänkandet (Damasio, 1999) 

Flera olika versioner på detta slut har utvecklats, grunden var dock densamme med detta 

slutgiltiga val. Spelaren fick även reda på att ens karaktär var en desertör från den fientliga 

fienderasen. Detta togs bort, karaktären som byggdes upp passade inte denna idé och bröt 

mot sin karaktär. 

Spelet består av flertalet beslut som bidrar till helheten, dock finns fyra huvud val (Figur 

5,6,7,8) som har störst påverkan samt störst reaktion från Kalbri och spelarkaraktären. 

Huvudsakligen involverar dessa att spelaren måste göra ett val om andra människors liv. 

Antingen skada eller döda andra för sin egen vinning eller strunta i det och utsätter sig risken 

att bli tillfångatagen.  

 

Figur 5. Första huvudvalet som presenteras 
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Figur 6. Andra huvudvalet som presenteras 

 

Figur 7. Tredje huvudvalet som presenteras 

 

Figur 8. Fjärde och sista huvudvalet som presenteras 

 

Något som uppmärksammades vid de senare delarna av utvecklingen innefattade hur 

dialogerna presenterades för spelaren. Mottagna kommentarer berättade att det var svårt 

att tyda vilken karaktär som sa vad. Detta då karaktärerna inte har distinkta markörer som 

skiljer dem åt. Detta löstes helt enkelt med specifika markörer som visades framför 

karaktärers dialoger i texten (Figur 9). Dessa involverar separata markörer för 

spelarkaraktären och partnern i spelet, en universal markör för alla andra då andra 

karaktärer har minimal dialog. 

 

Figur 9 De olika markörerna visas längst till vänster 
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4.2.3 Valsystem 
Som tidigare nämnt så har spelet hämtat inspiration från Mass Effect (2006) och Dragon Age 

(2009) i form av det valsystem som används. Spel består i grunden enbart av beslutfattande 

(Lazzaro, 2008) innebärande att detta grundläggande system fortfarande definierades som 

ett spel. Det är detta valsystem som definierar detta spel Berättelsen visar upp flertalet val 

som görs under spelets gång, både val som har stor påverkan på spelet samt betydelselösa 

val. De betydelselösa valen leder till samma svar, det som skiljer är hur spelaren ger sitt svar. 

 

Figur 10 Exempel på ett betydelselöst val, varje val går mot Kap 2:1 

 

Figur 11 Exempel på ett val med stor påverkan där varje val går mot olika Kap. 

Detta framtogs på grund av att flertalet spelare fick upplevelsen av att det fanns flertalet 

sektioner där de inte fick göra några val, vilket gjorde att de inte kände sig deltagande i 

berättelsen och spelet. Att använda betydelselösa val ger spelaren känslan av deltagande, 

även fast deltagande saknas. Detta stärker spelarnas upplevelse av spelet. 

Utmed början av berättelsens utveckling färdigställdes berättelsens slut, detta gjorde att 

resten av berättelsen byggs upp och siktar mot detta slut. Detta bidrog även till vilka 

emotioneeringstekniker (Freeman, 2004) som används samt till hur de implementerades i 

spelet.  Dock så blev implementeringen av emotioneeringsteknikerna inte prioriterade under 

utvecklingen, detta för att gynna narrativ och den upplevelse som spelarna ska få. 

4.2.4 Spelsystem 
Som nämnt i 4.1 togs inspiration från Biowares (2010) dialogtest, ämnat för anställningar, 

detta var dock enbart till tidiga interaktioner av berättelsen. Spelet fungerade, utifrån den 

första interaktionen, med hjälp av funktionen hyperlänkar som finns i Microsoft Word. Dessa 
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fungerade som broar mellan olika dokument, spelare tryckte bara på någon av länkarna och 

ett nytt dokument öppnades. Dessa länkar representerade valen som spelaren skulle göra. I 

praktiken fungerade denna metod perfekt, ändringar kunde göras enkelt och spelaren 

förstod precis vad som skulle göras. Dock var denna version inte kompatibel med den 

undersökningsmetod som behövdes samt att spelaren var tvungen att manuellt dra upp 

texten för att komma till hyperlänken. Detta ansågs som improduktivt samt att Microsoft 

Word har, vad jag vet, ingen funktion som sparar valen som görs av dessa hyperlänkar. 

Något som behövs för vidare testning och undersökning.  

Istället för Microsoft Word behövdes en annan metod för att bättre presentera berättelsen 

för spelaren samt vara användarvänlig för undersökningen. Det enklaste och bästa verktyget, 

i alla fall vid den tiden, var Game Maker. Verktyget är användarvänligt men ändå kraftfult, 

2D grafik kan göras och enklare typ av kodning kan läggas till för olika kommandon, detta 

efter egen erfarenhet. Game Maker var dock inte det ultimata verktyget för implementation 

av stora stycken text, Game Maker godtog bara tre till fyra rader med text på en gång. För 

att arbeta runt detta skapades jpeg-bilder med hela textstycken. Detta resulterade i att hela 

texten visades för spelaren på en gång, samt att de val som spelaren blir presenterad för 

visas på samma sida (Figur 8). Inom Game Maker versionen kunde även en mer stabil 

struktur hållas för alla valen som presenteras samt hur den huvudsakliga undersökningen 

skulle implementeras. 

 

Figur 12 Taget från Game Maker versionen av spelet. 
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4.3 Två versioner 
Målet med arbetet har varit att skapa två versioner av samma berättelse, varav en som 

använder Freemans (2004) emotioneeringstekniker medan den andra inte gör det. Dessa 

skulle då användas för att besvara ifall Freemans tekniker kan frambringa mätbara känslor 

hos spelare samt om känslor kan påverka omdömet hos spelare. I detta arbete kommer de 

två versioner att benämnas känslosam och icke känslosam.  

Berättelserna har utgått ifrån en neutral version som hade skapats innan användandet av 

emotioneeringtekniker. Detta för att den narrativa strukturen och händelseförloppet i 

berättelsen inte skulle störas av implementering av teknikerna. All tyngd lades på hur 

berättelsen fortlöpte och presenteras för spelaren. 

