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Sammanfattning 
Studien avser att kartlägga gesterna hos Non Player Characters för att underlätta för framtida 

utvecklare att hitta passade gester för olika situationer som gör att karaktärerna i spelet 

bibehåller sin trovärdighet. Genom att formulera en enkät med öppna frågor och animeringar 

för att gestalta gesterna tillfrågades respondenterna vad de trodde att karaktären försökte 

förmedla. Genom att räkna hur många gånger respondenterna valde att beskriva gesterna i 

enkäten med samma eller liknande ord, sammanfattades varje fråga i en tabell. Resultatet blev 

att många gester som används i vissa syften passar bättre för att gestalta andra typer av 

känslor, och genom att kartlägga dessa gester är syftet att bygga upp ett lexikon med gester 

som utvecklare i framtiden kan använda för att applicera rätt typ av gest i rätt situation. 

 

Abstract 
The study is aimed to map the gestures of Non Player Characters to make it easier for 

developers in the future to find fitting gestures for their characters to make sure they retain 

their believability. By making a survey with open questions and animations of the different 

gestures, the respondents were asked what they thought the characters in the animation 

wanted to convey. By counting how many times the respondents used the same, or similar 

words, each question were summarized into a table. The results were that many of the 

gestures that were used to convey a feeling, were better suited to another type of gesture, and 

by mapping these the goal is to create a lexikon with gestures that makes it easier for future 

developers to apply the correct gesture in the right situation.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle tar spel upp en stor plats i både unga och vuxnas vardag och 62% av alla 

svenskar uppger att de spelar någon typ av data eller videospel (ISFE.EU). Vad dessa spel 

oftast har gemensamt är att en stor del av dem består av Non Player Characters (förkortning: 

NPC). Non Player Characters är karaktärer i spel som inte spelas av en annan användare, utan 

är förprogrammerade objekt, oftast i form av människor, som ska uppfylla diverse ändamål i 

spelet.  

 

NPC’s kan gestaltas på olika sätt beroende på vilket spel som spelas, dock är de oftast objekt 

som ska finnas till för spelarens fördel. Genom att porträttera exempelvis en smed eller en 

bagare i en by, kan spelaren gå till dessa NPC’s och interagera med dem för att få uppdrag 

som för spelet framåt. NPC’s kan även ha andra ändamål i spelet, som att vara ditplacerade 

för att få en stad eller en by att verka levande, ge spelaren ledtrådar i spelet eller vara en 

stödjande karaktär (Warpenfelt 2015, s.1). 

 

För att en NPC ska vara en väl fungerande karaktär måste den te sig enligt spelarens 

förväntningar om hur, eller vad den ska gestalta. Det är därför kritiskt att den designas utifrån 

ett spelarperspektiv och att dess manér är korrelerar med dess roll. Är inte en NPC förenlig 

med spelarens förväntningar finns det en risk att spelets syfte ifrågasätts, eller att spelaren 

inte förstår vad som krävs för att fortsätta avancera i spelet (Hamdy, King 2017, s.4). 

 

Vidare är det också viktigt att ur ett utvecklarperspektiv att ha i åtanke att det inte är rimligt 

att programmera varje enskild NPC var för sig, med tanke på att i vissa spel finns det 

tusentals olika typer som ska fylla olika roller i spelet. För att underlätta programmeringen 

och för att korta ner tiden görs ofta en standardisering av NPC’s och dess förprogrammerade 

gester och fraser.  
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1.2 Problematisering 

Det finns en lucka i forskningen när det kommer till NPC’s och deras kroppsspråk. När en 

spelare interagerar med en NPC vill de att den ska vara så mänsklig som möjligt och är inte 

kroppsspråket och gesterna trovärdiga kommer karaktären att falla platt.  

 

Ett av problemen med NPC’s är att det är svårt att förprogrammera fraser och gester som 

faller naturligt oavsett situation. Målet med en NPC är att den ska finnas i bakgrunden och 

uppfylla dess ändamål och att spelaren ska se den som en naturlig del i spelet (Warpenfelt 

2015, s.33). 

 

För att nå målet med att lyckas utforma olika NPC’s som kan interagera med en spelare utan 

att den uppfattas som platt krävs det att det finns en sorts standardiserad dialogmodell. En 

dialogmodell skulle fungera som en mall med gester som exempelvis hälsningar, hot, uttryck 

för rädsla etc. som skulle kunna gå att applicera på samtliga NPC’s oavsett roll i spelet. 

Exempel på detta skulle kunna vara att det skulle gå att applicera samma standardiserade 

gester på en soldat, som på en ung flicka i en by utan att det blir onaturligt för spelaren.  

 

Genom att utforma en sådan mall skulle varje NPC få ett utbud av gester och utvecklaren 

skulle inte behöva tweaka och ändra för varje enskild NPC när spelet utformas. Det enda 

skulle behöva ändras är “kosmetiska” ändringar som exempelvis vissa ansiktsuttryck eller 

liknande.  

 

Studien är utformad så att respondenterna kommer att ge sin uppfattning på vad vissa typer 

av gester betyder. Genom detta är målet att ett sorts lexikon med gester ska byggas upp som 

skulle användas av utvecklare i framtiden när de designar NPC’s. Genom att använda 

lexikonet med gester så skulle utvecklarna se att exempelvis en viss typ av vinkning mer 

uppfattas som som ett sätt att påkalla uppmärksamhet än en hälsning, och hur en viss typ av 

gest uppfattas som sorgsen etc.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att kartlägga ett lexikon med gester som går att applicera på samtliga 

NPC’s utan att dess trovärdighet går förlorad. 

  

Forskningsfrågan som ställdes var följande “Kan grundläggande gester standardiseras för 

olika NPC’s utan att de förlorar dess trovärdighet?” 

 

1.4 Disposition 
Studien kommer att börja med vilka sorts metoder som användes för att komma fram till 

resultatet, därefter kommer ramverket av teorier som omfattar studien framföras, och 

slutligen presenteras och diskuteras resultat. Till sist kommer förslag på vidare forskning 

(Alvehus 2013, s.38).  

 

2. Metod 
2.1  Tillvägagångssätt  

Eftersom studien är ämnad att kartlägga hur gester hos NPC’s kan standardiseras krävdes det 

att till en början skapa animationer som ska gestalta samtliga gester. Gesterna valdes ut 

genom att fem spel undersöktes, dessa spel innefattade: 

 

● Skyrim 

● World of Warcraft 

● Leauge of Legends 

● Red dead Redemption 

● Assassin's Creed: Unity 

 

Genom att se hur, och vilka gester som representerades i spelen valdes 9 gester ut. Dessa 

gester blev ber, standard vinkning, fundersam, tacksamhet, vinkning med båda händerna över 

huvudet, smärta, misstro (Disbelief), bugar och snabb vinkning med en hand. 

