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Sammanfattning 
I denna rapport undersöks om röstskådespel i interaktiva medier kan bidra till att karaktärer 

upplevs mer verklighetstrogna samt hur repliker kan skrivas för att bidra till detta. Under-

sökningen är baserad på forskning inom psykologi och lingvistik. Genom att använda 

ett ”Choose-your-own-adventure”-scenario i fyra varianter samt två protokoll undersöks hur 

testpersonerna uppfattar deras karaktär och vilken skillnad röstskådespel gjorde på denna 

uppfattning. Testpersonerna beskriver även hur de upplever röstskådespel i dagens spel 

samt vilken påverkan röstskådespelarna har på deras upplevelse och lockelse till spel. Resul-

taten kunde inte visa konkreta, statistiskt signifikanta skillnader i karaktärsuppfattning mel-

lan spel med eller utan röstskådespelare. Undersökningen kan inte heller visa statistiskt sig-

nifikanta skillnader mellan olika sätt att skriva repliker. 
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1. Introduktion 

Rapportens frågeställning är om röstskådespel kan få karaktärer i interaktiva medier att 

uppfattas som mer trovärdiga jämfört med om de presenteras och interageras enbart via text. 

Rapporten undersöker också hur röstskådespel och skrivna repliker påverkar spelarnas syn 

på spelkaraktärer. Undersökningen och rapporten utgår från hypoteser och teorier baserade 

på forskning inom lingvistik och psykologi. Språkförståelse, språkuppfattning och 

röstidentifiering är några av huvudpunkterna inom den forskning som undersökningen 

grundas på då det möjligtvis kan ge svar på, eller teorier till, varför testpersonerna ger de 

svar de ger. 

Undersökningen innehåller fyra varianter av ett ”Choose your own adventure”-scenario. Två 

av dem har repliker skrivna på ett sätt som explicit och tydligt framför karaktärens känslor 

genom användandet av adverb och adjektiv, medan de andra två har repliker skrivna utan 

dessa. Versionerna undersöktes med och utan röstskådespel vilket resulterade i de fyra olika 

versionerna: adjektivbaserade repliker med och utan röstskådespel, samt icke 

adjektivbaserade repliker med och utan röstskådespel.   

Testpersonerna fick svara på två testformulär efter att de spelat igenom en av de fyra 

versionerna av scenariot. Det var två frågeformulär totalt och de var designade för att samla 

in enbart kvantitativ data, för att så enkelt som möjligt kunna sammanställa den till 

kvantifierbar och jämförbar data. Frågorna i det första formuläret relaterade till scenariot i 

sig, frågorna i det andra formuläret relaterade till testpersonernas uppfattning om 

röstskådespel i allmänhet. 

Slutsatsen är att röstskådespel inte kan bidra till att karaktärer att uppfattas som mer 

verklighetstrogna. Det visades dessutom ingen skillnad i karaktärsuppfattning mellan de två 

typerna av repliker. Testpersonernas svar på det andra formuläret visade dock att 

röstskådespelare kan påverka vilka spel testpersonerna införskaffade, men inte till stor effekt. 



 

2 

2. Bakgrund 

Abelin (2010) undersöker hur känslor uppfattas i talad, språklig interaktion. I 

undersökningen jämförs hur känsloadjektiv gentemot prosodi (accent, rytm och liknande 

företeelser i talat språk) används för att framföra olika känslor givet olika kontext. Sättet vi 

använder prosodi för att uttrycka oss på, påverkar hur andra uppfattar och tolkar de ord vi 

säger och i vissa fall är det ett krav för att kunna förstå meningen i specifika ord (Abelin, 

2010). Abelin tar ordet ”nähä” som exempel. Det kan användas för att uttrycka överraskning, 

men även också som ett sarkastiskt sätt att uttrycka att man redan vet det som sägs till en. 

Två helt olika meningar för ett ord som båda är beroende på hur ordet uttalas. Meningen i 

vissa ord kan inte definieras utan att höra dem uttalas (Abelin, 2010). 

Undersökningen behandlar även adjektiv som används för att beskriva känslor, så som 

glädje eller ilska. Resultaten visar att vissa typer av känslor, bland annat ilska, sällan uttrycks 

genom prosodi, utan oftare genom ordval som beskriver den känslan. Andra typer känslor 

uttrycks oftast genom prosodi, medan vissa andra kunde uttryckas lika väl genom prosodi 

som adjektiv (Abelin, 2010). 

Altarriba och Basnight-Brown (2011) utförde en undersökning där målet var att undersöka 

om det gick att observera en Simoneffekt (Eng: Simon Effect) hos ord som är känsloladdade, 

men inte nödvändigtvis beskriver en specifik känsla. En Simoneffekt är en psykologiterm 

som beskriver hur exempelvis reaktionstid förbättras när det finns en koppling mellan 

stimuli och dess respons. Orden delades in i två kategorier: emotion words, adjektiv eller 

adverb som beskriver en känsla så som glädje, och emotion-laden words, ord som kan vara 

laddade med känslor men som inte explicit är bundna till en viss känsla, så som dröm eller 

haj. Denna uppdelning kan jämföras med den i Abelin (2010), där vissa ord kräver en viss 

form av kontext för att tydliggöra vilka känslor de förmedlar. Senare i denna rapport 

kommer emotion words vara översätt till känsloord och emotion-laden words till 

känsloladdade ord. 

Resultaten visar att ord kan orsaka en Simoneffekt hos testpersonerna, men också att det i 

vissa fall är skillnad på hur stor effekt som produceras, beroende på om det är ett känsloord 

eller ett känsloladdat ord. Negativa känsloord producerade en dubbelt så stor effekt som de 

negativa känsloladdade orden (Altarriba & Basnight-Brown, 2011). I slutet av artikeln läggs 

en teori fram att negativa känsloord möjligen har en renare effekt när de används 

tillsammans med negativa testobjekt, jämfört med känsloladdade ord. Samma effekt 

uppmärksammades inte hos positiva känsloord eller känsloladdade ord. 

I en granskning av Majid (2012) dras slutsatsen att känslor är viktiga för alla olika aspekter 

av språk och att uttryck för känslor är tätt knutet till specifika strukturer inom varje språk. 

Olika former av uttal och ordval skapar uppfattningar om talaren. Exempelvis kan social 

status, attityd och känslotillstånd uppfattas (Majid, 2012). Majid tar även upp vikten av 

känslor och hur de uttrycks i narrativ och dialog. Majid sammanfattar ett stycke från Oatley 

(1992) med följande citat: ”Understanding the emotional significance of events in narrative 

is crucial for understanding characters and motivations, and can help explain key plot 

moments” (Majid, 2012, s. 439). Majid påstår även att karaktärers känslor och tillstånd kan 

utläsas ur längre stycken narrativ. 

Robert M. Krauss och Jennifer S. Pardo (2006) sammanfattar och diskuterar socialpsykologi 
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och språkvetenskap. Socialpsykologin begränsas ofta till språkrepresentationer enbart i text 

och ignorerar aspekten av det talade språket (Krauss & Pardo, 2006). De anser att detta är 

synd då språket består av mycket information som ligger väldigt nära det som 

socialpsykologer studerar (Krauss & Pardo, 2006). Förändringar kan ske i tal beroende på 

interaktionen mellan deltagarna i konversationen, vilket i sin tur påverkas av deras sociala 

kunskap om varandra. Det talade språket påverkas även av en mängd olika faktorer som 

avgör hur det uppfattas och tolkas, så som att det från tillfälle till tillfälle kan variera 

kvalitativt och att det är möjligt för lyssnare som är familjära med talaren att uppfatta dess 

emotionella tillstånd från något så litet som ett ”hej” (Krauss & Pardo, 2006). Detta kan 

återkopplas till Abelin (2010), som diskuterar hur ord kan ha olika betydelser beroende på 

uttal, samt Majid (2012), som skrev om hur mycket information det går att utröna ur uttal 

och ordval, fast ur ett socialpsykologiskt perspektiv. 

Mar och Oatley (2008) diskuterar hur fiktiva narrativ har en större betydelse än bara 

underhållning. De argumenterar att narrativ är en form av simulering av sociala erfarenheter, 

och specificerar det på två specifika sätt. Det första är hur konsumenter av litterära narrativ 

upplever de tankar och känslor som representeras i narrativen. Det kan vara allt från film till 

teater till böcker och alla de narrativen har möjlighet att få publiken att uppleva känslor trots 

att de är medvetna om att det inte är verkligt (Mar & Oatley, 2008). Den andra 

specifikationen är hur narrativ bygger modeller och abstraktioner av sociala normer och 

världar, som mediakonsumenterna tar del av. I artikeln läggs det också fram hur 

abstraktionerna av det sociala som görs av narrativen är en nödvändig simplifiering som 

innebär att författaren av narrativet måste välja precis vad som skall representeras och vad 

som skall exkluderas. Detta för att verkligheten inte går att kopiera in i ett narrativ, 

verkligheten är för komplicerad och detaljerad (Mar & Oatley, 2008). Det beskrivs även hur 

konsumenter av narrativ måste vara villiga att projicera sig själva in i narrativet för att förstå 

vad karaktärerna känner och tycker. Genom detta uppnås något som kan liknas vid den 

immersion Cronin (2008) diskuterar. Detta beskrivs vidare i kapitel 2.1. 

2.1 Röster och skådespel 

”We can expect a typicality-based neural sharpening mechanism for voices similar to that 

found for faces.” (Andics, McQueen, Petersson, Gál, Rudas & Vidnýanszky , 2010, s. 1529). I 

en undersökning om röstigenkänning, utförd av Andics et al. (2010), diskuteras hur hjärnan 

uppfattar och identifierar röster. Resultaten visar att deras teori att röstigenkänning liknar 

ansiktsigenkänning stämmer till viss grad. Testpersonerna adapterade väl deras uppfattning 

om vad som var den riktiga rösten i testerna beroende på ändringar i de stimuli de testades 

på. Slutsatsen är att liksom med ansiktsigenkänning behöver de neurala representationerna 

hjärnan sparar av röster ha en hög nivå av plasticitet för effektivt kunna identifieras. Med 

andra ord behöver hjärnan ha marginaler för vad den identifierar som en persons röst då 

flertalet faktorer kan påverka hur en persons röst låter. Hade detta inte varit sant hade 

hjärnan endast kunna känna igen röster som låter exakt likadant som när representationen 

av dem sparades för första gången. 

Fuchs, Meuret, Thiel, Täschner, Dietz och Gelbrich (2009) genomförde en undersökning om 

hur sånglektioner och röstträning påverkade personers uppfattning av deras egen röst samt 

kontrollen de hade över förmågan att manipulera sin röst. Resultaten visade att om 

testpersonerna genomgick röstträning och tänjning av rösten via sånglektioner, utvecklade 

de bättre uppfattning av sin röst samt större kontroll över hur de kunde använda den. 
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Undersökningen visade även att ålder är en viktig faktor, då äldre deltagare gjorde bättre 

ifrån sig på testerna jämfört med de yngre. Det visade sig också att kön har en påverkan på 

resultatet: de manliga testpersonerna gjorde bättre ifrån sig än de kvinnliga. 

