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Sammanfattning 

 
Det här arbetet syftar till att redogöra för en studie i spelarens upplevda agency i 

dialogsammanhang. Arbetet tar sin bakgrund i talaktsteori och känslor som hjälpmedel vid 

dialogsystemsdesign. Frågeställningen söker sedan svara på om ett dialogsystem av typen 

abstract response menu är effektivast med eller utan det så kallade känslohjulet. 

Känslohjulet kombinerar en abstrakt fras med en känsla. Spelaren väljer känslan genom att 

rotera ett hjul med färger. För att testa spelarens upplevda agency fick två testgrupper testa 

respektive dialogsystem och fylla i ett formulär relaterat till deras upplevda agency. 

Resultatet visade att inget av dialogsystemen var nämnvärt bättre än det andra. Däremot 

framkom det att vissa spelarens motivation som ett uttryck av agency påverkades annorlunda 

av känslohjulet då spelaren upplevde en högre nivå av självuttryck. 

Nyckelord: dialogsystem, agency, meningsfullt spelande, val 
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1 Introduktion 

Jag har ofta fått höra saker så som ”men så skulle min karaktär aldrig uttryckt sig”, eller, ”inget 

av dessa alternativ passar alls!” En dialog i ett spel blir oundvikligen en abstraktion av vanligt 

tal och det kan vara problematiskt att ge spelaren ett tillfredsställande antal val i hur denne 

vill uttrycka sig. Traditionella medieformer ger läsaren eller tittaren ett flöde att ta del av. Spel 

är unika då de erbjuder spelaren olika val vilket ger interaktivitet (Aarseth 2001). Datoriserade 

rollspel, hädanefter skrivna som CRPG (computerized role-playing games), som är centrala 

för den här undersökningen, låter spelaren ta rollen av en karaktär och genom dialog kan 

spelaren definiera karaktären. Dialogen är ett utmärkt exempel på ett interaktivt element för 

spel där dialogvalen formar spelet på olika sätt. 

Denna uppsats fokuserar på dialogval och hur ett dialogsystems utformning kan ge spelaren 

olika uppfattning av agency. När en spelare utför en handling som känns meningsfull, som 

påverkar spelet och vars konsekvens är spårbar så uppstår en känsla av agency (Murray 1997). 

Detta uttryck saknar en svensk översättning och används därför konsekvent i sin engelska 

form.  Vidare menar Wardrip et al. (2009) att agency uppstår när en önskad handling är möjlig 

inom spelets system och erbjuds som en del av spelets gränssnitt. Det vill säga så behöver 

spelaren en kontext för hur denne bör agera. I det vardagliga livet kan vi forma meningar och 

fraser ganska fritt. I ett spel finns typiskt ett begränsat antal val och eftersom spelet är en 

separat plattform från verkligheten så följer det att spelaren accepterar att 

handlingsmöjligheter är begränsade.  

I bakgrundskapitlet redogörs det för talaktsteori och hur studier kring tal är applicerbara på 

dialogsystem. Detta följs av dialogsystem som existerar i rollspel samt på vilket sätt känslor 

kan påverka yttranden och hur val gör dialoger intressanta.  Till sist redogörs det för hur 

agency influerar valen och utformningen av en dialog. Ett av de populäraste gränssnitten för 

dialog är abstract response menu (Sali et al, 2010) och det är det dialogsystem som det här 

arbetet fokuserar på. Dialogsystemet går ut på att spelaren väljer en abstrakt fras som sedan 

spelet tolkar till ett yttrande. Analys av agency-begreppet redovisas sammanfattningsvis som 

en samling av riktlinjer. Med hjälp av dessa riktlinjer förklaras begreppet agency i samband 

med dialog.  

Den följande undersökningen söker svara på om ett föreslagit dialogsystem inspirerat av 

abstract response menu-gränssnittet kan förhöja känslan av agency om vi tar hänsyn till de 

riktlinjer som redovisas i bakgrunden. Detta har testats genom att jämföra två dialogsystem 

där det ena är modifierat utifrån riktlinjerna och det andra inte. Dialogsystemet är utformat 

med hänsyn till de teorier kring tal som tas upp i bakgrunden och hämtar inspiration från 

typiska rollspel där den här typen av dialog är framträdande. 
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2 Bakgrund 

Detta arbete fokuserar på dialogval i rollspel och hur dessa ger spelaren olika uppfattningar 

av sitt inflytande och sin kontroll över spelet och spelarkaraktären. Valen tas av spelaren men 

då karaktären är den som genomför valen och tar konsekvenserna av valen så är det intressant 

att titta på karaktärens funktion i rollspelet. Vidare tar denna del upp dialogsystemen och hur 

dessa har ett väldigt nära förhållande med olika valsituationer. Dialogens utformning är också 

viktig och därför redogörs det för talaktsteori och även känslor och sociala kontexter som kan 

påverka hur människor säger saker. Detta är ett verktyg för att kunna tänka annorlunda kring 

och modifiera existerande dialogsystem. 

För att utvärdera spelarens uppfattning av dialogvalen är begrepp såsom agency, immersion 

och meningsfullhet centrala. Utifrån etablerad teori kring dessa begrepp redovisas riktlinjer 

för hur ett dialogsystem kan öka känslan av agency. Dessa riktlinjer tillämpas i senare kapitel 

och utgör kärnan av arbetet. 

2.1 Struktur för dialog 

I det här kapitlet redogörs det för olika aspekter som rör vårt naturliga tal, såsom varför vi 

uttrycker oss som vi gör beroende på situation. I senare delar diskuteras det hur dessa 

lärdomar kan appliceras på dialogsystem. 

Vid dialog utbyter deltagarna kommunikativa handlingar som faller inom ramarna för den 

kontext deltagarna befinner sig i, deltagarnas roller, syftet med dialogen samt den fysiska plats 

deltagarna befinner sig på (Allwood, 1995). En kommunikativ handling är något som uttrycks 

med syftet att förändra någons inställning till något (Traum, 1999). När en spelarkaraktär 

besöker en affär är det naturligt att utgå från att dialogen uteslutande rör en transaktion, om 

dialogen blev längre skulle ämnen så som prutning eller andra närbesläktade ämnen vara 

troliga. 

Vid förandet av dialog förekommer något som kallas turtagning (Brusk, 2014). Den ena parten 

lämnar ordet genom att avsluta ett utlägg, ställa en fråga eller genom en kort paus. Detta sker 

ganska automatiskt inom CRPG där dialogen förs genom en meny med begränsad mängd text 

som sedan följs av ett svar från spelet. Turtagning blir därför väldigt naturligt men också styrt. 

I en dialog finns det olika mönster som deltagarna medvetet eller omedvetet tar hänsyn till. I 

den här delen redogörs det för dessa mönster och hur sändare och mottagare i en dialog 

förhåller sig till dessa. 

2.1.1 Samarbete 

Allwood (2001) menar att en central del för kommunikation är samarbete mellan sändare och 

mottagare. Grice (1975) formulerade fyra maximer som en modell för illustrera hur detta 

samarbete bör ta sin form. Enligt Grice bör man inte säga falska saker, inte säga mer än vad 

situationen kräver, vara relevant och tydlig. Om det bryts mot dessa maximer så försvåras 

samarbetet och gör därför dialogen mindre effektiv. En kanske mer uttömmande syn på det 

hela är vad Allwood (1976) kallar ideal cooperation. Allwood har definierat fyra krav som alla 

måste vara uppfyllda för att det ska existera ett så bra samarbete som möjligt men så länge ett 

av kraven är uppfyllt så existerar något form av utbyte. Det allra vanligaste är att man tar den 

andra i kognitiv hänsyn, det vill säga att båda parter är medvetna om varandra. Vidare är 
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samarbetet bättre om man delar mål (vanligtvis för informationsutbyte), tar hänsyn till 

varandra och kan lita på att den andra är ärlig i sitt uppsåt. 

Syftet med att kommunicera är att förändra något (Traum, 1999). Om någon besvarar en fråga 

så förändrar det uppfattningen hos någon, man kan säga att verkligheten byter tillstånd. 

Tillstånd är vanligt inom spel där val förändrar det tillstånd som spelet befinner sig i, genom 

dialogval så förändras det tillståndet.   

2.1.2 Artighet 

En dialog har ett antal strukturella drag som beskriver eller definierar den. Beroende på 

kontext så ser dialogen ut på olika sätt (Allwood, 1976). Ett visst språkbruk existerar 

exempelvis mellan en läkare och dennes patient. Maktbalansen kan se annorlunda ut om 

läkaren och patienten skulle samtala utanför ett sjukhus med andra roller. Läkaren kanske är 

en bilist och patienten en polis som stoppar bilisten, denna rollförändring förändrar 

förhållandet mellan dem båda och därmed även språket i dialogen. Artighetsteorin (Brown & 

Levinson, 1987) knyter an till Allwoods (1976) tankar kring samarbete med att ta hänsyn till 

varandra på ett etiskt plan. Brown & Levinson menar att alla människor har ett positivt 

anseende och ett negativt anseende. Olika kommunikativa handlingar kan skada genom att få 

någon att tappa ansiktet eller genom att angripa någons självständighet. Någon kan tappa 

ansiktet när man tvingas be om ursäkt eller när någon förolämpar en. Ens självständighet blir 

hotad när någon ställer krav genom order eller hot. 

Båda mottagaren och sändaren förväntas vilja behålla sitt anseende men även aktivt verka för 

att båda parters anseende ska förbli intakt (Brown & Levinson, 1987). Men i viss kontext är en 

order att föredra. I hierarkiska organisationer eller militära situationer dikterar någons roll 

hur artiga deltagarna förväntas vara och i den kontexten är inte en order alls lika skadlig för 

någons anseende. Brown & Levinson har behandlat parametrar som bör beaktas innan 

sändaren försöker skada någons anseende, vilka är om det finns en önskan att skada någons 

anseende, om det som ska kommuniceras är väldigt brådskande samt om det finns en vilja att 

bevara anseendet till någon grad. Ett par exempel är alltså om man vill förolämpa någon eller 

om man inte har tid för fina formuleringar. Relationen mellan avsändare och mottagare spelar 

också in. Uttrycken ser annorlunda ut när dialogen är mellan vänner, vad som kanske anses 

otrevligt att säga till en främling känns mer acceptabelt med någon man står nära. Om någon 

befinner sig i en maktposition över någon annan är det mer naturligt att denne utdelar order 

utan att det behöver vara skadligt för någons anseende, om tandläkaren säger åt patienten att 

gapa så är det inte konstigt. I fall där en handling potentiellt kan kränka någons anseende men 

man detta till trots vill fullfölja den så kan man minska skadan genom att visa sig välvillig, be 

om ursäkt eller vilseleda mottagaren på något sätt. 

Teorin om artighet definierar dialogen på en grundläggande nivå. Arbetet återknyter till värdet 

av det i ett dialogsystem och hur man tillsammans med talaktsteorin samt känslor kan bygga 

en modell för hur ett yttrande ser ut. 

2.1.3 Talaktsteori 

De kommunikativa handlingar som ligger till grund för dialog genom samarbete är alla 

talakter. Den teoretiska grunden för talakter utvecklades ursprungligen av Austin (1962). 

Searle (1969) har utökat teorin med klassifikationer för olika typer av talakter och det är 

framförallt hans definitioner som kommer att användas i det här arbetet. Searle menade att 

när vi säger något så utför vi ett yttrande. Yttrandeakten kan se ut så här: ”vi ses imorgon”. 
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Den illokuta akten är en av många grundfraser så som ett löfte, en order eller dylikt. I det här 

fallet är den illokuta akten ett löfte, vi lovar att vi ska ses imorgon. Hur vi säger något är också 

av vikt, detta kallas för den illokuta kraften. Betänk följande scenario, yttrandeakten ”vi ses 

imorgon” följs av ett leende. Vi förstår av den illokuta kraften att löftet om att synas imorgon 

fyller sändaren med glädje. Om yttrandet i stället skulle följas av sändaren, som utför gesten 

av att dra pekfingret framför sin hals. Den illokuta akten är fortfarande ett löfte om ses 

imorgon, men den illokuta kraften för med sig en varning. Yttrandeakten för även med sig en 

propositionsakt, den akten avser avgöra vem eller vad vi avser med vårt yttrande, alltså vad 

den illokuta akten avser. I exemplet så är det mottagaren som lovar sändaren att de ska ses 

imorgon. Jag (sändaren) ska träffa dig (mottagaren) imorgon, är innehållet av 

propositionsakten. Det vill säga vem eller vad avser akten och vilket predikat följer av det, i 

det här fallet löftet om att ses. Båda Austin och Searle redogör även för perlokuta akter. En 

perlokut akt är effekten av den illokuta akten. Searle menar att den perlokuta akten är väldigt 

kontextberoende. Den perlokuta akten kan vara omedveten och tolkas hos mottagaren. I 

exemplet med en hotfull gest tillsammans ”vi ses imorgon” så kan mottagaren tolka den 

illokuta kraften som att det rör sig om ett hot, men om sändaren och mottagaren exempelvis 

har stämt träff för att boxas eller dylikt kanske man inte läser in något hot alls i den illokuta 

kraften. 

Austins taxonomi över illokuta akter (1962) är enligt Searle (1975) snarare en lista på verb. 

Searles taxonomi består av fem kategorier av illokuta akter (tabell 1).  

Illokut akt  

Representativer Sändaren avser yttra att något är sant. Exempel: föreslå och hävda. 

Direktiver Sändaren avser få mottagaren att göra något. Exempel: be, beordra och 

utmana. 

Kommissiver Sändaren åtar sig att göra något. Exempel: lova och svära. 

Expressiver Sändaren uttrycker ett psykologiskt tillstånd. Exempel: tacka, ursäkta, 

beklaga och välkomna. 

Deklarationer Sändaren uttrycker något som sedan blir så. Makten att göra en 

deklaration kommer som oftast från någon form av institution. 

Exempel: viga, säga upp och förklara krig. 

Tabell 1 Searles taxonomi över illokuta akter.   

Searle (1969) talade om kontexten och menade att det vi säger kan ses som en plan för att 

uppnå ett visst mål. Taxonomin består av grundläggande handlingar som utgör det mål man 

vill åstakomma med en särskild fras. Som deltagare i en dialog antas att det som dryftas 

handlar om det målet eller den planen. Om någon exempelvis blir ombedda att öppna en dörr 

utanför ett hus så är det rimligt att anta att det är dörren till huset som åsyftas. Sändarens plan 

är att be mottagaren att öppna dörren och målet är att få dörren öppnad. Talakter används 

redan på olika sätt som dialogsystem i flera CRPG och i avsnitt 2.2.1 redogörs det närmare för 

hur. 
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2.1.4 Känslor 

Searle (1969) menade att det vi yttrar färgas av känslor i form av ordval och gester. För att 

kunna möjliggöra dialoger med talteori i åtanke måste det emotionella tillståndet hos sändare 

och mottagare betänkas. Den illokuta akten att be om något snällt kan snart bli en order om 

sändaren är upprörd. Det emotionella tillståndet hos sändaren påverkar alltså hur något sägs 

och vilken illokut kraft som ligger bakom yttrandet.  I fallet där sändaren är upprörd så skadas 

i enlighet med artighetsteorin (Brown & Levinson, 1987) sändarens positiva anseende, 

samtidigt så skadas mottagarens negativa anseende. Med andra ord går det att utläsa ganska 

mycket om ett förhållande mellan en sändare och en mottagare baserat på de talakter som 

utbyts. I fallet där någon utdelar en order på otrevligt sätt, enligt Brown och Levinson så har 

sändaren nu valt att utrycka sig på det viset därför att denne antingen vill skada mottagarens 

anseende, anser att sitt ärende är så pass brådskande att denne kan kosta på sig att vara 

otrevlig eller så respekterar sändaren inte mottagarens rätt att bevara sitt anseende. Det går 

här att utläsa ett motiv men varför uttrycker sig sändaren så här? Är handlingen ganska 

harmlös kanske det inte spelar så stor roll, men det är också viktigt att titta på förhållandet 

mellan sändaren och mottagare. Känslor är svåra att förklara men lämnar tydliga avtryck i hur 

uttryck ser ut, båda vad gäller talakter men även när någon väljer att uttrycka sig på ett särskilt 

sätt. 

Marsella et al. (2003) har med målet att skapa virtuella människor försökt efterlikna 

beteenden hos vanliga människor. För att efterlikna emotionellt tillstånd så tilldelas virtuella 

människor fem känslor som alla har ett värde mellan 0 och 1. Dessa känslor är: glädje, hopp, 

oro, rädsla och ilska. Känslor och deras påverkan på en dialog är av intresse för att det formar 

strukturen för dialog. Om det Marsella et al. har tagit fram om känslor appliceras på ett 

dialogsystem ska därför spelaren till en högre grad kunna efterlikna ett mänskligt beteende. 

