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Sammanfattning 
 

Relationen mellan spelare och system-styrda spelkaraktärer är viktig för 

spelupplevelsen (Freeman, 2004), men ignoreras alltför ofta. Detta 

examensarbete undersöker om denna relation kan stärkas med hjälp av småprat 

och ”conversational storytelling”. För att komma fram till ett svar definieras 

begrepp som dialog, småprat och relationer i bakgrunden. Vad som definierar en 

djup karaktär tas också upp, eftersom djupa karaktärer krävs för att väcka 

emotionell respons hos spelare (Adams & Rollings, 2007). Två textbaserade spel 

skapades, ett som innehöll småprat och ett som inte gjorde det, för att se 

huruvida småprat gav någon stärkt effekt på relationen mellan spelare och 

system-styrda spelkaraktärer och därigenom en bättre spelupplevelse. När 

mätningarna var gjorda märktes inga tydliga skillnader. Båda spelen gav data 

som tydde på att relationer mellan spelare och ”non-player characters” 

uppkommit och stärkts lika mycket. 
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1 Introduktion 

Schneider et al (2004) menar att vissa spel på senare år fått ett mer utvecklat narrativ, 

som t ex krigsspel, där historien kan rättfärdiga dödandet. Du räddar världen istället för 

att döda för dödandets skull. Spelare blir fängslade av historien istället för dödandet. 

Skulle det då vara möjligt att utveckla dialogerna i spel, att få bort pratandet för 

pratandets skull? Att du får veta mer om personerna som vanligtvis bara finns där för att 

lotsa dig vidare i spelet. Detta examensarbete handlar om interaktionen mellan spelare 

och ”non-player characters” (datorkontrollerade karaktärer i spel), mer specifikt på vad 

småprat har för effekter på relationen mellan spelare och en non-player character (NPC). 

För att en relation mellan spelare och NPC:er skall existera krävs det djupa och 

trovärdiga karaktärer. Platta och tråkiga karaktärer lämnar inget avtryck hos spelaren. 

För att skapa just djupa och intressanta karaktärer kommer småprat och ”conversational 

storytelling”, dvs historier som kan användas för att bygga relationer och skapa 

förtroende, (Bickmore & Cassell, 1999) att appliceras på dialoger i ett av spelen som skall 

användas i undersökningen. Emotioneeringstekniker (Freeman, 2004) kommer också att 

appliceras på spelet. 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: kapitel två ger en bakgrund till arbetet som 

tar upp hur dialoger i vardaglig konversation fungerar och hur man kan använda dessa 

för att bygga förtroende hos den som lyssnar samt hur relationer stärks som en följd av  

detta. Vidare följer hur man kan skapa trovärdiga karaktärer i spel och hur dialoger i spel 

fungerar. Olika exempel på hur dessa dialogsystem kan se ut beskrivs också. I kapitel tre 

följer problemformulering samt på vilket sätt det är tänkt att detta problem skall 

besvaras. Kapitel fyra beskriver sedan processen för hur de två textbaserade spelen som 

användes i undersökningen skapades. Med hjälp av referenserna i bakgrunden skapades 

ett spel som använder sig av småprat och ”conversational storytelling” för att stärka 

relationen mellan spelare och NPC. Vid sidan av detta skapades också ett ”vanligt” spel, 

utan småprat. Slutligen följer en analys av undersökningen i kapitel fem samt en 

resultatsammanfattning i kapitel sex. 
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2 Bakgrund 

2.1  Dialoger 

Dialoger är förmodligen en av de mest grundläggande formerna för hur människor kan 

kommunicera med varandra. Allwood (1992) menar att konversation, eller dialog, har 

vissa kännetecken, t ex sändning av information och förståelse för denna information, 

som är grundläggande för social organisation. Dialoger koordinerar information och 

används för att skapa social sammanhållning. 

Allwood tar vidare upp de komplexa förhållanden som deltagare i en dialog bildar. Dessa 

förhållanden skapar det mest nödvändiga i mänsklig kommunikation. Förhållandena är 

följande:  

1. Fysiska: deltagarna i konversationen är fysiska entiteter vars bidrag i 

kommunikationen är fysiska processer. 

 

2. Biologiska: deltagarna är biologiska varelser vars deltagande från denna synvinkel 

är aktivering och styrt beteendemönster. 

 

3. Psykologiska: deltagarna är känslosamma, förstående och motiverade varelser. 

Deras bidrag går att uppfatta och tolka. Som en konsekvens av detta är de signaler 

som deltagarna bidrar med  motiverade och rationella. 

 

4. Sociala: deltagarna i en dialog är medlemmar i en kultur, i en social institution 

samt i ett språkligt samhälle, och deras bidrag kan därigenom ses som kulturella, 

sociala och språkliga uttryck. Deltagarna spelar oftast en roll i social aktivitet, 

vilket leder till att deras bidrag bidrar till just den rollen, t ex en servitris som 

rekommenderar en speciell måltid eller en snickare som berättar vilket verktyg 

som passar bäst till vilket arbete. Som deltagare i en konversation fokuserar man 

antingen på att ta in information eller sprida information. 

 

Swearingen (1990) menar att dialog alltid varit programmatisk obetydlig eller marginell 

eftersom dialogen avsiktligt undviker avslut, då dialog fungerar som en maskin som 

omformar gamla mönster till nya. Swearingen (1990) anser vidare att dialog fungerar 

som en mötesplats och den tar sig i uttryck via spontana och kulturella tal och samtal 

medan Crapanzano (1990) återger dialog som något som föreslår vänskap och 

ömsesidighet. Swearingen (1990) hävdar också vidare att dialog inte är tidsbestämd, utan 

att den förekommit överallt och i alla tider. Eggins & Slade (1997) menar att människor 

beter sig och pratar annorlunda beroende på vilken social situation man befinner sig i. 

Jargongen skiljer sig mellan t ex vänner som diskuterar en sak och en säljare som för en 

dialog med en kund. Beroende på hur mycket personen vi pratar med betyder för oss 

kommer konversationen se annorlunda ut. Nära vänner pratar om personliga saker, 

medan nya kontakter talar om mindre viktiga saker (Eggins & Slade, 1997). 
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2.1.1 Småprat 
Småprat eller ”small talk” som det kallas på engelska används ofta när två personer som 

aldrig träffats förr eller inte känner varandra så bra skall ”bryta isen”, men även för att 

bygga tillit och trygghet. Det som brukas diskuteras är oftast generella saker som t ex 

väder, aktuella nyheter eller personliga erfarenheter. Småprat används också frekvent i t 

ex arbetsintervjuer för att göra den som blir intervjuad mer bekväm och avslappnad. 

Försäljare kan t ex använda småprat för att påvisa sitt anseende i branschen den arbetar 

(Bickmore & Cassell, 1999). 

Ett annat verktyg för att bygga relationer och tillit är att använda sig av ”conversational 

storytelling”. Bickmore & Cassell (1999) beskriver begreppet som specifika berättelser 

som redan ägt rum vilka berättar om en serie händelser som skett vid specifika stunder i 

en historisk värld. Dessa historier eller berättelser används för att påvisa något viktigt 

eller redogöra för en poäng för lyssnaren. I mer avslappnade konversationer används 

dessa för att bygga relationer. Man kan t ex  relatera till liknande saker som hänt en själv 

tidigare i livet för att visa en förståelse för vad den andra personer menar. 

Bickmore & Cassell menar vidare att dessa historier kan uppfylla flera konversationsmål 

samtidigt. Dessa kan vara: 

 Fatisk (används för att beskriva en kommunikation vars främsta syfte är att 

upprätthålla kontakt)  – bara genom att berätta en historia uppfyller berättaren 

målen för fatisk sammanhållning genom att hålla konversationen vid liv. 

 Etablera expertis – genom att berätta en bra historia kan berättaren påvisa sin 

lingvistiska kunskap och expertis. Detta skapar i sin tur trovärdighet hos den som 

pratar. Specifika historier kan användas för att etablera expertis i specifika 

områden som t ex: ”en kille i din ålder köpte precis en sån här.” eller ”det här 

spelet är liknande det andra spelet du var intresserad av.” 

 Avslöja personlig information – om berättaren avslöjar personlig information, är 

det troligare att den som lyssnar också avslöjar personlig information, t ex ”jag 

gillade verkligen romansen i den nya filmen, vad gillar du i filmer?”. 

 Övertalning/problemlösning – om lyssnaren har ett problem att lösa, kan 

berättaren relatera till en historia där ett liknande problem blir löst. Detta bygger 

då tillit. 

 Ge efterfrågad information – med hjälp av historier kan berättaren svara på 

lyssnarens frågor genom att uppfylla andra mål. 

Schneider (1988) menar att småprat är svårt att definiera. Det är högst individuellt och 

skiljer sig från person till person. Det som verkar vara av gemensam åsikt är att småprat 

klassas som obetydligt och lättsamt. Schneider menar dock att man ska ta småprat på 

allvar, att det fyller en viktig social funktion. 

Småprat används oftast av människor som inte känner varandra eller människor som 

känner varandra väl. Småprat följer också strikta regler, som att t ex uttrycka vänlighet 

eller artighet, och om dessa bryts kan personligheten hos den som bryter reglerna 

framstå i dålig dager (Schneider, 1988). Hur länge småprat kan hålla på skiljer sig 

beroende på vilken kultur det förekommer i.  