Cronin (2008) skriver om hur presidenter och politiker, på samma sätt som skådespelare, 
använder sig av skådespel för att vinna folkets förtroende. Enligt Cronin är det viktigt att 
talaren, och då även skådespelare, kan ge ett så övertygande framförande att publiken 
fokuserar på det helt och hållet. På så sätt skapas immersion, vilket Cronin beskriver på 
följande sätt: 

When you step into a darkened movie theater, or attend a play, you knowingly 
step away from real life. Literary critics speak of what happens when you step 
away from real life as “suspending disbelief”. To be entertained by a film or 
play or novel, one willingly suspends one's skepticism – at least for a while. If 
one is constantly saying – “that's unrealistic,” “that's too co-incidental,” “that 
just couldn't happen,” then one cannot enter into the drama of the conflict and 
the terror or the joy the plot may bring. Whether it is Romeo and Juliet, 
Cinderella or Harry Potter, one needs to suspend disbelief and go along with 
the narrative and the characters experiences in order to experience the 
emotions and enjoy it. (Cronin, 2008, s. 460) 

Immersion i sig är ett stadie som uppnås av publiken då de är villiga att förbise aspekter av 
framförandet och narrativet de annars hade haft svårt att tro på. Detta är ett mycket 
önskvärt stadie att uppnå hos publiken och det är ett direkt resultat av hur bra skådespeleriet 
är (Cronin, 2008). 

2.2 Röstskådespel i interaktiva medier 

I en intervju med internettidsskriften Kotaku uttrycker sig författaren Tom Bissell (Cohen, 

2011) negativt till frågan om kända röstskådespelare i spel bör få samma status som kända 

skådespelare inom film och teater. Han argumenterar följande: ”The kinds of big, bold, 

emotional storytelling moments that traditional, authored drama lives by—and that actors 

live to perform—doesn't have an obvious place in video games.” (Cohen, 2011). Att 

röstskådespelare och bra skriven handling kan göra spelen bättre och mer underhållande är 

dock något han anser vara sanning, men den poäng han vill få fram är att skådespel i sig 

aldrig kommer vara huvudpunkten inom spelindustrin. Bissell lägger fram följande 

argument för att stödja sin ståndpunkt: "Developers are doing all the front-end work and all 

the back-end work and all the other work. There's very little that makes a video-game voice 

actor absolutely essential to the process.” (Cohen, 2011) 

Bissell själv tror inte att röstskådespelare i spel kommer nå den status som de anonyma 

skådespelarna under stumfilmstiden, då stjärnstatusen hos skådespelare började ta fart och 

påverka vilka filmer som sålde bra, men säger trots det att hans val av spelinköp har vid 

tillfällen påverkats av de röstskådespelare som medverkar i just det spelet. Bissell har skrivit 

mycket om spel och media och fått ta emot priser för sina böcker. Därför anser jag att hans 

tankar och åsikter är värda att tas med i rapporten, trots att de inte är grundade i forskning 

eller undersökningar. Hans åsikter, trots att de är till stor del negativa till modernt 

röstskådespel i spel, är relevanta till rapportens frågeställning då de sätter upp ett argument 

som kan diskuteras och jämföras med observationer och resultat från undersökningen. 

Ian Adams, Content Designer på Z2Live, har skrivit en artikel på Gamasutra med tips på hur 

han, med sina år av erfarenhet i branschen, anser att författare till spel kan förbättra hur de 

skriver dialog till spel. Tidigt i artikeln påstår Adams (2012) att spelare ofta är villiga att 
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skippa dialog och berättande sekvenser för att kunna komma till spelandet i sig. Han 

argumenterar även att berättande i spel i allmänhet inte hanteras på det sätt som andra 

medier lyckas göra: 

The constraints of forthcoming translation, the desire to keep things short, 
bad voice acting, the desire to give agency back to the player, all of these lead 
to a world where the most basic rules of storytelling are dropped in favor of 
characters just saying exposition. (Adams, 2012) 

Adams artikel går vidare med att lista upp sex olika tips på hur en designer kan gå till väga 
för att skriva dialog specifikt anpassad till spelmediet. Adams anser det viktigt att undvika 
karaktärer vars dialog enbart består av exposition om spelvärlden, ämnat att förklara för 
spelaren. Det är viktigare att skriva repliker som bidrar till dialogen mellan karaktärerna. 
(Adams, 2012). Ett av hans tips, som kommer vara relevant i undersökningen, är att repliker 
bör hållas så korta som möjligt och att all exposition helst ska slås ihop med andra repliker 
för att inte stå ut lika mycket (Adams, 2012).  Kort sammanfattat är Adams sex olika tips som 
följer: skriv inte bara skämt, lär känna dina karaktärer samt vad de vill, håll dialogen kort 
och koncis, var inte rädd för att inte vara humoristisk, fundera alltid på om dialogen låter 
trovärdig som något en riktig människa hade sagt samt slutligen att sluta använda ordvitsar. 

2.3 Terminologi 

I rapporten används vissa uttryck vars kontextuella betydelse inte nödvändigtvis är självklar. 
Karaktärsuppfattning används i rapporten som ett samlingsord för testpersonernas 
uppfattning av karaktärers emotionella tillstånd, sociala status och om testpersonerna 
upplevde att karaktären betedde sig trovärdigt givet de olika situationerna. 
Karaktärsuppfattning kommer i den här rapporten inte inkludera karaktärens personlighet 
då den påverkas och till viss del skapas av spelarens val och då inte kommer vara densamma 
för alla testpersoner. 

Replikerna som skrivits till undersökningens prototyper har delats in i två kategorier baserat 
på hur de presenterar karaktärens känslor och status: explicita och implicita. Explicita 
repliker är repliker där karaktärens känslor och reaktioner står nerskrivna i replikerna, ofta 
genom de typer av ord som Altarriba och Basnight-Brown (2011) beskriver som känsloord. 
Dessa repliker förlitar sig mindre på skådespelet och kontexten för att få fram vad 
karaktären tycker och tänker. Med implicita repliker menas istället att känslorna karaktären 
uttrycker inte är skrivna i replikerna, de får istället tolkas fram genom skådespeleriet och 
kontexten i vilken de sägs, så som Majid (2012) skriver att det kan utrönas. De kommer 
använda sig av de typer av ord som Abelin (2010) tar upp, ord som är svåra om inte omöjliga 
att tolka utan att de hörs sägas. Kort sammanfattat består de explicita replikerna av många 
adjektiv och adverb för att beskriva karaktärens känslor, men de implicta replikerna inte gör 
det. Exempel på skillnaden mellan dem kan vara följande ”I'm scared, I don't want to stay 
here” som en explicit replik, då den använder adjektivet ”scared”. Den implicita 
motsvarigheten hade exempelvis kunnat vara ”I've got a bad feeling about this, let's go”. De 
förmedlar samma känsla hos karaktären. Något är fel och den vill inte stanna där, men den 
explicita repliken säger bokstavligt talat vad karaktären känner, medan den implicita inte 
uttrycker känslorna lika tydligt. 

Ett ”Choose your own adventure” spel eller scenario är en form av interaktivt berättande där 
den som spelar blir presenterad för olika situationer som dess karaktär befinner sig i. 
Spelaren får sedan göra olika val som påverkar vad som händer i berättelsen och vad 
karaktären råkar ut för. De påminner på så sätt om textbaserade äventyrsdatorspel och 
visual novels, se figurerna på nästa sida. 
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Figur 1: Skärmdump från spelet Zork I (Infocom, 1981) tagen från Wikipedia som visar hur 
spelet spelas. 

 

Figur 2: Självtagen skärmdump från Princess Battles (Nekomura Games, 2013), en visual 
novel, som visar olika val spelaren kan välja. 
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3. Problemformulering 

Kan röstskådespel förbättra spelares karaktärsuppfattning? 

Undersökningens huvudsakliga mål var att få svar på om röstskådespel i interaktiva medier 

kan ge spelare en bättre uppfattning om deras karaktärer. Det undersöktes även om spelare 

ansåg röstskådespel relevant i spel då det finns personer, exempelvis Bissell (2011), som 

argumenterar för att det inte är en nödvändig komponent i moderna spel. 

En aspekt av skrivande som också har undersökts är vilken av de två typerna av repliker som 

är mest effektiv för att främja karaktärsuppfattning samt röstskådespel. Är det de explicita 

replikerna som använder tydliga adjektiv och adverb för att beskriva känslor hor karaktären, 

eller är det de implicita replikerna som låter spelarna tolka känslorna? Adams (2012) 

argumenterar för korta koncisa dialoger där förkunskap om karaktären ger kontext för vad 

som sägs för att undvika långa monologer med exposition, men hans artikel är inte av 

vetenskaplig natur och kan mycket väl visas ha fel. Detta är relevant att undersöka för om det 

visar sig att röstskådespel positivt påverkar uppfattningen av karaktärer, kan detta bilda en 

grund till hur repliker och dialoger i interaktiva medier bör vara skrivna för att utnyttja detta 

till så stor grad som möjligt. 

Undersökningens hypotes är att i en miljö utan röstskådespel kommer de längre, explicita 

replikerna ge bättre karaktärsuppfattning och bättre respons hos testpersonerna jämfört 

med de kortare, implicita replikerna. Hypotesen grundar sig på att testpersonerna enbart har 

två andra källor att utröna karaktärernas emotionella stadium via. Det är det tidigare 

narrativet (Majid, 2012) samt kontexten för varje enskild situation i prototypen. De implicita 

replikerna kommer, enligt hypotesen, inte ge lika bra karaktärsuppfattning i en 

skådespelarlös miljö eftersom de kommer innehålla ord som är svårtolkade utan specifikt 

uttal (Abelin, 2010). 

I miljöer med röstskådespel är hypotesen att de kortare, implicita replikerna kommer att ge 

en bättre respons från testpersonerna, då skådespelet kan väga upp för den förlorade 

explicita expositionen, så som Krauss och Pardo (2006) resonerar, samt bygga upp en bättre 

immersion (Cronin, 2008). I miljöer med röstskådespel kan det teoretiseras att de långa, 

explicita replikerna kommer upplevas som otroliga och inte något en verklig person hade 

kunnat säga. Detta är attributerat till att de känsloadjektiv som kommer finnas i de explicita 

replikerna kan uppfattas som opassande när de uttrycks via prosodi (Abelin, 2010). De 

explicita replikerna kommer på så sätt, enligt min hypotes, riskera att bryta testpersonernas 

immersion. 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen skedde via fyra versioner av ett digitalt ”Choose your own adventure”-

scenario med text och repliker skrivna på engelska. Totalt deltog 40 testpersoner i 

undersökningen, 10 per version av scenariot. Testpersonerna valdes på plats på Högskolan i 

Skövde utefter bekvämligshetsurval under en period på fyra dagar. 