 

5 av 41 



 

Animationerna till gesterna gjordes i Adobe programmet Mixamo. Gesterna som valdes ut 

med hjälp av spelen fanns redan inlagda i programmet men för att de skulle likna de som 

fanns i spelet så mycket som möjligt så justerades de en aning, exempelvis gjordes vissa 

vinkningar långsammare eller snabbare.  

 

Efter att animationerna gjorts spelades de in genom skärminspelnings funktionen på 

QuickTime Player, laddades sedan upp på YouTube, som sedan länkades till enkäten. 

Enkäten gjordes i Microsoft Forms och var helt anonym för respondenterna.  

 

2.2 Metodval 

2.2.1 Enkät 

Den metod som användes i studien var en enkät (Se bilaga 1: Svarsdata och länk till enkät). 

En av anledningarna till varför denna metod valdes var på grund av att en enkät snabbt går ut 

till en stor mängd respondenter och resultatet är till en viss grad mätbart. Enkäten gjordes 

som en ostrukturerad enkät och genom att en video på gesten visades med tillhörande fråga 

“Vad tror du att karaktären försöker kommunicera?”. Frågorna var helt öppna för att 

säkerställa att det fanns rum för nyansering av resultaten. Hade alternativfrågor används fanns 

det en risk att respondenterna skulle ledas av alternativen istället för att svara utifrån dess 

egna tolkningar. Det kom in 38 svar på enkäten var av 3 behandlades som bortfall.  

 

2.3 Urval 

Eftersom studien inte kräver tidigare erfarenhet inom relaterade ämnen eller en särskild 

kompetens var det inte nödvändigt att göra ett tidskrävande eller avancerat urval. Tanken med 

studien var att samla in så många svar på enkäten som möjligt och inte särskilja svaren i 

förhållande till män, kvinnor eller ålder.  

 

Enkäten skickades ut på sociala medier via författarens användare och delades även i grupper 

som riktar in sig på spel, för att förhoppningsvis tända ett intresse hos deltagarna i gruppen 

och därmed generera fler svar på enkäten. Genom att dela länken till enkäten på författarens 

sociala medier klassas urvalet som ett bekvämlighetsurval, men genom att länken även 
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delades i grupper som specialiserade sig inom spel kombinerades urvalet med ett strategiskt 

urval där den gemensamma nämnaren var ett spelintresse (Alvehus 2013, s.67,68). 

 

Eftersom studien syftar till att få fram så många beskrivningar och åsikter som möjligt om 

vad gesterna skulle kunna betyda anser jag inte att studien nödvändigtvis har nått en teoretisk 

mättnad med tanke på att svaren inte är desamma varje gång. En viss teoretisk mättnad har 

dock påvisats, men det finns utrymme för ytterligare respondenter (Alvehus 2013, s.69). 

 

2.4 Analys av data 

Analys av data skedde genom att räkna hur ofta respondenterna valde att beskriva en gest 

med liknande ord. Exempelvis hur ofta ordet “hälsning” förekom i fråga ett, hur ofta “tack” 

förekom i fråga två etc. Denna typ av analys är av kvantitativ typ och fungerade som ett bra 

komplement till den kvalitativa insamlingsmetoden.  

 

Med hänsyn till att frågorna i enkäten var öppna, och som en direkt konsekvens av det blev 

det en stor variation mellan de olika svaren. Svaren varierade mellan abstrakta påståenden 

som “Nej nej gör det inte” till konkreta svar som “Försiktig försvarsposition”. För att kunna 

göra en korrekt kalkylering av hur ofta samma ord användes för att beskriva en gest blev det 

först nödvändigt att sammanställa alla svar i tabeller. Tabellerna delades upp i 6 kolumner där 

den första presenterade numret på enkäten, den andra vilken fråga raden bestod av, den tredje 

bestod av den exakta datan som respondenterna hade skrivit, den fjärde vad datan betydde, 

exempelvis om det stod “säger hej” så översattes det till “hälsning”, eller “åh nej” översattes 

till “negativt” för att få rätt nivå av ord. Den femte kolumnen innefattade information om 

respondenten hade angivit specifika känslor i svaret, som exempelvis “ledsam” hälsning etc. 

Den sista kolumnen bestod av vilket uttryck som frågan bestod av utan att tillfoga det en 

mening, exempelvis om den stod “buga” översattes det till “bugning” eller “vinkar febrilt”- 

“vinka”. Genom att sammanställa svaren på detta vis resulterade det i att samtliga svar 

hamnade på rätt nivå och kan därför räknas i en analys. För samtliga svar se bilaga 1: 

Svarsdata och länk till enkät. 
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Ordräkningen gjorde sedan genom att varje fråga fick en egen tabell där de olika gesterna och 

känslorna radades upp, och en kolumn där en markering gjordes för varje gång en 

beskrivning uppgavs mer än en gång. Markeringarna slogs ihop och på så sätt var det enkelt 

att se hur ofta respondenterna använde samma typ av ord för att beskriva en gest. För de 

respondenter som hade skrivit exempelvis “ledsam hälsning” sattes en markering både i fältet 

“gest” men också i fältet “känsla” därför finns det fler markeringar än svar på enkäten. Vissa 

respondenter skrev även svar i stil med “sorg, eller kanske rädsla” vilket gjorde att svaret 

delades upp i två och två markeringar gjordes.  

 

Genom att markera varje gång en gest beskrevs på liknande sätt blev det enkelt att få en 

översikt på hur respondenterna ansåg att gesten skulle tolkas som.  

 

2.4.1 Bortfall 

Av de 38 respondenter som svarade på enkäten var det 3 svar som inte gick att använda. Ett 

svar var på engelska och kunde dessvärre inte inkluderas på grund av att studien bygger på att 

se hur många respondenter som använder liknande ord för att beskriva en gest. Finns det 

endast 1 svar på engelska blir det svaret unikt. vidare skulle det vara ett problem att översätta 

det engelska svaret eftersom översättningen löper en risk att inte stämma exakt överens med 

hur respondenten menade.  

 

Ett annat av de svar som behandlades som bortfall var ett ofullständigt svar. Respondenten 

hade endast svarat på 5 frågor och det gav ett intryck av att de inte tog enkäten på allvar. Det 

sista bortfallet var ett svar där respondenten hade missförstått frågan och hade svarat på ett 

sätt som gjorde det omöjligt att tolka svaren.  

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Med tanke på att studien inte är riktad mot en viss åldersgrupp eller ställer krav på vilka typer 

av respondenter som ska representeras i studien erhåller den en hög validitet (Bryman 2013, 

s.509). Något som skulle kunna påverka studiens validitet är att enkäten är helt anonym vilket 

gör det omöjligt att se vilken typ av respondenter som har svarat. Detta i sin tur skulle kunna 
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leda till att det blir en överrepresentation av viss åldersgrupp och att svaren då blir vinklade 

mot en typ av respondenter. 