4.3.1 Emotioneering 
Efter en neutral version var fastställd och nedskriven började arbetet med hur Freemans 

(2004) tekniker skulle implementeras utan att ändra den huvudsakliga berättelsen, eller 

spellängden. Denna version är implementerad med de emotioneeringstekniker som har valts 

till detta projekt, vilket diskuteras närmare i 4.4. Utifrån exemplen i Figur 13 och Figur 14 så 

är helheten den samma i fråga om strukturen. Här är enbart mindre ändringar 

implementerade. Dock blir de tydliga ändringar när versionerna ställs mot varandra. Detta 

ger större skillnader i helheten och påverkar den känslomässiga statusen i berättelsen, samt 

att karaktärer och dialogers innebörd ändras radikalt. 

 

Figur 13 Exempel taget från den neutrala versionen. 



 

 23 

 

Figur 14 Exempel taget från känslomässiga versionen. 

4.3.2 Avemotioneering 
När en känslomässig version var fastställd, behövde en avemotioneeringsprocess inledas för 

den icke känslomässiga versionen, från den neutrala versionen. Detta till följd av att 

författaren ofrivilligt hade använt emotioneeringstekniker i den neutrala version som skrivits 

(Figur 15). Dessa känslomässiga element hade använts då författaren ville ha den narrativa 

strukturen fastställd först. Avemotioneeringsprocessen genomfördes genom att icke 

känslomässiga versionen (Figur 16) gicks igenom systematiskt för att avlägsna 

emotioneeringstekniker som använts. Fokus lades på de emotioneeringstekniker som kunde 

tas bort utan att förstöra berättelsestrukturen samt visade på en tydlig 

emotioneeringsteknik. 

 

 

Figur 15 Exempel taget från den neutrala versionen. 
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Figur 16 Exempel taget från Icke känslomässiga versionen. 

 

4.4 Emotioneering 
Freeman nämner 32 olika emotioneeringsteknik grupper som kan implementeras in i spel, av 

dessa 32 valdes tre ut för projektets ändamål, dialogtekniker, karaktärstekniker och 

berättelsetekniker. Dessa har valts utifrån deras användarvänlighet samt flexibilitet att 

implementeras för detta projekt.  

4.4.1 Karaktärstekniker 
Dialogtekniker definierar en karaktär genom uttalande ord. Karaktärstekniker definierar en 

karaktär genom handlingar. Detta summerar kortfattat skillnaden mellan karaktärstekniker 

gentemot dialogtekniker. Karaktärsteknikerna hjälper till att få spelaren att definiera sig med 

en karaktär. För den känslomässiga versionen innebär detta att ens karaktärs inre tankar och 

känslor visas i form av handlingar. Ansiktsuttryck eller plötslig respons på situationer 

(Darwin, 1872). I Figur 17 och 18 är det samma del i berättelsen, dock icke känslomässig 

respektive känslomässig version.  
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Figur 17 Stycke ur icke känslomässiga versionen 

 

Figur 18 Stycke ur känslomässiga versionen 

 

Händelseförloppet är densamma och de leder till samma utgång, det som skiljer sig här är 

hur de två karaktärerna reagerar på situationen. Den icke känslomässiga versionen har bara 

rakt fram med reaktionen från Kalbri. ”Kalbri går fram och kollar ifall de lever, det gör de inte 

då han skakar på huvudet.”, där är hans reaktion på situationen. I jämförelse med den 

känslomässiga versionen, ”Kalbri går fram och kollar ifall de lever, det gör de inte då han 

skakar på huvudet. Med sorg i blicken tittar han mot dig”. Här får man en direkt 

handlingsreaktion, även ett starkt ord används, sorg, ett ord som de flesta kan relatera till. 

Handlingar som individer kan ha varit med om tidigare som stärker individens nuvarande 

upplevelse (Damasio, 1999) Detta ger spelaren en inblick i Kalbris tänkande. Efterföljande 

dialog är en del av de dialogtekniker som används till följd av karaktärsteknikerna. 

4.4.2 Dialogtekniker 
Dialogtekniker, som Freeman (2004) benämner det, agerar som hjälp till att föra ihop 

intresse samt känslomässigt djup till en dialog. I detta avseende så används dessa tekniker i 

liknande syfte i denna berättelse. I den känslomässiga versionen (Figur 19) används starkare 

ord vid flertalet tillfällen samt så förstärks situationer och handlingar med diverse tilläggsord 

och meningar. Helt andra betydelser kan uppenbara sig med hjälp av dessa tilläggsord.  

Vid den känslomässiga versionen svarar mannen med ”Jag har inget emot er, varför inte 

hjälpa de som behöver hjälp. Lagen har inte så mycket för mig under mina år så”. Här svarar 

Kalbri med meningen ”Vad gör den för någon?”. Kalbri utrycker sin attityd mot lagen i en 

enkel mening. I den ickekänslomässiga versionen (Figur 20) saknas denna mening, den 

attityd som frambringas i den känslomässiga versionen uteblir.  
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Figur 19 Stycke ur känslomässiga versionen. 

 

Figur 20 Stycke ur Ickekänslomässiga versionen. 
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4.4.3 Berättelsetekniker 
Berättelsetekniker är det som knyter ihop berättelsen med spelaren, detta bidrar till att 

spelaren känner sig engagerad istället för att spelaren springer igenom en berättelse som 

bara presenteras. Till skillnad från föregående tekniker används denna teknik i båda 

versionerna då båda versionernas berättelser påverkas av spelarnas handlingar. Inte alltför 

stora ändringar ska förekomma i spelmomenten och den huvudsakliga berättelsen. Dock har 

flertalet mindre inslag av berättelseteknik använts (Figur 21) i den känslomässiga versionen, 

något som inte används i den ickekänslomässiga versionen (Figur 22).  

 

Figur 21 Ett stycke från den känslomässiga versionen. 

 

Figur 22 Ett stycke från den ickekänslomässiga versionen. 

