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Sammanfattning
Detta arbete är en undersökning med frågeställningen Vad är viktiga kvaliteter inom ett
dialogsystem för RPG-spel? om dialogsystem i RPG-spel för att försöka identifiera viktiga
kvaliteter för att ta reda på vad det är som skapar ett bra dialogsystem. I bakgrunden
observeras forskning om dialogsystem, dialoger med NPC:er, andra former av dialogsystem
och speldesign. Undersökningen resulterade i en färdig analysmodell som kan användas för
RPG-spel inom samma genre och ett antal viktiga attribut som ett dialogsystem bör ha för att
definieras som bra.

Frågeställningen besvaras med hjälp av en innehållsanalys av tre RPG-spel, som valts med
hjälp av en expertpanel bestående av kunniga inom området, Star Wars: Knights of the Old
Republic 2, Oxenfree och Life is Strange. För att analysera resultaten av innehållsanalysen
har tidigare forskning och teorier som agens, Eliza-effekten och vad som kommer att kallas
för Freemans tekniker använts till att forma en analysmodell som har använts för att
genomföra en innehållsanalys. Resultatet visar både på likheter och olikheter i dialogen
mellan olika spel inom genren RPG-spel. Ett bra dialogsystem innehåller kvaliteter som har
en bra nivå av agens för att ge spelaren möjligheter att välja vad karaktären ska säga för att
skapa känslor. Även möjligheter att inte delta i en dialog fann som extra intressant som flera
spel inte har med. Spelets dialog bör uppfattas som komplex, realistisk och personlig för
spelaren för att den ska kunna tas på allvar och på ett övertygande sätt skapa känslor.

Abstract
This work is a study with the question What are important qualities within a dialogue system
for RPG games? About dialogue systems in RPG games to try to identify important qualities
to find out what it is that creates a good dialogue system. In the background, research on
dialogue systems, dialogues with NPCs, other forms of dialogue systems and game design is
observed. The study resulted in a ready-made analysis model that can be used for RPG games
within the same genre and a number of important attributes that a dialogue system should
have in order to be defined as good.
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The question is answered using a content analysis of three RPG games, selected with the help
of an expert panel consisting of skilled in the field, Star Wars: Knights of the Old Republic 2,
Oxenfree and Life is Strange. In order to analyze the results of the content analysis, previous
research and theories like agency, the Eliza effect and what will be called Freemans
techniques have been used to form an analysis model that has been used to carry out a content
analysis. The result shows both similarities and differences in the dialogue between different
games within the genre RPG-games. A good dialogue system contains qualities that have a
good level of agency to give the player the opportunity to choose what the character should
say to create emotions. Also opportunities not to participate in a dialogue was found extra
interesting as several games do not have that option. The game's dialogue should be
perceived as complex, realistic and personal to the player so that it can be taken seriously and
convincingly create emotions.

Nyckelord
Dialogsystem, Agens, Spel, Close interaction, Känslor, Dialog, Relationer, NPC, David
Freeman, Noah Wardrip-Fruin, Tale-Spin, The Eliza-effect, The Sim-City-effect, Emotion in
games

1. Inledning
Dator och TV-spelsbranschen har utvecklats dramatiskt sedan det första datorspelet Tennis
for Two släpptes på analog dator år 1958 (Wikipedia 2018). Under 2018 väntas spelbranschen
omsätta $137,9 miljarder dollar. Marknaden är stor, det finns 2,2 miljarder spelare världen
över fördelade på olika plattformar (Newzoo 2018). Det finns olika anledningar varför
människor spelar spel, det kan vara handlingen, temat eller genren men det som knyter
samman upplevelserna av dessa är spelupplevelsen. En viktig beståndsdel som påverkar
spelupplevelsen är dialogen i spelen samt hur dessa dialogsystem presenteras. Idag finns det
en stor grupp människor som inte vill investera tid i spel för att det inte ger någon mening
samtidigt som de anser att film ger dem en känslomässig tillfredsställelse. För att dessa
personer ska vilja investera sin tid i spel måste spelen erbjuda samma känslomässiga bredd
och djup som filmer eller TV-serier enligt författaren David Freeman och hans artikel
“Creating emotion in games: The craft and art of emotioneering” (Freeman 2004).
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Även om det finns en stor variation av de moderna spelen som görs idag har inte
dialogsystemen utvecklas i samma takt som spelindustrin har vuxit i värde på marknaden
(Freeman 2004). Författarna Kostas Karpouzis och Georgios N. Yannakakis förklarar varför
spel idag inte har tagit längre steg i arbetet med en mer avancerad NPC som ska tillåta
modellbaserade känslor i boken “Editors Emotion in Games Theory and Praxis” ( 2016).
Modellbaserade känslor innebär en typ av NPC som är uppbyggd av en avancerad typ av AI
och diverse resonemangs-tekniker. Att ta nästa steg inom dialogsystemen är dyrt, omotiverat
av företag, verktyg saknas, företagen anser inte att spelarna kräver det och AI:n som krävs är
komplex (Karpouzis & Yannakakis 2016).