 

Studien erhåller även en hög reliabilitet eftersom den är i hög grad replikerbar. Dock finns det 

en risk att svaren i en annan liknande studie hade skiljt sig ifrån denna om egengjorda 

animeringar, eller animeringar från andra program hade använts eftersom studien är 

uppbyggd på animeringar från Mixamo. Analysen av data erhåller hög reliabilitet med tanke 

på att studiens syfte var att se hur många respondenter som beskriver gesterna med samma 

ord och metoden som använts visar en tydlig och strukturerad lista på resultatet (Bryman 

2013, s.161). 

 

2.6 Metodkritik 

Samtliga respondenter som deltog i studien förutom en, svarade på svenska och kan därmed 

räknas med att tillhöra den svenska kulturen. Studien är inriktad mot att se hur 

respondenterna uppfattar olika gester och eftersom kroppsspråk och gester skiljer sig mellan 

kulturer finns det en risk att studien hade fått ett annorlunda resultat om den gjordes 

exempelvis i Japan, eller i ett annat land vars kultur skiljer sig från den svenska (Bochner 

2013, s.65). Eftersom studiens tidsram inte var stor gav det tyvärr inte friheten att samla in 

fler respondenter vilket gjorde att studien endast fått in 38 svar var av 35 gick att använda. 

Målet hade varit att samla in fler svar för att kunna få en större variation på svaren.  

 

Vidare är det även en risk att använda en relativt tolkande analysmetod eftersom det då finns 

risk för bias och feltolkningar. Detta har motverkats genom att istället för att försöka 

översätta respondenternas beskrivningar av gesterna har fler olika typer av beskrivningar 

lagts till i tabellerna. Skillnaden blir att risken för bias och feltolkningar minskar eftersom 

svaret då inte har tolkats eller översatts.  
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3. Tidigare forskning & Teoretiska ramverk 
1.1 Teoretiska ramverk 

 

3.1.1 Icke-verbal kommunikation 

Icke- verbal kommunikation syftar på den kommunikation som sker när interaktionen mellan 

två eller fler personer sker via medel som inte involverar tal. Exempel på detta kan vara 

ansiktsuttryck, handgester eller kroppsspråk (Bochner 2013, s.8). Idag skiljer sig den 

icke-verbala kommunikationen och dess betydelse mellan olika kulturer vilket innebär att en 

gest som uppfattas som positiv i västvärlden, kan betyda raka motsatsen i en annan kultur 

(Bochner 2013, s.65).  

 

Generellt skiljer sig inte ansiktsuttryck mycket mellan olika kulturer men att intensiteten ska 

skilja sig åt. Exempelvis betyder att smala av ögonen att påvisa missnöje i Kina, men samma 

gest är inte  inte lika “grov” i USA  (Bochner 2013, s.66). Det är även stor skillnad mellan 

kulturer hur länge och intensivt det är lämpligt att se någon i ögonen och vilken del av 

kroppen det är lämpligt att se på. Exempel på detta är att latinamerikaner och araber tenderar 

att ha en mer intensiv blick än europeér (ibid).  

 

Gester skiljer sig från ansiktsuttryck i den mening att det inte är lika universalt. Som nämnt 

innan finns det gester i en kultur som har en viss betydelse, som kan betyda något annat i en 

annan kultur. Det finns förmodligen flest handrörelser och gester i italien och ett exempel på 

detta är hur en knuten hand i Italien antyder på en fråga, i Grekland betyder samma gest “bra” 

och i norra europa betyder den rädsla (Bochner 2013, s.66-67). Även hälsningsgester  skiljer 

sig mellan kulturer och delar av världen. I är en bugning en hälsning, i indien sätts 

handflatorna mot varandra och i Europa är vinkningen en variation av en hälsning (ibid).  

 

Emblem är också en typ av icke- verbal kommunikation men skiljer sig från gester i och med 

att de inte kräver tal som styrker dess betydelse, utan de har en självständig betydelse 

(Koerner 2003). Tummen upp som ett emblem för en positiv gärning, och ned för en negativ 

gärning  är ett fenomen som är omtvistat och kan ha flera olika betydelser. Tummen ner 

kommer ifrån det antika Rom där kejsaren gjorde tummen ner om Gladiatorn inte skulle få 
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leva efter ett avslutat spel, och tummen upp har genom historien formats och blivit ett 

emblem för något positivt. Dessa emblem är nu de mest kända gesterna i världen och förstås 

och används av en majoritet av världens befolkning (Morris et. al. 1979, s.2). Det finns 

tvistade åsikter om hur ett emblem skapas, men forskarna håller med om att det är 

kulturspecifikt vilket innebär att dess betydelse kan skilja sig mellan olika platser i världen 

(Korte 1998, s. 49). 

 

Kroppsspråk är också en typ av icke verbal kommunikation. Det finns olika sorters tekniker 

när det kommer till att läsa av en person när det kommer till deras kroppsspråk och ett av dem 

är att känna igen när en person är ärlig och öppen. Ett sätt att känna igen detta är att ha 

handflatorna öppna och armarna lätt uträckta, och genom att se motsatsen, handflatorna 

stängda och armarna i kors, går det att identifiera ett beteende som ses som oärligt. Korsade 

armar är också ett tecken på att du som person vill skapa en barriär mellan dig och personen 

du interagerar med och detta kan återigen ses hos personer som har en negativ inställning 

(Pease 2004, s.96). Kroppsspråk är även beroende av kontexten omkring. Exempelvis om en 

person uppfattas som negativ eller sluten för att de står med armarna i kors men den verkliga 

anledningen är för att det är kallt och personen inte har en jacka, däremot om personen hade 

varit inomhus på ett möte och hade samma position, kan de uppfattas som negativt inställd 

(Pease 2004, s.24).  

 

Genom att läsa av en persons kroppsspråk går det också att se hur självsäkra de är. Om en 

person sträcker på sig och involverar sig i en konversation är det relativt enkelt att anta att 

personen inte är osäker eller rädd. Om en person däremot är ihopkrupen och sätter sig med 

kroppen lätt vinklat ifrån resten av gruppen går det att dra slutsatsen att personen är osäker 

och inte alls känner sig bekväm i situationen (Mondloch et al. 2013).  
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3.1.2 Immersion 

Som nämnt i tidigare sektioner är en väl fungerande NPC en karaktär i ett spel som fyller en 

funktion, och bidrar till den övergripliga spelupplevelsen (Warpenfelt, 2016, s. 71). En 

trovärdig NPC är väsentlig för att få spelaren att vilja fortsätta spela och uppnå Immersion. 