Genom att applicera småprat och ”conversational storytelling” på en non-player 

character (NPC hädanefter) skulle möjligtvis relationen mellan spelaren och spelets 
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NPC:er stärkas ytterligare, och detta skulle i sin tur kanske skapa en mer inflytelserik och 

djupare spelupplevelse för spelaren. Detta diskuteras vidare i problemlösningen. 

2.2 Relationer 

Dunderfeldt (1998) menar att det finns flera olika faktorer som påverkar samarbete och 

hur människor fungerar i grupp. Dessa faktorer är t ex de olika personligheterna 

individer emellan, vilka målsättningar gruppen har och hur den fysiska miljön påverkar 

gruppen för att nämna några. Dunderfeldt (1998) talar vidare om människans 

individualitet, att varje individ ger varje mötessituation en unik inriktning. Med hjälp av 

denna helhet som människa bestämmer vi själva hur vi reagerar i möten med andra 

människor. Personkemin, hur människor kommer överens som individer och personer, 

är en av de viktigaste orsakerna till varför vissa människor fungerar tillsammans och 

varför vissa inte gör det. 

Garbarino & Johnson (1999) talar om olika faktorer som gör relationer stabila och 

lyckade. De menar att förtroende är av yttersta vikt för att en relation skall vara lyckad. 

Förtroende skapas människor emellan genom att visa varandra tillförlitlighet. Denna 

tillförlitlighet måste vara också vara menad och bevisad från båda parter i en relation. En 

människa kan alltså inte bara säga att den går att lita på, utan måste också visa med hjälp 

av t ex sina handlingar att den går att lita på för att stärka ett förhållande. 

Hur pass bra en relation fungerar definieras också av hur pass mycket åtagande eller 

engagemang individerna i ett förhållande visar (Garbarino & Johnson, 1999). Människor 

investerar sig själva och sina känslor i en relation. Om en individ i ett förhållande känner 

att den andra individen i förhållandet inte engagerar sig tillräckligt mycket, kan detta 

leda till att förhållandet inte fungerar. Även framtida intentioner spelar stor roll, som t ex 

hur länge man vill vara kvar i relationen och vad man vill uppnå med den. Dessa 

intentioner bestämmer vart relationen är på väg någonstans.  

2.3 Emotioneeringstekniker och karaktärer 

Sheldon (2004) menar att man skall respektera sina karaktärer, att karaktärer inte skall 

kastas in på måfå i spel bara för att det behövs. Han menar att alla karaktärer har rätt att 

leva sina egna liv i spel. Han understryker dock att inte alla karaktärer behöver vara 

djupa och trovärdiga eftersom det inte finns plats för hur många huvudkaraktärer som 

helst.  

David Freeman (2004) tar upp olika tekniker som kan vara till hjälp då man skall skapa 

just trovärdiga och djupa karaktärer i spel. Han kallar detta för ”emotioneering”. Nedan 

följer en beskrivning av de tekniker som är relevanta för detta arbete och som skall 

appliceras på spelet som skall använda i undersökningen.  

Den första tekniken för hur NPC:er kan göras intressantare, kallar Freeman (2004) för 

”NPC Interesting Technique”. Freeman menar att människor är flerdimensionella, dvs 

har flera karaktärsdrag som t ex modig och charmig, och att det är detta man bör 

eftersträva för sina NPC:er också. Varje NPC som har en ganska stor roll i spelet bör 

tilldelas en ”karaktärsdiamant”, en diamant som i varje hörn har ett unikt karaktärsdrag 

för just den karaktären. Precis som Sheldon (2004) menar, behöver inte alla karaktärer i 

ett spel vara trovärdiga. Figur 1 demonstrerar hur en sådan diamant skulle kunna se ut. 



 

 5 

 

Figur 1 Karaktärsdiamant enligt Freemans teknik 

På detta sätt kan man skapa intressanta karaktärer som spelare kommer ihåg och känner 

för. Freeman menar vidare att man dock skall akta sig för att göra stereotypiska 

karaktärer, då dessa kan tråka ut spelare. Karaktärer skall inte heller ha för många drag, 

då spelare får svårt att greppa hur karaktären fungerar. Han anser också att man skall 

skilja på karaktärsdrag och ”quirks”. Medan ett karaktärsdrag kan vara att en NPC är 

estetisk lagd, dvs en person som kanske är duktig på att måla och/eller tycker om att se 

vackra miljöer, kan en ”quirk” istället vara att personen är intresserad av sport eller 

lyssnar på hårdrock. Att vara sportig är inte samma sak som att vara intresserad av 

fotboll. Med karaktärsdrag och ”quirks” kan man som designer skapa fylliga och 

intressanta karaktärer. Detta belyser även McKee (1997) som betonar vikten av att skilja 

mellan karaktärer och karaktärisering när djupa karaktärer skapas. Karaktärisering är de 

observerbara kvaliteterna vi vet om en karaktär, allt som gör den unik t ex ålder, hur 

smart hon är, vilka spel som hon gillar osv. Sann karaktär, eller ”true character” menar 

McKee (1997), visar sig när människor är satta under press och skall göra ett val. Det 

enda sättet att verkligen få veta vem en person är, är att se vilka val den gör för att uppnå 

det den önskar. Ljuger personen? Är hon vek? McKee (1997) understryker vikten av att 

karaktären måste vara pressad. Ljuger personen när det inte gagnar henne på något sätt 

är karaktären kanske inte särskilt intressant. 

Freeman (2004) belyser också vikten av dialog för att skapa så trovärdiga karaktärer som 

möjligt och menar att man med dialog kan berätta väldigt mycket om en karaktär med 

hjälp av vad han eller hon säger. Genom att applicera en eller flera karaktärsdrag i det 

NPC:er säger, skapar man intresse och bygger relationer till spelare. Djupet i dialogen är 

också viktig, att ge det NPC:er säger mening. Det går dock inte att använda för många 

karaktärsdrag i en dialog, då längden på det NPC:er säger ökar desto fler karaktärsdrag 

som stoppas in i frasen. 

Vidare menar Freeman (2004) att det finns tekniker för att skapa kemi mellan spelare 

och NPC. Denna skapas genom att låta NPC:er beundra dig, t ex genom att ge dig beröm 

för saker du uppnått i spelet. En annan teknik är att låta NPC:er läsa dina tankar genom 

att säga det du tänker. Tycker du t ex inte om en NPC i spelet, kan andra NPC:er uttrycka 

liknande tankar för att skapa en länk mellan dig och dessa. Genom bland annat dessa 

små tricks kan man med hjälp av dialog på effektiva sätt bygga relationer och skapa kemi 

mellan spelaren och NPC:er i spelet. 
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Adams & Rollings (2007) understryker att karaktärsdesign är en väldigt viktig del av 

historieberättande samt för att väcka en emotionell respons hos spelare. Djupa och 

intressanta bakgrunder hos karaktärer i spel, menar Adams & Rollings, hjälper till att 

göra en spelvärld trovärdig. Utan dessa karaktärer är spel endast ett tomt skal. 

2.4 Dialoger och NPC:er 

Sheldon (2004) anser att det alltför ofta i spel förekommer karaktärer som inte ”lever”, 

som berättar sitt livs historia så fort vi kommer i närheten av dem eller klickar på dem. 

Han menar att människor har orsaker för att prata med varandra, att man inte helt 

plötsligt berättar något personligt för en människa som går förbi. Medan dialoger mellan 

människor sker i tur och ordning, där varje deltagare får komma till tals, fungerar dialog i 

spel snarare oftast som vägvisare eller information, t ex var ditt nästa mål i spelet är. 

Sheldon (2004) har några intressanta exempel för att bryta detta mönster, t ex en 

interaktion mellan två NPC:er som pratar när spelaren kommer i närheten av dem 

istället för att den rabblar ut nonsens för sig själv. Ändringar som dessa skulle bidra till 

mer livfulla karaktärer. Spelaren skulle heller inte bli avskräckt från karaktärer som 

pratar med sig själv.  

Lankoski & Björk (2007) menar att det kanske inte går att göra en fullständigt trovärdig 

NPC i spel. För att en karaktär ska anses som trovärdig är det många saker som spelar 

roll, t ex om karaktären uttrycker sig naturligt eller hur dess emotioner ger sig till uttryck. 

De anser dock att man inte skall ge upp vad gäller att försöka designa en ”perfekt” NPC. 

Att vända blickarna mot att kanske utveckla deras relationer till andra karaktärer och 

deras emotioner (vad de känner för spelaren och hur de reagerar på spelarens beslut) 

mot spelaren skulle bidra till fler intressanta spelmoment.  

2.4.1 Dialogsystem i spel 
Det finns många olika dialogsystem som använts i spel och Sheldon (2004) menar att alla 

dessa är kompromisser. Han fastställer dock att vissa är bättre än andra. Dessa system 

varierar också väldigt mycket, från att vara icke-existerande (i spelet Riven (1997) ser du 

bara på när andra pratar, du interagerar aldrig själv med NPC:er) till att vara utförliga (I 

spelet Mass Effect (2008) kan man som spelare välja mellan många olika saker att säga 

till NPC:er).  

Det första systemet Sheldon tar upp är ”förutbestämda tal”. Systemet används i spel där 

karaktären som spelaren styr inte pratar. Spelaren markerar, eller ”använder”, NPCn 

som sedan börjar prata enligt ett förutbestämt manus. NPCn fortsätter att säga samma 

sak hela tiden oavsett hur många gånger spelaren markerar den. För att tvinga spelaren 

till att uppmärksamma det som sägs, brukar dessa ”tal” visa sig i form av textrutor. 