Testpersonerna fick göra val om hur deras karaktär skulle bete sig givet de olika situationer 

som karaktären fann sig i. Valen som testpersonerna hade tillgängliga vid varje situation var 

att låta karaktären agera passivt och försöka tona ner konflikten, eller agera aggressivt och 

eskalera konflikten, eller agera neutralt och försöka undvika att rubba konflikten. Dessa tre 
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alternativ valdes tidigt i framtagandet av produkten då det ansågs vara enkelt att förstå 

innebörden i dem, samt att det var tillräcklig skillnad mellan dem för att kunna skriva 

repliker med tydliga känslomässiga skillnader. Scenariona bestod enbart av svart text på vit 

bakgrund, med röstskådespel för testpersonernas karaktär i två av versionerna. 

Testpersonerna fick, innan testet började, välja om deras karaktär skulle vara man eller 

kvinna, men det hade ingen påverkan på de skrivna replikerna i scenariona. 

Scenariona börjar med att testpersonerna presenteras för den introducerande situation deras 

karaktär befinner sig i. Testpersonerna har sedan tre val för hur hans eller hennes karaktär 

skall reagera på denna situation. Efter testpersonen gjort sitt val spelas karaktärens reaktion 

upp och scenariot går vidare till nästa situation med medföljande val. Detta mönster följs 

tills hela scenariot är slut. 

Det som skiljer versionerna av scenariot åt är karaktärens repliker. I två av scenariona har 

karaktären implicita, korta repliker, baserat på det som Adams (2012) argumenterar. Dessa 

är huvudsakligen uppbyggda av fler känsloladdade ord än känsloord (Altarriba & Basnight-

Brown, 2011). I de två andra versionerna av scenariot har karaktären längre, mer explicita 

repliker som använder sig av känsloord för att framföra huvudpunkten i de val 

testpersonerna gjort. 

De fyra scenarioversionerna varierar två variabler mellan sig, röstskådespel samt explicita 

repliker. På så sätt finns det de följande fyra versionerna: med röstskådespel och explicita 

repliker, med röstskådespel och utan explicita repliker, utan röstskådespel och med explicita 

repliker samt utan röstskådespel eller explicita repliker. 

3.1.1 Utvärdering 
Varje testperson fick testa enbart ett av de fyra möjliga testscenariona och problemet 

utvärderades med hjälp av kvantitativa undersökningar där testpersonerna fick svara på 

frågor om karaktärsuppfattningen och hur karaktärens responser till valen upplevdes. 

Frågorna besvarades antingen via skalor från 1 till 10, där 1 motsvarar minsta möjliga betyg 

och 10 motsvarar högsta möjliga betyg. Exempelvis, på en fråga om hur trovärdigt en 

karaktär betedde sig skulle 1 motsvara att den inte upplevdes trovärdig alls och 10 skulle 

innebära att den upplevdes som helt trovärdig. Detta upplägg användes för att kunna få 

resultat som var enkelt kvantifierbara och jämförbara (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2002). 

Testpersonerna fick sedan svara på ännu en kvantitativt uppbyggd enkät om hur de upplever 

röstskådespel i spel, för att få en övergripande blick på hur deras uppfattning är om 

röstskådespel i allmänhet. Vissa frågor i den delen använde dock ett annat upplägg, med 

multipla, icke kvantifierbara val, exempelvis vad testpersonerna ansåg vara det viktigaste i 

valet mellan bra skriven dialog och bra röstskådespel. Resultaten från denna andra enkät 

jämfördes med resultaten från den första enkäten för att undersöka om uppfattningen av 

scenariona och röstskådespelet i undersökningen skilde sig från hur testpersonerna 

upplevde dem i redan utgivna spel. 

Det första formuläret (Se ”Formulär\Testformulär_Projekt.odt”) innehåller frågor om hur 

väl testpersonerna upplever trovärdigheten hos karaktären, hur väl deras val matchas av 

karaktärens respons samt hur mycket av karaktärens karaktärsdrag de uppfattar. Om 

resultaten visade på en skillnad i karaktärsuppfattningen mellan testerna kunde det då 

argumenteras att röstskådespelet hade påverkan. Slutsatserna skulle komma att vara 
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beroende av hur karaktärsuppfattningen skilde sig åt. Om testerna med röstskådespel visade 

på en högre trovärdighet samt mer precis uppfattning om karaktärsdragen hos 

testpersonernas karaktär skulle det finnas grund att argumentera att röstskådespel kan ge en 

bättre karaktärsuppfattning jämfört med interaktiva medier utan. Om resultaten visade 

motsatt skulle det även där tyda på att röstskådespel hade en påverkan, fast då en negativ. 

Om resultaten var jämlika mellan testerna med och utan röstskådespel kunde resultaten 

användas för att argumentera att röstskådespel inte märkbart påverkar 

karaktärsuppfattningen hos testpersonerna. 

Det andra formuläret, med fokus på den allmänna uppfattningen av röstskådespel i spel 

(Se ”Formulär\Testformulär_Röstskådespel.odt”), innehåller frågor om hur testpersonerna 

upplever kvalitén och betydelsen av röstskådespel. Frågorna behandlar om den upplevda 

kvalitén påverkas av språkkunskap samt om, och i så fall hur, röstskådespel påverkar deras 

upplevelse av spel. Dessa frågor var till för att svara på hur viktigt röstskådespel är och hur 

det påverkar upplevelsen av spelen i helhet. Om resultaten från detta formulär visade på att 

testpersonerna inte anser röstskådespel viktigt, att det inte påverkar deras införskaffande av 

spel, kan det användas för att argumentera för det som Bissell (Cohen, 2011) påstår, att 

röstskådespelare i spel inte bör ha den stjärnstatus som filmskådespelare kan uppnå. 

Resultaten från båda formulären kan knytas ihop för att hitta samband och dra slutsatser. 

Exempelvis, om testpersonerna anser att dåligt röstskådespel är mer riskabelt än vad bra 

röstskådespel är belönande, samt att data från det första formuläret visar på att 

röstskådespel kan ha en negativ påverkan på karaktärsuppfattning, bör man vara försiktig 

om man bestämmer sig för att ha med röstskådespel i sitt spel.  

Eftersom de data som söktes handlade om testpersonernas subjektiva uppfattning om olika 

aspekter av scenariot blev en viktig del av sammanställningen att kunna presentera data på 

ett så objektivt och jämförbart sätt som möjligt. Det ger möjlighet att kunna söka samband 

mellan resultaten för de olika testscenariona (Østbye et al., 2002). Detta för att testet 

ämnade undersöka ett så pass subjektivt ämne, då testpersonernas svar i slutändan kom att 

baseras enbart på vad de själva tyckte och ansåg. Användandet av en kvantitativ metod 

gjorde på så sätt att testpersonernas subjektiva åsikter kunde sammanställas till enkelt 

kvantifierbara, objektiva siffror som jämfördes och mättes mot varandra på ett smidigare 

sätt än exempelvis kvalitativa intervjuer med givna frågor (Østbye et al., 2002). För att 

minimera slumpfaktorn i resultaten var målet att inkludera så många testpersoner som 

möjligt inom de givna tidsramarna. De 40 testpersoner som deltog gav användbar data, men 

ett större antal testpersoner, närmare 80 eller 100, hade varit att föredra för att kunna dra 

tydligare slutsatser och få bättre grunder att argumentera med. Med ett större urval av 

testpersoner minskar även risken att de representerade åsikterna hos testpersonerna i 

undersökningen är en egentlig minoritet vars åsikter inte är generaliserbara (Østbye et al., 

2002). 

Rolltillsättningen för den manliga röstskådespelaren samt den kvinnliga röstskådespelaren 

spelade också stor roll. De behövde vara så jämna som möjligt i skicklighet samt hålla en hög 

kvalitativ nivå på deras skådespel för att det skulle ha så liten påverkan på resultatet som 

möjligt. Där kom undersökningen som Fuchs et al. (2009) utförde till hjälp, då dess resultat 

visar att personer med professionell träning har bättre kontroll över sin röst. De 

skådespelare som användes i detta projekt hade alla haft sådan träning, samt haft 

professionella roller. Detta kan ses som en garanti att de var skickliga nog att utföra arbetet 

på sådant sätt att det inte blir en faktor i undersökningens slutdata. 
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Slutdata, sammansatt av resultat från enkäterna, skulle visa på möjliga skillnader i 

karaktärsuppfattning mellan de scenarion som hade röstskådespel och de utan, samt mellan 

de två olika typerna av repliker. Sammanställningen planerades utefter följande modell: om 

det inte var någon väsentlig skillnad eller om de scenarion utan röstskådespel hade en bättre 

respons på hur testpersonerna uppfattade karaktärerna kan man argumentera att 

röstskådespel möjligtvis inte är värt kostnaden i interaktiva medier. Data skulle även visa 

vilken typ av repliker som fungerade bäst med respektive utan röstskådespel samt vilken av 

de två scenarioversionerna som gav bäst karaktärsuppfattning.  Detta resultat skulle vara 

mest relevant om det visar sig att röstskådespel ger bättre karaktärsuppfattning än 

scenariona utan, då det kan användas för att anpassa skrivandet i spel så att det 

kompletterar röstskådespelet så effektivt som möjligt. 

Data var planerad att även kunna visa på möjliga skillnader i uppfattning av karaktärer 

mellan könen, vilket i sin tur då kunde användas för att argumentera för hur vissa typer av 

repliker eller karaktärer kan användas för att få en bättre respons hos bland annat en 

könspecifierad målgrupp. 

3.2 Avgränsningar 

Röstskådespel används olika mycket och på olika sätt i olika spelgenrer. Exempelvis kan 

skillnader ses mellan dialogtunga spel så som Dragon Age: Origins (Bioware Edmonton, 

2009) med timtal av dialog för varje enskild karaktär och fightingspel som Soul Calibur 5 

(Project Soul, 2012) där majoriteten av röstskådespeleriet består av korta one-liners och 

stridsljud, och karaktärernas personlighet och känslor presenteras i korta meningar innan 

och efter strider. I sammanställningen av undersökningens data avgränsades den från att 

analysera dessa skillnader och vilken påverkan de kan ha haft på testpersonernas 

uppfattning och svar. 

En variant av röstskådespel som skulle kunna testats är talsyntes, vilket hade kunnat ge en 

bild av hur röster utan skådespelsinslag påverkar karaktärsuppfattning. Detta tas inte med i 

undersökningen på grund av den extra tid och antal testpersoner som hade gått åt till att 

undersöka det. Det skapades inte heller ett testscenario som använder en kombination av 

implicita och explicita repliker, återigen på grund av tidsbrist. På så sätt testade 

undersökningen bara extremerna i frågan: med eller utan mänskligt röstskådespel samt 

explicita eller implicita repliker. 