Gebhard et al. (2003) har designat ett system för att emulera känslor mellan karaktärer i en 

virtuell miljö. Likt Marsella et al. tilldelas handlingar olika attribut beroende på hur det 

påverkar andra, men här rör det sig om 22 känslotyper som definierats i Orton et als  Cognitive 

Structure of Emotions (1988). Känslorna beskrivs som 11 par av känslor som är motsatser till 

varandra, att antingen gilla eller ogilla något, vara lycklig eller olycklig över en händelse eller 

hålla med eller motsätta sig en händelse. I Gebhard et als test används ett begränsat antal av 

känslor och detta påverkar hur karaktärer uttrycker sig. Någon som är rädd talar snabbare och 

med ljusare röst och kan även förändra sitt kroppsspråk. Vi kan tänka på dialog som att vi går 

från ett läge till ett annat, någon ber om något och får ett svar och därmed uppstår en ny 

situation. Om en karaktär blir verbalt anfallen av en annan karaktär kanske offret blir ledset, 

en annan karaktär kanske blir arg istället. Vidare kan det resonemanget appliceras på 

artighetsteorin för att förenkla kopplingen mellan talakt och känsla. Betänk följande scenario, 

Anna (A) pratar med sin pojkvän Bob (B) över telefon. 

 A: ”Det är ingen idé att du försöker själv, beställ bara pizza åt oss är du snäll.” 

Yttrandet har en djupare struktur av att be mottagaren om något, i det här fallet att beställa 

pizza. Det är formulerat på ett sätt som ska motivera mottagaren att göra det genom att anfalla 

mottagarens självkänsla, respekten för mottagaren bibehålls något då sändaren försöker 

förmildra det som sägs genom att lägga till ”är du snäll”. Sändaren har valt att formulera sig 

så här antagligen för att det sociala avståndet mellan pojkvän och flickvän antagligen är ganska 

litet och den potentiella skadan på respektives anseende i situation inte anses vara särskilt 

högt. Bob däremot, kanske har haft en hemsk dag och det sista han behövde var att någon 

förolämpar hans förmåga i köket. Hans emotionella tillstånd kanske var, för att låna en av 



 6 

Marsella et als (2003) känslor, ilska 0,6. Efter attacken på hans självkänsla kanske hans ilska 

efteråt skulle beskrivas som 0,8 och hans svar lyda så här: 

 B: ”Jag ska laga lite pasta här åt mig själv. Beställ din fördömda pizza själv!” 

Om istället Anna först uttryckt sig så här: 

 A: ”Jag är så himla sugen på pizza, skulle det vara ok om vi beställer det till kvällen?” 

Här sätter Anna press på Bob genom att vädja till honom vilket också skadar hennes eget 

anseende om än väldigt litet. Om Bob nekar henne här så blir det svårare att bibehålla 

respektives anseende. Han kanske hade svarat: 

 B: ”Jag hade tänkt att laga pasta åt oss båda, men pizza skulle vara gott såklart.” 

Bob har inte ändrat sitt emotionella tillstånd och svarar ganska neutralt. I båda fallen ber Anna 

om samma sak men genom att ta Bobs självkänsla i beaktan så uttrycker hon sig annorlunda, 

detta i sin tur formar hennes yttrande men också effekten av det som yttras på Bob. Känslor 

är alltså ett sätt att fördjupa den djupa strukturen i en talakt och ge upphov till olika yttranden 

som för med sig en illokut akt (i exemplet handlar det om att A ber B om något), det för även 

med sig något som handlar om relationen mottagare och sändare emellan. Beroende på 

effekten av yttrandet så förändras mottagarens tillstånd. Detta är något som syns väldigt 

tydligt i spel men man har sällan den rymd av valmöjlighet som kommer av en fras och hur 

den frasen sägs. I nästa del redovisas det för hur dialoger ser ut och vilken koppling som finns 

där gentemot talaktsteori och känslor. 

2.2 Dialog i CRPG 

Adams (2010) beskrev ett CRPG som ett spel där spelaren kontrollerar en eller flera 

karaktärer. Spelaren ställs inför ett antal uppdrag och genom att slutföra dem så avanceras 

spelets berättelse. Uppdragen innehåller typiskt utmaningar såsom taktiskt strid, utforskande, 

pussellösande och logistiska problem. Saunders & Novak (2013) menar att det existerar tre 

huvuddrag i dagens CRPG:n, karaktärer som utvecklas, ett fokus på berättelse och dialog samt 

en mängd olika föremål spelaren kan samla på. Även Adams (2010) betonar ett fokus på en 

intressant karaktär som genom spelet utvecklas, båda på ett ludiskt och representativt plan. 

Typiska CRPG innehåller interaktion mellan den spelbara karaktären och icke-spelkaraktärer, 

så kallade NPC (Non-player characters). CRPG:n har sin bakgrund från bordsrollspel så som 

Dungeons & Dragons (TSR, 1974-) där reglerna är flexibla och tolkningsbara (Burn och Carr, 

2006). Ett digitalt system har bestämda regler men har lånat saker så som karaktärsskapande, 

variabler och i den utsträckning det går, stridssystem. Ofta är fokus på utforskande, 

berättande och karaktärisering (Salen & Zimmerman, 2004). En viktig aspekt av 

bordsrollspelandet är själva rollspelandet. Adams (2010) beskriver hur de emotionella 

förhållandena som skiftar genom interaktion och varierar med improvisationsmässigt 

skådespelande mellan spelare och spelledare är en av de saker som gör bordsrollspelandet 

unikt. Detta är svårt att efterlikna i ett CRPG som har begränsade dialogmöjligheter. 

Burn & Carr (2006) har identifierat tre huvudsakliga typer av CRPG. Spel med en 

fördefinierad protagonist i ett tämligen linjärt spel, ett spel med spelarskapad protagonist i ett 

vanligtvis öppet spel och ett spel med en spelarskapad karaktär i ett MMORPG (Massive 

Multiplayer Online Role-playing Game). Adams (2010) diskuterar de designmässiga 

fördelarna med en någorlunda fördefinierad protagonist i att ha möjligheten att inkludera 
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karaktärens bakgrund vid framtagning av berättelse och uppdrag. I rollspel kallar man ofta 

spelarkaraktären för karaktär. Karaktärens attribut bör alla kommunicera en tydlig bild av 

karaktären och dennes roll samt vara trovärdig (Adams, 2010). Karaktären definieras i spelet 

bland annat av dess representation, vanligtvis hur den ser ut grafiskt eller hur den låter. Vidare 

tilldelas karaktären attribut såsom styrka, intelligens eller liknande. I bland annat Baldur’s 

Gate (Bioware 1998) kan spelaren även välja sin karaktärs moraliska åskådan utifrån två axlar 

där den ena är good, evil eller neutral och kombineras sedan med lawful, chaotic eller neutral. 

Denna så kallade alignment kan påverka hur NPCer bemöter spelaren och en god karaktär 

som gör onda handlingar kan tvingas förändra sin moraliska åskadan. Ibland påverkar vissa 

mentala attribut dialogens utformning, i Vampire: The Masquerad - Bloodlines (Activision, 

2004) öppnas dialogval upp beroende på vilka vampyrkrafter spelaren väljer. En karaktär med 

förmågan dominate kan tvinga en NPC till olika handlingar och det representeras av olika 

dialogval. Spelarens medhjälpare har ofta ett numeriskt värde, som ibland är dolt, som 

representerar hur bra överens spelarkaraktären kommer med medhjälparen. Vissa handlingar 

kan påverka värdet och i ett spel som Baldur’s Gate kan vissa medhjälpare lämna dig om du 

visar prov på en moral som går kraftigt emot deras egen. Ett högre värde kan läsa upp nya 

dialoger med ens medhjälpare och kan även leda till romanser och andra fördjupningar i 

förhållandet dem emellan. För att återknyta till artighetsteorin så ser vi att det redan finns 

system som representerar ett förhållande mellan spelarkaraktären och en NPC. 

I ett CRPG tillämpas inte naturligt tal för dialog. Vad som i bordsrollspel blir ett naturligt 

drama när spelaren agerar ut sin karaktär fungerar inte när man interagerar mot ett datorspel. 

Istället blir handlingar så som att förföra, ljuga eller mer komplexa handlingar vars utgång 

varierar över karaktärens skicklighet, egna dialogval. Detta är en nödvändig abstraktion som 

reducerar nyanserna av naturligt tal. I det här arbetet kommer berättelsen som förmedlas i ett 

kort scenario endast kunna påverkas genom dialog. Karaktären som spelas presenteras för 

spelaren tillsammans med bakgrunden för scenariot. Karaktären är fördefinierad men så pass 

vag att det är upp till spelaren att genom dialogen definiera karaktären. Scenariot presenteras 

i sin helhet i kapitel 4. 

2.2.1 Existerande dialogsystem 

Naturligt språk är vanligt tal, så som mellan flera människor, något som inte är möjligt i ett 

CRPG (Adams 2010). När spelaren vill tala med en NPC eller en NPC vill tala med spelarens 

karaktär i ett CRPG används i stället typiskt ett alternativt spelläge. Det naturliga talet ersätts 

med en skriptad konversation. Figur 1 är ett exempel taget från början av Planescape: 

Torment (Interplay, 1999). Vanligtvis kan spelaren välja mellan ett antal fördefinierade fraser. 

När en sådan väljs får man sedan ett svar från NPC:n samt ett nytt antal dialogval. 
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 Dialog i Planescape: Torment (Interplay, 1999). 

Den bakomliggande strukturen kallas för ett dialogträd (Adams 2010). Ett dialogträd består 

av noder. Vid varje nod finns de val som är möjliga för spelarna och varje sådant svar leder till 

ett svar som i sin tur leder till en ny nod. Sambandet mellan nod och svar kan vara cirkulärt i 

fall där spelaren kanske ställer korta frågor vars svar sedan leder tillbaka till fler alternativ att 

ställa frågor. Ibland blir strukturen likt en databas av frågor och när en fråga är avklarad 

kommer man tillbaka till menyn med frågor. 

Vanligast inom rollspel är ett dialogsystem med en meny (Lee, 2013). Dialogsystemens 

gränssnitt kan se ut på lite olika sätt, jag kommer tala om sentence selection och samt tidigare 

nämnda abstract response menu som båda definieras av Sali et al (2010).  I ett sentence 

selection-gränssnitt får spelaren tillgång till alla dialogval i exakt det utförandet som de ska 

sägas och tillämpas bland annat i hela Baldur’s Gate-serien samt Dragon Age: Origins 

(2009). När sentence selection nämns så är det alltså ett dialogsystem likt de som förekommer 

i tidigare nämnda spel. I ett exempel från Planescape: Torment (figur 2) är det tydligt att det 

ibland blir en hel del läsande. Jämförande studier av dialogsystem i samma spel, Facade 

(Procedural Arts, 2005), har pekat på olika användarupplevelser (Sali et al). I fallet sentence 

selection är mängden text en fördel som kan användas för att kommunicera karaktärsdrag och 

information om spelvärlden. Sali et als respondenter svarade även att sentence selection gav 

liten kontroll över vad det som valdes hade för konsekvenser. Ta exempelvis svarsalternativ 7 

i figur 2, ”There is nothing more I wish to know. Prepare yourself, spirit. We shall see if my 

mortality can be slain.” Den illokuta kraften i talakten är inte helt tydlig. Är det ett hot 

karaktären utdelar eller avslutar spelaren konversationen för att initiera strid? Trots att 

spelaren väljer exakt vad som sägs (utifrån ett begränsat urval) så vet vi inte om det som väljs 

faktiskt betyder det spelaren förväntar sig och därför kan spelets feedback i bland upplevas 

som orättvis. Enligt Searle (1969) kommer effekten av den illokuta akten bero på hur 

mottagaren tyder akten. Det är därför inte underligt att en NPC tolkar ett dialogval och därför 

kan verka oförutsägbar. Lee menar att sentence selection är behändigt för att kommunicera 

olika narrativa element men till priset av mycket test att läsa och att det är därför många 

spelutvecklare försöker att hitta sätt att minska på mängden text. 
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 Ett exempel på många dialogval vid “sentence selection” (Planescape: 
Torment, 1999). 

Ett dialogsystem som försöker minska på mängden text spelaren måste läsa för att göra val är 

det som Sali et al (2010) kallar för abstract response menu. Detta dialogsystem ger spelaren 

enkla fraser eller ämnen som dialogval. I exempelvis Mass Effect (EA, 2007) förekommer 

abstract response menu som ett ”konversationshjul” som gränssnitt för dialoger. 

Konversationshjulets främsta syfte är att öka spelarens förmåga att fatta snabba beslut 

samtidigt som man slipper lyssna på det valet man precis läst då dialogerna spelas upp med 

röstskådespeleri. Till exempel, om spelaren väljer ”Why are you doing this?” (figur 3), vilket 

är det abstrakta valet i det här fallet, så är det som spelas upp ”What do you want from us? 

Slaves? Resources?” (figur 4). 

 

 Konversationshjul i Mass Effect (2007). 
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 Undertext till röstskådespelet i Mass Effect (2007). 

I Sali et als (2010) undersökning svarade respondenterna att ett dialogsystem av typen 

abstract response menu upplevdes som bäst vad gällde kontroll över dialogen men vad som 

gav sämst kontroll över vad karaktären faktiskt sade. De abstrakta valen påminner mer om 

den djupa strukturen i en talakt. I figur 3 finns valet ”I will stop you!” Vi vet inte vad 

spelarkaraktären kommer att säga men vi förstår att han handgripligen kommer försöka 

stoppa den han talar med. Likt en talakt så är den illokuta akten synlig, karaktären uttrycker 

ett löfte om att denne ska stoppa mottagaren. Den illokuta kraften med vilken akten yttras, 

alltså exakt vad och hur detta sägs, är inte tydligt förrän ett val är gjort. Effekten av handlingen 

är heller inte alltid spårbar. Ibland medför val konsekvenser som att karaktärens rykte eller 

status förändras och utan den illokuta kraften i en akt kan det vara svårt att förutse vilken 

konsekvens ett visst val för med sig. I ett dialogval saknas det aspekter för att framföra en hel 

talakt, vilket gör att nyansen av vad som yttras kan bli en överraskning för spelaren. I Mass 

Effect (EA, 2007) är dialogsystemet designat för att vara tydligt och snabbt. Det kan finnas 

maximalt 6 alternativ och varje position i hjulet har en inneboende betydelse. Den vänstra 

sidan har olika alternativ för att undersöka olika ämnen. Den övre delen är reserverad för 

handlingen charm och den nedre för intimidate. Dessa dialogval förmedlar för spelaren vad 

syftet med valet är, det mittersta valet tenderar att vara neutralt. På den högra sidan är det 

övre och undre valet typiskt tillgängligt för handlingar som styr över karaktärens moral, övre 

val är av typen paragon och den undre renegade. Gemensamt för alla val på den högra sidan 

är att de syftar till att avsluta dialogen snabbare, genom att förändra dialogen eller genom att 

avsluta den. Detta ger spelaren information om vad ett val faktiskt betyder för att det 

associeras med en typ av handling. Sali et als undersökning understryker faktumet att spelaren 

har större kontroll över dialogvalet men mindre kontroll över karaktären. 

Det som är relevant för det här arbetet är hur vi kan öka meningsfullheten i en dialog och 

abstract response menu utgör en intressant infallsvinkel som är tätt knuten till talaktsteorin. 

Av tidigare nämnda delar så finns det i åtminstone Mass Effect (EA, 2007) utrymme för hur 

saker sägs, vilket betyder att spelaren till viss grad kan styra över hur spelarkaraktären 
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förhåller sig till andra karaktärer med avseende på artighet. Om spelaren väljer en handling 

som har nyckelordet intimidate så förstår spelaren att det som sägs inte kommer ta 

karaktärens anseende vidare i beaktan.  Om nyckelordet kan bytas ut lämnas spelaren med ett 

väldigt stort val i att utrycka sig och just val tas upp i nästa del. 

2.3 Val 

Spelande består i huvudsak av val som spelaren får ta hänsyn till samt problem som måste 

övervinnas (Salen & Zimmerman, 2004). Fullerton (2008) menade att val som leder till en 

belöning till följd av en risk engagerar spelaren. Vidare bör konsekvenserna av ett val ha 

betydelse samt variera i skala, Fullerton har jämfört detta med den klassiska dramatiska 

kurvan och har tagit fram en skala över olika val från kritiska till oviktiga (figur 5).  