Sheldon förklarar att dessa är vanligare på konsoler än datorer, då det dels finns mer 

utrymme på en dator än en konsol (att använda sig av andra system tar upp mer minne, 

datorer använder sig vanligtvis av mer minnesutrymme) och dels för att det är enklare att 

skriva på ett tangentbord än på en handkontroll.  

Allmänna konversationer är ett annat system. Istället för att bara klicka på en NPC och 

lyssna på vad den spottar ur sig får spelaren möjligheter att kommentera det NPCn säger 

eller ställa följdfrågor. Detta system är vanligare idag än vad det var förr (återigen på 

grund av tekniska förutsättningar) och orsaken är att det känns verkligare och mer 
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naturligt att svara på något en person säger än att bara lyssna. Olika gränssnitt för 

konversationer som detta har använts för att inte bryta illusionen för spelaren. Lankoski 

& Björk (2007) förklarar det på så sätt att spelaren hamnar i ett annat ”spelläge”, där 

konversationerna äger rum. Detta bidrar till att dialogen i fråga blir mer meningsfull. Ett 

exempel på ett spel med allmänna konversationer är Grim Fandango (1998). 

Sheldon (2004) använder uttrycket ”mood meter” för att beskriva ett system som 

använder sig av några olika dialogval spelare kan använda för att svara NPC i 

konversationer. Känslorna i dialogvalen skiljdes åt, ett svar kunde t ex vara aggressivt 

medan ett annat kunde vara medlidande. I och med detta blir dialogerna något mer 

flytande, eftersom det blir mindre för spelaren att läsa. Problemet är att dialogvalen 

representeras grafiskt, vilket visar vilken typ av emotion svaret innehåller, dvs ett glatt 

ansikte för ett positivt svar och vice versa. Detta leder då till att spelare kanske inte bryr 

sig om vad han eller hon svarar, bara vilken känsla som svaret förmedlar. Vill en spelare 

vara god ser den bara till att svara snällt och så vidare. Return to Zork (1993) nyttjade 

detta system. 

”Ikoniska val” är en variant på ”mood meter” där den grafiska representationen ändras 

till ansikten istället för känslor. Spelaren väljer då ansikte beroende på vilken NPC i 

spelet den vill prata om. Detta kan vara lite jobbigt för spelaren då den inte har någon 

aning om vad karaktären den spelar kommer att fråga.  

Ytterligare en variation på ”mood meter” är ”attitude chart”. Istället för grafisk 

representation i dialogvalen står det istället en kort text som visar på ett ungefär hur 

karaktären kommer att svara, t ex ”var tuff” eller ”var charmig”. Problemet med detta är 

att spelare kanske inte kan relatera till det som karaktären svarar. Det som en spelare 

uppfattar som charmigt kanske inte är i närheten av det som karaktären svarar, vilket 

leder till irritation. Sheldon understryker vikten av att inte bryta illusionen som är 

spelvärlden. 

 

Figur 2 Skärmdump från Return to Zork (Infocom, 1993) 

Det kanske vanligaste systemet som används är ett där det helt enkelt kommer upp en 

meny med olika dialogval. Valen spelaren kan göra står helt utskrivna, så att spelaren vet 

exakt vad som sägs. Detta system kan fungera på olika sätt. Ibland kanske ett dialogval 

försvinner när spelaren valt det, ibland går det att välja igen. Det mest naturliga sättet att 

gå tillväga vore om alla val man har att välja mellan försvinner när man valt ett då det 

oftast är så konversationer fortgår; ett ämne leder till ett annat. Genom detta system får 
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spelaren välja precis vad den ska säga, och vilken attityd den vill ha mot NPC:er i spelet. 

Mass Effect (2008) använder en variant på detta system, där dialogvalen är förkortade 

för att kunna läsas snabbare, men ändå ger en indikation på vilket sätt NPC:er kommer 

att reagera på det spelaren säger.  

 

 

Figur 3 Dialogvalen i Mass Effect (Bioware, 2008) 

Adams & Rollings (2007) är tydliga med att påpeka att det är svårt att få in ett naturligt 

språk i spel och datorer i övrigt, då det är svårt att få en dator att förstå mänskligt språk 

oavsett om det är i konversationer eller bara instruktioner. I de första textbaserade 

spelens dialoger, t ex Zork (1981), var det bara NPC:er som talade till spelaren. För att 

speldesigners skall uppnå naturliga konversationer med en dator används bland annat 

scriptade konversationer. 
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3 Problemformulering  

Kan man med hjälp av småprat och ”conversational storytelling” stärka relationen mellan 

spelaren och NPCn? Vilka effekter får dessa konversationer på hur spelare relaterar till 

NPC:er? Adams & Rollings (2007) hävdar att de bästa spelen har karaktärer som är 

komplexa och intressanta trots att de inte är huvudkaraktärer. Dessa är designade för att 

väcka intresse hos spelaren. Brusk & Björk (2009) menar t ex att NPC:er i spelet Grim 

Fandango (1998) uttrycker sin personlighet genom dialoger. Vissa av dialogvalen med 

dessa NPC:er har liten eller ingen inverkan på spelets progression och används som ett 

sätt för att socialisera med karaktärerna i spelvärlden. Att använda sig av dessa dialogval 

tror jag har en stor effekt på hur spelare relaterar till andra karaktärer i spel. De 

konversationer i Escape from Monkey Island (2000) som Schut (2003) nämner i citatet 

nedan anser jag vara viktiga vad gäller att skapa trovärdiga och intressanta karaktärer. 

Konversationer som inte för spelet vidare mot sitt slut utan som bara finns där för att få 

spelaren att lära känna spelvärlden är viktiga. 

Within each chapter, however, Guybrush is free to move between any 
area available at that point, and talk with whomever the player wants, 
and perform whatever tasks or solve puzzles in whatever order the 
player desires. The overall tone is humorous, with numerous 
conversations that play out like scenes from a sitcom, many of which 
make little or no contribution to solving puzzles and finishing the game. 
– (Schut, 2003, s. 6) 

 
Hur reagerar spelare på dessa konversationer som Schut nämner? Stärker dessa dialoger 

om till synes ingenting relationen mellan spelare och NPC:er? Några studier på hur 

spelare reagerar på småprat har inte genomförts, men det skulle vara rimligt att anta att 

spelare får en stärkt relation med NPC:er i spel med hjälp av småprat, då något av det 

viktigaste i ett förhållande är förtroende och tillit (Garbarino & Johnson, 1999) och 

småprat hjälper till att etablera och skapa just tillit (Bickmore & Cassell, 1999). Med hjälp 

av småprat och ”conversational storytelling” skapar man förtroende som är en av 

grundstenarna i en lyckad relation. Jag tror att om spelare får interagera med NPC:er på 

detta sätt, med småprat och ”conversational storytelling”, kommer de att känna mer för 

karaktärerna i spelet och skapa djupare relationer med dessa. Jag tror även att spelare 

kommer att uppskatta karaktärerna mer, och anse dem trovärdiga. McKee (1997) menar 

att struktur och karaktär är lika viktigt, att en bra berättelse inte fungerar utan 

intressanta karaktärer och vice versa. Det räcker inte bara med en berättelse värd att 

berätta. De som ser på eller lyssnar måste känna något för karaktärerna, kunna relatera 

till dem. Freeman (2004) menar att vissa människor inte kommer att börja spela spel så 

länge de inte får uppleva samma emotioner som de får på bion eller på teven, dvs 

emotioner som intressanta karaktärer, dialoger och relationer bidrar till. Vikten av att få 

uppleva något medan vi ser på underhållning, menar Freeman, är den största 

anledningen till att vi just tittar.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att ta reda på om antagandet stämmer, har två textbaserade spel skapats. Ett som 

använde sig av småprat, ”conversational storytelling” samt viss emotioneering och ett 

utan dessa. I de slutgiltiga versionerna av spelen tillämpades dock emotioneering i båda 

spelen. Spelen skiljde sig något i dialogvalen spelaren kunde välja för att prata med 
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NPC:er. I spelet med småprat finns ett alternativ att småprata med NPC:er vid givna 

tillfällen. I spelet utan småprat är det alternativet ersatt med ett annat alternativ som inte 

inbjuder till småprat. Berättelsen är dock den samma. Den främsta anledningen till 

varför textbaserade spel skapades var för att det endast är dialoger mellan spelare och 

NPC:er som skulle undersökas. Om ett spel i 2D eller 3D hade skapats kanske miljön 

eller hur karaktärer i spelet såg ut hade påverkat resultatet av undersökningen. 

Utförandet av testen har gjorts enligt en experimentmetod med kvantitativ strategi 

(Bryman, 2011). Det var meningen att urvalet skulle bestå av personer från Högskolan i 

Skövde. Enligt Bryman (2011) skulle detta vara ett bekvämlighetsurval. Detta skulle då ha 

blivit en homogen grupp, vilket kan vara ett problem i mätningar eftersom datan inte blir 

representativt för den stora massan. Tidsbrist ledde dock till att undersökningen fick 

anpassas. Tillgången på personer som spelar mycket spel finns på just skolan, men det 

skulle vara intressantare att använda sig av människor som också inte spelar mycket spel 

för att se hur de reagerar på småprat i spel. Detta för att få ett bredare resultat. Det 

visade sig vara flera personer i min bekantskapskrets som ville vara med i 

undersökningen, vilket ledde till att jag inte hade en för homogen grupp. Detta ledde 

också till att undersökningen gick väldigt fort att genomföra. En negativ sak med att ha 

bekanta som testpersoner är att de kanske tenderar att beskriva karaktärer i spelet samt 

spelet i sig som mer positivt än om de inte varit bekanta. Förhoppningsvis har 

testpersonerna inte fallit i något artighetsbeteende och gjort undersökningen med 

objektiva ögon. Problemet hade kunnat lösas genom att göra undersökningen som det 

var tänkt från början, men eftersom att undersökningen försenades var inte detta möjligt. 