Den känslomässiga versionen refererar till världen i sig, detta är något som den 

ickekänslomässiga versionen saknar. Detta stärker spelarens upplevelse av spelvärlden.  

4.5 Pilottester 
Den skrivna berättelsen har pilottestats vid två tillfällen. Det första tillfället ägde rum innan 

någon prototyp var klar i Game Maker, dock var hela berättelsen skriven och fungerande i 

Microsoft Word. Det andra tillfället ägde rum i den valda testmiljön med alla involverande 

testinstrument samt testverktyg. Ingen av dessa tillfällen har dock ändrat berättelsen eller 

spelet i sig. Dock har intervjufrågorna tagits fram efter pilottestningens andra tillfälle. 

De första tillfällena med pilottestare, genomfördes testen i någorlunda avslappnade miljöer 

samt av spelutvecklingsstudenter med tre års utbildning. Dessa pilottestare huvudsakliga 

syfte var att fastställa en tid det skulle ta att genomföra huvudtesterna. Anmärkningsvärt för 

detta är att de första testen innehöll enbart spelet, det vill säga utan testverktyg och 



 

 28 

utrustning. Utifrån detta fastställdes en ungefärlig tid för huvudsakliga tester, runt 40 

minuter med en marginal på plus/minus tio minuter.  

Utifrån detta planerades nya pilottester med tidsramen i minnet. Detta andra tillfälle av test 

genomfördes i den tänkta testmiljön med alla testverktyg som var till förfogande. Dessa 

visade att utrustningen fungerade, testverktyget som baserades på SAM var till användning 

samt att intervjufrågor blev mer genomarbetade inför varje ny testperson. Detta hjälpte till 

att genomföra de huvudtest till projektet. 
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5 Utvärdering  
Dessa sektioner har som syfte att presentera samt sammanställa de resultat som fåtts fram 

från de test som genomförts samt att förklara det undersökningsverktyg som använts för 

testen. 

5.1 Undersökningsverktyg 
För denna undersökning skapades en egen version av det redan existerande 

undersökningsverktyget SAM (Self Assessment Mannikin) (Figur 23).  

 

Figur 23 The Self-Assessment Manikin modellen hämtad från 

http://www.salle.url.edu/tsenyal/true/ 

Utifrån SAM har tre grupper av känslouttrycksgrupper använts, humör, intresse och kontroll. 

Dessa representeras av fem visuella steg i ansiktsuttryck. För humör skalas detta från glad till 
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ledsen, för intresse skalas det från uttråkad till exalterad och till sist kontroll som skalas från 

låg kontroll till full kontroll (Figur 24). 

 

Figur 24. Eget utvecklat verktyg, baserat på SAM 

Dessa fem skalor kompletteras med fyra extra skalpunkter, vilket resulterar i att varje grupp 

består av en niopunkts skala. Detta gör att personer har ett bredare spektrum att välja från. 

Valet att bara använda ansikten istället för SAMs helfigurer baseras på egna antaganden att 

helfigurer inte levererar den specifika känslan precist nog. Till projektets eget utvecklade 

verktyg användes istället bara ansikten för att förmedla den angivna känslan mer precist. 

Ytterligare avvikelse från den ursprungliga SAM är gruppernas ordning. I SAM skalas glad 

från höger, till ledsen i vänster. I det egenutvecklade verktyget går glad från vänster till 

ledsen åt höger. Anledningen till detta grundas på egna antaganden, angående ledsen och 

glad. Ledsen förknippas vanligtvis med negativt och glad med positivt. Detta skulle reflektera 

efterföljande grupp, i detta fall Intresse, som presenteras för användarna. Intresse skulle 

jämföras med den allmänna synen. Intresserad samt uttråkad är även de uppfattade som 

positivt respektive negativt. Med den nuvarande ordningen så kompenserar dessa två 

grupper varandra. 
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5.2 Resultatsammanfattning 
I det följande presenteras de metoder som använts till undersökningen, testen har varit 

anonyma. 

5.2.1 Undersökning 
I appendix presenteras tabellerna med testpersonernas svar på det utvecklade verktyget. 

Med den känslomässiga gruppen (Appendix 8.4) menas det den version som har blivit 

implementerad med emotioneeringsteknikerna (Freeman, 2004). Den Icke känslomässiga 

gruppen (Appendix 8.5) har inte blivit implementerat med emotioneeringsteknikerna. 

Data som har fåtts fram har blivit omräknade till medelvärden inom varje grupp: humör, 

intresse, kontroll, för enklare utläsning av resultat. Utifrån detta kan de sammanlagda 

värdena hos den känslomässiga och icke känslomässiga gruppen jämföras. 

Grupperna visade minimala skillnader inom humör och intresse, den känslomässiga 

(Appendix 8.4) visar 0,2 högre medelvärde inom humör, den icke känslomässiga (Appendix 

8.5) visar 0,2 högre medelvärde inom intresse. Detta på en skala ett till nio. Dock en 

intressant aspekt kan ses från den känslomässiga gruppen angående kontroll, de visade på 

1,87 högre medelvärde än den icke känslomässiga gruppen. Värt att nämnas här är att 

spelmomenten samt spelmekaniken inte har ändrats, det vill säga att versionerna inte skiljer 

sig angående spelmekanik.  

5.2.2 Tidsräkning 
Den tid som spelarna har lagt på varje val har dokumenterats, dessa har räknats om till 

procentuella värden (Appendix 8.6). Anledningen till detta är att varje individ har tagit olika 

lång tid på sig för att slutföra testen. Med denna omvandling av tider kan spelarnas tider 

jämföras med varandra på ett precist sätt. Grupp 1 är den grupp som inte har haft 

emotioneeringstekniker och Grupp 2 är den grupp som har haft emotioneeringstekniker. 