 

 Valskala och konsekvenser. 

För att ett val ska vara intressant kan det inte finnas ett korrekt val. Om spelaren får välja 

mellan två föremål är det inte ett intressant val om det ena föremålet är strikt bättre än det 

andra. Om i stället ett föremål är bra en situation och det andra i en annan blir det ett val med 

djup som spelaren måste ta ställning till. Portnow (2009) håller med och menat att det faktiskt 

bara är ett val när det inte finns ett rätt svar och i alla andra fall handlar det om ett problem 

som övervinns genom att välja det bästa valet. I Planescape: Torment (Interplay, 1999) får 

spelaren olika mycket erfarenhetspoäng beroende på karaktärens värde i wisdom men det 

betyder att man har lägre värden i andra attribut så som strength och dexterity. Spelaren har 

gjort ett meningsfullt val där denne ger upp en viss förmåga för en annan belöning. I spel inom 

Star Wars-genren finns det väldigt binära system av den mörka och ljusa sidan och typiskt 

börjar en spelarkaraktär som neutral men kan genom val få mörka eller ljusa poäng som sedan 

definierar ens karaktärs moral. I Knights of the Old Republic (Bioware, 2003) medför vissa 

dialogval en ökning i antingen den mörka eller den ljusa sidan. Vissa krafter kräver en viss 

nivå i den mörka eller den ljusa sidan. Endast en karaktär på den ljusa sidan får tillgång till 

helande krafter samtidigt som en karaktär på den mörka sidan får tillgång till blixtattacker. 

Båda valen medför fördelar men är snarast upp till spelstil eller vilken sorts karaktär man vill 

spela snarare än vilket val som är strikt bättre än ett annat. Adams (2010) menade att den här 

Kritiskt - Liv och död

Viktigt - Direkt och 
omedelbar påverkan

Nödvändigt - Indirekt 
eller fördröjd påverkan

Litet - Liten påverkan, 
direkt eller indirekt

Oviktigt - Ingen påverkan
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typen av val tilltalar spelare just för att det låter spelaren uttrycka sig själv utan att det 

nödvändigtvis har en positiv utgång på problem i spelen. 

I många spel kommer spelaren till punkter där berättelsen kan ta olika vändningar (Adams, 

2010). Vilken vändning som tas kan vara beroende på något en NPC gör, ett beslut spelaren 

tar eller beroende på utgången av en utmaning i spelet. Ofta är förgreningen förknippad med 

framgång eller misslyckande men när det handlar om spelarval kan det varieras ytterligare. 

Vissa val har omedelbar effekt medan andra influerar brytpunkter långt senare i spelet. Det 

system som i Knights of the Old Republic (Bioware, 2003) avgör var ens karaktär står på den 

mörka eller ljusa sidan är ett exempel på val som har ett kumulativt inflytande på spelets 

förgreningar. Fullerton (2008) menade att val vars effekt är urskiljbar är intressantare än val 

vars konsekvens inte går att förutse. Salen & Zimmerman (2004) menade att meningsfullt 

spelande, likt ett intressant val, endast uppstår när en handling och dess konsekvens har ett 

meningsfullt samband som spelaren kan uppfatta. 

2.4 Agency 

Adams (2010) har redogjort för vad som är viktigt i ett spel för att spelaren ska uppfatta verkan 

av dennes handlingar. Ett par viktiga saker inkluderar att tydligt visa för spelaren vilka 

utmaningar som denne står inför och hur man möter det här hindret. Vidare måste spelaren 

uppfatta hur väl dennes handlingar lyckas och ha något sätt att hålla reda på progression 

genom spelet eller utmaningar i spelet. Janet Murray (1997) beskriver agency som resultatet 

av spelarens meningsfulla handlande. Agency upplevs när vi ser resultatet av vår val. 

Gemensamt är att man antar att spelaren vill uppleva att ens handlingar betyder något att man 

faktiskt påverkar genom sin interaktion. Mateas (2001) menar att de handlingar som ger 

spelaren kontroll definieras av spelets kontext och den rymd av interaktion som spelaren 

presenteras för. Om en spelare spelar en shooter och ständigt plockar upp vapen från sina 

fallna fiender, om plötsligt ett visst vapen inte går att plocka upp bryter det mot vad spelet 

tidigare lovat spelaren. Wardrip et al (2009) underströk vikten av agency som en känsla som 

uppkommer när spelaren utför en handling som begärlig och som möjliggörs av spelet. Spelet 

bör alltså i sitt innehåll erbjuda interaktionsmöjligheter för spelaren som är rimliga för den 

spelvärlden som spelet illustrerar. Murray poängterar dock att antalet val i sig inte alltid ökar 

känslan av agency utan valen måste uppfattas som meningsfulla. Ett förhållande mellan ett 

val och dess konsekvens kan vara mer eller mindre meningsfullt. Salen & Zimmerman (2004) 

menar att meningsfullt spelande uppstår där förhållandet mellan handling och konsekvens är 

urskiljbart och passar in i spelets övergripande kontext. Adams (2010) menar att en handling 

känns meningsfull om ens val är relevanta, om vi ställer spelaren inför val som alla har sina 

egna fördelar så är det upp till spelaren och dennes spelstil hur man vill göra sina val. Salen 

och Zimmerman förklarade att ett spel där systemet inte är för förutsägbart men heller inte 

onödigt kaotiskt tilltalar spelare mest. Spelaren måste kunna förutse saker genom att tänka 

kritiskt och konsekvent men spelet får aldrig kännas statiskt utan måste kunna överraska 

spelaren. 

Murray (1997) exemplifierar kring besläktade begrepp utöver meningsfullt spelande och 

agency. Immersion och transformation uppstår också vid spelande och beskrivs som känslor 

som uppstår hos spelaren. Murray beskriver immersion som känslan som uppstår när 

spelaren tappar uppfattningen av tid och rum. Giddings & Kennedy (2006) höll med och 

menar att det är lättare att leva sig in då man presenteras för hot och utmaningar, både som 

mental och fysisk inlevelse. I The Walking Dead-serien (Telltale Games, 2012) presenteras 
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spelaren för dialogval som måste besvaras på tid, detta är ett exempel på en funktion som 

introducerar ett hot och på så viss kanske även förhöjer immersionen. Carr (2006) menade 

att immersion i spel är särskilt framgångsrikt för att återkoppling och variation i interaktion 

som tillsammans stimulerar spelarens sinnen. Murray beskrev transformation som den känsla 

spelaren får av att anta en roll och agera utifrån rollens preferenser. I det här arbetet finns det 

inte utrymme att testa dessa begrepp närmare utan fokus ligger på agency. 

Vad gäller dialog i spel så finns det belägg för en abstraktion av naturligt tal, att anpassa 

komplexiteten efter den typ av spel där dialogen existerar. Wardrip et al (2009) förklarar att 

vi i vår vardag vet hur vi kommunicerar med varandra men att samma regler inte alltid är 

applicerbara i ett spel. Därför bör heller inte agency vara beroende av att en spelare agerar 

utifrån en premiss att spelet är en del av vår verklighet. Agency uppstår när vi utför en 

handling som spelet inbjuder till och som inom spelets kontext är rimlig. 

2.4.1 Upplevd agency 

Thue et al. (2010) har jämfört skillnaden på den agency som upplevs och den agency som är 

möjlig inom spelsystemet. Säg att spelaren har ett antal val, spelet inbjuder då till en mängd 

agency som spelaren upplever genom att göra det valet, Thue et al kallar detta för teoretisk 

agency. Om inget av dessa val känns särskilt intressant så är den upplevda uppfattningen av 

agency låg. Thue et al. menar dock att om något av valen är önskvärt för spelaren så är det en 

högre känsla av agency förknippat med valet, alltså är känslan av agency subjektivt. Anta att 

en spelare har fört en dialog med en NPC som spelaren tycker är intressant. Efter att ett antal 

fraser utbyts frågar NPC:n om de ska slå följe. För den här spelaren ger valet en hög känsla av 

agency medan samma val för en annan spelare kanske inte hade upplevts som särskilt 

intressant. De parametrar som Thue et al. beskriver för att maximera den upplevda känslan 

av agency är förutsägbarhet, förmåga, önskvärdhet samt koppling. Säg att en spelare hittar en 

skattkista längs en väg som innehåller ett magiskt svärd. Spelaren vill genast hitta en ny skatt 

men vet inte riktigt var den ska leta, koppling finns inte då företeelsen snarast uppfattades 

som slumpmässig. Säg i stället att spelaren kommer över en karta från en döende man vars 

sista ord är ”låt inte vapnet hamna i fel händer”. Efter att spelaren frågat runt lite så kommer 

det fram att platsen som kartan pekar mot ligger vid ett övergivet slott som används av en hop 

banditer. Spelaren vet nu var platsen är och kan ta sig dit. Spelaren vet att denne har besegrat 

banditer förr och kan därför om nödvändigt slå sig genom slottet och fram till skatten. När 

spelaren väl når skatten är känslan av agency stark då förutsägbarheten, förmågan och 

kopplingen är stark mellan skattjakten och konsekvensen av att få ett magiskt vapen. Om 

spelaren skulle hitta en ny skattkarta så förstår spelaren kopplingen och vet att spelet stödjer 

den typ av agerande som skedde vid förra skattjakten. 

2.5 Riktlinjer 

Målet är att använda ett dialogsystem med abstrakta fraser för att förhöja den upplevda 

känslan av agency. För utformandet av dialogsystemet som ska testas kommer följande 

riktlinjer att ligga till grunden för designen av systemet men även dialogen med avseende på 

mängd och typ av val. Dessa riktlinjer är starkt inspirerade av Ströms (2014) designprinciper 

som användes för att utvärdera uppfattningen av agency i level design, dessa designprinciper 

var: tydlighet, motivation och variation. Då detta arbete fokuserar på dialog så kommer 

förutsättningen för att förhöja upplevd agency se lite annorlunda ut. 
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2.5.1 Designprinciper 

I Ströms (2014) arbete beskrevs tydlighet som av extra stor vikt när det kommer till att inte 

vilseledda spelaren. Spelmiljön ska i sin design förmedla möjliga handlingar för spelaren och 

om något händer ska det ha funnits ledtrådar eller varningar att detta faktiskt kommer att 

hända. Wardrip et al. (2009) och Thue et al. (2010) stödjer detta resonemang fullt ut vad gäller 

spårbarhet och spelets kontext. För att väcka agency är meningsfullt spelande ett krav och det 

uppstår när det finns ett meningsfullt samband mellan en spelarens handlande som denne 

kan uppfatta (Salen & Zimmerman, 2004). När det kommer till dialogval bör spelaren därför 

aldrig bli fullständigt överraskad över vad ett dialogval faktiskt leder till. Detta inbegriper båda 

vad yttrandet blir som en följd av ett abstrakt val men också vad effekten av olika val kan 

tänkas vara. 

Den andra designprincipen som Ström (2014) behandlat är motivation. Ström förklarade att 

det måste finnas motivation för spelaren för att val ska uppfattas som meningsfulla, om inga 

val är begärliga kommer det vara svårt att ge spelaren en känsla av agency. Detta är vad Thue 

et al. (2010) tog upp som det viktigaste vad gällde upplevd agency, nämligen att spelaren ska 

vilja göra just det som erbjuds. Vid första anblicken kan därför ett brett urval av val tyckas 

vara lösningen, men det kommer endast bli överväldigande för spelaren och valen kommer 

inte längre kunna anses som meningsfulla. Vidare bör spelaren vara motiverad att göra val 

och som Fullerton (2008) menar ska valen vara varierade och aldrig triviala. Motivation till 

val är av extra intresse för dialog och antalet val får inte bli för högt men ska samtidigt försöka 

inkludera något som känns meningsfullt för varje spelare. 

Till sist har Ström (2014) redogjort för variation, något som detta arbete tar hänsyn till i 

utformandet av scenariot som testas. Genom att variera valen och bredda spelarens 

möjligheter ska motivationen höjas. Detta kan med fördel åstadkommas genom att bygga upp 

ett scenario efter en dramatisk kurva som följs av valen enligt Fullertons (2008) typer av val 

från oviktiga till kritiska. 

2.5.2  Känsla som en del i dialogval 

I dialogsystem av typen abstract response menu så väljs en abstrakt fras och ibland kan 

spelaren urskilja delar av talakten som frasen för med sig. För att öka tydligheten i valet kan 

man lägga till ytterligare en dimension, här kallat känsla (se figur 6).  

 

 Ett dialogval i delar. 

Agency och 

meningsfulla val 

 

Djup struktur 

 

Ytstruktur 
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Yttrande 
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Mycket av kritiken för abstract response menu gällde bristen på kontroll över vad som faktiskt 

sades. Om spelaren kan åstadkomma samma sak men ha fler alternativ i hur det yttrar sig bör 

det därför ge en högre mängd upplevd agency. För att återknyta till designprinciperna bör ett 

sådant val vara tydligare då konsekvenserna får anses som enklare att spåra. Vidare bör även 

spelaren vara mer motiverad att göra det valet då fler möjligheter höjer chansen att det val 

som spelaren vill göra är tillgängligt. Risken här är att antalet val blir överväldigande. Till 

skillnad från vad som kritiserats i fallet med sentence selection så är valet av en känsla 

åtminstone ett mindre hinder än att läsa fler långa meningar. Själv yttrandet ser spelaren först 

efter att valet har gjorts. Säg att spelaren vill utföra handlingen att skrämmas, den abstrakta 

frasen är ”Det är dags att snacka nu”. Spelaren väljer den frasen och yttrandet uppenbarar sig 

som ”Öppna käften och säg det jag vill veta, annars gör jag köttfärs av dig!” Spelaren kanske 

tyckte den fattade rätt beslut men tycker att yttrandet inte alls blev som denne tänkt sig. Om 

spelaren fått styra mer över hur frasen levererades bör därför känslan av agency blivit högre. 

Adams (2010) menar att val som inte påverkar speltillståndet fortfarande påverkar 

uppfattningen av agency då spelare även fattar val för att utrycka sig själva. Denna tes stöds 

av Sali et al. (2010) där testpersoner beskrev ett dialogsystem där användare kunde svara 

godtyckligt i text som väldigt njutbart, även i fall där spelet inte gav feedback på det spelaren 

svarat. Alltså möjlighet att få svara precis som spelaren ville ansågs som begärligt. Thue et al. 

(2010) beskrev önskvärdhet som en del i att förhöja känslan av agency, därför bör hänsyn till 

förutsägbarhet, förmåga och koppling vidare vara intressant för att spelaren ska kunna göra 

relevanta val som reflekterar just vad en viss spelare vill säga. Tänk om spelaren i föregående 

exempel hade möjligheten att välja hur spelarkaraktären skulle skrämmas. Spelaren väljer den 

abstrakta frasen ”Det är dags att snacka nu” men väljer sedan även att frasen ska levereras 

kyligt. Yttrandet blir nu istället, ”(du riktar iskalla blickar på mannen framför dig tills denna 

märkbart börjar svettas och stammandes säger) Ja… vad ville du veta?” Detta andra val kan 

knytas till vad som tidigare nämnts om känslor och vilken effekt spelaren vill väcka i NPC:n 

genom vad som sägs. Ett abstrakt dialogsystem som låter spelaren kombinera en fras med en 

känsla kommer att benämnas som ett känslohjul och kommer undersökas närmare i nästa del. 
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3 Problemformulering  

Adams (2010) menar att de emotionella förhållandena som skiftar genom interaktion och 

varierar med improvisationsmässigt skådespelande mellan spelare och spelledare är en av de 

saker som gör bordsrollspelandet unikt. För att stärka detta i ett CRPG måste spelaren ha 

frihet i att välja. Genom att fatta meningsfulla val så stärks känslan agency hos spelaren. 

För den här undersökningen låg fokus på abstract response menu. De abstrakta valen i Sali et 

als (2010) undersökning upplevdes som bäst vad gällde kontroll över dialogen men samtidigt 

gav sämst kontroll över vad karaktären faktiskt sade. Detta lägger mindre fokus på 

rollspelandet och större vikt vid målorientering. I talaktsteorin så är det abstrakta valet i ett 

abstract response menu-system mer likt en illokut akt och det är alltså det som spelaren väljer. 

Det är först när yttrandet visas som spelaren vet hur karaktären faktiskt framför den illokuta 

akten och vilken effekt den har. Det vill säga konsekvensen är inte nödvändigtvis spårbar eller 

tydlig. Eller så uttrycker sig karaktären på ett sätt som spelaren tolkar som felaktigt baserat på 

det abstrakta val de gjort.  