Försökspersonerna delades in i två olika grupper. En grupp som testade spelet med 

småprat och en grupp som testade spelet utan småprat. Det som mättes var hur 

försökspersonerna uppfattade spelets NPC:er, hur de uppfattade dialogen med spelens 

NPC:er och om de fick en tydligare och mer betydelsefull relation till dessa i spelet med 

småprat än det utan småprat, om effekten av småprat som relationsstärkare gick att 

påvisa versionerna mellan. Denna testsession mättes genom att försökspersonerna fick 

svara på enkätfrågor efter testsessionen. Ämnen som frågorna behandlade var t ex 

huruvida spelaren kände förtroende för karaktärerna i spelet och om spelaren kände att 

NPC:er i spelet hade attribut som återspeglar de som en relation består av, t ex 

tillförlitlighet och engagemang (Garbarino & Johnson, 1999). 

Frågor om försökspersonernas spelpreferenser ställdes också, då det var intressant att se 

om småprat hade olika effekter beroende på spelartypen. En av anledningarna till att jag 

valde just enkäter framför t ex intervjuer var främst för att undersökningen skulle göras 

över Internet. Det kändes då svårt att få till någon intervju eller observation. Genom att 

nyttja enkäter skulle det kanske gå att se någon tydlig effekt på hur vana spelare reagerar 

på småprat och generalisera. Eftersom enkäterna fylldes i över Internet, ledde detta till 

att alla enkäter blev ifyllda, vilket också ledde vidare till att mer data blev tillgängligt för 

analys. 

Ett problem med enkäter är att testpersonerna som fyller i dem kanske inte förstår vissa 

frågor om det skulle visa sig att frågorna är felformulerade. Detta problem försökte dock 

lösas genom att de som deltog i undersökningarna fick mina kontaktuppgifter. De kunde 

då höra av sig för att ställa eventuella frågor kring enkäterna. Den bästa lösningen hade 

varit att en försöksledare varit på plats under genomförandet av undersökningen, så att 

eventuella frågor från testpersonerna kunde svarats på direkt. Tyvärr bodde 
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testpersonerna på så pass spridda ställen, så att samla alla för en undersökning var svårt. 

Då kändes det mer motiverat att utföra undersökningen över Internet. Ett annat problem 

skulle kunna ha varit att jag inte förstod vad försökspersonerna svarat. Detta försökte jag 

åtgärda genom att ställa frågor med svarsalternativ, snarare än med fri text. Ett fält med 

övriga kommentarer fanns dock med i enkäten om någon försöksperson skulle vilja 

lämna något annat svar än de alternativ som fanns. Det skulle också ha varit av intresse 

att göra en pilotstudie för att testa enkäternas godtycklighet. Pilotstudien gjordes aldrig, 

dock skulle detta arbete kunna fungera som en pilotstudie för vidare forskning kring 

ämnet. Ett problem som uppstod var att spelen skiljde sig för mycket för att kunna 

användas i undersökningen. Detta problem löstes dock innan undersökningen, så att 

undersökningen hann genomföras som det var tänkt.  
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4 Genomförande  

Eftersom ett textbaserat spel inte innehåller något grafiskt material, bestämdes det tidigt 

att två sådana skulle skapas för att endast fokusera på det som är viktigt för 

undersökningen, dvs dialoger. Eftersom jag skulle skriva väldigt mycket dialog och text 

var det första jag gjorde i implementationen att söka efter inspiration i andra former av 

spel, särskilt äventyrsspel och andra textbaserade spel. Efter inspirationssökandet letade 

jag efter ett bra verktyg att skapa artefakten i. Denna lott föll senare på programmet 

Construct, då jag använt det innan och det har ett enkelt stöd för att skapa textbaserade 

spel. Vidare skapade jag berättelsen styckvis med hjälp av Construct, inget manus eller 

dylikt skrevs innan, utan allt skrevs direkt in i programmet. För att underlätta översikten 

för hur berättelsen skulle fortlöpa för spelaren användes t ex enkla flöden. 

Implementeringen av småprat och emotioneering skedde efter att en version av spelet 

utan dessa ”verktyg” skapats.  

4.1 Inspiration till spelskapandet 

Eftersom jag skulle skapa textbaserade-spel som främst förs framåt av dialoger, inleddes 

arbetet med att se på andra spel som använder sig av mycket dialog. Först var det tänkt 

att ett system liknande det Bioware använder sig av i Mass Effect (2008) skulle 

användas, dels för att de förkortade dialogvalen skulle erbjuda spelaren mer flyt, dels för 

att det skulle bli lite mindre arbete med att skriva kortare rader med dialog. Detta visade 

sig dock vara fel, då både det förkortade dialogvalet skulle skrivas, såväl som det faktiska 

yttrandet. Det kändes också bättre att låta spelaren se exakt vad avataren säger i spelet, 

då det annars kan bli frustrerande om spelaren väljer ett förkortat dialogval som visar sig 

vara något spelaren egentligen inte ville säga. 

Jag fann senare inspiration i spelet Grim Fandango (1998). 

 

 

Figur 4 Dialogvalen i Grim Fandango (LucasArts, 1998) 
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Grim Fandango (1998) använder sig av de dialogval som jag anser vara bäst för det här 

arbetet. Det spelaren kan välja att säga är utskrivet (figur 4) och det är inte särskilt långa 

meningar heller, för långa meningar kan ibland vara förvirrande då det är mycket att 

läsa. 

Grim Fandango (1998) har också fungerat som inspiration till själva historien i spelet, 

särskilt temat i spelet, som är väldigt inspirerat av mayakulturen. Det var  hela tiden 

tänkt att det skulle skapas två snarlika äventyrsspel, då äventyrsgenren öppnar upp för 

en verklighetsflykt där det går att töja på gränserna. Eftersom spelen är textbaserade 

känns det också som att äventyrsgenren passar väldigt bra in, då det känns mer 

intressant att läsa om oupptäckta världar än om ”vår” värld. Självklart har även här 

spelet Zork (1981) haft ett stort inflytande på utformningen av äventyret. 

 

 

Figur 5 Startskärm för spelet Zork (Infocom, 1981) 

Precis som i Zork (1981) var det hela tiden tänkt att spelaren skulle spela som sig själv, 

och inte en egen, skapad karaktär. Jag anser att spelaren på detta sätt lättare kan relatera 

till sakerna som händer i spelvärlden och att de lättare sveps in i världen om det är de 

själva som är där och inte en annan karaktär. 

4.2 Utveckling av artefakt 

Nästa steg var att göra en översikt av lämpliga utvecklingsmiljöer att arbeta och skapa 

mina spel i. Först var tanken att skapa spelen helt själv från grunden i 

programmeringsspråket C++. Det finns många utvecklingsmiljöer som hjälper till vid 

kompilering etc, så det var rimligt att anta att det skulle vara en relativt enkel process. 

Detta visade sig vara fel. Det var inget avancerat spel som skulle skapas, C++ blev därför 

något överflödigt. Dessutom skulle det ta alldeles för lång tid att finna en riktigt bra miljö 

att sitta att programmera i. Den främsta orsaken till varför C++ övergavs var nog för att 

språket i sig är onödigt komplext och för att spelet förmodligen inte skulle blivit så 

mycket bättre än vad det skulle blivit i t ex Gamemaker. Med tanke på att det finns 

program som man enkelt kan skapa spel i togs beslutet att använda ett av dessa istället.  
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Gamemaker är ett bra verktyg man kan använda för att skapa enklare spel. Problem 

uppstod dock även här, då Gamemaker kändes bättre anpassat för att skapa visuella spel 

snarare än spel med bara text. Det skulle ta alltför lång tid att skapa ett textbaserat spel 

med Gamemaker, så detta verktyg förkastades också relativt fort. Till slut föll valet på 

verktyget Construct. Detta verktyg används likt Gamemaker för att skapa spel. Det visade 

sig att Construct var bättre anpassat för att skapa textbaserade spel än t ex Gamemaker. 

Ett exempel på detta var att det var enklare att återanvända visa delar av spelet jag skapat 

för att skapa nya delar. Construct hade bättre stöd för att sätta igång att arbeta direkt, 

berättelsen skrevs under arbetets gång. När utvecklingsverktyget var bestämt börjades 

arbetet med att skriva berättelsen. 

4.2.1 Berättelsen 
Spelet börjar med lite bakgrundsinformation om att spelaren inte vet var han eller hon 

befinner sig. Båda spelen börjar likadant, i en utomhusmiljö med fint väder. Plötsligt 

uppenbarar sig spelets första NPC, som fungerar som en ledsagare. Spelaren och 

ledsagaren diskuterar här var spelaren är, varför och hur den skall ta sig vidare. Spelaren 

följer sedan med ledsagaren och kommer vidare att introduceras för en ny NPC som 

vidare förklarar var spelaren befinner sig och varför. Till sist hamnar spelaren vid spelets 

slutplats, ett tempel som förklarar för spelaren varför spelets NPC:er fört spelaren dit. 