Nämnvärt här, Kap 12 och 21 var de tillfällena som spelarna blev presenterade för testets 

utvecklade verktyg, detta bidrog till att dessa tider blev längre. Med detta åt sidan läses det 

ut att den icke känslomässiga gruppen har spenderat markant längre tid för Intro, Kap 8, Kap 

12, Kap 21 och Kap 25. Flertalet andra visar på skillnader, dock är dessa så pass minimala att 

de ses som obefintliga. Spelare som använde den emotionella versionen har inte lika tydliga 

skillnader. Dock är de mest noterbara Kap 10, Kap 17, Kap 19 och Kap 22. Flertalet andra 

visar på skillnad dock är denne så pass minimal att den ses som obefintlig. 

5.2.3 Spelarval 
Spelarnas genomförda val sparades med hjälp av en loggfunktion som tillämpats i spelet. 

Detta med både känslomässig (Appendix 8.7) och icke känslomässig (Appendix 8.8) version. 

Den berättelse som används innehar tre huvudval som tvingar spelarna att fatta beslut kring 

andras liv gentemot sin egen vinning. Dessa uppenbarar sig vid Kap 16, Kap 19 samt vid 

Outrot. De involverar huvudsakligen hindrandet av spelarens motståndare genom att skada 
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motståndaren, eller att skona spelarens motståndare och utsätta sig för risken att bli tagen. 

Val av liknande natur uppenbarar sig under spelets gång, dock har de inte samma påverkan 

på berättelsen samt inte lika tydliga följder för läsaren. 

Utifrån tabellerna utläses Kap 16 med splittrade val (Figur 24), av de fyra alternativen valde 

två 16_3 och tre valde respektive 16_1, 16_2 och 16_4. I detta sammanhang består Kap 

16_3 och 16_1 av att spelarna väljer att skada andra för sin egen vinning. Kap 16_2 och 16_4 

är val där spelarna bortser från sin egen vinning, skadar ingen. Den ickekänslomässiga 

gruppen (Figur 25) har jämförelsevis tre som valt 16_2 och två andra som valde 16_1 samt 

16_3, två valde med andra ord att inte skada någon och tre valde att skada någon. 

Kap16_1 X         1 

Kap16_2     X     1 

Kap16_3   X   X   2 

Kap16_4         X 1 

Figur 24. Tabell visandes känslomässiga grupps svar på Kap 16 

Kap16_1       X   1 

Kap16_2 X   X   X 3 

Kap16_3   X       1 

Kap16_4             

Figur 25. Tabell visandes icke känslomässiga grupps svar på Kap 16 

Kap 19 innehåller enbart två valalternativ, 19_1 och 19_2. Av dessa två är 19_1 det val som 

skadar andra, 19_2 skadar ingen. För den känslomässiga gruppen valde alla Kap 19_2 (Figur 

26), det vill säga att ingen skadade någon. Den icke känslomässiga gruppen var det en 

liknande uppdelning (Figur 27), dock avvek en av personerna, resulterade i att fyra spelare 

valde 19_2 och en valde 19_1.  

Kap19_1             

Kap19_2 X X X X X 5 

Figur 26. Tabell visandes känslomässiga grupps svar på Kap 19 

Kap19_1   X       1 

Kap19_2 X   X X X 4 

Figur 27. Tabell visandes icke känslomässiga grupps svar på Kap 19 

 

Outrot innehåller fyra valalternativ, O_1, O_2, O_3 samt O_4. Den känslomässiga gruppen 

var samhörig vid dessa valalternativ(Figur 28), alla valde O_3, det alternativ som inte offrade 

partnern för bytet. Den icke känslomässiga gruppen var delad i sina beslut (Figur 29). Två 

valde O_3, två valde O_4 samt en som valde O_2. Tre valde att offra sin partner med O_4 

och O_2, två valde att rädda partnern vid O_3. 
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O_1             

O_2             

O_3 X X X X X 5 

O_4             

Figur 28. Tabell visandes känslomässiga grupps svar på Outrot 

O_1             

O_2   X       1 

O_3 X     X   2 

O_4     X   X 2 

Figur 29. Tabell visandes icke känslomässiga grupps svar på Outrot 

Utifrån detta avläses det att vid dessa tre huvudval har den känslomässiga versionen haft 

högre samhörighet än vad den icke känslomässiga haft. Speciellt synligt vid Outrot. 

5.2.4 Videoobservation  
Testerna som genomfördes blev även inspelade med hjälp av fyra separata 

kamerapositioner (Figur 30). Bestående av: Kamera A, Kamera B, Kamera C och Video. 

Kamera A agerar övergripande kamera, har överblick över ett större område där spelaren 

befinner sig i. Observerar rörelser tydliga kroppsliga rörelser såsom ben och armar. Kamera B 

är likt Kamera A, övergripande. Fokuserad på framsidan av spelaren, kompletterar Kamera A 

med denna tillagda synvinkel. Kamera C är närbildskameran, fokuserar på mindre avvikelser i 

spelarnas ansikten. Ger mest precisa observationer av ansiktsuttryck av de tre. Video har sitt 

fokus på att spela in data från spelarnas skärm, observerar deras aktioner i spelet.  
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Figur 30. Kamera A i övre vänster hörn, Kamera B i höger övre hörn, Kamera C i nedre 

vänster hörn. I nedre höger hörn är Video kameran. 

 

Rörelser, avvikelser och respons spelades in av dessa kameror från de tio spel test som 

genomfördes. Något som kunde ses från videoinspelningarna var att testpersonerna visade 

tendenser på att ändra sittställningar eller att röra på sin kropp i diverse rörelser. Vrida sig 

på stolen, använda sina armar och händer för att vila huvudet eller ändra position på stolen 

de satt på. Liknande kunde ses då en penna var på bordet tre testpersoner tog tag i denna 

penna och rörde runt den med sina fingrar eller helt enkelt höll i den under tiden de spelade. 

Detta kan ha påverkan av den låga nivå interaktivitet i spelet. Under tiden de läser dessa 

textstycken, som varierar i längd, känner de behov av att röra på sig i respons på det 

sysslolösa spel de spelar. 