Det finns ingen svensk översättning för detta begrepp men Immersion innebär att spelaren 

“slukas upp” av spelet och börjar att acceptera att världen i spelet är trovärdig. Det innebär 

inte att spelaren anser att spelvärlden ersätter den riktiga världen, men att spelvärlden har 

satta regler som spelaren förstår och anpassar sig till och tror på, trots att den skiljer sig från 

den riktiga världen (Warpenfelt 2016, s. 44). 

 

Immersion har dock blivit ifrågasatt som ett alltför brett begrepp som syftar till att fungera 

som ett samlingsbegrepp för något som borde vara uppdelat i subtyper. Ermi och  Mäyrä 

(2005) Har istället för att använda Immersion som ett övergripande begrepp delat upp det i 

imaginative, challenge-based, sensory-based, narrative, tactical, strategic och social. Dessa 

subtyper beskriver olika typer av Immersion som förekommer när spelaren spelar diverse spel 

och interagerar med NPC’s.  

 

Narrative och imaginative immersion är relativt lika begrepp och innefattar den typ av 

immersion som uppkommer när spelaren följer spelets storyline. De två begreppen skiljer sig 

dock i och med att imaginative immersion är mer kopplat till hur spelaren upplever spelet 

utifrån dess egen fantasi, och narrative immersion är mer kopplat till hur utvecklaren av 

spelet vill att spelaren ska känna. Med dessa begrepp i åtanke krävs det att NPC’s skapas på 

ett sätt som gör att de integreras väl i spelet storyline och att de besitter de egenskaper som 

krävs för att deras roll i spelet ska uppfyllas (Warpenfelt 2016, s.45).  

 

Tactical, Strategic och Challenged based immersion handlar om hur spelet är uppbyggd för 

att få utmana spelaren, både i form av utmaningar i spelet, men också på en intelligent nivå 

där spelaren måste tänka efter och lösa problem. Tanken med dessa form av immersion är att 

spelaren ska motiveras av tanken att lösa problemen, men det får inte heller bli för svårt för 

spelaren att lösa utmaningarna eftersom det då finns en risk att spelaren blir frustrerad och 

därmed störs immersion:en. De NPC’s som designas för denna typ av immersion måste 
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designas på ett sätt att de inte är för enkla att vinna över, men inte heller för svåra 

(Warpenfelt 2016, s.45,56).  

 

Sensory och Social immersion är mer kopplat till hur spelaren känner i spelet. Sensory 

immersion handlar om hur spelet är uppbyggt med ljus, natur och animationer i spelet, eller i 

mer generella termer; spelets arkitektur. NPC’s som riktar sig mot Sensory immersion måste 

passa in i världen, och även de ljud som NPC’erna gör ifrån sig i olika situationer påverkar 

hur väl spelaren upplever spelet.  Social immersion är den minst studerade versionen och 

handlar om hur spelaren blir uppslukad av den sociala interaktionen med NPC’s i spelvärlden 

(Warpenfelt 2016, s.47). Denna studie är mycket riktad mot hur användare upplever Social 

Immersion.  

 

3.2 Trovärdiga NPC’s 

3.2.1 Utseende och Placering 

Det finns olika egenskaper hos en NPC’s som bidrar till dess trovärdighet, exempelvis 

utseende, gester, fraser och placering i spelet. En NPC’s utseende måste vara korrelerat till 

dess position i spelet för att upplevas som trovärdig. Exempel på detta skulle kunna vara en 

NPC som i spelet är designat som en antagonist, att den bär vapen, är stor och skrämmande 

och har ett hotfullt kroppsspråk, är satt i en situation där den ska agera köpman. Detta 

exempel visar på att spelaren vid första anblick inte skulle anta att NPC’n är köpman och 

därmed bli förvirrad, och spelupplevelsen skulle bli lidande (Warpenfelt 2015, s.7). Vidare 

hade det inte heller varit fördelaktigt om de NPC’s som ska porträttera monster var designade 

som NPC’s som fyller andra funktioner i spelet så vida inte spelaren har på något sätt blivit 

informerad i förväg.  

 

Spelare drar även ofta paralleller till tidigare erfarenheter när det kommer till att identifiera 

NPC’s. Warpenfelt (2015) visar på i sin artikel “Cues and insinuations: Indicating 

affordances of non-player character using visual indicators” hur spelare identifierar olika 

NPC’s som mer eller mindre viktiga för spelets narrativ beroende på hur de ser ut. Om en 

NPC inte står ut i mängden associerar oftast spelaren den som utfyllnad i spelet, men om den 

står ut i mängden dras spelaren ofta till den eftersom de ofta associerar den typen av NPC 
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som en viktig del av spelets narrativ, och viktig för att komma vidare i spelet (Warpenfelt 

2015, s.8). 

 

3.2.2 Oz Group’s Lista på krav för en trovärdig NPC 

Att göra en NPC’s så trovärdig som möjligt innebär att få den att likna en riktig människa så 

mycket som möjligt. Oz Group på Carnegie Mellon University har utvecklat en lista med 

abstrakta krav som en NPC måste uppnå för att ses som så trovärdig som möjligt. Listan 

består av 15 punkter, men de 10 punkter som är mest relevanta för denna studie är; 

 

● Personlighet- NPC’n måste ha en komplex personlighet som reflekteras i dess 

agerande som gör att de framstås som unika i allt de gör.  

● Känslor- NPC’n måste uttrycka känslor som är i enlighet med dess personlighet. 

● Själv-motivation- NPC’n ska inte endast reagera på andras beteende, den ska ha en 

egen inre motivation att utföra uppgifter.  

● Förändring- En trovärdig NPC ska ändras och växa i enlighet med dess personlighet 

under spelets gång.  

● Sociala förhållanden-NPC’n ska agera i enlighet med sociala förhållanden, 

exempelvis agera kär i en karaktär som ska agera man eller hustru etc.  

● Kontinuerlig uttryckfulhet (Consistency of expression)- Karaktären ska ha en 

personlighet, den ska uttrycka sig med kroppsspråk, röst, ansiktsuttryck etc. 

● Illusionen av liv- denna punkt handlar om hur NPC’n reagerar på dess omgivning 

och hur den har mål som den strävar efter att nå i spelet.  

● Reaktiv och Responsiv- Karaktären måste vara både reaktiv och responsiv på 

spelarens stimuli.  

● Existera i ett socialt kontext- Denna punkt handlar om hur NPC’n beter sig i 

enlighet med de sociala regler och normer som finns i spelet. 

● Väl integrerad- en trovärdig NPC måste vara väl integrerad i spelvärlden och lätt 

förflytta sig från aktivitet till aktivitet.  