Totalt kommer spelaren i kontakt med fyra stycken NPC:er. Varje gång spelaren blir 

introducerad för en ny NPC i versionen med småprat kommer denne ha möjligheten att 

småprata med NPCn (figur 7). Spelaren behöver aldrig vara orolig för att historien 

kommer sluta föras framåt, då det enda som krävs av spelaren är att denne pratar med de 

olika NPC:er som finns i spelet. Jag har inte lagt ner så mycket arbete på berättelsen i 

stort, utan försökt att fokusera på att få dialogen mellan spelaren och NPC:er i spelet bra. 

Spelaren kommer nästan alltid att bli presenterad tre olika alternativ den kan svara, vilka 

för berättelsen vidare på olika sätt. 

4.2.2 Karaktärerna 
I båda versionerna av spelet finns det fyrs stycken NPC:er. Dessa heter Albel, Sophia, Fayt 

och Peter. Dessa karaktärer leder spelaren genom spelet och ger tillfälle till småprat. 

Tanken med spelets första NPC, Albel, var att han skulle vara en lite äldre man som får 

spelaren att känna sig trygg och leda han/hon in i spelet på ett bra sätt. Det viktigaste var att 

spelaren skulle känna förtroende för Albel och för världen, att spelaren skulle vilja följa med 

Albel vidare in i spelet. 

Med Sophia var tanken att hon skulle fungera lite som en förälder för spelaren. Det är därför 

hon i spelet nämner att hon har en son i spelarens ålder och dels för att hon ska få spelaren 

att öppna upp sig. Det kändes viktigt att få henne vänlig och varm. 

Fayt blev karaktären som skulle kännas lite mystisk så att spelaren gärna skulle ville ta reda 

på så mycket som möjligt om henne. Fayt är en del av ett i stort sett okänt samhälle. I version 

två av spelet kan det uppstå en pinsam tystnad mellan Fayt och spelaren. Den är där för att 

påvisa Fayts blyghet och hjälpa spelaren att försöka lära känna Fayt bättre. 

Till sist får spelaren möta sin farbror Peter och tanken är att spelaren äntligen ska få lägga ut 

sin frustration över att ha blivit inkastad i någonting som spelaren kanske känner sig kraftlös 

över. Peter är också den som hjälper spelaren till slutmålet. En givande dialog kändes viktig, 

så att spelaren fick ett slut han eller hon var nöjd med. 
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4.2.3 Verktygen 
Det första jag gjorde var att skapa ett sorts flöde för hur historien skulle fortlöpa för 

spelaren. Jag ville inte att spelet skulle bli för långt, så jag försökte hålla mitt flöde på 

ungefär en sida. Figur 6 samt figur 7 visar dessa flöden. 

 

 

Figur 6 Version ett av spelet 

 

Figur 7 Version två av spelet 

 

Att följa dessa flöden när jag skrev historien var till stor hjälp, då det dels hindrade mig 

från att göra ett alltför långt spel, samt för att det var väldigt enkelt att hålla reda på varje 

del av historien som skulle skrivas, t ex i vilken ordning historien skulle berättas för 

spelaren. 
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Efter att dessa flöden skapats började jag arbeta i Construct och skrev berättelsen några 

”stycken” åt gången. Med ”stycken” menar jag block av kod som figur 8 demonstrerar.  

 

Figur 8 Block av kod från Construct 

Dessa ”stycken” var sedan väldigt enkla att anpassa för nästa del i historien, vilket gjorde 

arbetet väldigt smidigt. Det gick t ex att enkelt byta ut svarsalternativen mot andra, att 

ändra vad NPC:er skulle säga samt att ändra tempot på texten. 

4.2.4 Småprat i spelet 
Till min undersökning har jag som sagt skapat två olika textbaserade spel, ett som inte 

innehåller småprat (version ett) med NPC:er och ett som gör det (version två). Detta för 

att se hur pass betydelsefullt småprat är för spelarens relation till övriga NPC:er i spelet. 

Vid möte med varje ny karaktär har spelaren möjlighet att småprata. Det är skapat så att 

om spelaren småpratar med de NPC:er han eller hon möter kommer dessa att berätta 

mer om sig själva, t ex något personligt för att få något personligt i utbyte tillbaka 

(Bickmore & Cassell, 1999). Väljer spelaren att inte småprata med NPC:er i spelet 

kommer dessa alternativ att försvinna och spelaren kan gå miste om intressant 

information. Detta för att försöka få det så naturligt som möjligt.  
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Figur 9 Dialog från version ett 

 

Figur 10 Dialog från version två 

Jämför man dialogerna från de två olika versionerna ser man att version ett (figur 9) inte 

inbjuder spelaren till att småprata med NPCn, utan snarare bara låter spelaren fråga 

NPC:en varför han eller hon är där. Version två (figur 10) erbjuder istället spelaren att 

småprata med NPCn genom att välja svarsalternativ ett. Varje gång spelaren blir 

inbjuden på det här sättet är alltid alternativ ett det spelaren ska välja om denne vill 

småprata. Det kändes mest naturligt att sätta en standard på detta sätt, så att spelaren 

inte blir förvirrad. Figur 11 demonstrerar hur spelaren småpratar om just väder med en 

NPC. Bickmore & Cassell (1999) menar att småprat används för att bygga tillit och att 

småpratet generellt handlar om nonsens, som t ex väder. Vidare ser vi att en NPC 

berättar något personligt om sig själv i spelet med småprat för att försöka bygga tillit och 

för att få reda på något personligt i utbyte tillbaka från den den pratar med (figur 12).  
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Figur 11 Småprat från version 2 

 

 

Figur 12 “Conversational storytelling” från version 2 

Detta är några exempel på hur jag applicerat småprat och ”conversational storytelling” i 

version två av det textbaserade spelet jag skapat. 

4.2.5 Emotioneering 
För att göra spelet så djupt och trovärdigt som möjligt har jag till viss del använt mig av 

Freemans (2004) tekniker för att skapa intressanta och levande karaktärer. Ett exempel 

på detta ser vi i figur 10. Bara genom att lägga till den sista meningen om att den som 

spelaren pratar med ser vänlig ut gör att karaktären blir trovärdigare (Freeman, 2004). 

 

Figur 13 Dialog utan emotioneering 
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Ledsagaren som visar spelaren vägen i version ett av spelet säger här (figur 13) att det är 

meningen att han skall visa något för spelaren. Ingen personlighet hos NPCn kan 

egentligen avläsas ur meningen. 

 

Figur 14 Dialog med emotioneering 

I version två av spelet visar ledsagaren genast mycket mer personlighet. Vi kan här avläsa 

(figur 14) att han anser sig vara äldre och kanske visare än spelaren, eftersom att han 

använder sig av uttrycket ”my child”. Han verkar också vara en person som tar det 

ganska lugnt, eftersom att han inte tycker att de har särskilt bråttom. 

Viktigt att poängtera är att emotioneering inte fick en sådan särskilt stor roll i den 

slutgiltiga versionen av spelet, då det kändes viktigare att fokusera på småprat. Det var t 

ex tänkt att varje karaktär i spelet skulle designas med hjälp av en ”karaktärsdiamant” 

som beskrivet av Freeman (2004). Så blev inte fallet, utan karaktärerna fick endast några 

attribut tilldelade sig som skulle fungera som riktlinjer för hur de skulle bete sig. Största 

delen av emotioneeringen i spelen återfinns i dialogen. Förhoppningsvis har dock den 

emotioneering som applicerats hjälpt spelaren att sjunka in i spelvärlden på ett 

tillfredsställande sätt. 

4.2.6 Förkastad version av spelet utan småprat 
Version ett av spelet förkastades efter projektdelen då det visade sig att den versionen var för 

olik version två av spelet. Undersökningen hade inte kunnat genomföras eftersom att de båda 

versionerna skiljde sig så pass mycket. Lösningen blev då att skriva om version ett av spelet 

innan undersökningen skulle genomföras, vilket i sin tur resulterade i att utformandet av 

undersökningen fick ändras.  
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5 Utvärdering 

Här sammanställs och presenteras de resultat som tagits fram från det test som 

genomförts.  

5.1 Undersökning 

Testet utfördes på tio personer, sju män och tre kvinnor. Fem personer spelade spelet 

utan småprat, resten spelade spelet som innehöll småprat. Försökspersonerna hade 

väldigt varierande spelvana, det kunde sträcka sig från att spela varje dag till att inte 

spela alls. Undersökningen skickades ut över Internet där varje försöksperson fick 

genomföra undersökningen när de ville. Enkäten de besvarade bestod först av en del där 

de svarade på allmänna frågor om spelvanor, deras kunskaper i engelska samt vilka typer 

av spel de spelar vanligtvis. Den andra delen av enkäten bestod av frågor kring 

karaktärerna i spelet och den dialog de fört med dessa. Enkäten såg likadan ut för båda 

testgrupperna. 

Svarsalternativen i enkäten valdes främst med hjälp av bakgrundsmaterialet angående 

relationer och vad som är viktigt i en relation. Garbarino & Johnson (1999) nämner 

attribut som åtagande, förtroende samt framtida intentioner. Det kändes då rimligt att 

fråga testpersonerna om de upplevde dessa attribut hos karaktärerna i spelet. Eftersom 

småprat används för att påvisa vänlighet (Schneider, 1988) kändes det också bra att fråga 

om testpersonerna upplevde karaktärerna som t ex vänliga. Resten av svarsalternativen 

har inte särskilt stark koppling till bakgrunden, utan valdes efter hur diverse 

undersökningar såg ut på Internet. Detta var verkligen inte optimalt, men då 

undersökningen blev försenad kändes detta ändå som det bästa alternativet. 