Att utföra testerna via ett ”Choose your own adventure”-scenario gjorde att de testas genom 

ett interaktivt media som efterliknar strukturen hos dialogsystem i olika spel, exempelvis 

Dragon Age: Origins (Bioware Edmonton, 2009) och Dust: An Elysian Tail (Humble Hearts, 

2012). Prototypen som skapades inkluderade dock inte mycket av det som är standard i 

moderna spel, så som grafik, musik eller ljudeffekter. Detta var en medveten avgränsning 

som lät undersökningen fokusera helt på replikerna och röstskådespelet, för att tydligare se 

hur de två aspekterna påverkar varandra. 

3.3 Problematisering 

Prototypen som användes i undersökningen saknade som tidigare nämnt många aspekter av 

spel för att fokusera på texten och röstskådespelet. Detta medför en risk att resultaten från 

testerna inte är helt applicerbara på riktiga spel. Exempelvis kan spel utan röstskådespel visa 

karaktärers känslor via ansiktsuttryck eller andra grafiska aspekter samt även via inslag av 
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känslosam musik och ljudeffekter. Eftersom prototypen är avgränsad från detta får 

röstskådespel en jämförelsevis större roll i presentationen av karaktärens känslor. Det som 

Bissell (Cohen, 2011) argumenterade, att röstskådespel bara är en liten del i det hela när det 

kommer till spel, är på så sätt inte applicerbart på denna prototyp. Därför kan man 

teoretisera att skillnaden mellan att ha eller att inte ha röstskådespel kommer ha en större 

effekt i denna undersökning jämfört med om samma undersökning hade gjorts med ett mer 

komplett spel. Det är också osäkert hur den immersion Cronin (2008) skriver om kommer 

upplevas i en miljö med varken skådespel eller en grafisk representation av huvudkaraktären. 

I och med att röstskådespel är en så stor del av denna undersökning var det viktigt att 

röstskådespelarna som rollsattes hade meriter nog att garantera ett bra framförande. Som 

tidigare nämnts blev undersökningen av Fuchs et al. (2009) viktig för att värdera om 

skådespelarna har haft den typ av träning som ökar kontrollen över deras röster. Jag var 

personligen ansvarig för vilka skådespelare som valdes ut och den regi och respons som gavs 

på det material de lämnade in. För att garantera så bra kvalité som möjligt kontaktades 

enbart skådespelare som varit med i professionella produktioner så som spel och serier. Jag 

tog mig an rollen som regissör för den här undersökningen då jag har fyra års erfarenhet av 

röstskådespel, har varit med och spelat in röster till spel, exempelvis Princess Battles 

(Nekomura Games, 2013) och Krater (Fatshark, 2012), samt hjälpt studentprojekt och 

indiespel med rolltillsättning i mer än ett år. En stor risk med att använda röstskådespelare 

är att de kan dra sig ur projektet innan de lämnat in allt inspelat material. Rolltillsättningen 

skedde i tidigt stadium för att ge tid att hitta nya skådespelare om detta inträffade. 

Trots att en kvantitativ metod valdes för att objektivt sammanställa resultat och data från 

undersökningen och för att ge lätt kvantifierbar data finns det nackdelar med att bara 

använda sig av den typen av metod. I och med att testpersonerna bara svarar i siffror på en 

skala kan undersökningen inte få ut motivationen till varför testpersonerna svarade på de 

sätt de gjorde. Detta är en medveten nackdel till undersökningens val av metod. Anledningen 

till att den valdes trots detta är att målet med undersökningen är att få ut så mycket objektiv 

och kvantifierbar data som möjligt, och all tid som läggs på kvalitativ data är i detta fall tid 

som kunde lagts på mera kvantitativ data. Eftersom målet med undersökningen var att se om 

röstskådespel kan förbättra karaktärsuppfattning är det viktigare att få mer data som visar 

på om det stämmer eller inte, snarare än data som visar på varför. 
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4. Projektbeskrivning 

Den produkt som utvecklades under detta projekt var ett choose-your-own-adventure 

scenario satt i en modern, verklighetstrogen värld. Storyn i scenariot handlar om att 

huvudkaraktären blir utsatt för ett rånförsök på väg hem från jobbet och skall försöka ta sig 

ur situationen. Testpersonerna som fick spela scenariot gjorde en serie val som påverkade 

hur karaktären reagerade och hur storyn utvecklades. 

Totalt finns sju stycken situationer i scenariot, varav de sex första är valsituationer. Den 

första valsituationen är en introduktion och är samma för alla testpersoner, oavsett om de 

blev tilldelade en explicit eller implicit skriven version. Vid varje valsituation fick 

testpersonen ett val om hur deras karaktär skulle agera i följande situation. Valen de kunde 

välja mellan var att ha deras karaktär agera aggressivt, neutralt eller passivt. För varje 

situation efter den första finns det tre olika variationer av situationerna som kan presenteras 

för testpersonen: en där karaktären agerar aggressivt, en där karaktären agerar neutralt och 

en där karaktären agerar passivt. Dessa spelades upp beroende på vilket val testpersonen 

gjorde i föregående valsituation. Den sjunde och sista situationen är avslutningen på 

scenariot och erbjuder därför inget val. 

Scenariot togs fram med hjälp av OpenOffice Impress (Apache Software Foundation, 2011) 

och totalt finns det fyra variationer av scenariot. Två skrivna med identiska explicita repliker 

och två skrivna med identiska implicita repliker. En av de implicita versionerna och en av de 

explicita versionerna testas utan röstskådespel, de resterande två testas med röstskådespel. 

Detta görs för att i undersökningen kunna observera skillnader i testpersonernas uppfattning 

av karaktären med och utan röst, samt mellan de två olika typerna av repliker. 

Figur 3: Skärmdump av arbetsytan i OpenOffice Impress (Apache Software Foundation, 

2011) som visar ett av de Aggressiva stegen från den Implicita varianten av scenariot, med 

medhörande ljudfil, samt de tre möjliga valen. 

Projektet utvärderades med hjälp av två stycken utvärderingsformulär, ett med frågor 
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relaterade till scenariot och ett med frågor relaterade till testpersonens allmänna upplevelse 

av röstskådespel i spel. Anledningen till det är för att utvärdera både om röstskådespelet i 

prototyperna påverkade karaktärsuppfattning samt vad testpersonerna ansåg om 

röstskådespel i allmänhet och hur det används i spel idag. På så sätt fås en 

helhetsuppfattning om hur resultaten från scenariot relaterade till testpersonernas åsikter 

om röstskådespel i allmänhet. 

4.1 Progression 

Det första designbeslut som togs i projektet var att det skulle vara på engelska. Detta val 

gjordes för att majoriteten av storsäljande spel i dagens spelindustri är på engelska, och 

projektet ämnade reflektera detta. Att det engelska språket används underlättade även för 

rolltillsättningen då alla de kontakter som fanns tillgängliga att spela rollerna i scenariot var 

engelskspråkiga. 

Första steget i framtagandet av projektets testprodukt var att välja vilket program som skulle 

användas för att producera produkten. Det första utkastet var en pappersprototyp där 

replikerna skulle spelas upp separat på en bärbar dator när det var dags för en ny replik. 

Detta visade sig snabbt vara undermåligt då det krävde konstant koll på vilka val 

testpersonerna gjorde och vilket papper som skulle visas fram vid rätt tillfälle varje gång 

testpersonen gjorde ett val. Risken fanns att det skulle hindra testpersonerna från att 

genomföra undersökningen i deras eget tempo och ett misstag från testledaren kunde leda 

till att testpersonerna blev visade fel papper eller att fel ljudfil spelades upp. Det skulle 

riskera att negativt påverka testpersonernas immersion (Cronin, 2008).  

Jämfört med det lät en digital prototyp mycket mer riskfritt. Programmen Novelty (Benerdal, 

2008) samt Game Maker: Studio (YoYo Games, 2011) testades men övergavs på grund av 

problem och buggar som försenade och försvårade utvecklingen av produkten. I Novelty 

upptäcktes ett fel som gjorde att det inte gick att skapa valmenyer för de val som 

testpersonerna skulle behöva göra, vilket försvårade konstruktionen av en passande prototyp 

med den nivå av interaktivitet som krävdes av produkten. Game Maker: Studio valdes bort 

då det saknades erfarenhet att effektivt använda sig av programmets funktioner för att skapa 

den produkt som krävdes. Istället valdes OpenOffice Impress, som inte var lika avancerat 

men enklare att använda. Slutprodukten hade kunnat bli mer välanpassad och bättre 

optimerad om något av de andra programmen hade använts, men alla funktioner som 

behövdes fanns i OpenOffice Impress och produkten kunde tas fram utan tydliga fel eller 

buggar. 

Det moderna, verklighetsbaserade scenariot valdes för att det skulle bli enklare för 

testpersonerna att kunna relatera till karaktären och det som sker. Ett helt fiktivt, mer 

fantasi-baserat scenario var tänkt att användas, men baserat på hur användare av media 

upplever känslor som stämmer överens med de som presenteras i mediet (Mar & Oatley, 

2008) valdes istället det mer verklighetsbaserade scenariot. Detta för att det presenterade 

känslor som oftare kan förekomma i verkliga livet. Att använda ett verklighetsbaserat och 

mer verklighetsförankrat scenario gjorde även att det blev enklare att modellera och 

abstrahera sociala normer i scenariot i stil med vad Mar och Oatley (2008) beskriver. Detta 

gjorde att testpersonerna kunde basera sin karaktärsuppfattning på verkliga sociala normer 

de redan är vana vid, istället för att behöva leva sig in i hur det borde fungera i en helt fiktiv 

värld. Om skådespelet hade en sådan kvalité att det lät testpersonerna uppleva immersion 
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(Cronin, 2008) skulle ett fantasi-baserat scenario kunna fungera, men då projektets 

problemformulering handlade om hur verklighetstrogen karaktären upplevs var även det ett 

argument för att istället använda ett mer verklighetsförankrat scenario. 

Valet av story till scenariot, att karaktären blir rånad, var en av många tidiga utkast. Några av 

de alternativ som inte användes var en lönediskussion på jobbet, ett möte med en gammal 

vän och ett argument med en irriterande kassör. Till slut valdes rånet på grund av den bredd 

av känslor som kunde visas i de olika valen, från ilskan och desperationen i de aggressiva 

situationerna till förvåningen och rädslan i de passiva. Detta ledde till att skillnaderna 

mellan de explicita och implicita replikerna kunde testas på fler olika känslor och då mer 

pålitligt visa vilka typer av känslor som passar bättre med eller utan känsloord (Altarriba & 

Basnight-Brown, 2011). 