Dock kunde inga specifika eller tydliga ansiktsuttryck som kunde kopplas till version eller val 

observeras från det data som samlades in. De rörelser som var observerbara visades 

sporadiskt och inte i samband med version av spel som orsak. Detta kan visa på att 

testpersonerna inte kände sig känslomässigt påverkade nog av val och handlingar att visa det 

i ett rent fysiskt tillstånd. Inte så tydligt att den utrustning som fanns till förfogande kunde 

utläsa känslor vid denna undersökning. I jämförelse med det eget utvecklade verktyget, som 

tydde på att spelare från båda grupperna lutade sig mer åt glad och intresserad, visade 

videoobservation inte liknande utryck. Ifrån Damasios (1999) synsätt, hur känslor visas med 

fysiska representationer, går dessa två resultat emot Damasio. Enligt Damasio skulle spelare, 
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som haft en positiv känslomässig status visa detta med en fysisk respons. 

Videoobservationerna visade inget på detta, i relation med svaren från det egenutvecklade 

verktyget.  

5.2.5 Intervjusvar 
Efter genomförandet av varje test fick spelarna svara på fem intervjufrågor, framtagna för 

att få mer inblick i spelarnas tänkande över testet. Mikrofon användes för att spela in dessa 

intervjuer som fanns till förfogande. Dessa frågor utformades under pilottest fasen 

(Appendix 8.9). Frågorna rör hur spelarna reagerat och tänkt om spelet och berättelsen, 

deras tankar om de handlingar som de utfört och karaktärerna som presenteras. En fråga 

belyser även om de kommer ihåg händelserna i berättelsen, ifall de uppmärksammat 

aktioner eller platser i berättelsen. 

Följande är en sammanställning av de svar som gavs av testpersonerna under intervjuerna 

(Appendix 8.9).  

Känslomässig: 

1. Alla spelare i denna grupp ansåg att historien var intressant, den huvudsakliga berättelsen 

utan spelmoment. Problem de hade var vanan att läsa på en datorskärm, framförallt med så 

mycket text. En av fem tyckte dock att det inte fanns någon utmaning i spelet då individen 

inte hade något att förlora i spelet. 

2. Spelarna var tydliga med att framhäva att de var snälla, i den bemärkelsen att de inte 

dödade någon. De ansåg att det inte behövdes samt att de inte ville vara onda ”Inga onödiga 

förluster.”. En av spelarna lyfte fram att det alltid lönade sig att vara god, fanns ingen tydlig 

anledning att vara ond. 

3. Angående ifall spelarna kommit ihåg händelserna ansåg alla att det var svårt, beroende på 

den mängd text. Vissa händelser var ihågkomna, dock inte i kronologisk ordning. Mest 

ihågkommande var det slutgiltiga valet då detta hade störst påverkan på slutet och störst 

betydelse. 

4. Fyra av de fem spelarna hade fattat ett positivt tycke för partnern samt var eniga om hans 

goda natur ”sa att man gjorde rätt när man var snäll”, att han hade en bra balans. En av de 

fem ansåg att han var endimensionell, innebärande att karaktären inte har djup som 

emotioneeringsteknikerna ska ge. Två av fem spelare trodde även att de skulle bli lurade av 

sin partner utmed spelet, något som inte hände. 

5. När spelarna blev tillfrågade om sin speltid blev de likgiltiga. Fyra av spelarna trodde de 

spelat i 30 minuter och en trodde den spelat i 40 minuter. Bara en person hade en bra aning 

om sin egentliga speltid, detta med bara två minuters felmarginal. Fyra personer trodde sig 

spelat mindre än den egentliga tiden, respektive 2, 17, 21 och 22 minuter längre än deras 
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trodda speltid. En persons antagna speltid var åtta minuter längre än dennes egentliga tid, 

den enda som trodde hon hade spelat längre än den egentliga tiden visade. 

 

Icke känslomässig: 

1. Tre spelare anmärkte direkt på att det var mer som en interaktiv berättelse ”Upplevde det 

mer som en interaktiv berättelse än ett spel”, ytterligare en påpekade att spelet hade en 

strikt berättelse. Det vill säga att berättelsen, trots sina valalternativ, inte var så interaktiv. 

Något som inte anmärktes av gruppen med emotioneeringstekniker, kan visa på koppling till 

den grad av kontroll som emotioneeringsgruppen antydde sig ha utifrån det egenutvecklade 

verktyget. 

2. Tre av spelarna hade inga problem att skada andra i spelet, flertalet agerade mer som 

onda. ”Nu kunde man vara ett as, allt jag ville göra kunde jag göra” Detta till skillnad från den 

känslomässiga gruppen.  Två av spelarna försökte dock skada så lite som möjligt. 

3. Alla spelare hade bra uppsikt av vad som hade hänt i tredje akten. Mer specifikt de fem 

sista kapitlen i berättelsen. De kunde berätta vad som hänt i detalj mer i de fem sista 

kapitlen än resterande kapitel. Till skillnad från gruppen med emotioneeringstekniker 

anmärkte inte denna grupp på att längden av texten skulle försvåra deras förmåga att 

komma ihåg vad som hänt i berättelsen. 

4. Attityden mot partnern för dessa spelare innefattade att han kändes dum och att de inte 

förstod varför han var där överhuvudtaget ”Han var lite smårolig men kände inte att man 

tyckte om honom som karaktär, han blev ett verktyg i slutändan”.  Två av spelarna nämnde 

även sina val att de hade valt att offra sin partner i slutet av spelet. Gentemot gruppen med 

emotioneeringstekniker har denna grupp svarat mer negativt mot partnern i spelet, vilket 

kan kopplas till att tre av fem i denna grupp valde att offra partnern. 

5. Spelarna i denna grupp var, liknande gruppen med emotioneering, likgiltiga med sina svar. 

Tre personer trodde de spelat 30 minuter och två personer trodde de spelat 20 minuter. 

Precis som i emotioneeringsgruppen var det enbart en i denna grupp som hade en bra aning 

om sin egentliga tid, detta med en felmarginal på tre minuter. Alla spelare trodde sig spela 

mindre än den egentliga tiden, 3, 20, 13, 14 och 20 minuter längre än deras egentliga tid. 