5.1.1 Analys 
Nedan följer en sammanställning av de svar som försökspersonerna givit angående spelet 

utan småprat (Appendix A) samt spelet med småprat (Appendix B). 
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Figur 15 svar för Albel 

Deltagarna fann karaktären Albel lite mer intressant i spelet med småprat, medan de 

ansåg att han var trovärdigare och vänligare i spelet utan småprat. Detta kan bero på att 

de som spelade spelet med småprat fått reda på lite mer om Albel och därigenom också 

hur han fungerar som person. Det är svårare att hitta en anledning till varför de som 

spelade spelet utan småprat fann honom trovärdigare och vänligare. En deltagare som 

spelade spelet med småprat tyckte t ex att det kändes konstigt att kunna ge så spridda 

svar (vänliga och snäsiga). Det kan vara möjligt att de som spelade spelet utan småprat 

uppfattade honom som trovärdigare då. De kan också ha varit så att de spridda svaren 

bidragit till att småprat inte fått den effekt som önskades, då spelaren kan ha haft 

möjligheten att svara ”snäsigt” när NPC:en öppnat för småprat. Testgruppen som spelade 

spelet utan småprat fann inte dialogen lika meningsfull, underhållande eller givande. 

Småprat oftast handlar om nonsens och används för att bryta isar (Bickmore & Cassell, 

1999). Gruppen som spelade spelet med småprat kanske kände att dialogen blev mer 

givande och underhållande då de småpratade med Albel för att bryta just ”isen”. Albel 

visade (figur 15), enligt deltagarna, fler relationsattribut i spelet med småprat än i det 

utan. 
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Figur 16  svar för Sophia 

Karaktären Sophia var mer tillmötesgående ansåg testgruppen som spelade spelet med 

småprat medan den andra testgruppen tyckte att hon var mer trovärdig och intressant 

utan småprat. Båda testgrupperna fann dialogen intressant, meningsfull och givande. De 

två senare attributen återkom dock mer i testgruppen utan småprat. Vad detta beror på 

är svårt att svara på, de som spelat spelet med småprat kanske inte har småpratat. 

Dialogen kanske inte var tillräckligt utvecklad. Sophia visade prov på olika 

relationsattribut och egenskaper enligt deltagarna. Viktigt att poängtera är att 

egenskaperna skiljde sig mellan grupperna. De som testade spelet med småprat ansåg att 

Sophia var mer tillförlitlig, medan de som spelade spelet utan småprat tyckte att hon 

visade mer engagemang (figur 16). 
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Figur 17 svar för Fayt 

Den tredje karaktären testpersonerna svarade på frågor om var Fayt. Hon mottogs bättre 

i spelet utan småprat än i spelet med. Testpersonerna fann henne både mer trovärdig och 

intressant. Deltagarna tyckte dock att hon var mer tillmötesgående i spelet med småprat. 

Testgrupperna hade nästan identiska åsikter om dialogen med Fayt, det enda som skiljde 

sig här var att den ansågs mer intressant i spelet med småprat, men mer givande i spelet 

utan småprat. Detta kan bero på att inget småprat äger rum, och att spelaren då snabbare 

får reda på vem Fayt är och vad hon skall hjälpa spelaren med. Precis som med Sophia 

ansåg deltagarna att Fayt hade attribut och egenskaper som man visar när man har en 

relation men att dessa attribut skiljde sig spelen mellan. 
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Figur 18 svar för Peter 

Testgrupperna hade delade åsikter om karaktären Peter. De tyckte om honom mer 

överlag i spelet utan småprat. Några deltagare som spelade spelet med småprat använde 

ord som kylig och konstig när de beskrev honom. Detta kan bero på att småpratet kanske 

inte är tillräckligt utvecklat i spelet. De som spelade spelet med småprat uppfattade dock 

dialogen som mer intressant och meningsfull än spelet utan småprat. I spelet utan 

småprat tycktes dialogen vara mer underhållande och givande. Båda testgrupperna 

tyckte att Peter visade att han hade framtida intentioner i sin relation med spelaren, men 

att det fanns mer förtroende i spelet utan småprat. 

Man kan ana små skillnader mellan de olika testgrupperna efter att mätningarna 

genomförts. I båda testgrupperna anser deltagarna att karaktärerna i de båda spelen 

påvisat egenskaper och attribut som människor i en relation har, som t ex tillförlitlighet 

och engagemang, se t ex  Garbarino & Johnson (1999). Vilken typ av attribut deltagarna 

tyckte att karaktärerna visade skiljde sig dock från spel till spel. En annan skillnad 

testgrupperna emellan var hur de upplevde karaktärerna. Även här var dock skillnaden 

liten. 

Några deltagare tyckte som sagt att det var aningen svårt att känna trovärdighet i 

dialogen när de svar de kunde ge var så spridda (ibland kunde man ge snäsiga svar och 

ibland vänliga svar). De talade också om att karaktärerna kunde kännas lite förrädiska då 

spelaren plötsligt kastas in i en allvarlig situation. Detta kan tyda på att äventyrsgenren 

kanske inte var den bästa att använda för att göra testet.  

Mätningarna tyder på att spelares uppfattning om karaktärer och vad de anser om dessa 

inte skiljer sig särskilt mycket om ett spel innehåller småprat eller inte. En intressant 

aspekt av undersökningen är dock att de som spelade spelet med småprat är de enda som 

har lämnat kommentarer om karaktärerna och spelet självt. Detta kan tyda på att 
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småprat faktiskt haft ett inflytande på relationerna mellan spelare och NPC:er, med 

tanke på att de som spelade spelet utan småprat inte lämnat några övriga kommentarer 

om spelet eller karaktärerna alls. Det verkade som om vissa testpersoner som spelade 

spelet med småprat kände sig obekväma med NPC:erna i spelet, som om de försökte att 

lura dem. Man kan tolka detta som om spelaren trodde att någon ondska skulle finnas i 

spelet eller att något dåligt skulle hända. Detta kan bero på att spelaren spelade ett 

äventyrsspel, där det oftast finns något som kan uppfattas som ont. Det kan också tolkas 

som att testpersonerna inte tror att en NPC kan vara snäll utan egen vinning, att 

vänligheten har ett bakomliggande syfte. 

En anmärkning som man kan göra är att ingen av deltagarna spelar äventyrsspel och 

mindre än hälften av deltagarna har spelat textbaserade spel innan de var med i denna 

undersökning. Det kan då ha varit en annorlunda upplevelse för deltagarna att spela dels 

ett äventyrsspel, dels eftersom det är textbaserat. Det kan då ha varit möjligt att bristen 

på erfarenhet påverkat spelupplevelsen till det sämre, då deltagarna istället kanske är 

vana vid mer actionbetonade spel utan så mycket text. Det verkar också som att spelet 

inte fungerat helt korrekt för en av deltagarna, vilket gör att viktig data försvunnit. Även 

om det inte var mycket data, är den ändå viktig då det inte var många som deltog i 

testerna. En annan intressant sak att påpeka är att småprat används för framstå som 

bland annat vänlig (Schneider, 1988). Deltagarna har dock svarat motsatsen, de tyckte 

överlag att karaktärerna i spelet utan småprat var vänligare. Detta kanske beror på att de 

inte småpratat när möjligheten givits. Ingen data om vilka svarsalternativ deltagarna har 

svarat har samlats in, vilket så här i efterhand hade varit bra att ha, för att ha ännu mer 

data. Utan denna data är det svårt att dra några slutsatser om småpratets inflytande på 

relationen mellan spelare och NPC. 

Angående enkäterna så kunde självklart testpersonerna välja flera svarsalternativ. 

Freeman (2004) menar att människor är flerdimensionella och att inte låta 

testpersonerna välja flera svarsalternativ skulle kännas konstigt. En människa kan ge 

flera olika intryck. Det fanns endast positiva svarsalternativ att kryssa i och ett fält där 

spelaren kunde skriva övriga kommentarer kring karaktären i fråga. Detta var främst för 

att jag ville att testpersonen skulle utveckla sina tankar kring varför en viss karaktär hade 

något negativt i sig istället för att endast kryssa i alternativ. Det var också för att spara 

plats och inte göra enkäten alltför ”stor”. Med så många alternativ att välja bland kan 

man anta att testpersonerna skulle finna enkäten rörig. Att endast ha positiva svar som 

alternativ och ett fält där testpersonen kunde skriva valfria kommentarer känns såhär i 

efterhand som ett misstag. Dels för att testpersonerna kanske inte reflekterar över om de 

hade något negativt att säga om karaktären, men också för att testpersonerna kanske blev 

för bekväma och att då inte alla orkade skriva något utöver de alternativ som gavs. Ett 

annat litet problem med enkäterna var att det inte gick att ändra språk på fälten med 

övriga kommentarer. Om man tittar på t ex figur 18 står det ”other” istället för t ex övriga 

kommentarer. Även om det är ett litet problem är det något störande för helheten av 

enkäten.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Under detta examensarbetes projektdel skapades två stycken textbaserade spel, ett som 

innehöll småprat och ”conversational storytelling”, och ett som inte innehöll de tidigare 

nämnda attributen. Spelen som använts i undersökningen är av genren äventyr och tar 

ungefär tio till 15 minuter att spela igenom. Dessa spel användes sedan för att mäta om 

småprat kan användas i spel för att skapa starkare och djupare relationer mellan spelare 

och NPC:er. Småprat används i vardagliga möten för att skapa förtroende och bygga tillit 

(Bickmore & Cassell, 1999). I spelen tar sig spelaren vidare genom att interagera med 

karaktärer. Som spelare vet man inte riktigt vad det är man ska göra, och äventyret tar en 

igenom hemliga gångar och djupa djungler. Undersökningen skedde över Internet, där 

tio deltagare, fem för varje spel, svarade på en enkät angående hur de upplevde och 

uppfattade karaktärerna från spelet efter att de spelat spelet. Eftersom antalet deltagare 

är väldigt lågt är inte resultatet representativt för undersökningen.  