Antalet val var redan från början tänkt att vara tre. Två ytterligheter, de aggressiva och de 

passiva valen, samt val som representerade en medelpunkt mellan de två, de neutrala valen. 

Det var dock först tänkt att varje val skulle utvecklas till ett träd av val, istället för den mer 

linjära formen som scenariot sedan fick. Detta var tvunget att kapas på grund av bristande 

tid och på grund av att ett mer utvecklat träd av olika, unika val i grunden inte hjälpte att 

svara på undersökningens problemformulering. Det hade resulterat i arbetstid spenderat på 

material som inte skulle ge något konkret till undersökningen. 

De explicita replikerna skrevs först, tillsammans med den beskrivande texten av vad som 

sker. Detta gjordes med hjälp av känsloord för att ge en tydlig bild av exakt vilka känslor som 

skall representeras i varje variation av varje steg i scenariot. När alla de explicita replikerna 

var färdigskrivna togs majoriteten av alla känsloord bort och replikerna skrevs om kortare, 

som Adams (2012) argumenterar för att de bör skrivas. Fokus är att koncist kunna förmedla 

samma känslor som i de explicita replikerna. Dessa blev de implicita replikerna. Eftersom 

det enda som skiljde de två versionerna åt var replikerna kunde den beskrivande texten från 

versionen med de explicita replikerna direkt föras över till texten med de implicita. 

Figur 4: Skärmdump som visar på de explicita och implicita versionerna av två av 

karaktärens repliker. 
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4.2 Röstskådespel 

De två röstskådespelare som gör rollerna i scenariot, Steven Kelly och Eileen Montgomery, 

uppfyller de kriterier Fuchs et al. (2009) menar ger bra kontroll över rösten. Båda har haft 

formell träning i att använda sin röst. Utöver röstskådespel har Steven tagit sånglektioner 

och sjunger regelbundet i kör och Eileen har flera års utbildning inom teater. De har båda 

haft roller i spel som bland annat Dust: An Elysian Tale (Humble Hearts, 2012). 

Röstskådespelarna fick en kort karaktärsbeskrivning (Se ”Bilagor\Synopsis.odt”) samt 

kompletta manus för de implicita och explicita scenariovarianterna, med all beskrivande text 

för de olika stegen i scenariona (Se ”Bilagor\Script_E samt ”Bilagor\Script_I”). Den 

beskrivande texten inkluderades för att hjälpa röstskådespelarna att skapa sig en bild av 

vilka situationer karaktären befinner sig i. Båda två fick även en övergripande beskrivning av 

vad projektet går ut på samt hur produkten kommer fungera. 

Steven och Eileen spelade in sina repliker med hjälp av egen utrustning och ljudkvalitén på 

deras material bedömdes vara hög nog att inte ha en negativ påverkan på möjliga resultat. 

De spelade in flera versioner av varje replik, med små variationer i framförandet, och den 

version som passade bäst blev sedan vald att inkluderas i produkten 

(Se ”Produkt\Script_E\M\M_E_5A.wav” och ”Bilagor\Ljudexempel\M_E_5A_Full.mp3”). 

Dessa var i grund och botten subjektiva, estetiska val som inte enkelt kan grundas i objektiv 

data och backas istället upp av min erfarenhet inom röstskådespel för att garantera att de 

framförde de relevanta känslorna. 

Under projektets gång var det även tänkt att inkludera en tredje röstskådespelare som läser 

upp all beskrivande text, men detta förslag avslogs då det inte framkom nog med motivation 

för att lägga mer av arbetstiden på fler röstskådespelare. Möjligheten fanns att låta antingen 

Eileen eller Steven spela in den beskrivande texten, utöver deras roll som karaktär, men 

baserat på Andics et al. (2010) hade de då riskerat att kännas igen och bryta testpersonernas 

immersion. En sådan berättarröst hade i slutändan inte heller varit relevant till projektets 

frågeställning, då det viktigaste som skall undersökas är hur uppfattningen av karaktärens 

känslor och personlighet, inte den beskrivande texten, påverkas av röstskådespel. 
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5. Utvärdering 

Undersökningen använder två frågeformulär för att samla in data, därför är resultaten i detta 

kapitel indelade i två delkapitel. Kapitel 5.1 behandlar frågorna i det första frågeformuläret, 

vilka handlar om karaktärens känslor, sociala status samt om testpersonerna upplevde att 

karaktären betedde sig trovärdigt givet de olika situationerna. Dessa frågor är på så sätt 

direkt kopplade till aspekter av rapportens definition av karaktärsuppfattning som beskrevs i 

kapitel 2.3. Kapitel 5.2 behandlar frågorna i det andra frågeformuläret. De frågorna ställdes 

för att sammanställa data om testpersonernas allmänna uppfattning av röstskådespel och 

röstskådespelare i interaktiva medier. 

I tabellerna i detta kapitel förekommer följande förkortningar. Standardavvikelse, SA, är ett 

beskrivande mått på hur mycket svaren i urvalet avviker från dess medelvärde. Standard 

error of the mean, SEM, är ett mått på hur mycket urvalets medelvärde sannolikt varierar 

från det förutsatta medelvärdet hos den totala populationen. 

5.1 Kan röstskådespel förbättra karaktärsuppfattning? 

Den första utvärderingen gäller om röstskådespel kan förbättra spelares karaktärsuppfatt-

ning, samt vilken av de två typerna av repliker, explicit eller implicit, som är bäst anpassat 

för röstskådespel. Utvärderingen baseras på frågor från det första testformuläret som be-

handlade hur verklighetstrogen, konfliktvan och välutbildad testpersonerna upplevde att 

deras karaktär var. Dessutom utvärderas frågor om karaktärens ålder samt hur väl testper-

sonerna upplever sig förstå karaktärens känslor i detta delproblem. 

 

 Medelvärde Median SA SEM Konfidens-

intervall 

Explicit 6,4 7 2,46 0,78 4,88 - 7,92 

Exp. 

Röstlös 

7,2 7 1,48 0,47 6,29 – 8,11 

Implicit 7 7,5 1,25 0,39 6,23 – 7,77 

Imp. 

Röstlös 

6,3 6,5 2,06 0,65 5,02 – 7,58 

Figur 5: Tabell över hur de olika versionerna av prototypen bedömdes med avseende på hur 

verklighetstroget spelarkaraktären betedde sig. 

Figur 5 sammanställer hur verklighetstrogen testpersonerna upplevde att deras karaktär var. 

Bedömningen baseras på en skala 1 till 10, 1 innebär att karaktären inte alls upplevs 

verklighetstrogen, 10 innebär att karaktären upplevs helt verklighetstrogen. Givet att 

medelvärdet, med hänsyn till standardavvikelserna, standard error of the mean och 

konfidensintervallet, för alla fyra testgrupper överlappar går det inte utröna någon 

signifikant statistisk skillnad mellan resultaten. Det var ingen grupp som upplevde sina 

karaktärer mer eller mindre verklighetstrogna än de andra, men alla fyra gruppers 
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medelvärden och medianer visade på poäng över intervallets medel (5,5 för både medelvärde 

och median). Detta resultat innebär att varken röstskådespel eller typ av repliker påverkar 

uppfattningen om hur verklighetstrogen en karaktärs beteende är. 

 Medelvärde Median SA SEM Konfidens-

intervall 

Explicit 5,3 4,5 2,83 0,9 3,55 - 7,05 

Exp. 

Röstlös 

7,5 7,5 1,72 0,54 6,44 – 8,56 

Implicit 7,5 7,5 1,35 0,43 6,66 – 8,34 

Imp. 

Röstlös 

7,1 7 1,37 0,43 6,25 – 7,95 

Figur 6: Tabell över hur de olika versionerna av prototypen bedömdes med avseende på hur 

verklighetstrogna spelarkaraktärens repliker upplevdes. 

Siffrorna i tabellen i figur 6, givet standardavvikelserna, överlappar tydligt för det explicita 

röstlösa scenariot samt de två implicita scenariona, men inte lika tydligt för det explicita 

scenariot med röstskådespel. Givet konfidensintervallet överlappar inget scenario med de tre 

andra och det finns då ingen statistisk grund att argumentera ett resultat som stämmer in 

med hypotesen att explicita repliker, utagerade via röstskådespel, upplevs som mindre 

verklighetstrogna än de andra variationerna. Det bör dock uppmärksammas att spridningen 

i det explicita scenariot med röstskådespel är mycket större än de andra scenariona. 

Standardavvikelsen och standard error of the mean är mer än dubbelt så stora som hos de 

implicita versionerna och skillnaden mellan median och medelvärde är även den större än 

hos de andra scenariona. Detta kan ha varit en bidragande faktor till skillnaden mellan det 

scenariot och de andra. 

 Medelvärde Median SA SEM Konfidens-

intervall 

Explicit 7,1 7,5 2,33 0,74 5,66 – 8,54 

Exp. 

Röstlös 

6,8 6,5 2,1 0,66 5,50 – 8,10 

Implicit 7,5 8 1,96 0,62 6,29 – 8,71 

Imp. 

Röstlös 

6,7 7 2,21 0,7 5,33 – 8,07 

Figur 7: Tabell över hur väl testpersonerna upplevde att de förstod deras karaktärs känslor. 

Figur 7 visar hur väl testpersonerna upplever att de förstår karaktärernas känslor. Resultatet 

mellan de fyra versionerna blev jämnt. Alla fyra scenarions resultat överlappar givet både 
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standardavvikelse, standard error of the mean och konfidensintervall vilket betyder att det 

inte går att utröna någon signifikant statistisk skillnad mellan de olika scenariona. Överlag 

var alla fyra medelvärden över poängintervallets medel, vilket antyder att testpersonerna 

generellt upplevde att de väl förstod deras karaktärs känslor. Dock visade alla fyra resultat på 

höga värden på standardavvikelse (närmare eller över 2 hos alla fyra), det vill säga det var en 

stor spridning på vilka poäng testpersonerna satte på denna fråga. Vissa testpersoner 

upplevde att de förstod känslorna väl, andra upplevde inte samma förståelse för sin karaktär. 

 Medelvärde Median SA SEM Konfidens-

intervall 

Explicit 5,3 4,5 2,21 0,7 3,93 – 6,67 

Exp. 

Röstlös 

7,2 7,5 1,55 0,49 6,24 – 8,16 

Implicit 8,5 8,5 1,08 0,34 7,83 – 9,17 

Imp. 

Röstlös 

5,9 6 3,03 0,96 4,02 – 7,78 

Figur 8: Tabell över hur van vid konflikter karaktären upplevdes vara. 

Figur 8, hur konfliktvan testpersonen upplevde sin karaktär, visade de mest varierande 

resultaten i undersökningen. Det explicita scenariot med röstskådespel samt det implicita 

röstlösa scenariot hade båda lågt medelvärde men stor spridning, medan de två andra 

scenariona visade på raka motsatsen: höga medelvärden med låg spridning. 