Spelarnas felmarginaler i denna grupp är likt emotioneeringsgruppen. Visande på att deras 

tidsuppfattning inte varit påverkad, oberoende av version.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Under projektarbetets gång skapades ett spel i två versioner som användes för utförandet av 

en undersökning angående Freemans (2004) emotioneeringstekniker, ifall de kan påverka 

spelarens känslor och göra de observerbara. Spelen är två olika versioner av ett grundspel. 

Båda är helt textbaserade där spelare använder olika dialog och handlingsval för att ta sig 

vidare i berättelsen. Moraliska val uppenbarar sig i större delen av spelet, tre av dessa är 

mer avgörande då de har störst påverkan på karaktärer och berättelsen. Skillnaden mellan 

dessa två spel är användandet av emotioneeringsteknikerna, i en version är dessa 

implementerade, i den andra saknas de. Teknikerna är utvecklade för att användas inom 

spelutveckling för att skapa intressanta och känslomässigt engagerande spel samt narrativ. 

Undersökningen ägde rum i en kontrollerad miljö med givna förutsättningar med tio 

personer från Skövde Högskola. Det låga antalet deltagare gör att resultatet inte är 

representativt från undersökningen. Dessa tio personer delades in i två grupper, fem för 

vardera versionen. Under testens gång fick deltagarna vid tre tillfällen svara på ett 

frågeformulär med ett eget utvecklat verktyg baserat på SAM (Lang, 1980). Spelarnas val och 

speltid loggades, samt blev deltagarna inspelade och intervjuades i slutet av testen.  

Undersökningen med den huvudsakliga metoden, det egenutvecklade verktyget, visade på 

små skillnader inom humör och intresse mellan de två grupperna, dock visade båda 

grupperna på glädje och exaltation inom humör och intresse. Dock fanns det en tydlig 

skillnad i hur spelarna hade upplevt sin kontroll i spelet. Gruppen med 

emotioneeringstekniker mätte upp sina kontrollvärden högre än gruppen utan 

emotioneering. Spelmomenten mellan de två versionerna, det vill säga de moment som 

spelaren kan kontrollera, skiljer sig inte. Utifrån detta kan slutsatsen dras att, baserat på det 

egenutvecklade verktyget, att teknikerna inte påverkat spelarna känslomässigt men kontroll-

känslan hos spelarna har visat på ändring hos de två grupperna emellan. Detta kan jämföras 

med de inspelade videotagningarna av spelarna. Inga rörelser eller ansiktsuttryck som skulle 

vara kopplat till version eller specifikt val kunde ses. Trots att båda grupperna själva hade 

graderat både exalterad och glad på det egenutvecklade verktyget kunde inte dessa 

känslomässiga lägen observeras på video. Detta kan ha en antydan att känslor som väcks av 

en text inte är starka nog för att vår kropp ska visa de representativa känslorna. Känslorna 

har inte visats med ansiktsuttryck eller tillhörande rörelser, att le när man är glad (Damasio, 

1999) vilket var en gradering som spelarna gjorde. Utifrån de spelarval som loggandes kunde 

information läsas ut som syftar på att spelarnas beslutsfattande hade påverkats av 

emotioneeringsteknikerna, detta riktat mot handlingar och val mot karaktärer i det befintliga 

spelet. Spelare med emotioneeringstekniker visade på ett mer godhjärtat beteende, skadade 

inte andra för sin egen vinning. Gruppen utan emotioneeringstekniker visade istället 

beteende på att skada andra för sin egen vinning. Intervjufrågorna i denna undersökning 

visade på resultat som gav intryck av att emotioneeringsteknikerna hade påverkat spelarnas 
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attityd mot berättelsen och karaktärerna i sig. Detta kunde ses i de loggade val som gjorts i 

hur emotioneerings gruppen varit mer godhjärtad. I intervjufrågorna visade denna grupp en 

mer positiv syn på både berättelsen och karaktärerna. Gruppen utan 

emotioneeringstekniker svarade mer negativt, belyste även att spelet var mer en 

interaktivberättelse än ett spel, något som kan ses på deras resultat på kontroll i det 

egenutvecklade verktyget.  

Frågeställningen till detta arbete kan besvaras på följande sätt. Etablerade 

forskningsmetoder för att observera känslor kan påvisa en viss skillnad Freemans tekniker 

ger på spelaren i ett spel. Detta sett utifrån den kontroll gradering spelarna gjort på det 

egenutvecklade verktyget som visade att spelarnas känsla för kontroll i spelet var ändrad 

gentemot de två versionerna. Den kompletterande frågeställningen i huruvida 

beslutfattande inom spel kan påverkas av känslor hos spelaren kan besvaras på detta sätt. 

Spelarna kan ha blivit påverkade av emotioneeringsteknikerna att deras handlingar och val i 

spelet blivit påverkat, detta sett från loggningsfilerna. Dock kunde det inte ses ifall dessa 

tekniker väckt känslor eller om andra aspekter väckt känslor i spelaren. Dock kan det sägas 

att om frågeställningen kunde besvaras hade Fromes (2007) synsätt om ekologikänslor 

kunnat jämföras med det resultatet. Spelarna hade regerat utifrån den stämning som funnits 

i spelet och efterliknat den, utanför spelet. 

6.2 Uteblivna resultat 
Tidmätning visade inte på några konkreta resultat på grund av flertalet felaktiga aspekter i 

metodens utförande. Den mängd text som har funnits har gjort att olika val tagit olika lång 

tid beroende på längd istället för det känslomässiga val som presenteras. Flertalet spelare 

har valt att läsa om vissa textstycken, som de nämnt under intervjufrågorna, vilket förlängde 

tiden de haft för olika val. Detta har gjort att denna metods syfte, att se ifall 

emotioneeringsteknikerna skulle påverka deras tid för att betänka val, inte kunde testas. 