En analys av mätningen som gjorts avslöjar att småprat och ”conversational storytelling” 

inte hade någon större påverkan på relationen mellan spelare och NPC:er. Endast hos en 

karaktär av spelets fyra kan man se att karaktären varit mer omtyckt och tillförlitlig, 

något som är viktigt i en relation (Garbarino & Johnson, 1999). I båda spelen har 

testgrupperna rapporterat relationsattribut och egenskaper hos karaktärerna, dessa 

skiljer sig dock beroende på vilket spel som analyseras. Om en karaktär visar en egenskap 

i ett spel, kan den visa en helt annan i det andra. Småprat stärker alltså inte relationen 

mellan spelare och NPC:er, utan gör snarare så att spelare tolkar karaktärer på ett 

annorlunda sätt. Dialogen har i vissa fall rapporterats som mindre meningsfull i spelet 

med småprat, vilket kan tyda på att småprat, som handlar om nonsens (Bickmore & 

Cassell, 1999), har påverkat spelaren. Om det är på ett positivt eller negativt sätt är svårt 

att säga. Eftersom att det i studien inte gick att utläsa om deltagarna har småpratat i 

spelet eller inte är det också svårt att dra några slutsatser. 

6.2 Uteblivna resultat 

En av anledningarna till varför mätningarna inte uppnådde önskade resultat kan bero på 

att de båda spelen är för lika. Från början var tanken att endast versionen som innehåller 

småprat skulle innehålla emotioneering men som versionerna ter sig nu är de i stort sett 

identiska vad gäller emotioneering. En annan orsak kan vara att enkäten skulle 

kompletteras med fler frågor angående deltagarnas syn på karaktärerna i spelet. Om data 

hade loggats över hur mycket deltagarna använt sig av småprat i spelet som innehöll 

småprat samt om data hade loggats över vad respektive deltagare även svarade i enkäten 

hade fler slutsatser kring hypotesen förmodligen visat sig. På så sätt hade en jämförelse 

mellan varje deltagares svar kunnat göras och effekten av småprat hade därigenom också 

kunnat styrkas. Att testgruppen var liten bidrog också till att fler slutsatser var svåra att 

nå. 

6.3 Diskussion 

Småprat används flitigt av människor, vare sig det är i möten med nya människor eller i 

sällskap med bästa vänner. Det är ett väldigt bra sätt att inleda en konversation med, för 
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att bryta isen, precis som Bickmore & Cassell (1999) säger. Att sammansmälta småprat 

och spel borde vara en naturlig fortsättning i utvecklandet av spel, framförallt i 

utvecklingen av djupa karaktärer. Eftersom småprat är en så naturlig del av vår kultur är 

det inte mer än rätt att använda småprat för att bryta isar även i virtuella världar. Det ter 

sig som att utvecklingen idag strävar mot att göra spel så realistiska som möjligt grafiskt 

sett. I en intervju av Tim Ingham (2010) nämner utvecklarna av Crysis 2 (2011) ingenting 

om karaktärer och dialog, endast grafiken lyfts fram. Varför då inte sträva mot att göra 

spel så realistiskt som möjligt på ett kulturellt plan, med hur vi umgås och beter oss i nya 

och fortsatta möten med karaktärer. Problemet är dock att småprat kanske inte fungerar 

särskilt bra i vissa genrer, som t ex äventyrsspel. När en spelare befinner sig på en helt 

främmande plats med ett äventyr framför sig, är det förmodligen konstigt att småprata. 

Istället kanske blicken skall vändas mot andra genrer, som inte innehåller lika mycket 

action och fart, t ex rollspel. I rollspel är det mer naturligt att konversera med invånare i 

världen, än vad det är i t ex actionspel. Därför tror jag att småprat kan inlindas på ett mer 

trovärdigt sätt i rollspel, särskilt efter vad mätningarna visade i denna undersökning. Det 

är dock inte bara positivt att spela på känslosträngarna. Film, böcker, tv och på senare år 

dataspel berör människor på sätt som även kan göra ont. Filmer i t ex skräckgenren kan 

påverka en individ på ett sådant starkt sätt så att det kan påverka hans eller hennes sätt 

att leva. Småprat i spel kanske inte kan påverka en individ på ett lika extremt sätt, men 

bör ändå tas i beaktande. Att få reda på otrevliga saker om en NPC som t ex mördat 

någon, kan säkert få människor att må dåligt. Hur man vill skapa NPC:er och hur de ska 

vara mot spelaren skiljer sig självklart beroende på genre. I skräckspel känns det t ex 

naturligt att de flesta NPC:er skall vara otäcka. 

6.4 Framtida arbete 

Ett framtida arbete skulle förmodligen på kort sikt fokusera på att försöka isolera 

småpratet ännu mer i en på kortsiktig ny mätning. Att göra om handlingen i spelet, så att 

det inte är lika äventyrsbetonat, skulle också vara att föredra. Varför spelaren tolkar vissa 

karaktärer som luriga eller falska skulle också behöva utforskas mer, för att se varför 

spelaren tolkar vissa karaktärer som onda trots att ingen karaktär i spelet var ond. 

Dialogen i spelen skulle också omarbetas till det bättre, samt att påstådda buggar skulle 

arbetas bort. Det skulle också vara en god idé att kanske utöka karaktärsgalleriet, för att 

få in ännu mer data att mäta. Den förmodligen största förbättringen som skulle kunna 

göras på kort sikt är att använda sig av fler deltagare i undersökningen. Att även försöka 

få med fler kvinnor är att föredra, för att få det så representativt som möjligt. Att samla in 

data angående vilka svarsalternativ testpersonerna är också av yttersta vikt för att se om 

de har småpratat eller inte. Själva svarsalternativen skulle också ses över. Titta på annan 

forskning kring relationer för att anpassa dem bättre för undersökningen. 

Det skulle vara av intresse att se ett företag göra en mer bred undersökning. Här skulle 

det istället för textbaserade spel vara grafik, för att på så sätt låta spelaren sjunka in i 

världen på ett mer naturligt sätt. Det kanske skulle kännas mer naturligt för spelaren att 

se de karaktärer de pratar med, och inte endast läsa det som sägs, utan också se 

ansiktsuttryck och kroppsrörelser hos den som de för en dialog med. På detta sätt skulle 

också småprat integreras tillsammans med den senaste grafiska tekniken och på så sätt 

kanske också bli en del av den naturliga utvecklingen hos spel. 
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Appendix A  -  Enkätsvar utan småprat 

Kön Man Man Man Man Kvinna 

Hur ofta 

spelar du? 

Några 

dagar/vecka 

Några 

dagar/vecka 

Några 

dagar/vecka 

Jag spelar inte Jag spelar inte 

Vilken typ av 

spel spelar du 

normalt? 

Inget av 

ovanstående 

Rollspel Strategispel First-Person 

Shooter 

Inget av 

ovanstående 

Har du spelat 

textbaserade 

spel innan du 

spelade de 

här? 

Nej Nej Ja Ja Nej 

Har du goda 

kunskaper i 

engelska? 

Ja Ja Ja Ja Sådär 

Jag upplevde 

att Albel var: 

Vänlig Trovärdig, 

Vänlig 

Trovärdig, 

Vänlig, 

Utåtriktad, 

Tillmötesgående 

Intressant, 

Vänlig 

Trovärdig, 

Vänlig, 

Tillmötesgående 

Jag upplevde 

att dialogen 

med Albel var: 

Trovärdig Intressant Intressant Intressant Trovärdig, 

Intressant 

Jag upplevde 

att Sophia var: 

Vänlig Intressant Vänlig, 

Utåtriktad, 

Tillmötesgående 

Trovärdig, 

Intressant 

Vänlig, 

Tillmötesgående 

Jag upplevde 

att dialogen 

med Sophia 

var: 

Trovärdig Meningsfull Inget av 

ovanstående 

Trovärdig, 

Intressant, 

Meningsfull 

Intressant, 

Meningsfull, 

Givande 
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Jag upplevde 

att Fayt var: 

Trovärdig Intressant Intressant, 

Vänlig, 

Utåtriktad, 

Tillmötesgående 

Vänlig, 

Utåtriktad 

Trovärdig, 

Tillmötesgående 

Jag upplevde 

att dialogen 

med Fayt var: 

Inget av 

ovanstående 

Meningsfull, 

Givande 

Trovärdig, 

Underhållande, 

Givande 

Meningsfull Intressant, 

Underhållande 

Jag upplevde 

att Peter var: 

Vänlig Trovärdig, 

Vänlig 

Intressant, 

Vänlig 

Intressant, 

Vänlig 

Trovärdig, 

Vänlig, 

Tillmötesgående 

Jag upplevde 

att dialogen 

med Peter var: 

Givande Trovärdig, 

Underhållande, 

Givande 

Intressant, 

Underhållande 

Underhållande, 

Givande 

Intressant, 

Meningsfull, 

Givande 

Albel är en 

person som 

visar: 

Engagemang Förtroende Engagemang, 

Åtagande 

Framtida 

intentioner 

Åtagande, 

Framtida 

intentioner 

Sophia är en 

person som 

visar: 

Engagemang Engagemang, 

Åtagande 

Engagemang, 

Åtagande 

Framtida 

intentioner 

Engagemang, 

Åtagande 

Fayt är en 

person som 

visar: 

Engagemang Framtida 

intentioner 

Tillförlitlighet, 

Förtroende 

Framtida 

intentioner 

Tillförlitlighet, 

Engagemang 

Peter är en 

person som 

visar: 

Förtroende Tillförlitlighet, 

Förtroende 

Engagemang, 

Förtroende, 

Framtida 

intentioner 

Framtida 

intentioner 

Förtroende, 

Framtida 

intentioner 

Kommentarer:      
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Appendix B  -  Enkätsvar med småprat 

 

Kön Man Kvinna Kvinna Man Man 

Hur ofta 

spelar du? 