Konfidensintervallet för det implicita scenariot med röstskådespel överlappar inte med 

varken dess explicita eller röstlösa motpart. Det går på så sätt att se en statistiskt signifikant 

skillnad i hur van vid konflikter testpersonerna upplevde att deras karaktär var, baserat både 

på röstskådespelet och sättet att skriva repliker. Dock överlappar konfidensintervallet hos 

det explicita röstlösa scenariot med det implicita scenariot med röst, vilket kan antyda att en 

skiftning till det motsatta i båda variabler inte har samma effekt som att enbart skifta en. 

 Medelvärde Median SA SEM Konfidens-

intervall 

Explicit 7,2 7,5 1,75 0,55 6,11 – 8,29 

Exp. 

Röstlös 

6,9 7 0,88 0,28 6,36 – 7,44 

Implicit 6,8 6,5 1,62 0,51 5,80 – 7,80 

Imp. 

Röstlös 

7,1 7,5 1,6 0,5 6,11 – 8,09 

Figur 9: Tabell över hur högutbildad karaktären upplevdes vara enligt testpersonerna. 
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Figur 9 visar ingen signifikant skillnad mellan varken de explicita och implicita scenariona 

eller med gentemot utan röstskådespel. Alla värden överlappar, givet både standardavvikelse, 

standard error of the mean och konfidensintervallet, och medelvärdena i sig är även de 

inom ett litet intervall (0,4 skillnad mellan det lägsta och högsta värdet). Spridningen var 

generellt varken större eller mindre än i tidigare resultat. Eftersom det inte går att observera 

en signifikant statistisk skillnad mellan de fyra scenariona kan det argumenteras att det är 

andra faktorer än röstskådespel och vilket sätt repliker skrivs på som påverkar hur 

välutbildad en karaktär upplevs. 

 Medelvärde Median SA SEM Konfidens-

intervall 

Explicit 6,2 6 2,25 0,71 4,80 – 7,60 

Exp. 

Röstlös 

6,9 8 2,51 0,8 5,34 – 8,46 

Implicit 6,8 7,5 2,53 0,8 5,23 – 8,37 

Imp. 

Röstlös 

6,8 8 2,78 0,88 5,08 – 8,52 

Figur 10: Tabell över hur väl testpersonerna upplevde att deras karaktärs beteende och 

repliker matchade de val de gjorde i scenariot. 

Figur 10 visar hur väl testpersonerna upplevde att deras karaktärers beteende och repliker 
matchade de vad de gjorde i scenariot. Resultaten var liksom på tidigare frågor jämnt. Jämna 

medelvärden, jämna standardavvikelser och jämna värden på deras standard error of the 

mean. Spridningen var stor på alla fyra scenarios resultat, vilket kan attribueras till att det 

fanns 729 olika kombinationer av val och därför resulterade i att vissa kombinationer inte 

matchade lika bra med testpersonens uppfattning av karaktären som andra kombinationer. 

Trots det finns det ingen statistiskt signifikant skillnad på hur bra karaktärens reaktioner mat-

chade testpersonernas val mellan de olika scenariona. 

 18-23 23-28 28-33 33-38 38-43 

Explicit 1 4 4 1 0 

Exp. Röstlös 0 8 2 0 0 

Implicit 0 4 4 2 0 

Imp. Röstlös 0 5 2 3 0 

Totalt 1 21 12 6 0 

Figur 11: Tabell över hur gammal karaktären upplevdes vara. Det fanns fem valmöjligheter 

att välja mellan. 
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När testpersonerna svarade på hur gammal de upplevde att deras karaktär var hade de fem val 

att välja mellan, representerade som kolumnerna i figur 11. Eftersom karaktären designades 

att vara mellan 25 och 30 år är både valen ”23-28 år” och ”28-33 år” val som antyder att test-

personen upplevde att karaktären presenterades på ett sätt väl förmedlade dess ålder. Båda 

versionerna med röster visade på en jämn och likadan fördelning av de två valen med vissa 

undantag, medan de två utan röster visade på annorlunda fördelningar. De testpersoner som 

testade det explicita röstlösa scenariot upplevde alla att karaktären var inom de två ”korrekta” 

åldersgrupperna, men de som testade det implicita röstlösa scenariot hade en mer spridd upp-

fattning om karaktärens ålder. Karaktärens ålder presenterades mest effektivt med röst, där 

observerades jämnast spridning i resultaten. Testpersonernas upplevelse av karaktärens ålder 

försköts dock neråt i åldrarna i det explicita röstlösa scenariot och tvärtom, men till mindre 

effekt, i det implicita röstlösa scenariot. Totalt upplevde 82,5% av alla testpersoner att karak-

tären var inom det åldersintervall den designades att vara. 

5.2 Är röstskådespel relevant i spel? 

Den andra utvärderingen visar om testpersonerna anser att röstskådespel i spel är relevant. 

Detta utvärderades med hjälp av frågorna i det andra frågeformuläret, ”röstskådespel”, som 

behandlade vad testpersonerna ansåg om röstskådespel i allmänhet och om det fanns några 

speciella aspekter som påverkade deras åsikter. 

 Medelvärde Median SA SEM 

Hur viktigt är 

röstskådespel? 

7,33 8 2,24 0,35 

Hur hög 

standard håller 

röstskådespel 

6,28 6 1,68 0,27 

Figur 12: Tabell som visar resultaten på frågorna om hur viktigt röstskådespel ansågs vara i 

spel samt hur hög standard det ansågs hålla. 

De två första frågorna i det andra frågeformuläret behandlade hur viktigt röstskådespel var 

för spel, samt vilken standard testpersonerna ansåg att modernt röstskådespel håller. Båda 

frågorna bedömdes på en skala från 1 till 10. På frågan om hur viktigt röstskådespel ansågs 

vara för spel blev medelvärdet 7,33 av 10, vilket är över medel för intervallet och närmar sig 

den översta fjärdedelen av möjliga resultat. På frågan om vilken standard modernt 

röstskådespel höll blev medelresultatet lägre, dock: 6,28. Standardavvikelsen på frågan om 

hur viktigt röstskådespelet ansågs vara var stor, jämfört med resultaten på tidigare frågor, 

vilket inte är förvånande då frågan behandlar personers subjektiva smak och uppskattning. 

Spridningen för hur hög standard röstskådespel i spel ansågs ha var mindre och kan tyda på 

att även de som inte anser röstskådespelet viktigt kan anse att det håller en standard över 

medel. 

Sammanfattningsvis anses röstskådespel viktigt men håller en standard som endast är lite 

över medel. Följdfrågan till de två frågorna, om röstskådespelet i spel har förbättrats de 

senaste åren, fick dock ett positivt svar med 80 % av testpersonerna som svarade att det har 

blivit bättre. 
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Följande uppsättning frågor bytte ämne från röstskådespel specifikt i spel till 

röstskådespelare och olika språk inom röstskådespel i allmänhet. Testpersonerna fick svara 

på hur många röstskådespelare de kände till, om det fanns något specifikt språk som 

generellt sett hade en högre kvalité än andra när det kom till röstskådespel samt om 

röstskådespelare kunde påverka deras införskaffande av spel. 

 

 0 st 1 – 4 st 5 – 8 st 9 – 12 st 12+ st 

Antal 

testpersoner 

9 17 6 4 4 

Figur 13: Tabell som visar fördelningen av hur många röstskådespelare testpersonerna 

kände till. 

På frågan om hur många röstskådespelare de kände till fick testpersonerna välja ett av fem 

alternativ, representerade som kolumner i figur 13. Drygt tre fjärdedelar av alla testpersoner 

kände till en eller fler röstskådespelare. Majoriteten kommer alltså ihåg de röstskådespelare 

de hör i spel och film. Resultatet på frågan om röstskådespelare kunde påverka 

testpersonernas införskaffande av spel, 40 % svarade ”ja”, 60 % svarade ”nej”, visar att trots 

att det inte må vara en majoritet finns det en grupp människor av icke-försumbar storlek 

som känner till röstskådespelare på sådan nivå att de kan bli påverkade att införskaffa spel 

som dessa röstskådespelare är med i. 

 Ansåg språket ha 

hög standard 

Talar språket 

utantill 

Talar inte språket 

utantill 

Japanska 12 2 10 

Engelska 13 12 1 

Tyska 1 1 0 

Inget 14 (Antal som inte 

valde något språk) 

  

Figur 14: Tabell som visar vilka språk som ansågs ha hög kvalité på röstskådespel, samt hur 

stor andel av testpersonerna som skrev det språket som kan tala det utantill. 

På frågan om det fanns något språk testpersonerna ansåg röstskådespel höll bra kvalité i fick 

testpersonerna svara själva, men det var bara dessa tre språk, samt åsikten att inget språk 

stod ut från mängden, som dök upp bland svaren. Totala mängden svar bland de tre stora 

var jämnt (14, 13 respektive 12), men andelen testpersoner som svarade att japanska håller 

en hög standard som språk för röstskådespel och sedan ja på följdfrågan om de kunde 

språket utantill var väldigt liten. Enbart en sjättedel av de testpersoner som ansåg japanskan 

som ett språk med hög standard kunde förstå och tala det utantill. Jämfört med engelskan 

var resultaten näst intill inverterade där den överväldigande majoriteten kunde språket 

uttantil. Det som går att utläsa från resultaten av dessa frågor är att det finns två språk som 
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testpersonerna uppskattade röstskådespel i mer än andra, samt att röstskådespel går att 

uppskatta även om man inte förstår det språk som talas. 

De sista två frågorna som testpersonerna fick svara på om röstskådespel i allmänhet var vad 

som hade störst påverkan på deras upplevelser av spel, dåligt eller bra röstskådespel, samt 

vad de ansåg var viktigast av bra skriven dialog och bra skådespel. På frågan om vad som 

påverkade dem mest svarade den överväldigande majoriteten, 85 %, att dåligt röstskådespel 

hade kraftigare påverkan på dem än vad bra röstskådespel hade. Bra röstskådespel har då 

mindre positiv påverkan på testpersonernas spelupplevelse än vad dåligt röstskådespel har 

negativ påverkan. Risken med dåligt röstskådespel är större än belöningen för bra 

röstskådespel. När det kom till vilket testpersonerna ansåg viktigast av dialog och skådespel 

svarade lite över hälften, 55 %, av testpersonerna att bra skriven dialog var minst lika viktigt 

som bra röstskådespel. En dryg tredjedel av alla testpersoner ansåg att bra skriven dialog var 

viktigare och endast 13 % ansåg att röstskådespel var viktigare. 