 (Loyall, 1997, s. 15-26) 
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Genom att en NPC uppfyller dessa kvar på så hög nivå som möjligt, får den en högre grad av 

trovärdighet. De krav som ses som mest relevanta är illusionen av liv. Den punkten handlar 

om hur NPC’n interagerar med spelaren, och hur dess beteende i spelvärlden ses som 

trovärdigt. Det är också viktigt för NPC’ns trovärdighet att den sätts i ett sammanhang där 

dess beteende är vettigt, om inte så finns det en risk att spelaren upplever NPC’ns beteende 

som underligt (Warpenfelt,  2016, s.50).  

 

3.2.3 GAM Modellen 

Den sociala trovärdigheten hos en NPC bestäms utifrån hur den agerar i situationer när den 

interagerar med spelaren och hur den beter sig i världen som spelet utspelar sig i. Warpenfelt 

et al. (2014) har designat en modell som kallas GAM (Game Agent Matrix; Se figur 1). 

Denna modell avser att kartlägga beteenden hos olika sorters NPC’s. Enligt modellen finns 

det tre olika sorters NPC’s Acting Agent, Reacting Agent & Interacting Agent (Warpenfelt et. 

al. 2014, s.3).  

 

● En Acting Agent innefattar NPC’s som inte nödvändigtvis interagerar med spelaren, 

utan agerar helt och hållet på objekt i spelvärlden som livlösa ting som krävs 

navigering kring.  

● En Reacting Agent är en NPC som är till en begränsad del medveten om världen den 

befinner sig i. En Reacting Agent kan interagera med spelaren, men endast i enkla 

termer och interaktioner. Om andra ting kommer inom en viss räckvidd inom en 

Reacting Agent kan den reagera men dess reaktioner är förutsägbara och repetitiva 

vilket innebär att den ofta och gärna svarar på samma fråga upprepade gånger och 

interaktionerna skiljer sig inte mellan gångerna som spelaren interagerar med den.  

● En Interacting Agent är en NPC som är medveten om världen den befinner sig i och 

har en mycket högre social förmåga än de andra agenterna. En Interacting Agent kan 

ändra sitt beteende för att matcha en situation, exempelvis genom att hantera 

turordning i en konversation och förhålla sig till regler och normer i spelvärlden. En 

Interacting Agent är mer kapabel och flexibel att utföra en social konversation till 

skillnad från hur en Reacting Agent endast kan utföra repetitiva konversationer.  
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Modellen är uppbyggd av kolumner där de horisontella tre raderna representerar de tre olika 

sorters NPC’s som finns. De vertikala kolumnerna består av Single Agent, Multiple Agents, 

Social Structural, Social goals & Cultural Historical. Dessa kolumner består av egenskaper 

som de olika NPC’erna kan åstadkomma inom varje kategori av NPC. Exempelvis kan en 

Interacting Agent under Multiple Agents som högst åstadkomma att den kan bilda grupper, ha 

en face to face konversation med en spelare och ta tur i en konversation.  

 

 

Figur 1: The Game Agent Model 

 

Genom att analysera hur dessa tre kategorier av NPC’s figurerar i spelen får spelaren en 

uppfattning om hur de olika NPC’erna ska agera. Är spelaren i kontakt med en Interacting 

Agent har de en förväntan att den ska agera på ett visst sätt. Exempelvis anser spelaren att den 

ska ha en högre social förmåga än en Acting Agent och om NPC’n inte levererar vad den 

lovar, finns det en risk att spelarens upplevelse av spelet blir lidande. Exempel på när en 

Interacting Agent inte fungerar förklarar Warpenfelt et al. (2014) är när en NPC inte vänder 

sig mot spelarens karaktär under en konversation i spelet, och därmed tappar den sin 

trovärdighet och inte upplevs som en levande karaktär (Warpenfelt et al. 2014, s.8,10). 
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Liknande exempel finns på hur en Reacting Agent förlorar trovärdighet när den ska reagera 

på när spelaren kommer inom ett visst avstånd till NPC’n men att den antingen inte reagerar 

alls, eller att den reagerar vid fel tidpunkt (ibid).  

 

3.2.4 Kommunikation och NPC’s 

NPC’s kommunicerar genom förprogrammerade gester och fraser som vanligtvis skapas 

genom dialog träd, beteénde träd och statiska svar på diverse stimuli genererat av spelaren 

(Johansson 2013, s.59). Som nämnt innan finns det olika avancerade NPC’er och de mer 

avancerade versionerna har ett mer komplext beteénde som innefattar ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och andra människoliknande egenskaper.  Det är dock viktigt att poängtera att 

spelare inte eftersöker “den perfekta NPC’n” utan föredrar ett mer bristfällig personlighet för 

att mer efterlikna ett mänskligt beteénde. Den bristfälliga aspekten av personligheten kan 

innefatta beslut som inte är optimala, envishet som leder till konsekvenser eller oprovocerad 

aggression (Hamdy, King 2017, s.3; Brusk et al. 2007, s.1). Oftast är kommunikationen 

mellan spelare och NPC uppbyggd på dialog träd som visar sig genom en statisk ruta på 

skärmen där spelare väljer mellan olika fraser och NPC’n har i sin tur en reaktion på det som 

väljs. Det är mycket sällan som dialoger innefattar fri text som spelaren matar in eftersom det 

är enklare att få en NPC att verka trovärdig när de utfallen för konversationen redan har 

förprogrammerade reaktioner och svar på spelarens interaktion (Brusk et al. 2007, s.2-3).  
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3.3 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som gjorts inom ämnet NPC’s är oftast mest fokuserad på hur det är 

möjligt att designa en NPC så att den blir så människolik som möjligt. I sin artikel Cues and 

insinuations: Indicating affordances of non-player character using visual indicators (2015) 

undersöker Henrik Warpenfelt olika sätt att analysera hur trovärdig en NPC är i olika 

situationer. Studien utfördes genom att visa bilder på diverse NPC’s som fyllde olika 

funktioner i spelet och respondenterna skulle sedan förklara vad de trodde att NPC’n på 

bilden skulle föreställa. Det visade sig att spelare får en uppfattning om vilken typ av NPC 

som förekommer i spelet med hjälp av att analysera vart i spelet den är placerad. Exempelvis 

är det mest troligt att en köpman står bakom en bänk i en butik, eller att NPC’s i en grotta på 

fiende territorium ska föreställa motståndare.  