 

6.3 Diskussion 
Ända sedan spel började produceras har de påverkat känslor hos spelare, om det så är glädje 

då spelet är roligt, hat för att det är svårt eller nedstämdhet för att spelet inte är 

underhållande för spelaren. Att låta spelaren få känslor är viktigt som Miller (2011) säger, 

dock är det svårt och Freeman (2004) själv framför att man ska hantera känslor varsamt i 

spel. Denna undersökning som gjorts har visat på påverkan av emotioneeringsteknikerna hos 

spelare i deras handlingar. Denna undersökning har gjorts i syfte att se påverkan av 

emotioneeringstekniker hos spelare. Vilket kunde ses i deras känsla om kontroll, detta i ett 

spel som baserades på textbaserade val, gentemot en grupp utan tekniker. Att personerna 

graderade sin känsla av kontroll högre i den versionen med emotioneeringstekniker syftar på 

att tekniker på något sätt döljer eller gör spelaren blind till de val som är presenterade. 

Spelare utan emotioneeringstekniker pekade även ut den brist på interaktivitet som fanns i 
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spelet, vilket förstärker slutsatsen till att teknikerna har påverkat spelarnas känsla av 

kontroll. Detta skulle ses som att emotioneeringsteknikerna skulle användas till att försöka 

lura spelaren att de har mer kontroll i spelet. Detta kan leda till att utvecklare inte behöver 

lägga tid på att göra allt mer komplicerade val utmed en berättelse som kan ändra 

strukturen i berättelsen. Dock skulle en andra spelomgång av samma spel visa spelets 

bristande kontroll, vilket var i tankarna under utvecklandet av arbetets spel. Spelarna visade 

även beteende på att vara av godare natur i spelet med emotioneeringstekniker. 

Anledningen till detta kan bero på hur emotioneeringsteknikerna presenterat olika 

karaktärer i spelet samt reaktionerna från partnern i spelet, detta av just emotioneering. De 

testpersoner som har använts till denna undersökning har varit ett bekvämlighetsurval, dock 

har alla varit studerande eller anställa på Högskolan i Skövde – dataspelsprogrammet. Ett 

annat urval av testpersoner skulle vara intressant ur Freemans (2004) synvinkel på 

användandet av känslor i spel, locka fler kategorier av spelare. Individer som inte har någon 

spelvana hade varit intressanta att jämföra med en grupp som har hög spelvana. Se hur 

teknikerna ter sig i dessa två grupper och om Freemans teori om att känslor skulle locka fler 

kategorier av spelare bevisas. 

6.4 Framtida arbete 
Då emotioneeringsteknikerna i detta arbete fokuserat på att påverka spelare för att visa 

observerbara känslor samt känslors påverkan på handlingar, skulle ett framtida arbete skifta 

fokus till hur väl var och en av dessa tekniker ter sig mot spelare. Hur utformningar och 

presentationer av teknikerna skulle påverka spelare annorlunda.  Ett mer strategiskt 

genomförande av varje teknik för att analysera hur de mer specifikt påverkar spelare och 

vilket användningsområde de skulle föras till.  Detta även i samband med att jämföra 

Freemans tekniker med andra synsätt på känslor i spel, såsom Lazzaro, Perron och Frome. 

Dessa har strukturerat känslor i kategorier och grupper, vilka även refererar till Freeman, 

detta skulle se hur hans tekniker kan te sig mot andra tekniker som kan användas i spel samt 

synsätt om hur användningsbara emotioneeringsteknikerna ses vara. Teknikerna hade även 

kunnat jämföras med Immersion (Wikipedia, 2011) och hur spelare skulle fördjupa sig i den 

berättelse som utspelas samt känna ett allt starkare band till just den spelarkaraktär de har. 

Användandet av olika tekniker för just karaktärer hade kunnat användas för ett sådant 

ändamål, hur de hade påverkat personer i det syfte den valda tekniken är tänkt att påverka. 

Tilldela olika grupper olika karaktärer och karaktärstekniker, jämföra dessa och se spelarnas 

känslomässiga respons och status utifrån respektive karaktär och teknik. Det nuvarande 

testet i sig skulle även kunna utvecklas på så sätt att fler emotioneeringstekniker skulle 

användas och använda olika situationer med fler grupper, detta skulle förstärka de 

nuvarande resultaten och göra de mer tydliga. Använda flertalet grupper som är tilldelade 

varsin situation i ett spel, innehållande till exempel situationer som innefattar förlust, glädje 

och ilska, för att se varje grupps känslomässiga reaktion och status i varje situation. 
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En annan aspekt som skulle vara intressant att se utifrån dessa tekniker är hur minimala 

tekniker skulle kunna användas för att möjligen påverka spelare. Hur pass lite tid och arbete 

som skulle kunna göras med teknikerna och fortfarande ge utslag angående påverkan. Detta 

för att se, i stadier hur mycket spelare skulle bli påverkad av mängd emotioneeringstekniker 

som använts. Ifall någon tabell kunde visa värden innehållande förhållande av påverkan av 

känslor gentemot mängd emotioneringstekniker.  

En studie innehållande färger, animationer och spelgrafik skulle kunna användas till ett test 

liknande detta, dock hade dessa aspekter påverkat spelaren på så sätt att Freemans 

emotioneeringstekniker hamnat i skymundan och inte i fokus. Motarbetat den frågeställning 

som studien innehar för tillfället. Dock skulle det vara en intressant aspekt att se hur spelare 

skulle se på dessa animationer, färger och visuell data med och utan 

emotioneeringstekniker. Om teknikerna skulle påverka den visuella uppfattningsförmågan 

hos spelare. 
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8 Appendix 

8.1 PreMo 
 

 

http://studiolab.io.tudelft.nl/desmet/PrEmo 
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8.2 SAM 

  

http://www.salle.url.edu/tsenyal/true/  
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8.3 Beslutsträd visandes berättelsens struktur 
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8.4 Svar Egenutvecklat verktyg känslomässig 

 

Tabell  över testresultat från eget utvecklat verktyg. 
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8.5 Svar Egenutvecklat verktyg ickekänslomässig 

 

Tabell över testresultat från eget utvecklat verktyg. 