Dessa resultat pekar på att ja, röstskådespel är relevant för spel i allmänhet och var generellt 

uppskattat av testpersonerna. Majoriteten av testpersonerna har koll nog på 

röstskådespeleriet att de uppskattar det, uppskattar de som utför det, uppskattar att det 

blivit bättre med åren och de kan övertygas att införskaffa spel om en röstskådespelare de 

känner till medverkar i det. Denna uppskattning överstiger även språkbarriärer, men baserat 

på testpersonernas svar är det viktigt att lägga minst lika mycket fokus på skrivandet som på 

skådespeleriet, annars riskerar dialogen påverka röstskådespelet negativt, vilket 

testpersonernas svar visade på hade en tydlig negativ effekt som överskuggade den positiva 

upplevelse som bra röstskådespel kan medföra. 

5.3 Analys 

Data från de första tre frågorna, de som frågade hur testpersonerna upplevde karaktärens 

beteende, repliker och känslor, innehöll enbart ett resultat som visade statistisk signifikant 

skillnad från de andra resultaten. Det resultatet var hur det explicita scenariot med 

röstskådespel fick noterbart sämre resultat på hur verklighetstrogna karaktärens repliker 

upplevdes. Dessa tre frågor var till för att undersöka specifikt om, och i så fall hur, 

röstskådespel och olika typer av repliker kunde påverka upplevelsen av en karaktärs 

generella beteende, givet olika känslor och repliker. Eftersom det enda som stod ut från 

resultaten var att explicita repliker med röstskådespel upplevdes som mindre 

verklighetstrogna än explicita repliker utan röstskådespel samt implicita repliker kan det 

inte fullt ut sägas att de aspekterna av karaktärsuppfattning påverkades nämnvärt av varken 

repliker eller skådespel. Hypotesen att det skulle bli för mycket information levererat via 

explicita repliker med röstskådespel och att det skulle bidra till sämre upplevd 

verklighetstrogenhet kan styrkas till viss del av resultatet, men eftersom ingen av de andra 

två frågornas resultat visade på liknande kopplingar kan det inte sägas med säkerhet. 

De följande fyra frågorna, med mål att utröna om röstskådespel och repliker kan påverka hur 

andra karaktärsdrag så som utbildningsnivå, ålder och konfliktvana samt undersöka om de 

ageranden som var skrivna i manus uppfattades som att de reflekterade och matchade de val 

som testpersonerna blev erbjudna, resulterade i data som liknade den första gruppen frågor. 

I tre av frågorna var resultaten jämna nog att utesluta tydliga skillnader mellan scenariona 

med och utan röstskådespel, samt mellan de olika typerna av repliker. Den aspekten av 

karaktärsuppfattning kan då inte heller effektivt argumenteras för att påverkas av 
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röstskådespel eller repliktyper. Endast en av de fyra frågorna gav resultat som visade på 

statistisk signifikans och det var frågan om hur van vid konflikt karaktären upplevdes. Här 

gav det explicita scenariot med röstskådespel det mest ”korrekta” resultatet, då karaktären i 

dess design var ovan vid konflikter. Detta problematiseras dock av valmöjligheterna 

testpersonerna presenteras för, då karaktärens beteende och då till viss del personlighet, 

styrs delvis av testpersonerna. 

Det explicita scenariot med röstskådespel var det enda scenariot där de aggressiva valen var 

de vanligaste, det röstlösa explicita scenariot samt det implicita scenariot med röstskådespel 

hade båda högst andel neutrala val och det implicita scenariot utan röst hade lika många 

passiva som neutrala val. Detta kan vara en möjlig förklaring till skillnaderna i resultat bland 

scenariona på frågan om hur konfliktvan karaktären upplevdes. I det explicita med 

röstskådespel var aggressiva val vanligast, vilket kan ha resulterat i att många testpersoner 

ansåg att deras karaktär överreagerade eller reagerade riskabelt när den agerade aggressivt, 

medan mängden passiva val hos det implicita röstlösa scenariot kan ha bidragit till att 

karaktären upplevdes som rädd och timid. De två resterande, som båda hade majoritet av 

neutrala val kan ha framställt karaktären som kunnig när den försökte tala sig ur knipan 

utan att göra rånaren arg. 

Åldern på karaktären och hur svaren var mer fokuserade i de scenariona med röst kan 

förklaras med att testpersonerna hade ljudet av karaktärens röst att basera sina svar på, 

snarare än att enbart förlita sig på sina egna sinnesbilder av hur karaktären bör låta. Det kan 

förklara varför det är en större skillnad mellan resultaten från de två scenariona utan 

röstskådespel, medan de med röstskådespel är jämnare. 

Första frågan på andra protokollet, det som handlade om röstskådespel i allmänhet, är svår 

att dra konkreta slutsatser från då den är generellt upplagd och avgränsar sig från genrer. 

Det höga resultatet tyder dock på att testpersonerna hade en uppskattning för hur viktigt det 

var att ha röster i spel, även på ett väldigt generellt plan. När det kom till frågan om vilka 

språk testpersonerna ansåg höll bättre kvalité än andra kan mängden svar för japanska, samt 

nej-svaret på följdfrågan möjligtvis förklaras av att många av testpersonerna, majoriteten av 

vilka studerar någon form av datorspelsutveckling på högskolan i Skövde, är intresserade av 

anime och har tillgång till japansk media med undertexter, vilket låter dem uppskatta 

rösterna och förstå vad som händer utan att de behöver lära sig språket utantill. 

Tre av de testpersoner som svarade ja på frågan om röstskådespelare kan påverka deras 

införskaffande av spel svarade även att de inte kände till en enda röstskådespelare. Teorin 

bakom detta är att de möjligtvis läste fel på protokollet och tolkat det som om röstskådespel, 

inte röstskådespelare, kan påverka deras inköp och svarat därefter. Om detta stämmer finns 

det en risk att flera av testpersonerna har gjort samma misstag och svarat baserat på 

röstskådespel, snarare än vilka röstskådespelare som medverkar i spelet. 

Att få testpersoner svarade att röstskådespel var viktigare än bra skriven dialog kan 

attributeras till att om dialogen är dåligt skriven kommer skådespelet lida för det. Om 

dialogen är bra ger det skådespeleriet en bas att stå på för att prestera bra, men även här kan 

slutresultatet bli dåligt om röstskådespeleriet inte är lika bra som dialogen. Detta skulle 

förklara varför över hälften av alla testpersoner svarade att båda två faktorer var lika viktiga. 

De är båda bara lika bra som den sämre av dem. Om dialogen är dålig lider skådespelet och 

om skådespelet är dåligt framstår dialogen som dålig. Detta kan även kopplas till den 

majoritet av testpersoner som upplevde att dåligt röstskådespel hade mycket större påverkan 
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än bra röstskådespel, då det kan dra ner den uppfattade kvalitén hos den skrivna dialogen. 

På så sätt presenterades där en till anledning varför dialogen och röstskådespelet bör vara 

anpassade för varandra och så lika som möjligt i kvalité. 

Allt detta kommer samman i att röstskådespel i spel ansågs viktigt av testpersonerna och det 

går att se effekterna, även fast de är små, av hur det påverkar resultaten av frågorna. Det 

påverkade hur testpersonerna upplevde karaktärens känslor och det gjorde att 

testpersonerna mer effektivt kunde uppskatta karaktärens ålder. I kombination med repliker 

skrivna för att vara anpassade för röstskådespel gjorde det att testpersonerna uppfattade 

karaktärerna som mer verklighetstrogna. Det undersöktes inte varför testpersonerna svarade 

som de svarade, men hypotesen håller till stor del och den antagna övertydligheten och icke 

verklighetstrogna känslan som fanns i den explicita versionen av prototypen med röst syntes 

i statistiken. 
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6. Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Genom att låta testpersoner spela igenom en av fyra versioner av ett ”Choose-your-own-

adventure”-scenario och låta dem svara på frågor om hur de upplevde karaktären de styrde 

har denna undersökning ämnat besvara följande frågeställning: kan röstskådespel påverka 

karaktärsuppfattning i interaktiva medier? Scenariot var indelat i fyra delar för att kunna 

testa två olika former av text, både med och utan röstskådespel, för att undersöka om det 

gick att observera skillnader i effekten av röstskådespelet beroende på de olika varianterna 

av text och om det var någon noterbar skillnad i resultaten mellan de två typerna av text. 

Scenariona var uppbyggda av olika situationer som baserades på valen testpersonerna gjorde 

i situationen innan. Detta var nödvändigt för att emulera ett interaktivt media, i detta fall ett 

spel, men var, med mening, inte avancerat nog att distrahera från undersökningens 

huvudpunkter: röstskådespelet och de skrivna replikerna. Data om vilka val testpersonerna 

gjort användes sen för att analysera anledningar till mönster och avvikelser i resultaten. 

Resultatet av denna undersökning är att röstskådespel inte har en statistiskt signifikant 

påverkan på karaktärsuppfattning. De data som samlades in visar på att de olika typerna av 

repliker inte heller haren påverkan på karaktärsuppfattning. Testpersonerna anser, enligt 

resultaten från den andra enkäten, att dåligt röstskådespel en större negativ påverkan på 

spelares upplevelse än vad bra röstskådespel hade positiv påverkan. 

6.2 Diskussion 

Bissell (Cohen, 2011) anser att röstskådespelare inte förtjänar samma stjärnstatus som 

filmskådespelare då de inte har samma status och deras namn ej kan användas som 

varumärken för att locka till sig fler mediakonsumenter. Trots det svarade 40 % av 

testpersonerna i denna undersökning att om de får höra att en viss röstskådespelare 

medverkar i ett spel kan det påverka om de köper det eller inte. Det kan anses vara endast en 

liten skara trogna fans som uppvisar sådant beteende men det är fortfarande en målgrupp 

som kan lockas till en mediaprodukt enbart genom att ett namn avslöjas. Även om det inte 

har samma marknadsföringseffekt som vissa filmskådespelares namn kan det argumenteras 

för att det är ett billigt sätt att komma åt en viss målgrupp man inte kunde marknadsföra sig 

till annars. Å andra sidan nämner Bissell att han själv kan bli dragen till att införskaffa spel 

som inkluderar röstskådespelare han tycker om. Är det möjligt att röstskådespelet är på väg 

upp i popularitet? Med tanke på hur många av testpersonerna som anser att röstskådespel 

har blivit bättre de senaste åren är det inte helt overkligt att tänka sig att det kommer 

fortsätta utvecklas och blir bättre. En dag kanske till och med blir mer populärt än att vara 

filmskådespelare? 