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka möjligheten att stärka spelarens agency 

under dialogsekvenser. Agency är resultatet av meningsfullt handlande, där handling och 

konsekvens är spårbar och i spelkontexten relevant (Salen och Zimmerman, 2004). Av 

bakgrunden att döma kan man tolka abstract response menu som bristande sett till tydlighet 

och spårbarhet, men samtidigt har det element av överraskning som kan vara begärligt. Sali 

et al (2010) redogör för hur spelare upplevde ett dialogsystem med godtyckligt skrivna svar 

som positivt även i fall där systemet inte tog hänsyn till vad spelaren exakt skrivit. Detta knyter 

an till vad Adams (2010) påpekat om val, att spelare är benägna att fatta val som ibland inte 

har en positiv inverkan på spelet endast för att själva kunna utrycka sig. Utifrån det är det 

rimligt att anta att dialogsystem som endast tillåter abstrakta fraser kan vara begränsande 

men också missvisande.  

För att undersöka spelarens känsla av agency har två dialogsystem utvecklats som spelaren 

får ta del av genom ett spelscenario. Båda systemen är av typen abstract response menu där 

det ena har modifierats genom att tillåta spelaren att välja en känsla tillsammans med den 

abstrakta fras som väljs, systemet kallas känslohjul. Detta kommer innebära fler val och en 

stor del av testet har gått ut på att fastställa huruvida valet upplevs som meningsfullt och 

vilken effekt det har på spelarens uppfattning av agency. 

Målet med den här undersökningen är alltså att utvärdera dialogsystemet känslohjul jämfört 

med abstract response menu. Hypotesen är att känslohjulet kommer att ge spelaren en större 

känsla av agency. Detta på grund av att spelaren genom att välja en känsla får större kontroll 

över yttrandet genom att påverka med vilken illokut kraft som något sägs. Det här arbetet 

söker svara på följande: 

 Hur påverkas spelarens uppfattning av agency i ett dialogsystem av typen abstract 

response menu jämfört med känslohjulet? 

Med hjälp av denna studie hoppas jag att dialogsystem med större djup kan övervägas i 

framtida produktioner. Att ge spelaren större rymd och variation i att uttrycka sig bör vara 

åtråvärt i flera produktioner. 
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3.1 Metodbeskrivning 

I den här delen redogörs för den metod som använts för att besvara den problemformulering 

som presenterats i kapitel 3. Utifrån den kontext som ges i bakgrunden och det problem som 

illustreras ämnar metoden med säkerhet ge svar på hur en spelare upplever sin kontroll på de 

dialogsystem som testas, alltså hur stark känsla av agency som uppkommer under en 

spelsession. En spelsession i det här fallet är ett scenario som spelas uteslutande genom 

dialogval. 

3.1.1 Undersökningsmetod 

För undersökningen har en kvantitativ metod tillämpats med syftet att kvantifiera 

skillnaderna mellan två dialogsystem med avseende på hur stark känsla av agency som 

spelaren upplevt med respektive dialogsystem. Den kvantitativa metoden syftade till att få in 

så mycket mätdata som möjligt för att jämförelsen skulle bli mätbar. Mätningen har skett 

genom en enkätundersökning. Østbye et al. (2003) menar att en kvantitativ 

undersökningsmetod lämpar sig väl för att få ett objektivt resultat samt i fall där en hypotes 

skall prövas. En kvalitativ metod hade kunnat vara bra om endast ett av dialogsystemen skulle 

utvärderas men i jämförande syfte bedömdes tidsåtgången för stor för kvalitativa tester. 

Testpersonerna utförde testet och svarade sedan på enkäten och då innehållsskaparen endast 

observerat ska undersökningens resultat kunna anses som objektivt. Enkäten fylldes i av 

testpersonerna efter en genomspelning av testscenariot. Frågorna var formulerade för att 

kunna mäta olika variabler som enligt presenterad teori är relevant för att kunna mäta de båda 

dialogsystem gentemot varandra med avseende på upplevd agency. Testet genomfördes av två 

olika grupper där vetskapen om det andra dialogsystemet inte var känd, detta för att minska 

eventuell jämförelse. På samma sätt delgavs endast målet med undersökningen efter att testet 

slutförts. 

Enkätens utformning var inspirerad av Ströms (2014) undersökning om agency i leveldesign. 

Varje testperson kommer fick fylla i till vilken grad de höll med om ett antal påståenden som 

är kopplade till deras uppfattning av agency. Dessa påståenden var av typen som kan besvaras 

med till vilken grad spelaren håller med. Ett exempel på ett påstående är ”Jag upplevde att 

mina val hade en märkbar effekt på spelet.” I likhet med Ströms undersökning innehöll 

enkäten ett kommentarsfält. Detta fält gav testpersonerna en möjlighet att kommentera eller 

motivera sina val. Det hjälpte till att tyda avvikande svar och gav klargörande kommentarer 

vid ett par tillfällen. Ström lade till detta efter sitt pilottest med ambition att låta 

testpersonerna om nödvändigt komma till tals. Det fanns även med ett svarsfält där 

testpersonen kunde fylla i sin vana med rollspel samt om de hade någon preferens för en viss 

typ av dialogsystem. Van den Brink (2011) insåg efter analys av olika dialogsystem att 

testpersoner oftast upplevde mer agency i fall där de redan hade en preferens för ett visst 

system, så genom att ta det i beräkningen kommer det vara lättare att tyda testdata. Under 

testerna ägde även naturalistisk observation rum vilket betyder att testledaren iakttar spelaren 

och finns med under hela testet. Detta var för att säkerställa att spelaren uppfattade vad som 

hände. Detta följdes sedan upp med frågor efter testet för att klara upp saker. 

Testet omfattade ungefär 15 minuter där ungefär 5 minuter gavs åt information om testet, 5 

minuters till speltid, samt 5 minuter för att besvara enkäten. En risk med den här 

undersökningen var faktorn att varje spelare har en egen preferens som influerar 

uppfattningen av agency och som kan vara svår att urskilja. Men med testledaren på plats och 

med utrymme för diskussion efteråt kunde missförstånd redas ut. Detta gav en kvalitativ 
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aspekt på undersökningen och säkerställde i viss utsträckning att felmarginalen inte blev 

alltför stor. 

3.1.2 Urval 

Den här undersökningen vände sig till spelare med viss erfarenhet av CRPG:n. Det var inte ett 

strikt krav men viss erfarenhet över hela urvalet minimerade erfarenhetsrelaterade problem 

och hjälpte testpersonerna att fokusera på dialogen snarare än systemets funktionalitet. 

Tanken var att en testperson, vilken som helst kan, utvärdera vilket av två presenterade 

dialogsystem som ger en starkare känsla av agency men att testet lämpar sig extra väl för en 

person med en förförståelse för ett dialogsystem av typen abstract response menu. 

Testpersonerna är tillfrågade bland vana datorspelare. Deltagarna var av bekvämlighetsskäl 

bekanta med testledaren sedan tidigare. Hälften av deltagarna var från Högskolan i Skövde 

och den andra hälften hemmahörande på annan ort i Sverige. Samtliga testpersoner utanför 

Skövde är högskoleutbildade men har ingen erfarenhet av datorspelsutveckling. Alla 

testpersoner var inom åldersspannet 19 till 32. Antalet testpersoner i båda testgrupperna var 

10 varav hälften i varje grupp hade erfarenhet inom spelutveckling. Testen skedde i en 

kontrollerad miljö där testpersonen spelade scenariot på en dator och sedan elektroniskt fyllde 

i enkäten. Testledaren fanns tillgänglig under hela tiden.  

Den största fördelen med urvalet var tidsaspekten. Genom att tillfråga personer som har 

anknytning till högskolan fanns deltagare som var öppna och intresserade av den här typen av 

undersökning. Den andra delen av urvalet möjliggjordes framförallt av att testpersonerna 

sedan tidigare funnits i testledarens närhet och därför utgjorde ett bekvämlighetsurval. Det 

var heller inte möjligt att uteslutande basera undersökningen på personer inom utbildningen 

eftersom undersökningen till stor del ägt rum under sommaren. Det ansågs även begärligt att 

få viss spridning på deltagandet vad gäller spridning på erfarenhet även om det i visade sig ha 

liten inverkan på undersökningen. Andra logistiska skäl har lett till att delar av 

undersökningen bedrivits i tillfälliga lokaler på annan ort.    

3.1.3 Artefakt 

Artefakten som utgör det spelbara momenten i undersökningen är ett dialogdrivet scenario 

med titeln Reunion with My Brother the Rusty Raven. Scenariot är endast framtaget för den 

här undersökningen och gränssnittet är begränsat till dialogval. Dialogsystemen som ska 

testas i scenariot är två stycken. Varje testgrupp testar endast ett av dialogsystemen. Innan 

implementering testades dialogen i ett existerande verktyg för att testa flödet och se till att 

händelseförloppen och valen i sig var tillräckligt intressanta. 

I scenariot presenterades spelaren för premissen i form av text. Spelarkaraktären är 

fördefinierad men det är upp till spelaren att genom val definiera hur denne faktiskt är som 

karaktär. Scenariot utgick ifrån att spelaren antingen har rollen som en före detta slav. 

Scenariot följde Fullertons (2008) valtrappa efter en dramatisk kurva. 

Känslohjulet såg i stort ut likt figur 7. Även dialogsystemet av typen abstract response menu 

var strukturerat på det här sättet fast utan hjulet.  
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 Skiss över känslohjulet. 

 

Varje färg motsvarar en känsla. När spelaren väljer ett svarsalternativ roterar denne också 

känslohjulet för att färga svaret. Yttrandet som uppstår av att spelaren gör ett dialogval 

påverkas av vilken färg som valts. Dialogvalen består av abstrakta fraser likt de som används 

i Mass Effect (EA, 2007). Valen och dialogen var framtagna för att stödja teorierna som 

presenterats i bakgrunden. Genom att välja en viss färg så påverkar spelaren känslan hos en 

NPC:n och om en känsla når ett visst värde så blev nya slut tillgängliga. 

I Ströms (2014) studie kom det kommentarer kring element i spelscenariot som inte var direkt 

relevant för testet och med det i åtanke så blev artefakten tämligen avskalad och fokus lades 

på dialogen och ingenting annat i spelmiljön. Grafiken var enkel men syftade till att sätta 

spelaren i en tydlig kontext. 

Under pilottestet var antalet valkombinationer något färre än senare och antalet slut hade inte 

samma beroende av spelarens tidigare val som det var i den slutgiltiga versionen. 

3.1.4 Forskningsetik 

I varje test tog testpersonen inledningsvis del av information som syftar till uppfylla de 

forskningsetiska krav som formulerats av Østbye et al. (2003). Testpersonen fick veta att en 

undersökning ska genomföras, att undersökning när som helst kunde avbrytas på 

testpersonens begäran. Vidare delgavs samtliga testpersonerna med informationen att de 

kommer att vara anonyma, att undersökningen inte kommer hanteras på olämpligt vis och 

resultatet av testet endast är ämnat för det här arbetet. Information om hur det data 

testpersonen bidragit med kommer att användas presenterades och samtliga testpersoner fick 

veta att den färdiga rapporten kommer finnas tillgängligt som offentligt dokument online. 

 

 

Dialogval 4 

 

Dialogval 5 

 

Dialogval 6 

 

Dialogval 1 

 

Dialogval 2 

Dialogval 3 
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4 Genomförande  

I denna del redogörs främst för den iterativa process som ligger bakom utformandet av den 

spelsekvens som testpersonerna erfarit och hur processen sett ut för att färdigställa det. Den 

spelsekvens som är underlag för testet är utvecklad av mig specifikt för det här arbetet och går 

under namnet Reunion with My Brother the Rusty Raven. Först redovisas hur själv scenariot 

och strukturen bakom spelet uppkommit. Då studien är jämförande så redogörs för de båda 

dialogsystem som används i spelsekvensen och varför utvärdering med avseende på val, 

känslor och agency är gångbart. Avslutningsvis redovisas ett pilottest där det hela testas 

praktiskt. 

4.1 Förstudie 

Den ursprungliga idén till det här arbetet kom under kursen Dialogsystem vid Högskolan i 

Skövde där jag visualiserade en dialog i verktyget Articy:Draft (Nevigo). I bakgrunden lyftes 

det fram att kommunikativa handlingar influeras av den kontext och det rum de yttras i samt 

vilken roll deltagarna har. I figur 8 är det visualiserat i form av det rum där en dialog äger rum. 

Jag märkte att i många fall var det inte tydligt vad ett abstrakt val faktiskt ledde till. Det var 

här idén föddes om att ytterligare val från spelaren kan ge en starkare känsla av agency. Tyvärr 

är det inte möjligt att modifiera Articy:Draft så ett känslohjul blev aldrig aktuellt här.  

   

 En dialog i verktyget Articy:Draft. 

En positiv sida med det tidigare arbetet är hur de grafiska bitarna ger spelaren en kontext 

vilket sätter dialogen i ett sammanhang. Så trots att det viktigaste här är dialogen så måste det 

grafiska finnas i någon form. Då artefakten ska fokusera på dialog så ville jag ha ett spel som 

lyfter fram just det. Inledningsvis tittade jag på Unity (Unity Technologies) men det visade sig 

för komplext för det jag ville åstadkomma med den programmeringsvana jag har. Ren’py (Tom 

Rothamel) är ett pytonbaserat verktyg som är särskilt framtaget för visuella romaner och är 

gratis. Ren’py visade sig tillräckligt flexibelt för att jag skulle kunna implementera känslohjulet 

och samtidigt ha stöd för dialog och enklare grafik. Ett exempel på ett spel utvecklat i Ren’py 

i figur 9 visar på ett enkelt gränssnitt med grafik som ger spelaren information om miljön. 
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 En skärmdump från spelet Our Personal Space (2015). 

4.2 Reunion with My Brother the Rusty Raven 

Arbetet med spelsekvensen är uppdelat i två delar som sedan i kombination med 

dialogsystemet utgör spelet. Den första delen är scenariot, vilket är den berättelse som 

spelaren genom att spela sekvensen tar del av. Den andra delen är strukturen, vilken är hur 

berättelsen är uppbyggd dramatiskt. Det inledande arbetet var i huvudsak inspirerat av det 

Fullerton (2008) talade om när det gällde val, att det bör variera i storlek. Med det i åtanke är 

strukturen löst baserad på en dramatisk kurva där magnituden på konsekvensen av olika val 

varierar. Figur 10 visar hur arbetet började och har sedan influerat strukturen men även 

mekaniken som ligger bakom dialogsystemet.  

  

 Skiss över artefakten. 

Nästa steg blev att fördela var de olika valen skulle hamna i förhållande till dialogen. Det var 

av stor vikt att strukturen bäddade för ett intressant förlopp där spelaren har möjlighet att 
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knyta an till det som händer. Salen & Zimmerman (2004) menade att spel består av en serie 

intressanta val som spelaren tar hänsyn till och det blir extra tydligt när spelmomentet enbart 

består av dialogval. I figur 10 redovisas den struktur som använts. Under arbetet blev 

upplägget mindre strikt och då dialogen är relativt kort är det i huvudsak ett par val som sedan 

leder in på ett kritiskt val vars konsekvens är livsavgörande. 

Introduktion

Anslag

Nödvändigt 
val

Presentation

Upptrappning Nödvändigt 
val

Fördjupning

Upplösning Kritiskt val

Vändpunkt 2

Avtoning

KlimaxVändpunkt

 

 Strukturen för Reunion with my brother the Rusty Raven. 

Det som scenariot ska åstadkomma är konsekvenser av valen som känns rimliga samt 

innehålla vändpunkter för att stimulera och få spelaren att tänka. Flera koncept skrevs med 

den här strukturen i åtanke men det svåraste var att väcka intresse hos spelaren under vad 

som endast skulle vara en kortare spelsession. Thue et al. (2010) tog upp önskvärdhet som en 

viktig komponent för att förhöja känslan av agency och med hänsyn till det försökte jag 

illustrera ett scenario som tvingar spelaren att identifiera sig med spelarkaraktären. Scenariot 

är skrivet för att vara kort men inbjuda till viktiga och emotionella val. Grundpremissen ges 

till spelaren i den här formen: 

Ten years ago, when you were barely more than a child, you were framed for a crime and 

forced into slavery. The one behind it all was your older brother, Rust Cal. Now you have 

escaped and have managed to track your brother down. Now a degenerate criminal by the 

name of Rusty Raven, you found your brother in his sewer hideout. Awaiting one of his 

minions, your brother doesn't know that his visitor is actually you. 