Några 

dagar/vecka 

Jag spelar inte Någon 

dag/vecka 

Några 

dagar/vecka 

Varje dag 

Vilken typ av 

spel spelar du 

normalt? 

Strategispel Inget av 

ovanstående 

Rollspel Strategispel Rollspel 

Har du spelat 

textbaserade 

spel innan du 

spelade de 

här? 

Nej Nej Nej Nej Ja 

Har du goda 

kunskaper i 

engelska? 

Ja  Sådär Ja  Ja  Ja  

Jag upplevde 

att Albel var: 

Trovärdig, 

Intressant 

Vänlig, 

Tillmötesgåend

e 

Vänlig Intressant, Vänlig Trovärdig, 

Utåtriktad 

Jag upplevde 

att dialogen 

med Albel var: 

Intressant, 

Underhållande, 

Givande 

Trovärdig, 

Givande 

Intressant, 

Underhålland

e 

Intressant Meningsfull 

Jag upplevde 

att Sophia 

var: 

Lömsk Vänlig, 

Utåtriktad, 

Tillmötesgåend

e 

Inget av 

ovanstående 

Vänlig, 

Tillmötesgående 

Vänlig, 

Tillmötesgåend

e 

Jag 

upplevde 

att dialogen 

med Sophia 

var: 

Intressant Intressant, 

Meningsfull 

Trovärdig Trovärdig, 

Intressant 

Inget av 

ovanstående 
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Jag upplevde 

att Fayt var: 

Vänlig, 

Tillmötesgående 

Utåtriktad, 

Tillmötesgåend

e 

Utåtriktad Vänlig, 

Tillmötesgående 

Inget av 

ovanstående 

Jag upplevde 

att dialogen 

med Fayt var: 

Trovärdig, 

Intressant 

Underhållande, 

Givande 

Meningsfull Intressant, 

Meningsfull 

Inget av 

ovanstående 

Jag upplevde 

att Peter var: 

Vänlig, 

Tillmötesgående 

Trovärdig, 

Vänlig, Lite kall 

konstig Intressant, 

Tillmötesgående 

Inget av 

ovanstående 

Jag upplevde 

att dialogen 

med Peter 

var: 

Trovärdig, 

Intressant, 

Givande 

Meningsfull Intressant Intressant, 

Meningsfull 

Inget av 

ovanstående 

Albel är en 

person som 

visar: 

Tillförlitlighet, 

Åtagande, 

Förtroende 

Åtagande, 

Förtroende 

Framtida 

intentioner 

Tillförlitlighet, 

Förtroende, 

Framtida 

intentioner 

Åtagande, 

Framtida 

intentioner 

Sophia är en 

person som 

visar: 

Engagemang, 

Åtagande 

Tillförlitlighet, 

Åtagande 

Åtagande Engagemang Tillförlitlighet, 

Förtroende 

Fayt är en 

person som 

visar: 

Förtroende, 

Framtida 

intentioner 

Förtroende Åtagande, 

Framtida 

intentioner 

Engagemang Inget av 

ovanstående 

Peter är en 

person som 

visar: 

Förtroende, 

Framtida 

intentioner 

Framtida 

intentioner 

Engagemang Engagemang, 

Förtroende, 

Framtida 

intentioner 

Inget av 

ovanstående 



 

 34 

Kommentarer

: 

Att plötsligt 

infinna sig i en 

händelse kan få 

karaktärerna att 

känna sig 

opålitlig/förrädisk

. Vissa stunder, 

speciellt med 

Sophia, upplevde 

jag att 

karaktärerna som 

jag mötte ville 

sätta dit mig, lura 

mig till något som 

jag inte ville göra. 

I övrig var det 

spännande, trotts 

att jag aldrig hade 

provat det 

tidigare. 

Jag upplevde 

att Peter var lite 

kylig mot mig, 

trots att vi är 

släkt, något jag 

kände lite 

obehag inför. 

Bra språk! Mysig historia 

som ger klara 

bilder över hela 

händelseförloppet

. Aningen svårt 

att känna 

trovärdighet men 

beror troligtvis 

mest på att man 

själv kan säga 

saker med 

onaturligt spritt 

humör (välja 

vänliga svar 

ibland och 

snäsiga ibland 

osv.). GJ though! 

:) 

Vet inte hur väl 

dialogerna 

stämde med 

situationen 

efter grottan då 

dialogen 

verkade flyta på 

av sig självt 

oavsett om jag 

svarade eller 

inte... Detta 

hände flera 

gångerpå olika 

ställen men alla 

precis innan 

grottan. 
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Appendix C  -  Enkät 

Hej, mitt namn är Johannes Larsson och jag läser mitt sista år på högskolan i Skövde. Som 

examensarbete har jag skapat två textbaserade spel som undersöker hur spelare uppfattar 

karaktärer. Undersökningen går ut på att du ska spela ett av dessa spel för att sedan svara på 

en enkät om hur du upplevde spelet. 

 

Klicka på länken nedan för att ladda hem spelet. Undersökningen tar mellan 10-15 min. 

 

Mycket nöje! 

 

http://bhsphp.utb.hb.se/~s103913/jojje/spel2.html 

 

Nedan följer några frågor om dig själv och ditt spelande. 

 

Kön 

[ ] Man 

[ ] Kvinna 

 

Hur ofta spelar du? 

[ ] Varje dag 

[ ] Några dagar/vecka 

[ ] Någon dag/vecka 

[ ] Jag spelar inte 

 

Vilken typ av spel spelar du normalt? 

[ ] Äventyrsspel 

[ ] First-Person Shooter 

[ ] Strategispel 

[ ] Rollspel 

[ ] Inget av ovanstående 
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Har du spelat textbaserade spel innan du spelade det här? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

 

Har du goda kunskaper i engelska? 

[ ] Ja 

[ ] Nej 

[ ] Sådär 

 

Nedan följer några frågor angående karaktärerna i spelet. Du kan välja flera alternativ på 

varje fråga. 

 

Jag upplevde att Albel var: 

Albel var den första karaktären du mötte i spelet. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Vänlig 

[ ] Utåtriktad 

[ ] Tillmötesgående 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Jag upplevde att dialogen med Albel var: 

Albel var den första karaktären du mötte i spelet. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Meningsfull 

[ ] Underhållande 

[ ] Givande 



 

 37 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Albel är en person som visar: 

Albel var den första karaktären du mötte i spelet. 

[ ] Tillförlitlighet 

[ ] Engagemang 

[ ] Åtagande 

[ ] Förtroende 

[ ] Framtida intentioner 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Jag upplevde att Sophia var: 

Sophia arbetade tillsammans med Albel vid vattenfallet. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Vänlig 

[ ] Utåtriktad 

[ ] Tillmötesgående 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Jag upplevde att dialogen med Sophia var: 

Sophia arbetade tillsammans med Albel vid vattenfallet. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Meningsfull 

[ ] Underhållande 

[ ] Givande 
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[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Sophia är en person som visar: 

Sophia arbetade tillsammans med Albel vid vattenfallet. 

[ ] Tillförlitlighet 

[ ] Engagemang 

[ ] Åtagande 

[ ] Förtroende 

[ ] Framtida intentioner 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Jag upplevde att Fayt var: 

Fayt möter dig när du tagit dig igenom väggen i grottan. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Vänlig 

[ ] Utåtriktad 

[ ] Tillmötesgående 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Jag upplevde att dialogen med Fayt var: 

Fayt möter dig när du tagit dig igenom väggen i grottan. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Meningsfull 

[ ] Underhållande 

[ ] Givande 
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[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Fayt är en person som visar: 

Fayt möter dig när du tagit dig igenom väggen i grottan. 

[ ] Tillförlitlighet 

[ ] Engagemang 

[ ] Åtagande 

[ ] Förtroende 

[ ] Framtida intentioner 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Jag upplevde att Peter var: 

Peter är den sista karaktären du möter i spelet. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Vänlig 

[ ] Utåtriktad 

[ ] Tillmötesgående 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Jag upplevde att dialogen med Peter var: 

Peter är den sista karaktären du möter i spelet. 

[ ] Trovärdig 

[ ] Intressant 

[ ] Meningsfull 

[ ] Underhållande 

[ ] Givande 
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[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Peter är en person som visar: 

Peter är den sista karaktären du möter i spelet. 

[ ] Tillförlitlighet 

[ ] Engagemang 

[ ] Åtagande 

[ ] Förtroende 

[ ] Framtida intentioner 

[ ] Inget av ovanstående 

[ ] Övrigt: 

 

Övriga kommentarer: 

 