Den av de fyra scenarioversionerna som generellt gjorde sämst ifrån sig var den explicita 

med röstskådespel. Detta stämmer in på den hypotes som lagts upp i problemformuleringen, 

det skulle uppfattas som för mycket information och upplevas som mindre verklighetstroget, 

men inte till sådan grad att det kunde ses som statistiskt signifikant. På grund av det 

kvantitativa upplägget av protokollen är det dock svårt att kunna slå fast exakt varför det 

blev så. Abelin (2010), har en viktig poäng i att vissa känslor inte vanligtvis uttrycks som 

känsloord, och när de gör det låter det udda för de som förstår språket. Detta kan vara 
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anledningen till att det explicita scenariot med röstskådespel visade jämförelsevis dåligt 

resultat på de första frågorna. Det belyser också en aspekt av resultatet från frågan om vilka 

språk som hade generellt hög kvalité på röstskådespel. Resultaten visade att majoriteten av 

de som ansåg japanskan vara ett språk som används bra inom röstskådespel inte kunde 

språket utantill. De kan därför inte uppnå den typen av språkförståelse som Abelin (2010) 

diskuterar, exempelvis kunskapen om vilka ord som inte bör användas på vissa sätt och 

liknande. Kan det vara så att eftersom de inte förstår när språket används dåligt uppfattar de 

det som att det används korrekt? 

Enligt artiklar på voices.com (okänt år) och voice123.com (2008), 2 separata hemsidor som 

fungerar som onlineagenturer för röstskådespelare, kostar röstskådespel för spel cirka 300 

dollar första studiotimman och cirka 100 dollar varje timma därefter, per skådespelare. Det 

gäller enbart röstskådespelare som anlitas online. Spelstudion Lab Zero Games (2013) 

beskriver i deras indiegogo.com-kampanj att röstskådespelet för bara en av karaktärerna i 

deras spel Skullgirls (Lab Zero Games, 2012) kostade uppåt 4,000 dollar. För en indiestudio 

kan det vara en rejäl investering att betala en sådan summa per röstskådespelare. Om 

dialogen och narrativet inte är väl anpassat riskerar det att gå från en positiv investering för 

att göra spelvärlden mer levande och verklighetstrogen till en negativ som drar ner spelets 

charm på grund av opassande skrivna repliker. Det må vara ett extremfall, men det är på det 

sättet denna typ av undersökning kan hjälpa spelstudios undvika att ta den risken, eller i alla 

fall minska oddsen att det går illa på grund av en missanpassning mellan röstskådespel och 

game writing. 

En nackdel med undersökningen var att det blev tidspress mot slutet och att 

bekvämlighetsurval användes för att få tillräckligt många testpersoner på högskolan i Skövde 

att kunna utföra undersökningen. Detta resulterade i att det blev färre testpersoner i 

undersökningen än önskat. Dessutom blev det väldigt få kvinnliga deltagare i 

undersökningen, endast 4 av 40 deltagare identifierade sig som kvinnor. Optimalt hade, som 

nämnt tidigare i rapporten, en jämn fördelning av kvinnliga och manliga deltagare varit att 

föredra. På grund av det överrepresenteras den manliga synpunkten på dessa frågor. Det 

finns ingen garanti för att resultaten hade sett annorlunda ut med en jämnare fördelning 

bland könen, men det är en aspekt som i nuvarande stadie inte tas hänsyn till alls. På så sätt 

finns möjligheten att de resultat som ses i undersökningen inte effektivt återspeglar de 

resultat som hade kunnat ses om det hade deltagit fler kvinnliga testpersoner i 

undersökningen. 

Totalt valde 13 av de 40 testpersonerna en kvinnlig karaktär, vilket i sin tur påverkade 

resultatet då det är skillnader mellan den manliga och den kvinnliga röstskådespelarens 

skådespel. Eftersom de är två olika personer med olika livserfarenheter kommer de tolka 

manuset olika och då framföra replikerna olika. Om möjligheten hade funnits att göra om 

undersökningen hade en av de två uteslutits, av ett par anledningar. Det var inte en jämn 

fördelning av vilka som valde manlig respektive kvinnlig röstskådespelare, vilket gjorde att 

den ena blev överrepresenterad. Detta hade möjligtvis kunnat ändras om fler kvinnliga 

deltagare hade varit med som testpersoner i undersökningen, men även då dyker samma 

problem upp. Vissa testpersoner, även om de gör exakt samma val, får inte samma skådespel 

presenterat för sig, vilket gör att deras upplevelser och uppfattningar kan skilja sig. 

Mycket av det som försvårade undersökningen samt resultaten kan kopplas till 

röstskådespelarna. Mer specifikt, hur undersökningen använde sig av röstskådespel. En av 
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röstskådespelarna orsakade väldigt mycket stress i mitten av projektet, vilket försvårade 

undersökningen till viss del. Utöver det fanns också problemet att den enda egentliga 

skillnaden mellan de två röstskådespelarna är små detaljer i deras skådespel och hur deras 

röst låter. Det påverkar inte de skrivna replikerna eller situationerna alls, vilket gjorde det till 

mer jobb än vad det hjälpte, då få testpersoner valde den kvinnliga karaktären. Det gick inte 

att se relevanta mönster relaterade till de testpersoner som valde den kvinnliga karaktären, 

jämfört med de som valde den manliga karaktären. Problemet i sig kommer inte från att 

röstskådespelarna var av olika kön, snarare att det var två av dem och att deras 

framföranden inte var identiska vilket gjorde att valet av karaktär till viss del påverkade 

testpersonernas upplevelse på ett sätt som inte effektivt kunde mätas och analyseras. Risken 

är dock att det tar bort möjligheten för de testpersoner som identifierar sig som kvinnor att 

spela en karaktär av sitt eget kön. 

Att inkludera val för testpersonerna planerades och implementerades för att få in 

interaktivitet i scenariot och att närmare emulera interaktiva, icke-linjära medier. I 

efterhand, dock, kan detta ha resulterat i samma typ av problem som skapades av att ha två 

röstskådespelare. Det gick inte att garantera att testpersonerna fick samma upplevelse av 

karaktären och det blir då problematiskt att försöka dra effektiva slutsatser om vad som 

faktiskt påverkade resultaten. Hade valen påverkan och i så fall hur hade det bäst mätts ut 

för att tas med i uträkningarna? Var de lika varandra nog att det inte påverkade och i så fall 

var det verkligen nödvändigt att inkludera dem? Det ledde även till oväntade problem när 

vissa testpersoner inte förstod skillnaderna mellan de olika valen lika enkelt som det från 

början var trott. Om då testpersonerna inte var helt säkra på vad det var de faktiskt valde 

emellan, var deras uppfattning av karaktären lika bra som den hade kunnat vara om det hade 

vart en helt linjär berättelse med ett enda möjligt utfall? 

Ett annat problem som finns i rapporten är definitionen av karaktärsuppfattning, vilken är 

framtagen utan forskningsbaserad bakgrund. Detta gäller även frågorna som ställdes för att 

utvärdera de aspekter som utgjorde rapportens definition av karaktärsuppfattning. Hade 

mer tid ägnats åt att bygga upp både definitionen och frågorna med hjälp av relevant 

bakgrundsmaterial hade det kunnat resultera i en mer fokuserad och välanpassad 

undersökning. Frågorna som användes i undersökningen var direkta, exempelvis frågan om 

testpersonerna upplevde att karaktären betedde sig verklighetstroget. Det blev inget djup i 

frågorna och den arbiträra poängskalan kan ha förvirrat vissa testdeltagare. Vad är 

skillnaden mellan att svara 5 eller 6, exempelvis? Många av frågorna, som de står skrivna i de 

nuvarande frågeformulären, kan skrivas om till ”ja-och-nej”-frågor för att ge tydligare, om 

dock inte lika nyanserade, svar. Avsaknaden av kvalitativ data gör även att det saknas 

förklaring eller motivation till testpersonernas svar, något som hade varit intressant och 

givande att ta med i undersökningen om det hade funnits mer tillgänglig tid. 

6.3 Framtida arbete 

Om tillfälle givits att arbeta vidare på denna undersökning hade första steget varit att bredda 

urvalet av testpersoner för att få in fler kvinnliga testpersoner samt personer som inte är lika 

vana vid spel. Detta för att öppna för möjligheten att få in data från personer som har andra 

åsikter och tankar om just röstskådespel än vad män eller spelvana människor har. Genom 

att bredda urvalet hade undersökningen också kunnat öka chansen att hitta tydligare 

potentiella skillnader mellan hur manliga och kvinnliga testpersoner skiljer sig åt i 

uppfattningar om repliker och röstskådespel. Detta kunde i sin tur användas inom media för 
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att anpassa produkter till specifika målgrupper baserat på hur narrativet och skådespelet 

läggs upp. 

Ju mer tillgänglig tid som hade funnits, ju fler skillnader och variationer hade blivit möjliga 

att undersöka. Skillnader som denna undersökning avgränsat sig från, exempelvis spelgenrer, 

språk och möjligtvis även påverkan av grafik och bandesign. Vad är det som ändras i kraven 

på narrativ mellan spelgenrer, går det att hitta mönster? Vad är det i just japanskan som får 

folk att tycka om det som språk när det kommer till röstskådespel och går det att uppnå 

samma effekt med andra språk? Det finns mycket som kan arbetas vidare på med denna 

undersökning och många sätt att göra det på. 

Ett sätt att fokusera undersökningen för framtida arbete hade varit att dela in den i två 

enskilda undersökningar: en som ämnar undersöka enbart röstskådespelets påverkan och en 

som ämnar undersöka enbart replikskrivandets påverkan. På så sätt kan det gås in mer på 

djupet i vartdera ämnet, med både kvantitativa och kvalitativa utvärderingar, för att kunna 

få tydligast möjliga svar. Efteråt hade resultat och erfarenheter från dessa två 

undersökningar kunnat slås ihop till en mer fokuserad och genomarbetad version av den 

undersökning som gjorts i detta projekt. 

För att sätta det i ett större perspektiv hade en mer utbredd version av denna undersökning 

kunnat kartlägga skillnader i hur både röstskådespel och manusförfattande kan anpassas 

efter målgrupper och spelgenrer genom att leta upp vilka aspekter av skådespel och repliker 

som främjar specifika typer av spelupplevelser. Exempelvis om en spelstudio vill fokusera på 

mobilspel, hur bör de gå till väga för att lägga upp manus samt rolltillsättning för att vara 

maximalt anpassad till en målgrupp som inte vanligtvis spelar de storsäljande spelen? Är det 

ens en viktig aspekt för ett sådant projekt? Vad skiljer sig i hur en liten, nystartad studio bör 

gå till väga med dialogskrivning gentemot en väl etablerad studio med över hundra anställda? 

Sådana frågor skulle denna form av undersökning möjligtvis kunna ge svar på om det ges 

resurser och tid att kunna ta sig an en större urvalsgrupp.  

Eftersom resultaten inte visar på några statistiskt signifikanta skillnader är det svårt att 

förutse vilka resultat en större och bättre hanterad undersökning hade kunnat ge. 

Möjligheten finns att det kan leda till insikter i hur man bättre anpassar dialogskrivande för 

spel och kan börja lyfta stigman att alla spel har mediokert skrivna manus. Det finns dock 

ingen garanti att det går att hitta hjälpsamma samband i denna fråga givet 

undersökningsresultatens avsaknad av både bevis för hypotesen och intressanta motbevis för 

den. 
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