Navigating the foul, serpentine paths of the sewer you hear the croak of a raven. Following 

the noise you move deeper into narrow, damp corridors. You turn aside a couple of rags and 

slip into the makeshift court of the Rusty Raven. You don't recognize the hunched figure at 

first but as soon as your eyes meet, ten years of rage reflects off of them, painting a picture 

of the life that you lost. 

Spelarens karaktär konfronterar Rust Cal och spelaren har möjligheten att förlåta honom, 

lämna honom eller döda honom. Däremellan finns det nyanser och nivåer av sanningar. Den 

första vändpunkten är när spelaren får veta att sveket var ett resultat av goda avsikter. Den 

andra vändpunkten, som endast visas i sin helhet om spelaren är villig att lyssna, är att 

spelarens karaktär i själva verket svävade i stor fara och att bli skickad till slaveri faktiskt 

räddade honom. Baserat på hur mycket av det här som spelaren lyckas ta reda på så influeras 

valen spelaren gör och hur slutet formas. 

Temat blev svek och att det alltid finns flera infallsvinklar på en tillsynes enkel situation. Det 

här en situation vi allra flesta kan sätta oss in i, även om slaveri inte är aktuellt så är 

syskonbråk, syskonkärlek, eller liknande mellan vänner en stadig källa till drama. Vidare blir 
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valen relevanta, bryr sig spelaren om vad som verkligen har hänt eller söker spelaren endast 

efter hämnd? 

4.3 Dialogsystemen 

De dialogsystem som ska testas i den här studien är av typen abstract sentence menu där det 

ena systemet är modifierat med ett så kallat känslohjul. Känslohjulet är baserat på de känslor 

Marsella et al. (2003) använt för att efterlikna mänskligt beteende hos virtuella människor. 

Efter det första analoga testet så lades även ett sjätte alternativ till som representerar en 

neutral känsla. I figur 12 är färger kopplade till en känsla och positionen kopplad till en 

funktion av dialogen. I likhet med Mass Effects (EA, 2007) dialogsystem behåller varje 

position en inneboende funktion för att förhöja känslan av spårbarhet, något som är viktigt 

för att spelandet ska vara meningsfullt. Salen & Zimmerman (2004) menar att effekten av 

handling och konsekvens är urskiljbar så därför ville jag hålla den abstrakta frasen och 

funktionen statisk. Samtidigt ville jag inte att funktionen av en fras skulle vara för smal eller 

uppenbar så därför är de tämligen öppna.  

Tanken med känslohjulet är att kombinationen med funktion och färg definierar yttrandet. 

Anledningen till att en färg väljs har två orsaker. Huvudnyttan med abstract response menu 

är mängden text som spelaren behöver läsa innan ett val görs, därför bör valet av känsla inte i 

sig öka komplexiteten för mycket. För det andra så är känslor klassiskt förknippade med färger 

och på grund av undersökningens omfång så var tanken att färger var enklare att ta till sig än 

exempelvis symboler som hade kunnat vara en annan valparameter. 

Joker
Känsla: oro

Undersöka/ kallt
Känsla: rädsla

Övertala / livligt
Känsla: hopp

Neturalt
Känsla: neutralt

Nekande / negativt svar
Känsla: ilska

Jakande / positivt svar
Känsla: glädje

 

 Modell över känslohjulet där varje dialogfunktion har en förutbestämd 
plats. 

I figur 12 syns de primära färger som använts och vilken känsla som är förknippad med vilken 

färg. Färgerna valdes efter vad färger traditionellt förknippas med och har tydliga avtryck i 

västerländsk kultur. Dock inkluderades varken vitt eller svart för att undvika ett binärt 

förhållande som ofta kan tolkas som ett moraliskt gott och ont. Vidare tog ingen särskild 

hänsyn till i kulturella skillnader på betydelsen av färg då undersökningens urval är tämligen 

begränsat. Färgernas betydelse inspirerades av Color Meaning (QSX Software Group, 2015) 

men har med viss artistisk frihet anpassats efter just de känslor som illustreras i känslohjulet. 

Bland annat beskrivs grönt som något som symboliserar utveckling och harmoni vilket ansågs 

passande för känslan för hopp. Blått har ett ganska brett spann av betydelser men handlar ofta 

om mentala aspekter. Gult betyder ofta glädje och energi och fick representera just det medan 

rött typiskt representerar vrede och ofta används för att varna för fara. Orange blev snarast ett 

neutralt val mellan gult och rött och saknar i detta system en egen betydelse. 
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För att testet skulle bli så effektivt som möjligt ville jag att testpersonen skulle fokusera på 

dialogen och inte på att försöka lära sig ett regelverk för vad olika saker betyder. Detta visade 

sig dock problematiskt senare då ovissheten kring färgernas betydelse hade inverkan på 

undersökningen. Dock testades detta system i pilottestet och det visade sig att testpersonerna 

instinktivt, i stor utsträckning förstod vad färgerna kännetecknade. I figur 13 ges ett exempel 

på hur känslohjulet tillämpats i Reunion with My Brother the Rusty Raven.    

3 Nödvändigt val

-

I want vengeance. 
Känsla: rädsla

You: You know what? I don't care about your explanations. I just 
want you to suffer as I did, I will have my revenge.

Rust: I… I deserve to suffer

It’s not too late to make it right. 
Känsla: hopp

You: Talk to me, make me understand this. We were brothers, I 
mean we still are.

Rust Col: How do someone even begin to apologize yet explain it? I 
betrayed you years ago so I wouldn’t meet the same fate as you. I’m 

not sorry you became a slave. In a way I was protecting you.

You: Show some emotions you fiend. Tell me 
why, why did you sacrifice your own brother?
Rust Col: I had to. I couldn’t drag you along. 

What use were you except another mouth to feed?

You: You can still make this right. Endure what I did, feel 
the same ten years of indignity as I did.

Rust Col: {i}Chuckles{/i}        

I think I’ll go.
Känsla: neutralt

You: I think I’ll leave you to this shithole, you can rot in this sewer 
for all I care.

Rust Col: Leaving so soon? Listen for a second first.

I want to hurt you.
Känsla: ilska

You: For what you did I should kill you.
Rust Col: You’re too curious still, or you wouldn’t stand around 

talking.

You: Stand up and I’ll and I’ll fucking teach you.
Rust Col: No need to get violent. I’ll tell you what 

happened. 

Just say something.
Känsla: glädje

You: Show some emotions. Talk to me. Why did things happen as 
they did?

Rust Col: It’s… it’s a long story.

You: It’s not too late for the two of us. Let’s 
leave this place, let ut talk somewhere more nice.

Rust Col: It’s not that easy. Listen… there is more to 
this.

You: Open your stupid mouth and you tell me, 
you tell me exactly why you fucking betrayed me.

Rust Col: {i}Sighs{/i}

 

 Exempel på ett val i Reunion with My Brother the Rusty Raven. 

Varje ruta motsvarar ett val spelaren kan göra och vid varje valsituation finns det mellan 2 och 

6 alternativ. Funktionaliteten är densamma som redovisades i kapitel 2.5.2. Varje ruta har en 

abstrakt fras som inte förändras och är det som presenteras för spelaren. I den gröna rutan i 

figur 13 är det som spelaren presenteras för, ”It’s not too late to make it right”. Varje ruta har 

sedan en känsla som är förknippad med den. I det här fallet är det ”hopp”. Om spelaren väljer 

”It’s not too late to make it right”, så kommer det leda till att spelarens karaktär säger: ”Talk 

to me, make me understand this. We were brothers, I mean we still are”. Den här 

funktionaliteten återfinns i abstract response menu och det som känslohjulet gör annorlunda 

är att det låter spelaren förändra vilken känsla som kombineras med den abstrakta frasen. I 

samma exempel fast där spelaren istället kombinerar frasen med rött, vilket representerar 

känslan för ilska och passion, säger spelarkaraktären istället: ”Show some emotions you fiend. 

Tell me why, why did you sacrifice your own brother?” I figur 14 visas det hur just den här 

situationen ser ut i spelet. 



 25 

 

 Skärmdump från en valsituation i Reunion with My Brother the Rusty 
Raven. 

Om någon uttrycker sig ilsket vid flera tillfällen är det rimligt att anta att denna person är arg. 

I spelsammanhang menar Wardrip et al (2009) att agency uppkommer när spelaren utför 

handlingar som är rimliga för den spelvärld där spelet äger rum. Så om ett spel primärt 

handlar om dialogval bör valen påverka just dialogen och ha spårbara konsekvenser. Jag valde 

att inkludera sex variabler för att hålla reda på hur spelaren utfört val genom att spara antalet 

val gjorde under en viss känsla. Spelarkaraktären uttrycker sig sedan annorlunda beroende på 

vilka val spelaren gjort. En definition av agency som jag har anammat vid skrivandet av 

dialogen är den som Tanenbaum & Tanenbaum (2009) formulerat som ett verktyg för i första 

hand berättelsedrivna spel. De menar att agency inte handlar om att göra val men att uttrycka 

en avsikt och sedan ta emot ett tillfredsställande svar på den avsikten. Ett abstrakt val fungerar 

alldeles utmärkt för att illustrera detta då spelaren genom att göra ett val i själva verket hoppas 

att spelet ger tillbaka något som spelaren vill ha. I figur 15 är det ett kodutdrag som definierar 

ett av spelets slut. Om spelaren uttryckt rädsla och inte uttryckt sig särskilt hoppfullt eller 

glatt, så uttrycker sig karaktären på ett visst sätt, i det här fallet: ”I’m going to kill you and I’m 

going to feed you to your birds”. Källkoden i sin helhet återfinns i Appendix C. 

 

 Kodutdrag ur Reunion with My Brother the Rusty Raven. 

Om spelaren gör samma val utan att uppfylla dessa krav säger karaktären i stället: ”Not 

another word from you. That time is over”. Båda valen leder till att karaktären dödar Rust Cal, 

men handlingen får en annan laddning som faktiskt influerats av spelarens val. Som 

spelskapare förbereder jag ett antal svar som jag hoppas svarar mot vad spelaren förväntar sig 

och genom att öka möjligheten för ett meningsfullt svar så är min förhoppning att spelaren 

upplever sin avsikt som besvarad. 
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4.4 Spelsekvensen 

Spelsekvensen av Reunion with My Brother the Rusty Raven innehåller två spellägen, ett där 

spelaren fattar val och ett där det som karaktären säger visas (figur 16). I båda spellägena syns 

den man pratar med. Spelaren går vidare i valsituationer genom att klicka på ett dialogval. I 

dialogsystemet med känslohjulet kan spelaren även rotera känslohjulet med hjälp av 

scrollhjulet och sedan klicka på ett dialogval. Spelaren går vidare genom att klicka, något som 

är typiskt för visuella romaner.  

 

 Valsituation (till vänster) och vad som sags (till höger). 

I bakgrunden redogjordes det för ett antal riktlinjer som skulle ligga till grund för 

utvärderingen av båda dialogsystemen och således besvara problemformuleringen. 

Riktlinjerna var tydlighet, motivation, variation och som främsta verktyg presenterades känsla 

som en del av dialogsystem i kapitel 2.5.2. Här nedan presenteras hur dessa riktlinjer influerat 

spelsekvensen och hur bakgrundsmaterialet tas till vara i designen. 

Tydlighet här innebär att effekten av spelarens handlande aldrig ska vara en fullständig 

överraskning. Det vill säga när spelaren väljer en abstrakt fras bör det som spelarens karaktär 

säger vara kopplat till frasen och effekten av det som sägs bör även vara kommunicerat till 

spelaren. Thue et al. (2010) menar att spelets handlingar ska ha en spårbarhet vilket 

åstadkoms genom att respektera spelarens val vilket exemplifierades i kapitel 4.3. Vidare är 

dialogen skriven för att spegla andemeningen i den valda frasen för att inte vilseledda 

spelaren. 

Motivation främjar agency och uppstår när spelaren har begärliga val och är det Thue et al. 

(2010) framhåller motivation som viktigaste komponenten för att förhöja känslan av agency. 

För att åstadkomma detta i en dialog är valen varierande och framför allt är känslohjulet 

särskilt ämnat för att ge spelaren fler val. Detta är ämnat för att bredda spelarens 

valmöjligheter utan att överväldiga spelaren med för många val. Många äldre rollspel har 

många dialogval som alla kräver att spelaren läser igenom samtliga innan ett beslut kan tas. 

Med hjälp av känslohjulet kan spelaren välja en fras och om valet inte är helt upp till spelarens 

tycke, kan spelaren vrida på hjulet och kanske hitta ett uttryck som är mer begärligt. 
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Variation i dialogvalen är tätt sammanknutet med förhöjd motivation. Dessutom är mängden 

val av stort intresse, något som Fullerton (2008) menar måste varieras. Val får heller aldrig 

vara triviala. Detta åstadkoms genom scenariots innehåll i form av ett seriöst tema och en 

målbild som motiverar spelaren till en upplösning. 

Båda spelsekvenserna ser exakt likadana ut med skillnaden att det ena inte har ett känslohjul 

(figur 17). Detta bör påverka spelarens uppfattning av agency med avseende på tydlighet, 

motivation och variation. För att testa det utfördes ett pilottest. 

 

 Spelsekvensen utan känslohjul. 

4.5 Pilottest 

Pilottestet utfördes när artefakten mer eller mindre var i sitt befintliga skick. Testen utfördes 

under observation. Det huvudsakliga syftet med testet var att undersöka huruvida 

dialogsystemen lämpade sig för utvärdering i enlighet med undersökningens mål. Innan dess 

utfördes analoga tester där syftet var att utvärdera dialogsystemets funktionalitet. Kvalitén på 

dialogen med avseende på det skrivna var inte prioriterat. 

Genomförandet av pilottestet inbegrepp ett par testpersoner som spelade igenom en av två 

varianter av den första versionen av Reunion with My Brother the Rusty Raven. Den ena 

varianten inkluderade ett känslohjul båda var i grunden av dialogsystemet abstract sentence 

menu. Inför testet fick samtliga testpersoner läsa instruktioner som hörde samman med testet 

och i spelet medföljer instruktioner för hur det spelas. Efter genomspelning fick testpersonen 

besvara ett antal frågor vars syfte var att ge en bild av deras uppfattning av agency. Formuläret 

med frågor var starkt inspirerat av Ströms (2014) frågor kring upplevd agency i level design. 

Frågorna var formulerade på ett sådant sätt att testpersonen fick gradera i vilken utsträckning 

deras upplevelse stämde överens med ett påstående på en skala 1 till 5. Följande punkter 

inkluderades: 

Tydlighet: Dessa påståenden ämnar undersöka om testpersonen identifierar ett mål och om 

deras val har någon märkbar effekt. 
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 Jag upplevde att det fanns ett mål med dialogen 

 Jag upplevde att mina val hade en effekt på spelet 

Motivation: Dessa påståenden undersöker testpersonens motivation, det vill säga erbjöd 

spelet något som för testpersonen kändes som rimligt och begärligt?  

 Jag kände att jag alltid hade ett dialogval som jag ville välja 

 Jag upplevde att det som sades reflekterade den fras jag valt 

Variation: Dessa påståenden ämnar testa huruvida testpersonen upplevde att spelet 

presenterade ett passande antal val och ifall valen upplevdes som meningsfulla. Testpersonen 

måste uppfatta att valen har en effekt för att ge en högre känsla av agency (Salen & 

Zimmerman, 2004) och därför är det viktigt att valen är varierade så spelaren känner att det 

finns flera olika, gångbara vägar att navigera genom dialogen. 

 Jag upplevde att antalet val var tillfredsställande 

 Jag tror att om jag gjort annorlunda val så hade slutet varit annorlunda 

Utöver detta inkluderas fält där testpersonen fick ange sin vana med CRPG, om det finns en 

preferens för ett visst dialogsystem samt om de har erfarenhet av spelutveckling. Dessa fält 

togs med som ett sätt att tyda resultaten av enkäten. Se figur 18 för ett exempel på ett utdrag 

ur det faktiska formuläret. 

  

 Utdrag ur frågeformulär. 

Resultatet visade på att det fanns skillnader, särskilt kring påståendena som var knutna till 

spelarens motivation. Testpersonerna som spelade versionen med känslohjulet upplevde att 

de fraser som gick att välja på i större utsträckning var begärliga och reflekterades i vad som 

sades. Vidare gav flera uttryck för att känslohjulet upplevdes som intuitivt även fast 

gränssnittet och användarvänligheten kunde vara bättre. Frågorna upplevdes som relevanta 

bland testpersonerna. Urvalet var väldigt litet och därför går det inte att säga allt för mycket 

om resultatet men på det stora hela verkar det som att dessa påståenden går att använda för 

att utvärdera spelarens uppfattning av agency i den framtagna produkten. 