8.6 Procentuella värden över andel tid spenderat 

 

Procentuella värden gällande andel tid. Procent på y-axeln samt kapitel på x-axeln. Grupp 1 

är ickekänslomässig grupp. Grupp 2 är känslomässig grupp 

8.7 Svarsresultat känslomässig version 

      

 
Person1 Person2 Person3 Person4 Person5 

 I_1 X X X X X 5 
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I_2             

I_3             

Kap1_1         X 1 

Kap1_2 X X X X   4 

Kap1_3             

Kap1_4             

Kap1_5             

Kap1_6             

Kap2_1         X 1 

Kap2_2 X X X X   4 

Kap2_3             

Kap2_4             

Kap3_1 X X X X X 5 

Kap3_2             

Kap4_1   X       1 

Kap4_2 X   X X X 4 

Kap4_3             

Kap4_4             

Kap5_1   X       1 

Kap5_2 X   X X X 4 

Kap5_3             

Kap6_1   X       1 

Kap6_2 X   X X X 4 

Kap7_1 X X X X X 5 

Kap8_1   X       1 

Kap8_2 X   X X X 4 

Kap9_1   X       1 

Kap9_2 X   X X X 4 

Kap10_1             

Kap10_2   X       1 

Kap10_3             

Kap10_4 X   X X X 4 

Kap11_1             

Kap11_2   X       1 

Kap11_3             

Kap11_4 X   X X X 4 

Kap12_1 X   X     2 

Kap12_2             

Kap12_3   X   X X 3 

Kap13_1 X   X     2 

Kap13_2             

Kap13_3   X   X X 3 
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Kap14_1 X   X     2 

Kap14_2   X   X X 3 

Kap15_1 X   X     2 

Kap15_2   X   X X 3 

Kap16_1 X         1 

Kap16_2     X     1 

Kap16_3   X   X   2 

Kap16_4         X 1 

Kap17_1 X X   X   3 

Kap17_2     X   X 2 

Kap18_1 X X   X   3 

Kap18_2     X   X 2 

Kap19_1             

Kap19_2 X X X X X 5 

Kap20_1             

Kap20_2 X X X X X 5 

Kap21_1             

Kap21_2 X X X X X 5 

Kap22_1             

Kap22_2 X X X X X 5 

Kap23_1             

Kap23_2 X X X X X 5 

Kap24_1             

Kap24_2 X X X X X 5 

Kap25_1             

Kap25_2 X X X X X 5 

Kap26_1             

Kap26_2 X X X X X 5 

Kap27_1             

Kap27_2             

Kap27_3   X       1 

Kap27_4 X   X X X 4 

Kap28_1             

Kap28_2 X X X X X 5 

Kap29_1             

Kap29_2 X X X X X 5 

O_1             

O_2             

O_3 X X X X X 5 

O_4             

Val som spelare gjort för emotionella versionen 
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8.8 Svarsresultat icke känslomässig version 

      

 
Person1 Person2 Person3 Person4 Person5 

 I_1 X X X X   4 

I_2             

I_3         X 1 

Kap1_1 X   X X   3 

Kap1_2             

Kap1_3         X 1 

Kap1_4   X       1 

Kap1_5             

Kap1_6             

Kap2_1 X   X X X 4 

Kap2_2             

Kap2_3             

Kap2_4   X       1 

Kap3_1 X   X X X 4 

Kap3_2   X       1 

Kap4_1 X     X   2 

Kap4_2     X   X 2 

Kap4_3             

Kap4_4   X       1 

Kap5_1 X     X   2 

Kap5_2   X X   X 3 

Kap5_3             

Kap6_1 X     X   1 

Kap6_2   X X   X 4 

Kap7_1 X X X X X 5 

Kap8_1   X X X   3 

Kap8_2         X 1 

Kap9_1   X X X   3 

Kap9_2 X       X 2 

Kap10_1     X     1 

Kap10_2   X       1 

Kap10_3       X   1 

Kap10_4 X       X 2 

Kap11_1     X     1 

Kap11_2   X       1 

Kap11_3       X   1 

Kap11_4 X       X 2 

Kap12_1     X X   2 

Kap12_2             

Kap12_3 X X     X 3 
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Kap13_1     X X   2 

Kap13_2             

Kap13_3 X X     X 3 

Kap14_1 X   X X X 4 

Kap14_2   X       1 

Kap15_1 X   X X X 4 

Kap15_2   X       1 

Kap16_1       X   1 

Kap16_2 X   X   X 3 

Kap16_3   X       1 

Kap16_4             

Kap17_1   X   X   2 

Kap17_2 X   X   X 3 

Kap18_1   X   X   2 

Kap18_2 X   X   X 3 

Kap19_1   X       1 

Kap19_2 X   X X X 4 

Kap20_1   X       1 

Kap20_2 X   X X X 4 

Kap21_1   X       1 

Kap21_2 X   X X X 4 

Kap22_1   X       1 

Kap22_2 X   X X X 4 

Kap23_1   X       1 

Kap23_2 X   X X X 4 

Kap24_1   X       1 

Kap24_2 X   X X X 4 

Kap25_1   X       1 

Kap25_2 X   X X X 4 

Kap26_1   X       1 

Kap26_2 X   X X X 4 

Kap27_1   X       1 

Kap27_2             

Kap27_3     X X   2 

Kap27_4 X       X 2 

Kap28_1   X       1 

Kap28_2 X   X X X 4 

Kap29_1   X       1 

Kap29_2 X   X X X 4 

O_1             

O_2   X       1 

O_3 X     X   2 

O_4     X   X 2 
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Val som spelare gjort för ickeemotionella versionen 

8.9 Intervjufrågor 
 

Fråga 1 – Hur upplevde du spelet? 

Fråga 2 – Hur tänkte du med ditt agerande? 

Fråga 3 – Kan du beskriva händelserna efter maskinrummet? 

Fråga 4 – Hur skulle du beskriva din ”sidekick”? 

Fråga 5 – Hur länge tyckte du att du höll på? 

 

 