 

Vidare finns det även forskning som riktar sig mot att ändra sättet som NPC’er kommunicerar 

på. i Jenny Brusk et. al. har skrivit artikeln DEAL – Dialogue Management in SCXML for 

Believable Game Characters (2007) som argumenterar för att implementera ett nytt dialog 

hanterare i State Chart XML. Dialog hanteraren var tänkt att få NPC’n att verka mer 

människolik genom att kommunicera i ett naturligt språk. Ett naturligt språk innebär att 

NPC’n har reaktioner på ord och fraser som spelaren matar in. NPC’s ska inte heller repetera 

sig för mycket och i grund och botten inte bete sig alldeles för robotiskt (Brusk et. al. 2007, 

s.142). Denna dialogmodell som Brusk et al. presenterar är inte klar och implementerad i ett 

spel, men den visar på ett sätt där SCXML kan användas för att modellera en dialog för en 

trovärdig NPC.  

 

När det kommer till gester och kroppsspråk finns det en lucka i forskningen. Den forskning 

som redan finns är mer riktad mot dialoger och där tar just gester och kroppsspråk en mycket 

liten del, men det ligger sällan i fokus. En fråga som forskningen inom NPC’s inte tar upp är 

hur spelaren tolkar de gester som förekommer i spelet. Exempel på gester kan vara hälsningar 

eller liknande, men frågan är vad det är som gör att en vinkning, eller en höjd hand kan ses 

som en hälsning, eller vad som gör att ett vickande pekfinger är en gest för “Nej”.  
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Marianna Pogosyan Ph.D är en doktorand inom psykologi och har skrivit en artikel i 

tidningen Psychology today om hennes vistelse i Japan. Hon tar upp att det var stor skillnad 

mellan hennes och hennes japanska vän när det kom till hur de framförde deras icke verbala 

kommunikation. Hennes vän nickade en gång för ett ja, lade huvudet på sned när hon tänkte 

och och skakade snabbt på handen för ett nej. I artikeln uttrycker Marianna att hon till en 

början inte förstod hennes väns val av gester, men att hon lärde sig med tiden. Vidare har 

Stephen E. Nash som är historiker och arkeolog också argumenterat i sin artikel “Is a hand 

wave a universal greeting?”  för att vikningar och andra gester inte är universella, utan skiljer 

sig mellan tid och plats. Han skriver också att det inte finns några belägg för om varför vi 

människor höjer en hand för att hälsa, men att det finns forskning som tyder på att just den 

handrörelsen finns på grottmålningar.  
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4. Resultat & Analys 
Resultatet av enkäten blev 9 tabeller med ord och beskrivningar för de 9 animationerna i 

enkäten. Den första frågan i enkäten avsedde en karaktär som står lätt knäböjd med händerna 

knäppta framför kroppen och huvudet lätt lutat uppåt. Gesten var beskriven i programmet 

Mixamo som “Praying” (sv. Ber). I figur 2 syns en bild på hur gesten såg ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Fråga 1 “Praying” 

Tabell 1: Svar på fråga 1. 
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Resultatet blev blandat men de flesta respondenter ansåg att gesten var lik en person som ber 

om nåd, eller ber till en gud. Generellt går det att se att gesten inte tolkades som positiv. Ord 

som “undergiven” “tigger” och “oro” användes och det kan bero på att karaktären inte 

uppvisade ett kroppsspråk som ansågs som självsäkert i och med att den är lätt ihopkrupen. 

(Se teoretiska ramverk “ickeverbal kommunikation”). Genom att tolka resultatet skulle denna 

typ av gest vara lämplig att ha i situationer där NPC’n är i ett sorts underläge, eller om NPC’n 

konkret ber om något. Det var inte speciellt stor variation mellan svaren vilket innebär att om 

denna gest applicerades på en NPC i någon av dessa situationer skulle det förmodligen inte 

uppstå någon förvirring.  

 

I fråga 2 vinkade karaktären relativt långsamt med lätt upplutat huvud. I programmet Mixamo 

hette denna gest “Standard Greeting” (sv Standard hälsning). Figur 3 (s.20) visar en sekvens 

på hur gesten såg ut.  

Figur 3: Fråga 2 “Standard greeting” 
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Tabell 2: Svar på fråga 2. 

 

Denna fråga var en aning mer uppdelad än fråga 1. Det var blandade attityder om denna var 

en hälsning eller ett avsked. Majoriteten ansåg att gesten var en hälsning, men det fanns 

också tendenser att gesten uppfattades som sorgsen eftersom adjektiv som “ledsamt” 

användes 7 gånger, och “besvikelse” förekom också. Eftersom tolkningarna av denna gest var 

relativt lika uppdelade mellan ett ledsamt avsked och en hälsning skulle det möjligtvis vara 

mer lämpligt att använda den i ett sammanhang där det blir tydligt om NPC’n hälsar eller tar 

avsked. Det är också situationsanpassat eftersom en spelare inte kommer att anta att en NPC 

tar avsked när de precis möts, men om gesten är för lik ett avsked finns det en risk att det 

uppfattas som att den är ur kontext (Pease 2004, s.24). 

 

Fråga 3 skulle karaktären förmedla att den tänkte. i Mixamo hette gesten “thinking” (sv. 

tänker; Se figur 4)  och den gestaltades genom att karaktären satte handen vid hakan och 

böjde lätt på ena knät samtidigt som hon tiltade huvudet lätt åt sidan.  
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Figur 4: Fråga 3  “Thinking” 

 

Tabell 3: Svar på fråga 3. 
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Resultatet av denna fråga var mycket jämnt mellan att karaktären tänkte, eller att det flörtade. 

Genom att en kvinna lägger huvudet på sned och visar sidan av halsen är en typ av gest som 

ska påvisa att de inte är hotfulla och används ofta av kvinnor när de visar intresse för män 

(Pease 2004, s.234). Eftersom karaktären var en kvinna finns det en anledning till att 

resultatet inte hade blivit detsamma om karaktären var en man eftersom män sällan använder 

sig av den gesten för att visa intresse för kvinnor. Adjektiv som inställsam och blyg användes 

också för att beskriva vad respondenterna trodde att karaktären ville förmedla vilket inte 

heller är förvånande eftersom huvudet lätt på sned också används av människor som är blyga 

(Pease 2004,s.233).  

 

Fråga 4 och fråga 8 var relativt lika i och med att de båda liknade en bugning. I Mixamo 

beskrevs fråga 4 som “Thank you” (Se figur 5) vilket är menat som en tackgest och den 

visades genom att karaktären böjde in huvudet lätt, och lade handen på bröstet. Fråga 8 

beskrevs som “Standard bow” ( Se figur 6) alltså en standard bugning där karaktären lätt 

böjde ryggen framåt.  
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Figur 5: Fråga 4 “Thank you” (Ovan) 

 

Figur 6: Fråga 8 “Standard bow” 

 

Tabell 4: Svar på fråga 4. 
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I fråga 4 ansåg majoriteten att karaktären ville förmedla tacksamhet på ett respektfullt sätt, 

men många tyckte också att det kunde vara en sorts hälsning. En hälsning i form av en 

bugning är vanligt i asiatiska länder och är en symbol för respekt (Bochner 2013, s. 66-67). 