Inför det sista testet utökades systemet med en kort introduktionsskärm som tvingar spelaren 

att använda känslohjulet innan spelet börjar för att säkerställa att alla testpersoner känner till 
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möjligheten. Under pilottestet stod det beskrivet i text och det var en del oklarheter kring hur 

det fungerade och en sådan praktisk detalj bör undvikas. I nästa del redogörs det för den 

slutgiltiga undersökningen i sin helhet, där presenteras även analys av undersökningens 

resultat. 
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5 Utvärdering 

I den här delen presenteras undersökningen i form av resultat och analys av det test som 

genomförts. Undersökningen består av två tester som använts som underlag för att besvara 

problemformuleringen med den givna metoden, samt med hänsyn till det pilottest som 

utförts. Studien redovisar skillnader på spelarens uppfattning av agency beroende på vilket 

dialogsystem som använts. 

Utvärderingen inleds med en presentation av undersökningen, antal deltagare och hur 

genomförandet gått till. Sedan presenteras resultatet av undersökningen och analysen av 

resultatet. Detta sätts sedan i relation till arbetets problemformulering och avslutningsvis 

redovisas de slutsatser som dragits baserat på resultatet av undersökningen. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen syftar till att mäta spelarens upplevda känsla av agency. För att mäta detta 

används de riktlinjer som presenterades i kapitel 2.5. Ett antal påståenden formulerades, 

starkt inspirerade av Ströms (2014) undersökning på temat agency (se Appendix A). 

Påståendena är formulerade för att mäta till vilken grad spelaren upplevt agency. Varje 

påstående svarar mot en designprincip och syftar till ge en möjlighet att tyda vart designen är 

stark respektive svag i relation till spelarens upplevda agency. Dessa principer är baserade på 

Ströms (2014) undersökningen vad gäller formulering och innehåll, men förändrade för att 

öka gångbarheten i den här undersökningen där fokus ligger på agency i dialogsammanhang. 

Påståenden har omformulerats en aning men är i stort uppbyggda på samma sätt som under 

pilottestet. Framförallt specificerades vissa påståenden för att minska tvetydigheten. Varje 

påstående graderades från skala 1 till 5, där 1 betyder ”Håller inte alls med” och 5 betyder 

”Håller med helt”. Påståendena i sitt slutgiltiga skick: 

 Jag upplevde att det fanns ett mål med dialogen 

 Jag upplevde att mina val hade en märkbar effekt på spelet 

 Jag kände att jag alltid hade ett dialogval som jag ville välja 

 Jag upplevde att det som sades reflekterade den fras jag valt 

 Jag upplevde att det fanns tillräckligt många alternativ vid varje val 

 Jag tror att om jag gjort annorlunda val så hade slutet varit annorlunda 

Utöver detta inkluderas samma frågor som i pilottestet där testpersonen fick ange sin vana 

med CRPG, om de hade en preferens för ett visst dialogsystem samt om de har erfarenhet av 

spelutveckling. I Van den Brinks (2011) undersökning som jämförde upplevd agency i olika 

dialogsystem visade resultatet att en preferens ledde till en högre upplevd mängd agency hos 

testpersonen. Med den insikten fanns en ambition i att tyda datan med avseende på preferens. 

Till sist fanns ett kommentarsfält. Undersökningsformuläret i sin helhet återfinns i Appendix 

B. 

Testgruppen bestod av 20 personer med ett åldersspann på 19-32 där majoriteten låg i den 

övre delen av spannet. Två grupper om 10 deltagare spelade en av spelsekvenserna var. Båda 

testgrupperna hade liknande erfarenhet av CRPG, ett medelvärde på 3.9 (gruppen utan 

känslohjul) jämfört med ett medelvärde på 4 (gruppen med känslohjul) på en 5-gradig skala. 

Ingen av deltagarna svarade lägre än 3 på frågan om deras erfarenhet. Könsfördelningen bland 

samtliga testpersoner var 16 män och 4 kvinnor. 
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Samtliga tester utfördes i en kontrollerad miljö där deltagaren först spelade en version av 

spelet och sedan fyllde i formuläret digitalt. Inledningsvis fick deltagaren information om 

testet och spelets kontroller förklarades i spelet. Testet genomfördes under naturalistisk 

observation som följdes upp med en kort diskussion efter att deltagaren spelat färdigt och fyllt 

i frågeformuläret. Observation säkerställde att deltagarna förstod framförallt hur känslohjulet 

skulle användas och om deltagarna brydde sig om att använda det. 

5.2 Analys 

Målet med den här undersökningen är att jämföra två dialogsystem i avseendet hur väl de 

fungerar för att generera upplevd agency hos spelare. Resultatet redovisas med de båda 

dialogsystemen under sin egen rubrik. Varje rubrik redovisar resultatet sammanfattningsvis 

och överskådligt. I den sista analysdelen redovisas resultatet jämförande mellan de båda 

testgruppernas resultat. Erfarenhet av CRPG i urvalet var så pass jämnt att det inte spelade in 

i urvalet och ingen testdeltagare fyllde i lägre än 3 så eventuella svar bör inte märkbart 

påverkas av brist på erfarenhet av den här typen av spel. Alla deltagares svar är anonyma och 

presenteras i tabeller och diagram. 

5.2.1 Spelsekvens utan känslohjul 

Resultatet för spelsekvensen utan känslohjul presenteras i tabell 2. På den första raden är 

kolumnerna som är märkta 1 (”Håller inte med alls”) till 5 (”Håller med helt”) den gradering 

som varje respondent gett ett visst svarsalternativ. Under respektive siffra följer sedan hur 

många som valt just det värdet. För varje påstående följer sedan vilket medelvärde samt vilken 

median som gruppen om 10 respondenter fått. 

Tabell 2 Resultat från testning av dialogsystemet utan känslohjulet. 

Påstående 1 2 3 4 5 Medelvärde Median 

Jag upplevde att det fanns ett mål 

med dialogen 

0 0 0 5 5 4.5 4.5 

Jag upplevde att mina val hade en 

märkbar effekt på spelet 

0 0 2 4 4 4.2 4 

Jag kände att jag alltid hade ett 

dialogval som jag ville välja 

0 4 2 3 1 3.1 3 

Jag upplevde att det fanns 

tillräckligt många alternativ vid 

varje dialogval 

0 0 4 5 1 3.7 4 

Jag upplevde att det som sades 

reflekterade den fras jag valt 

2 2 2 4 0 2.8 3 

Jag tror att om jag gjort 

annorlunda val så hade slutet varit 

annorlunda 

0 0 1 3 6 4.5 5 
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Resultatet visar att medelvärdet överlag är över 3 förutom på påståendet ”Jag upplevde att det 

som sades reflekterade den fras jag valt” som fick 2.8. Detta påstående var även det enda 

påstående som gavs värdet 1 av två respondenter. Utöver det var det endast ett till påstående 

som fick 2 nämligen ”Jag kände att jag inte alltid hade ett dialogval som jag ville välja” där 

hela 4 respondenter gav ett sådant lågt värde och medelvärdet blev därför det näst lägsta bland 

påståendena, 3.1. Två av dessa testpersoner (3 och 7) hade även fyllt i att de hade en preferens 

för dialogsystem av typen sentence selection. Testperson 2 och 7 sade efteråt att det kändes 

som att valen var binära och att de gärna sett en tredje väg genom dialogen som inte hade med 

förlåtelse eller hämnd att göra. 

5.2.2 Spelsekvens med känslohjul 

Resultatet för spelsekvensen med känslohjul presenteras i tabell 3. Frågeformuläret var 

identiskt med det som användes i den första sekvensen. 

Tabell 3 Resultat från testning av dialogsystemet med känslohjulet 

Svarsalternativ 1 2 3 4 5 Medelvärde Median 

Jag upplevde att det fanns ett mål 

med dialogen 

0 1 1 4 4 4.1 4 

Jag upplevde att mina val hade en 

märkbar effekt på spelet 

0 0 2 5 3 4.1 4 

Jag kände att jag alltid hade ett 

dialogval som jag ville välja 

0 1 2 5 2 3.8 4 

Jag upplevde att det fanns 

tillräckligt många alternativ vid 

varje dialogval 

0 0 2 4 4 4.1 4 

Jag upplevde att det som sades 

reflekterade den fras jag valt 

0 0 2 5 3 4.1 4 

Jag tror att om jag gjort 

annorlunda val så hade slutet varit 

annorlunda 

0 0 2 2 6 4.4 5 

 

Samtliga medelvärden ligger på 4.1 förutom det något högre 4.4 på ”Jag tror att om jag gjort 

annorlunda val så hade slutet varit annorlunda” och något lägre 3.8 på ”Jag kände att jag alltid 

hade ett dialogval som jag ville välja”. Endast två av påståendena fick värdet 2 och i båda fallen 

endast av en deltagare vilket var på ”Jag upplevde att det fanns ett mål med dialogen” samt 

”Jag kände att jag alltid hade ett dialogval som jag ville välja”. I båda fallen fick samma 

påstående flera svar i storleken 5. Flera av testpersonerna var nyfikna på vad färgerna betydde 

men efter diskussion visade det sig att samtliga instinktivt förstått vad det betytt. Testperson 

3 använde endast känslohjulet en gång och resterande använde känslohjulet vid samtliga 

valsituationer. En övervägande majoritet (8) roterade känslohjulet endast från en färg till en 

närliggande när det väl användes. Några av testpersonerna upplevde rotationen av 
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känslohjulet som långsam och i flera fall fanns det önskan om att kunna rotera hjulet genom 

att dra det med muspekaren.  

5.2.3 Jämförande analys 

I denna del redovisas skillnaderna i resultat för dem båda spelsekvenserna. Analysen är 

strukturerad utifrån kategorierna av påståenden. Varje kategori redovisas med ett 

stapeldiagram. Kategorierna utgår ifrån designprinciperna som diskuterats i kapitel 2.5.1. 

 

 Jämförelse av medelvärdet på påståendena relaterade till tydlighet. 

Figur 19 visar påståendena som rör tydlighet. Tydlighet i det här fallet syftade i första hand till 

att kontrollera att spelaren inte kände sig vilseledd. Meningsfullt spelande blir därför väldigt 

relevant och uppstår när det finns ett meningsfullt samband mellan en spelarens handlingar 

och dess urskiljbara konsekvenser (Salen & Zimmerman, 2004). Därför är dialogvalen 

designade för att spelaren aldrig ska känna sig fullständigt överraskad över vad ett dialogval 

faktiskt leder till. Båda sekvenser fick liknande storlek på medelvärdena på båda påståendena. 

Av intresse är att versionen utan känslohjul har ett högre medelvärde på båda påståendena. 

Skillnaden är inte särskilt stor, 0,4 på ”Jag upplevde att det fanns ett mål med dialogen” och 

endast 0,1 på ”Jag upplevde att mina val hade en märkbar effekt på spelet”. 
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 Jämförelse av medelvärdet på påståendena relaterade till motivation. 

Motivationen är central för att spelarens val ska upplevas som meningsfulla. Thue et al (2010) 

menar därför att det måste finnas tillräckligt många val för att varje spelare ska finna ett av 

valen begärliga. Fullerton (2008) menar samtidigt att alla val måste vara varierade i 

konsekvens och storlek. Den här delen var väldigt relevant för att testa känslohjulet då 

hypotesen är att det inbjuder till större variation i spelarens val. Påståendena som rör 

motivation har relativt stor skillnad i medelvärde som kan ses i figur 20. Påståendet ”Jag 

kände att jag alltid hade ett dialogval som jag ville välja” fick medelvärdet 3.1 av testgruppen 

utan känslohjul och 3.8 av testgruppen med känslohjul. Påståendet ”Jag upplevde att det 

fanns tillräckligt många alternativ vid varje dialogval” hade ett liknande utfall med 3.7 mot 

4.1. Värt att notera är likheten i påståendena och i kapitel 5.3 utreds närmare varför resultatet 

detta till trots varierar mellan de båda påståendena. 
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 Jämförelse av medelvärdet på påståendena relaterade till variation. 

Variationen är till viss ett verktyg för att väcka motivation men även något som måste 

balanseras för att behålla tydligheten. För att testa detta är dialogen utformad för att erbjuda 

spelaren med många val och där frasen och yttrandet har ett nära band. Känslohjulet har en 

viktig skillnad här i att spelaren kan förändra yttrandet. Konsekvenserna av val varierade 

också för att skapa variation, något som Fullerton (2008) menar är av stor vikt för att valen 

ska upplevas som meningsfulla. Medelvärdena för påstående som rör variation är visuellt 

representerade i figur 21. Påståendet ”Jag tror att om jag gjort annorlunda val så hade slutet 

varit annorlunda” har inte bara högst medelvärde av samtliga påståenden men har också ett 

väldigt jämnt medelvärde mellan de båda testgrupperna (4.4 och 4.5). Påståendet med störst 

skillnad finns också under kategorin variation, ”Jag upplevde att det som sades reflekterade 

den fras jag valt” har ett medelvärde på 2,8 från testgruppen utan känslohjul men 4.1 från 

testgruppen med känslohjul. 

5.3 Slutsatser 

I den här delen redovisas de slutsatser som går att dra av undersökningen i samband med 

materialet i bakgrunden och den ställda problemformuleringen. Slutsatserna är endast 

applicerbara på ett dialogsystem av den här typen i just den här spelsekvensen. Det går inte 

med säkerhet att dra slutsatser från denna studie och förvänta sig liknande resultat i en annan 

situation. En del mönster och begynnande slutsatser går helt klart att dra, men den lilla skalan 

samt begränsande testfall gör att en fördjupning kan vara nödvändig för mer täckande 

slutsatser. 

Resultatet visade att det finns få skillnader i upplevd agency mellan de båda dialogsystemen 

men exakt vad det betyder är svårt att säga. Känslohjulet förväntades ge spelaren större känsla 

av kontroll över framförallt yttrandet så spelaren har större frihet att välja med vilken illokut 

kraft någonting sägs och genom det var hypotesen att spelaren skulle uppleva en starkare 

känsla av agency. 
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Problemformuleringen lydde: 

 Hur påverkas spelarens uppfattning av agency i ett dialogsystem av typen abstract 

response menu med eller utan känslohjulet? 

För att kunna besvara den här frågan så måste spelarens upplevda agency gå att mäta. Ett 

enkelt svar på frågan skulle vara att lägga ihop medelvärdena för samtliga påståenden. I fallet 

utan känslohjul är summan 22,8 av 30 vilket får anses vara tämligen högt. I fallet med 

känslohjul är summan 24,6 av 30 vilket är högre men på det stora hela är skillnaden ganska 

liten. Det som är intressant är hur de olika delarna skiljer sig, det vill säga där påståendena 

hade stor avvikelser i värde mellan testgrupperna. 

Under tydlighet visar det sig att båda påståenden fick något högre värden i fallet utan 

känslohjul. Trots att skillnaden var liten kan en förklaring vara att känslohjulet gjorde målet 

något svårare att tyda men eftersom värdena var så pass lika är det svårt att säga. Det faktum 

att båda påståenden fick ett högt medelvärde indikerar att spelsekvenserna åstadkom god 

tydlighet i avseendet agency. 

Under analysen nämndes känslohjulet som ett sätt att öka motivation eftersom rymden för val 

var större. Risken var dock att spelaren upplever mängden val som överväldigande. Det syntes 

i påståendet ”Jag kände att jag alltid hade ett dialogval som jag ville välja” där sekvensen med 

känslohjulet hade ett medelvärde 0,7 högre än fallet utan känslohjulet med 3,8 mot 3,1. 

Bedömt, åtminstone i detta fall, motiverar känslohjulet spelaren genom att erbjuda flera val. 

Flera av testdeltagarna nämnde detta, kommentaren dök upp som sade ”jag vill säga det fast 

på det här sättet” och menade att en färg gav den möjligheten. En annan kommentar talade 

om känslorna som ett sätt att förstärka eller förminska effekten av det de ville säga. Dessa 

kommenterar stödjer även nästa påstående ”Jag upplevde att det fanns tillräckligt många 

alternativ vid varje dialogval” som fick ett medelvärde 0,4 högre i fallet med känslohjul. En 

anledning till att det var tämligen nära fallet utan känslohjul (3,7 mot 4,1) och att båda hade 

ett högt resultat kan vara att testpersonerna är vana vid dialogsystem som har den här 

mängden av val och att välja färg är tämligen abstrakt och det fanns aldrig någon garanti för 

spelaren att det hade en faktisk effekt. Detta återknyter till en viktig del i bakgrunden där 

Adams (2010) påpekar att en förändring av speltillståndet inte är krav för att öka en spelares 

uppfattning av agency utan det är minst lika viktigt att spelaren gör val med syfte att uttrycka 

sig själv. Det är rimligt att ställa sig frågan om just den aspekten kanske är känslohjulets 

starkaste punkt och vad som separerar de båda testerna mest. I figur 22 syns det dock att det 

finns ett ytterligare påstående med stor skillnad. 
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 Jämförelse av samtliga medelvärden för båda testen 

Den andra stora skillnaden ligger i påståendet ”Jag upplevde att det som sades reflekterade 

den fras jag valt” under variation som skilde sig störst av alla med 2,8 mot 4,1. Detta påstående 

fick två värden på 1 under testet (i fallet utan känslohjul) och orsaken tycks vara att spelarens 

förväntningar inte bemöts efter att ett val gjorts. Båda testernas medelvärde på den sista 

frasen ”Jag tror att om jag gjort annorlunda så hade slutet varit annorlunda” var högt vilket 

betyder att spelaren känner av variationen i valen och det stämmer bra överens med svaren 

på ”Jag upplevde att mina val hade en märkbar effekt på spelet” som också fick höga värden. 

Testpersonen både kände av effekten av sina val samt det faktum att andra val hade gett en 

annan effekt. Testpersonen kan därför beskrivas ha tämligen stor kontroll över situationen 

men för att agency ska vara relevant måste även situationen uppfattas som begärlig. Detta var 

den punkt som känslohjulet fick högre värden på, nämligen påståendena ”Jag kände att jag 

alltid hade ett dialogval som jag ville välja” och ”Jag upplevde att det som sades reflekterade 

den fras jag valt”. 

På det stora hela var båda testernas resultat ganska likartat om man adderar värdena, den 

största skillnaden syntes i aspekten att göra fler val tillgängliga och begärliga. Detta ökar 

chansen att en spelare hittar ett attraktivt val och att yttrandet blir så pass överstämmande 

som möjligt med spelarens förväntningar. Däremot speglar resultatet inte att känslohjulet gav 

spelaren en starkare känsla av fler val utan snarare att uttrycket för ett visst val förändrades. 

Testperson 11 beskrev sin valprocess så här, ”Först valde jag ett alternativ sen kryddade jag 

valet med en färg” och av observationerna att döma så var det så de flesta gick tillväga. Med 

den vetskapen tror jag inte känslohjulet kan ersätta mängden svarsalternativ till en högre 

grad, men snarast bredda chanserna att bemöta spelarens förväntningar kring redan 

existerande val. 

För att besvara frågeställningen är värdena så pass jämna att inget av dialogsystemen kan 

anses ge en högre känsla av agency hos spelaren. Däremot tycks det existera ett visst mönster 

som knyter an till två saker som genomsyrar det här arbetet: 
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1) Val behöver inte förändra spelets tillstånd utan kan finnas till för att spelaren ska 

kunna uttrycka sig själv (Adams, 2010). 

2) Dialogsystem som tog emot godtyckligt skriven text från spelaren utan att ge feedback 

på hur texten såg ut beskrevs som njutbart av en stor del av en testgrupp i Sali et als 

(2010) undersökning. 

I fallet med dialog får det därför anses begärligt för spelaren att kunna uttrycka sig någorlunda 

fritt och det faktum att spelet inte gör exakt respons på exakt vad spelaren ger systemet är inte 

så viktigt som man kanske tror. Detta är till stor del vad känslohjulet åstadkommer och som 

slutsatsen ger vissa belägg för i just den här spelsekvensen. I många av fallen influerade inte 

valet av färg yttrandet, men det faktum att spelaren upplever det som ett viktigt val gör att 

känslan av agency blir högre med avseende på motivation. 
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel ges en sammanfattning över arbetet från problemformuleringen, metod till 

genomförande och till sist slutsats. Därefter diskuteras arbetets resultat i ett bredare 

perspektiv och hur detta arbete kan expanderas eller förändras för att vara relevant i framtida 

projekt. En del insikter som influerat arbete och svårigheter som fortfarande försvarar 

möjligheten att tolka mätdata diskuteras. 

6.1 Sammanfattning 

Det här arbetet har redogjort för en undersökning i spelarens upplevda agency i 

dialogsammanhang. Arbetet tar sin bakgrund i dialogsystem av typen abstract response menu 

och kritiken att spelaren har liten kontroll över vad ett dialogval faktiskt betyder. Agency är 

direkt knutet till agency som bland annat definieras som en känsla som uppkommer när 

spelaren utför en handling som är begärlig och som möjliggörs av spelet (Wardrip et al, 2009). 

Problemformuleringen gav hypotesen att ett dialogsystem som modifierats enligt en del givna 

riktlinjer skulle kunna generera mer agency hos spelaren. Dessa riktlinjer är starkt influerade 

av Ströms (2014) designprinciper kring agency i level design.  

Intressantaste punkter som motiverade det föreslagna dialogsystemet var bland annat Adams 

(2010) som menar att ett val som inte påverkar speltillståndet fortfarande påverkar 

uppfattningen av agency då spelare även fattar val för att utrycka sig själva. Denna tes stödjs 

av Sali et al. (2010) där testpersoner beskrev ett dialogsystem som gav spelaren möjligheten 

att godtyckligt välja vilket yttrande som valdes, som väldigt njutbart även i fall där spelet inte 

gav feedback på exakt vad spelaren valt. Alltså möjlighet att få svara precis som spelaren ville 

ansågs som begärligt. Thue et al. (2010) beskrev önskvärdhet som en del i att förhöja känslan 

av agency, därför bör hänsyn till förutsägbarhet, förmåga och koppling vidare vara intressant 

för att spelaren ska kunna göra relevanta val som reflekterar just vad en viss spelare vill säga. 

Dessa spår ledde in på att spelarens egen förmåga att uttrycka sig verkade vara av yttersta vikt 

för att förstärka känslan av agency. Designen av det föreslagna dialogsystemet kombinerar en 

abstrakt fras med en känsla. Spelaren väljer känslan genom att rotera ett hjul med färger, 

dialogsystemet benämndes som abstract response menu med känslohjul.   

För att utvärdera arbetet byggdes en spelsekvens som kopplades samman med ett 

dialogsystem med känslohjul och ett utan. Dessa spelsekvenser testades sedan av två 

testgrupper. Varje testgrupp testade en av spelsekvenserna och fick sedan svara på ett 

frågeformulär innehållandes ett antal påstående. Testpersonerna graderade sedan till vilken 

grad deras upplevelse överensstämde med påståendena. Påståendena var formulerade för att 

urskilja till vilken grad testpersonen upplevt agency i olika valsituationer. Urvalet bestod av 

10 personer per grupp i åldersspannet 19-32 som alla var åtminstone tämligen erfarna med 

CRPG. 

Resultatet visade att båda dialogsystemen fick likartade värden totalt sett vad gällde 

upplevelse av agency. Däremot framkom det att motivation och variation, två designprinciper 

på ämnet agency påverkades annorlunda av känslohjulet då spelaren upplevde en högre nivå 

av självuttryck och hade lättare att finna ett alternativt som ansågs begärligt. De påståenden 

där känslohjulet hade ett märkbart högre värde var ”Jag kände att jag alltid hade ett dialogval 

som jag ville välja” samt ”Jag upplevde att det som sades reflekterade den fras jag valt.” 
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6.2 Diskussion 

Det absolut viktigaste att betänka är vilken faktisk liten bit som har utforskats. Ett scenario 

och ett dialogsystem med en väldigt specifik dialog. Mätvärdena var problematiska att tyda 

och vem vet vilken effekt ordval och preferens för just det beskrivna händelseförloppet kan ha 

spelat in? På samma sätt kan spelets spartanska presentation påverkat testpersonernas 

omdöme. Vidare sa flera av deltagarna att känslohjulets kontroll inte varit intuitiv. Om man 

tänker sig att spelprototypen ackompanjerats med stämningsfull musik, animerade karaktärer 

och ett grafiskt imponerande UI hade spelaren kanske varit mer benägen att överväga valen 

och respekterat produkten till den grad att påståendena känts mer rimliga? Dessa små 

variabler kan påverka resultatet på ett sätt som är svårt att urskilja. Med det sagt är delar av 

resultatet klart intressant. 

I Sali et als (2010) undersökning svarade respondenterna att ett dialogsystem av typen 

abstract response menu upplevdes som bäst vad gällde kontroll över dialogen men gav sämst 

kontroll över vad karaktären faktiskt sade. I min undersökning förbättrade känslohjulet den 

här aspekten i mitt testfall, men sa inte hur det skulle stå sig mot helt skilda system så som det 

andra populära sentence selection och i framtiden hade det varit intressant att ha med det som 

ett tredje testfall. Ströms (2014) undersökning fick ett liknande resultat som denna att det är 

just svårt att utläsa vilken komponent som är drivande i processen att öka agency. Ströms 

slutsats pekar på att agency blir starkast där det existerar tydliga val, få distraktioner och där 

spelaren får tydlig respons på sina handlingar. I min undersökning framkom inget som gick 

emot detta, men samtidigt kan man fråga sig om känslohjulet kanske i vissa fall kan anses vara 

en distraktion. En testperson frågade om känslohjulet alltid skulle vara aktivt och om det 

kanske skulle vara begränsat i vissa valsituationer. Av programmeringstekniska skäl var 

funktionaliteten begränsad nu och det finns inte utrymme att implementera något sådant 

tyvärr. 

Spelet Torment: Tides of Numenera (inXile Entertainment, 2015) har ett system som kallas 

Tides. En Tide ska representera vilken reaktion som spelaren väcker i en NPC. Varje Tide 

symboliserar en karaktärs moraliska kompass. Det här systemet påminner väldigt mycket om 

det som jag försökte åstadkomma med känslohjulet med en viktig skillnad, en Tide är 

definierad, det var inte färgerna i känslohjulet. Men funktionaliteten mellan båda systemen är 

slående lik. Om man tänker sig känslohjulet i ett längre perspektiv kan man tänka sig att 

upprepade svarsalternativ som anspelar på ilska gör att spelarkaraktären blir känd som en 

argsint filur och således bemöts som sådan. 

Överlag är utvärderingen av upplevd agency intressant just i fallet vilken mängd som skapas 

bara av att spelaren har ett brett spektrum att välja från snarare än att effekten av det specifika 

valet blir känt. Resultatet pekar även på att känslohjulet inte ledde till att spelaren hade för 

många val. Den extra dimensionen för självuttryck tycks gångbar och kan vara värd att testa i 

andra situationer. Mycket av kritiken kring sentence selection kommer av att spelaren måste 

läsa mycket text innan ett val kan tas, i känslohjulet läggs den texten i yttrandet och inte i den 

fras som väljs. 

Dialogsystemet som sådant kan även ha nytta utanför rent underhållningssyfte och istället 

vara ett serious game. Dialogval som förändrar yttranden kan möjligen fungera som ett 

pedagogiskt verktyg vid språkstudier. Hur vi säger saker kan ge studenten en kontext för olika 

yttranden. Det interaktiva momentet och känslan av agency kan vara ett incitament för 

användaren att fortsätta spela och således skaffa sig en djupare förståelse för ett språk. Viktigt 
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att komma ihåg är att ett serious game huvudsyfte inte är underhållning, men det kan 

fortfarande vara underhållande. Känslorna skulle kunna bytas ut och symbolisera exempelvis 

till vilken grad det man säger ska vara formellt eller informellt. Ett exempel skulle kunna vara 

dialogvalet ”Hej.”, där det informella yttrande är ”Läget?” och ett formellt yttrande ”God dag. 

Hur står det till?”. Yttranden kan även slumpas fram utifrån en given lista för att ge 

användaren en breddare förståelse. Alternativt kan alternativa yttranden visas som kan vara 

gångbara i liknande situationer. Som kommunikativt- och språkligt verktyg tror jag det finns 

potential i känslohjulet helt klart.  

Under arbetet vidtogs åtgärder för att undersökningen skulle förbli så forskningsetisk som 

möjligt. Detta inkluderar deltagarnas anonymitet och uttömmande information till dem, 

vidare var informationen om arbetets mål inte känd för deltagaren under testet. Diskussionen 

efteråt satte undersökningen i perspektivet för hela arbetet. I flera fall hjälpte det både mig 

och testdeltagaren att reda ut en del frågetecken men var också värdefullt för mig för att 

ifrågasätta den valda metoden och artefakt jag skapat. Många saker som var självklara för mig 

visade sig problematiska i praktiken.  

6.3 Framtida arbete 

Arbetet utvecklades delvis till en analys över hur känslohjulet påverkade agency snarare än 

om det var strikt bättre än samma dialogsystem utan känslohjulet. Med mer tid hade detta 

kunna utvecklats ytterligare och följts upp med påståenden direkt relaterade till hur 

testpersonerna upplevt känslohjulet. Utöver detta hade mer tid lagts på artefaktens visuella 

element samt funktionalitet. Främst hade det varit trevligt att kunna dra känslohjulet med 

musen och inte bara kunna använda scroll-hjulet för att rotera det. 

Det hade varit betydligt lättare att tyda resultatet om datan för analys varit större. För en helt 

rättvis bild av agency behövs en längre spelsekvens där spelaren har möjlighet att ha anledning 

att bry sig om och därför bli motiverad (eller välja att strunt i) att fatta val. Detta hänger även 

ihop med variation och kopplingen mellan val och konsekvens. Det är lätt att låta ett par val 

ha en omedelbar konsekvens men i en längre och komplexare sekvens hade utfallet blivit mer 

rättvist då både lång och kort sikt hade kunnat utforskas. 

Som nämndes i 6.2 fanns det likheter mellan känslohjulet och Tides-systemet i Torment: 

Tides of Numenera (inXile Entertainment, 2015). En fördjupning av känslohjulet och 

förfining över vad en känsla och en färg betyder hade varit otroligt intressant att undersöka i 

ett större projekt. Detta ställer även frågan i vilken genre eller vilken typ av spel som detta spel 

skulle vara intressant för. Ursprungligen var systemet tänkt för CRPG som redan använder 

liknande system men jag ser även möjligheter för rent dialogdrivna verk så som visuella 

romaner. Detta leder in på känslohjulets funktionalitet som kan byggas ut och 

användarvänligheten ökas. En idé som skulle vara intressant att testa är att låta färgerna svara 

mot egenskaper hos karaktären som begränsar hur och när hjulet får roteras. Det skulle till 

och med kunna utgöra en egen spelmekanik som främjar dialog framför klassiska 

konfliktlösningar i spel. 
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Appendix A -  Undersökning om spelarens påverkan 
på spelet 
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Appendix B -  Frågeformulär 
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Appendix C -  Källkoden till Reunion with My 
Brother the Rusty Raven 

init: 

    $ config.window_title = "Exjobb prototyp Gustav Eriksson" 

    $ color_wheel = True 

    $ rotation_seq = 1 

    $ rotation = 1 

    $ endfade = Fade (5, 3, 0) 

    $ hopp = 0 

    $ oro = 0 

    $ radsla = 0 

    $ gladje = 0 

    $ neutral = 0 

    $ anger = 0 

    $ config.keymap['rollforward'].remove('mousedown_5') 

    $ config.keymap['rollback'].remove('mousedown_4') 

     

    python hide: 

        def color_wheel(): 

            #ui.text(str(rotation)) 

            #ui.text("Hopp: "+str(hopp), xalign=0.5) 

            if color_wheel: 

                transform = ui.transform() 

                ui.image("color_wheel_only.png", xpos=0.3, ypos=0.53) 

                transform.rotate = rotation 

                transform.update() 

                  

        config.overlay_functions.append(color_wheel) 

         

image bg field3 = im.FactorScale("3.jpg", 0.7) #den som talas med 

image stad = im.FactorScale("stad.jpg", 1.5) 

image bg raven = im.FactorScale("crow.jpg", 1.15) 

 

#Cast 

define u = Character('You') 

define rust = Character ('Rust Cal', color="#c8ffc8") 

 

 

#Imagemap för valskärmar 

screen test: 

         

        key "mousedown_4" action SetVariable('rotation', rotation+3) 

        key "mousedown_5" action SetVariable('rotation', rotation-3) 

 

         

        imagemap xalign 0.1 yalign 1.05: #6 knappar 

            ground "colorwheel6legs_ground.png" 

            hover "colorwheel6legs_hover.png" 

             

        #hotspot (43, 151, 261, 42) action Return("l1") 

        #hotspot (43, 231, 237, 42) action Return("l2") 

        #hotspot (39, 317, 252, 42) action Return("l3") 

            hotspot (473, 150, 260, 42) action Return("r1") 

        #hotspot (503, 236, 254, 42) action Return("r2") 

        #hotspot (492, 316, 260, 42) action Return("r3") 

             