Eftersom denna gest var en aning svårtydad skulle den möjligtvis inte vara lämplig att 

använda i ett sammanhang där det inte är utom rimligt tvivel att karaktären vill visa 

tacksamhet för något med tanke på att gesten också kan misstas för en hälsning.  

 

 

Tabell 4: Svar på fråga 8. 

 

Fråga 8 var en bugning och likt fråga 4 ansåg många att karaktären hälsade respektfullt på en 

annan person eller att den accepterade något. Många ansåg att karaktären förmedlade artighet 

och respekt vilket kan ha att göra med att en bugning ofta görs mot människor som har högre 

rang, är äldre eller om man vill vara respektfull (Pease 2004, s.230). Andra adjektiv som 

“Ödmjukhet” och “lydnad” användes också för att styrka att karaktären visade undergivenhet.  
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Fråga 5 och Fråga 9 var både varianter av vinkningar. I fråga 5 vinkade karaktären med 

händerna högt över huvudet och lätt stående på tå, (Se figur 7) och i fråga 9 vinkade 

karaktären med en hand i hög fart (Se figur 8). 

Figur 7: Fråga 5 “vinkning” 

 

Tabell 5: Svar på fråga 5. 
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Resultatet av denna fråga blev att respondenterna var eniga att denna typ av vinkning var för 

att påkalla uppmärksamhet. Karaktärens sätt att vinka, att både göra sig större och vifta med 

armar och händer är en tydlig indikation på att den vill kommunicera något. andra adjektiv 

som som “intensiv” användes också i samband med andra ord för att visa på att de flesta 

respondenter ansåg att karaktären var ivrig i sina rörelser. Denna typ av gest skulle inte vara 

lämplig att använda som en standard hälsning i och med att få respondenter tyckte att 

karaktären vinkade i ett hälsnings syfte, och hade denna typ av vinkning använts hade det 

förmodligen fått spelaren att ifrågasätta NPC’ns syfte och trovärdighet.  

 

I fråga 9 vinkade karaktären mycket snabbt med handen och här ansåg majoriteten att det var 

negativt (Se figur 8). Många av respondenterna hade svarat att karaktären försökte förmedla 

“Nej Nej” eller “nej kom inte hit!” och detta översattes till “negativt” i tabellen för att 

underlätta dataanalysen. Vissa respondenter hade också svarat att gesten kunde tolkas som en 

hälsning eftersom karaktären vinkar, men de flesta ansåg inte att den var lik en standard 

hälsning eftersom vinkningen var för snabb och intensiv. På samma sätt som fråga 5 hade 

denna vikning inte eller passat i ett hälsnings syfte med tanke på att så få ansåg att detta var 

en typ av hälsning, utan mer ett sätt att varna folk på.  

Figur 8: Fråga 9 ”vinkning” 
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Tabell 6: Svar på fråga 9. 

 

Figur 9: Fråga 6 “Agony” 

29 av 41 



 

Tabell 7: Svar på fråga 6. 

 

Fråga 6 och fråga 7 var också relativt lika i det att båda var beskrivna som negativa gester. I 

fråga 6 håller karaktären sig för huvudet med båda händerna och vrider på kroppen snabbt 

bakåt och framåt och denna gest hette “Agony” (sv. Smärta) i Mixamo (Se figur 9). 

Karaktären i fråga 7 sitter ner och fäller ner huvudet i händerna och skakar på huvudet och 

denna gest hette “Disbelief” (sv. Misstro/Förtvivlan) i Mixamo (Se figur 10) .  

 

I fråga 6 hade respondenterna en mängd olika åsikter om vad karaktären ville förmedla. 

Majoriteten ansåg att den ville förmedla sorg, men vissa tolkade det också mer konkret och 

antydde att karaktären satt fast och ville få av sig hjälmen som den bar. Smärta var dock den 

andra mest angivna känslan och även det “korrekta” svaret men i och med att fler svarade att 

de ansåg att karaktären ville förmedla sorg, var den inte tydlig nog. Anledningen till varför 

många förmodligen ansåg att karaktären ville förmedla sorg var för att den håller händerna 

för ansiktet, vilket är vanligt när personer är ledsna och gråter. Den typen av kroppsspråk 

innebär att personen försöker göra sig mindre och inte synas, vilket tyder på att personen är 

negativt inställd (Se Teoretiska ramverk “Icke-verbal kommunikation”). Genom att tolka 
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svaret hade denna typ av gest inte varit ett lämpligt förstahandsval för att gestalta smärta med 

tanke på att så pass många respondenter hade delade uppfattningar om vad den betydde.  

 

Tabell 8: Svar på fråga 7. 

 

Figur 10: Fråga 7 “Disbelief” 
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Fråga 7 hade ett mer homogent svar och alla svar hade en form av negativ tappning vilket 

gjorde att gesten lämpar sig väl att gestalta sorg och förtvivlan. Adjektiven för att beskriva 

vad karaktären ville förmedla varierade men anledningen till varför respondenterna alla ansåg 

att karaktären var ledsen var förmodligen för att dess kroppsspråk på samma sätt som fråga 6, 

var ihopkrupet och med händerna i ansiktet som symboliserar osäkerhet och sorg (Se 

teoretiska ramverk “Icke verbal kommunikation). Denna typ av gest hade förmodligen lämpat 

sig bättre att gestalta en karaktär som är i djup sorg och gråter, än vad tanken var från början 

när den skulle gestalta Disbelief. Det är en aning svårt att översätta ordet Disbelief då det inte 

har en korrekt översättning till svenska men gesten är tänkt att användas när en karaktär vill 

förmedla ungefär “Jag kan inte förstå att detta kunde hända” och det är inte i korrelation med 

sorg och förtvivlan som respondenterna ansåg att den försökte förmedla.  
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5. Diskussion & Slutsats 
Genom att analysera resultatet av samtliga svar blev det tydligt att det inte alltid är enkelt att 

förstå vad en gest är menad att förmedla. Om studien hade genomförts i ett land vars kultur 

skiljer sig märkbart från den i sverige hade resultatet skiljt sig från denna studie eftersom 

samtliga respondenter var svenska. Anledningen till varför resultaten hade sett annorlunda ut 

är för att kroppsspråk och gester betyder olika beroende på vilken kultur man tillhör (Bochner 

2013, s.65). Eftersom studiens kärna är att kartlägga vad människor anser en gest betyder, 

och inte endast definiera gester i sig, är den beroende av att veta vart respondenterna kommer 

ifrån och deras kultur för att få fram ett resultat som går att använda. Exempelvis skulle 

förmodligen biblioteket av gester inte se likadant ut i Japan som det skulle se ut i Sverige 

eftersom kulturerna skiljer sig så pass mycket och därmed skulle biblioteket förmodligen 

behöva ha en form av filtrering som tar hänsyn till i vilket land spelet ska göras och därmed 

välja ut gester som skulle passa väl för det tänkta landet.  