        #text "I just came here to put an end to you." size 14 xpos 22 ypos 367 #l1 

        #text "Maybe we can talk about it?" size 14 xpos 75 ypos 450 #l2 

        #text "I just came here to put an end to you." size 14 xpos 22 ypos 350 #l3 

            text "I'm ready to play!" size 14 xpos 493 ypos 158 #r1 

        #text "I just came here to put an end to you." size 14 xpos 22 ypos 365 #r2 

        #text "I just came here to put an end to you." size 14 xpos 22 ypos 365 #r3 

 

screen val1: 

         

        key "mousedown_4" action SetVariable('rotation', rotation+3) 

        key "mousedown_5" action SetVariable('rotation', rotation-3) 

 

         

        imagemap xalign 0.1 yalign 1.05: #6 knappar 

            ground "colorwheel6legs_ground.png" 

            hover "colorwheel6legs_hover.png" 
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            #hotspot (43, 151, 261, 42) action Return("l1") 

            #hotspot (43, 231, 237, 42) action Return("l2") 

            hotspot (39, 317, 252, 42) action Return("l3") 

            hotspot (473, 150, 260, 42) action Return("r1") 

            hotspot (503, 236, 254, 42) action Return("r2") 

            hotspot (492, 316, 260, 42) action Return("r3") 

             

        #text "I just came here to put an end to you." size 14 xpos 22 ypos 367 #l1 

        #text "Maybe we can talk about it?" size 14 xpos 75 ypos 450 #l2 

        text "You were afraid this day would come." size 14 xpos 22 ypos 532 #l3 

        text "Don't say that." size 14 xpos 493 ypos 367 #r1 

        text "That's just not true." size 14 xpos 510 ypos 450 #r2 

        text "I will remind you." size 14 xpos 493 ypos 532 #r3 

 

screen val2: 

         

        key "mousedown_4" action SetVariable('rotation', rotation+3) 

        key "mousedown_5" action SetVariable('rotation', rotation-3) 

 

         

        imagemap xalign 0.1 yalign 1.05: #6 knappar 

            ground "colorwheel6legs_ground.png" 

            hover "colorwheel6legs_hover.png" 

             

            hotspot (43, 151, 261, 42) action Return("l1") 

            hotspot (43, 231, 237, 42) action Return("l2") 

            hotspot (39, 317, 252, 42) action Return("l3") 

            hotspot (473, 150, 260, 42) action Return("r1") 

            #hotspot (503, 236, 254, 42) action Return("r2") 

            hotspot (492, 316, 260, 42) action Return("r3") 

             

        text "You'll ask my forgiveness." size 14 xpos 88 ypos 367 #l1 

        text "What could I want from sewer lunatic?" size 14 xpos 6 ypos 450 #l2 

        text "We will talk you and I." size 14 xpos 105 ypos 532 #l3 

        text "I want you to admit what you did." size 14 xpos 493 ypos 367 #r1 

        #text "Umm, I really don't know." size 14 xpos 510 ypos 450 #r2 

        text "Enough of your useless talk!" size 14 xpos 493 ypos 532 #r3 

         

screen val3: 

         

        key "mousedown_4" action SetVariable('rotation', rotation+3) 

        key "mousedown_5" action SetVariable('rotation', rotation-3) 

 

         

        imagemap xalign 0.1 yalign 1.05: #6 knappar 

            ground "colorwheel6legs_ground.png" 

            hover "colorwheel6legs_hover.png" 

             

            hotspot (43, 151, 261, 42) action Return("l1") 

            #hotspot (43, 231, 237, 42) action Return("l2") 

            hotspot (39, 317, 252, 42) action Return("l3") 

            hotspot (473, 150, 260, 42) action Return("r1") 

            hotspot (503, 236, 254, 42) action Return("r2") 

            hotspot (492, 316, 260, 42) action Return("r3") 

             

        text "It's not too late to make it right." size 14 xpos 60 ypos 367 #l1 

        #text "What could I want from a sewer lunatic?" size 14 xpos 6 ypos 450 #l2 

        text "I want vengeance." size 14 xpos 125 ypos 532 #l3 

        text "Just say something." size 14 xpos 493 ypos 367 #r1 

        text "I think I'll go." size 14 xpos 510 ypos 450 #r2 

        text "I want to hurt you." size 14 xpos 493 ypos 532 #r3 

 

screen val4: 

         

        key "mousedown_4" action SetVariable('rotation', rotation+3) 

        key "mousedown_5" action SetVariable('rotation', rotation-3) 

 

         

        imagemap xalign 0.1 yalign 1.05: #6 knappar 

            ground "colorwheel6legs_ground.png" 

            hover "colorwheel6legs_hover.png" 

             

            #hotspot (43, 151, 261, 42) action Return("l1") 

            #hotspot (43, 231, 237, 42) action Return("l2") 

            #hotspot (39, 317, 252, 42) action Return("l3") 

            hotspot (473, 150, 260, 42) action Return("r1") 

            #hotspot (503, 236, 254, 42) action Return("r2") 
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            hotspot (492, 316, 260, 42) action Return("r3") 

             

        #text "It's not too late to make it right." size 14 xpos 88 ypos 367 #l1 

        #text "What could I want from sewer lunatic?" size 14 xpos 6 ypos 450 #l2 

        #text "I want vengeance." size 14 xpos 105 ypos 532 #l3 

        text "You thought you were saving me?" size 14 xpos 493 ypos 367 #r1 

        #text "I think I'll go." size 14 xpos 510 ypos 450 #r2 

        text "Slavery is worse than death." size 14 xpos 493 ypos 532 #r3 

 

screen val5: 

         

        key "mousedown_4" action SetVariable('rotation', rotation+3) 

        key "mousedown_5" action SetVariable('rotation', rotation-3) 

 

         

        imagemap xalign 0.1 yalign 1.05: #6 knappar 

            ground "colorwheel6legs_ground.png" 

            hover "colorwheel6legs_hover.png" 

             

            #hotspot (43, 151, 261, 42) action Return("l1") 

            #hotspot (43, 231, 237, 42) action Return("l2") 

            #hotspot (39, 317, 252, 42) action Return("l3") 

            hotspot (473, 150, 260, 42) action Return("r1") 

            hotspot (503, 236, 254, 42) action Return("r2") 

            hotspot (492, 316, 260, 42) action Return("r3") 

             

        #text "It's not too late to make it right." size 14 xpos 88 ypos 367 #l1 

        #text "What could I want from sewer lunatic?" size 14 xpos 6 ypos 450 #l2 

        #text "I want vengeance." size 14 xpos 105 ypos 532 #l3 

        text "What really happened?" size 14 xpos 493 ypos 367 #r1 

        text "You can rot down here." size 14 xpos 510 ypos 450 #r2 

        text "I'm going to kill you." size 14 xpos 493 ypos 532 #r3         

 

#Spelet börjar här. 

 

label start: 

     

    scene bg field3 

     

    $ color_wheel = False 

    "\n 

    {b}HOW TO PLAY{/b} 

\n\nThis a dialogue based game where you have 1-6 options on how you want your 

character to respond 

in a conversation. Before selecting the response you want you can also use the scroll 

wheel on your mouse to rotate 

     the {b}color wheel{/b} and by doing so you'll influence your response. 

      

\n\nYour choices matter and shape your options as you move further into the 

conversation. On the next screen, rotate the wheel so the response you select is 

{color=#f00}red{/color} to start the game. 

     \n\n\n{space=290}'Click' to continue\n\n\n" 

 

label backstory: 

     

    scene bg field3 

    with fade 

     

    $ rotation = 1 

    $ color_wheel = True 

     

    call screen test 

    $ color_wheel = False 

     

    $ result = _return 

     

    if rotation < -58 and rotation > -98 and result == "r1": #spelaren väljer röd 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        jump backstory2 

    else:  

        jump backstory 

     

label backstory2: 

     

    scene stad 

    with fade 
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    "\n{i}Ten years ago, when you were barely more than a child,  

     you were framed for a crime and forced into slavery. The one behind  

     it all was your older brother, Rust Cal.  

Now you have escaped and have managed to track your brother down. Now a degenerate 

criminal 

by the name of Rusty Raven, you found your brother in his sewer hideout. Awaiting one of 

his  

     minions, your brother doesn't know that his visitor is actually you. 

     \n\n\n\n\n 

{w}Navigating the foul, serpentine paths of the sewer you hear the croak of a raven. 

Following the noise you 

     move deeper into narrow, damp corridors. You turn aside 

     a couple of rags and slip into the makeshift court of the Rusty Raven. You don't 

recognize the 

     hunched figure at first but as soon as your eyes meet, ten years of rage reflects off of 

them, painting  

     a picture of the life 

     that you lost.{i} 

     \n\n\n\n\n" 

 

label backstory3: 

    scene bg raven: 

    with fade 

     

    rust "You know, some part of me want to say I knew this day would come. But the truth of 

it is, I didn't. 

          Some days I don't even remember you." 

 

label l1: 

     

    scene bg raven: 

    with fade 

     

    $ rotation = 1     

    $ color_wheel = True 

     

    call screen val1 

    $ color_wheel = False 

    with fade 

     

    $ result = _return 

     

    if result == "l3": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ radsla += 1 

        u "That's your fear talking and your guilt." 

        rust "Do you see where we are? Do you think those are feelings I can entertain?" 

    elif result == "r1": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ gladje += 1 

        u "Not a day have went by without me thinking of you. And of what you did. I don't 

think you forgot that." 

        rust "I've betrayed people before you and after you too for that matter." 

    elif result == "r2": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ neutral += 1 

        u "You can deceive yourself all you want, but I'm here now." 

    elif result == "r3": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ anger += 1 

        u "I will make you remember you lying shit." 

        rust "It was me, yes. I did it because I had to." 

         

    rust "You may think it was selfish, little brother. But it’s done and it can’t be undone. 

You’re in my little court now, what do you want from me?" 

 

label l2: 

    scene bg raven: 

    with fade 

      

    $ color_wheel = True  
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    call screen val2 

     

    $ result = _return 

     

    if result == "l1": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ hopp +=1 

        u "Deep down I know you regret what you did. It's not too late to ask for my 

forgiveness." 

        rust "You know the world we live in. I had to look out for myself. So are you just 

gonna stand there?" 

    elif result == "l2": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        u "A court in the sewers? I wonder who is better off, the recently escaped slave, or 

you?" 

        rust "We're both alive, it could be worse." 

    elif result == "l3": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ radsla += 1 

        u "It was time to see you again. You will tell me everything and you will answer for 

what you did." 

        rust "I will? Or what?" 

    elif result == "r1": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ gladje += 1 

        u "You need to say it. Show some remorse. I need you to say it to my face. You ruined 

my life and you're just sitting there?" 

        rust "What do you want me to do? I said it already, it's done and there is nothing I 

can do about it." 

    elif result == "r3": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ anger += 1 

        u "Don't try and make excuses for this. You sacrificed your own brother!" 

        rust "I fucking did, yes, do you want your revenge?" 

         

         

label l3: 

    scene bg raven: 

    with fade 

      

    $ color_wheel = True  

      

    call screen val3 

     

    $ result = _return 

     

    if result == "l1" and rotation < -148 and rotation > -188: #röd 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ anger += 1 

        $ hopp += 1 

        u "Show some emotions you fiend. Tell me why, why did you sacrifice your own 

brother?." 

        rust "I had to. I couldn’t drag you along. What use were you except another mouth to 

feed?." 

    elif result == "l1" and rotation > 10 and rotation < 56: #ljusblå/blå 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ hopp += 1 

        u "You can still make this right. Endure what I did, feel the same ten years of 

indignity as I did." 

        rust "{i}Chuckles{/i}" 

    elif result == "l1": #l1 standard 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ hopp += 1 

        u "Talk to me, make me understand this. We were brothers, I mean we still are." 

        rust "How do someone even begin to apologize yet explain it? I betrayed you years  

        ago so I wouldn’t meet the same fate as you. I’m not sorry you became a slave. In a 

way I was  

        protecting you."   
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    elif result == "l3": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ radsla += 1 

        u "You know what? I don't care about your explanations. I just want you to suffer as 

I did, I will have my revenge." 

        rust "I... I deserve it."    

     

    elif result == "r1" and rotation < -58 and rotation > -98: #röd 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ gladje += 1 

        u "Open your stupid mouth and you tell me, you tell me exactly why you fucking 

betrayed me." 

        rust "{i}Sighs{/i}" 

    elif result == "r1" and rotation > 43 and rotation < 103: #grön 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ gladje += 1 

        $ hopp += 1 

        u "It’s not too late for the two of us. Let’s leave this place, let ut talk somewhere 

more nice.." 

        rust "It’s not that easy. Listen… there is more to this." 

    elif result == "r1": #standard 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ gladje += 1 

        u "Show some emotions. Talk to me. Why did things happen as they did?" 

        rust "It’s… it’s a long story." 

    elif result == "r2": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        u "I think I’ll leave you to this shithole, you can rot in this sewer for all I 

care." 

        rust "Leaving so soon? Listen for a second first." 

    elif result == "r3" and rotation < -62 and rotation > -110: #blå 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ anger += 1 

        $ radsla += 1 

        u "Stand up and I’ll and I’ll fucking teach you." 

        rust "No need to get violent. I’ll tell you what happened." 

    elif result == "r3": #standard 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ anger += 1 

        u "For what you did I should kill you." 

        rust "You’re too curious still, or you wouldn’t stand around talking." 

     

    $ color_wheel = False 

    rust "I will just tell you.{w=3}\n 

        Back then, you and I, we were barely getting by. Stealing was dangerous. The people 

around us, they were 

          predators. It might not have been the best solution of course I realize this. But, 

doing what I did, 

          I knew where you'd end up, I knew you'd survive." 

 

label l4: 

    scene bg raven: 

    with fade 

      

    $ color_wheel = True  

      

    call screen val4 

     

    $ result = _return 

     

    if result == "r1": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ gladje += 1 

        u "You mean that by pitting your crimes on me, you were saving me?" 

        rust "I don't think either of us could be saved. We're both alive, that's all there 

is. You know, these days I don't leave 

              the sewers. I talk to my birds. Some things you can't escape from, I know this 

now. I see your eyes everywhere. 
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              The streets are littered with orphans that are begging, stealing or worse. At 

first, you were just gone. But over time 

              people spoke to me with your voice. Of late, even my ravens use your voice. It 

is guilt, I know. I said I didn't feel it, but I do. 

              How couldn't I? You... you deserve justice for this." 

    elif result == "r3": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        $ anger += 1 

        u "Did it ever cross your mind that slavery is worse than death? There is not dignity 

or pride left after this, you took that from me. You took everything." 

        rust "You were my brother, I couldn't. I wanted you to survive and you did. I took 

everything from you, but I... I didn't know what else to do." 

 

label l5: #kritiskt val 

    scene bg raven: 

    with fade 

      

    $ color_wheel = True  

      

    call screen val5 

     

    $ result = _return 

     

        #text "What really happened?" #r1 

        #text "You can rot down here." #r2 

        #text "I'm going to kill you." #r3      

     

    if result == "r1" and gladje>1 and hopp>0 and radsla <2: 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        u "I think... we should really leave this place. I want to forgive you but we need to 

get to know  

        each other again." 

        rust "You know, as much as it was my fault, and it was. There were real dangers, our 

crew, we had  

        people, the ones in charge. They preyed on children. Sold them. I thought, I really 

thought I was 

        protecting you. We have time to make up for, let's go little brother." 

         

    elif result == "r1": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        u "You were my big brother, how could you let this happen. I just need to know why, 

forgiveness may take 

         time, but you're the only one I have." 

        rust "I didn't think you would believe it. But I really thought I did it to protect 

you. There were men, 

              close to us street urchins, preying on the children. Like you and the other 

younger ones, the ones 

              no one would miss. I... I'll tell you everything about it. But first, let's get 

somewhere more pleasant." 

         

    elif result == "r2": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        u "I'm just gonna leave you. I hope the guilt eat you up from the inside and that 

your birds eat your corpse.  

           You'll never see me again." 

        rust "I'm sorry... I don't deserve your forgiveness. {w=3}Goodbye little brother." 

         

    elif result == "r3" and radsla>0 and hopp<2 and gladje<2: 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        u "I'm going to kill you and I'm going to feed you to your birds." 

        rust "I... {w=2} I... {w=2}\n 

              I'm sorry. {w=2} I understand." 

         

    elif result == "r3": 

        $ color_wheel = False 

        $ rotation = 1 

        u "Not another word from you. That time is over." 

        rust "I... {w=2} I... {w=2}\n 

              I'm sorry. {w=2} I understand." 

    with endfade 

    return 