 

Hade inte denna typ av filtrering använts finns det även en risk att NPC:ernas trovärdighet 

skulle ifrågasättas. Exempelvis skulle en spelares immersion potentiellt bli lidande om NPC:n 

de interagerar med inte visar ett kroppsspråk som de förstår, eller om de känns fel 

(Warpenfelt 2016, s.47). I detta sammanhang skulle det vara social immersion som skulle bli 

lidande eftersom det är den typen som handlar om hur spelaren interagerar med andra 

karaktärer i spelet (ibid). Om utvecklare skulle ta hänsyn till kultur och hur invånarna i ett 

land uppfattar gester och kroppsspråk skulle spelet behöva se annorlunda ut beroende på vart 

man befinner sig och det går att argumentera för om det är ekonomiskt fördelaktigt eller inte, 

men spelet hade förmodligen tagits emot bättre av spelarna eftersom gesterna och 

kroppsspråket då hade varit designat för just deras kultur.  

 

Vidare är det också möjligt att argumentera för att vissa NPC:ers kroppsspråk är viktigare än 

andra. Enligt Henrik Warpenfelt (2015) identifierar spelaren NPC:er som mer eller mindre 

viktiga beroende på hur de ser ut. Om en NPC är dekorativt klädd, eller är placerade på 

platser där spelaren lätt upptäcker dem, antas de vara viktiga för spelets narrativ. Eftersom 

spelaren mest kommer att interagera med de NPC:er som är viktiga för spelets storyline, är 

det viktigast att de verkar trovärdiga och därmed har ett kroppsspråk som speglar dess roll i 
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spelet. Om en NPC endast är en acting agent som inte interagerar med spelaren är det inte 

nödvändigt att den ska bete sig på ett visst sätt, men om det istället är en interacting agent 

blir det viktigt att den beter sig på ett visst sätt eftersom spelaren ställer högre krav på den 

typen av NPC. En interacting agent måste uppfylla vissa krav för att spelarens Immersion 

inte ska ta skada och detta görs både genom väl valda gester som passar för rätt situation, och 

dess utseende (Warpenfelt et. al. 2014, s.3; Warpenfelt 2016, s.44).  

 

Vidare går det även att se att om en NPC’s gester och kroppsspråk är väl designade uppfyller 

den vissa punkter i Oz’s groups kriterier för en trovärdig karaktär. Exempelvis skulle den 

uppfylla punkten Personlighet som handlar om hur en NPC’s personlighet måste vara 

komplex och speglas i dess agerande (Loyall 1997, s.15-26). Om kroppsspråket eller gesterna 

upplevs som otillräckliga kommer inte karaktären att i slutändan uppfylla kraven som ställs 

på den. Samma princip gäller för punkten Känslor, Kontinuerlig uttrycksfullhet och illusionen 

av liv. Dessa punkter handlar alla om hur NPC’n beter sig för att ge spelaren ett trovärdigt 

intryck. Främst är det kontinuerlig uttrycksfullhet som handlar om just NPC’ns gester och 

kroppsspråk och denna punkt är en av de viktigaste för att karaktären ska upplevas som 

trovärdig (Loyall 1997, s.15-26).  

 

 Sammanfattningsvis är sättet som NPC’er kommunicerar på i dagsläget är en kombination av 

dialogträd och andra typer av textbaserad kommunikation, men det är också viktigt att notera 

att kroppsspråk också är en mycket viktigt när det kommer till NPC’er och hur de 

kommunicerar och interagerar med spelaren. Det faktum att en hälsning kan göras på så pass 

många sätt kan göra det komplicerat att välja ut den typ av hälsning som passar bäst för 

situationen. Syftet med studien var att bygga upp ett bibliotek av kroppsspråk och gester för 

att underlätta för framtida utvecklare att hitta rätt typ av gest för en given situation. Genom 

att analysera resultatet är det tydligt att denna typ av bibliotek skulle kunna hjälpa utvecklare 

i framtiden med tanke på att målet med att skapa trovärdiga NPC’er är att spelaren ska 

uppfatta dem som tillgångar i spelet, inte karaktärer som drar ner spelupplevelsen, eller 

endast uppfattas som “döda ting”. Metoden som användes i studien anser jag bidrog till att 

respondenternas egna åsikter blev mycket tydliga eftersom frågorna till animeringarna var 

helt öppna. Dock blev det i vissa fall svårt att tolka svaren men även de mest abstrakta svaren 

bidrog till att det blev stor variation i studiens resultat. 
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5.2 Slutsats 
Studiens kärna var att kartlägga vad respondenterna ansåg att vissa gester och kroppsspråk 

betydde, och hur dessa gester går att standardiseras samtidigt som NPC’erna fortfarande 

behåller sin trovärdighet. Gesterna skulle sedan bygga upp ett bibliotek där framtida 

utvecklare skulle kunna plocka ut gester som passar för en given situation. Exempelvis om de 

vill att en NPC ska påkalla spelarens uppmärksamhet så är det rimligt att använda sig av en 

vinkning där NPC’ns händer är över huvudet eftersom de flesta respondenter antog att så den 

typ av vinkning uppfattades så.  

 

Forskningsfrågan som studien avsåg att besvara var  “Kan grundläggande gester 

standardiseras för olika NPC’s utan att de förlorar dess trovärdighet?” . Genom att använda 

de metoder som visas i studien anser jag att forskningsfrågan har besvarats och att svaret är 

att ja, det går att standardisera gester som passar för samtliga typer av NPC’s. Dock måste 

utvecklare ha i åtanke om att gester är mycket sammanflätade med kultur och därför finns det 

en risk att vissa gester och kroppsspråk inte tas emot på samma sätt beroende på vart i 

världen spelet lanseras.  
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5.3 Vidare forskning 
I framtiden skulle forskningen om NPC’er få stor nytta av att denna typ av studie görs i en 

större skala, med fler respondenter och fler animationer för att kunna bygga upp biblioteket. 

Möjligen hade analysmetoden behövs effektiviseras om studien skulle göras i en större skala 

med tanke på att den gjordes för hand i denna studie och det skulle ta lång tid att bearbeta 

datan på samma sätt om det var fler respondenter.  

 

Det hade även varit intressant att göra en jämförelsestudie där samma animationer används 

men att studien görs i olika länder för att se hur mycket kultur och miljö påverkar 

användarens syn på gester och kroppsspråk.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Svarsdata & Länk till enkät 
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Fråga 5-9 

 

 

 

 

Länk till enkät: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rmkwr2F_bkmqko-d4oD3n7
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