Samtidigt drömmer spelare om ett spel med den bästa spelupplevelsen och för oss kräver det
ett dialogsystem som inte bryter inlevelsen. Utvecklare behöver en mall att utgå ifrån, en mall
om hur de ska skapa en riktigt bra dialog i spel och även en definition om vad som är “viktiga
kvaliteter” för ett dialogsystem. Dock kommer det variera från spel till spel. Målet med
studien är att identifiera viktiga kvaliteter för ett dialogsystem i RPG-spel, kvaliteterna
identifieras genom innehållsanalys och en matris.

2. Syfte
Syftet med denna undersökning är att förstå dialoger och dialogsystemens betydelse för
RPG-spel. Tanken är att genom förstå innebörden i vad som behövs för att skapa ett bra
dialogsystem i RPG-spel. Med bra menas hur väl ett spels dialogsystem tillfredsställer
spelaren, förmedlar känslor, skapar upplevelser, dialogsystem som höjer spelupplevelsen och
hjälper att ge spelaren inlevelse. Forskningsfrågan, vad är viktiga kvaliteter inom ett
dialogsystem för RPG-spel?, har formats utifrån denna nyfikenhet till hur interaktionen
mellan karaktärer och spelare kan förbättras. Målet med denna studie är att hitta element till
vad är det som gör dialogsystem idag bra. Attribut identifieras i dagens dialogsystem, som
presenterar en bra dialog, för att sedan skapa en grund för andra forskare/spelutvecklare att
utveckla dialogsystem som bygger på resultatet. Analysmodellen är baserad på ett Close
interaction -perspektiv, beskrivet av författaren Noah Wardrip-Fruin i boken “Expressive
Processing: On Process-Intensive Literature and Digital Media” (2006), där endast det som
presenteras för spelaren i spelet undersöks.

I dagsläget är det svårt att hitta relevant och aktuell forskning hur viktiga kvaliteter inom
dialogsystemet för RPG-spel kan se ut, vilka attribut i ett spels dialog som definierar ett
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sådant. Detta kommer variera beroende på vilken spelgenre som dialogsystemet är anpassat
för. Nära kopplat till dialogsystem är spelupplevelsen. Det finns mycket forskning om vad
som påverkar spelupplevelsen i en variation av olika spel. Detta möjliggör en outforskad
koppling med vad som definierar det bästa dialogsystemet och vad det kan innebära för
påverkan på spelupplevelsen. Intresset och den möjliga kopplingen mellan teorierna formar
detta arbetes forskningsfråga:

-

Vad är viktiga kvaliteter inom ett dialogsystem för RPG-spel?

-

Definition av frågeställningen “Vad är viktiga kvaliteter inom ett dialogsystem för
RPG-spel?”

Målet med denna studie är att hitta attribut i nuvarande dialogsystem hos RPG-spel till vad är
det som gör dialogsystem idag bra för spelupplevelsen. Viktiga kvaliteter innebär element
(attribut) i ett dialogsystem som på ett eller flera sätt uppfyller en bra grad tillfredsställelse
hos spelaren (agens), ett dialogsystem som inte behöver ha ett komplext bakomliggande
system utan kan presentera dialogen på ett emotionellt och värdefullt sätt samt att dialogen
uppfyller några av Freemans tekniker (Freeman 2004) som visar på sätt hur känsla kan
skapas i spel.

3. Teoretisk bakgrund
3.1 Dialogsystem (definiering och hur det sett ut tidigare)
Det som vi definierar dialogsystem som är det datorsystem som skapar dialoger mellan
spelaren och NPC:er inom spel och spelutveckling. Exempel på olika typer av dialogsystem
är de talbaserade systemen som består av tre olika komponenter en modul för produktionen
av syntetiskt tal, en modul för igenkänning av mänskligt tal, och en modul för
dialoghantering.

I Fraser, Papaioannou och Lemons artikel “Spoken Conversational AI in Video Games –
Emotional Dialogue Management Increases User Engagement” (2018) beskrivs det att inom
traditionella role-playing games ( RPG) kan konversationer som sker mellan spelaren och Non
Playable Character (NPC) verka orealistisk då den är uppbyggd på förprogrammerade svar
och inte ett interaktivt svar som formas efter spelaren. Detta leder till en försämrad
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spelupplevelse och mindre engagemang av spelaren. Traditionella spel har förvalda texter
inom en konversation för att föra samtalet framåt och det som författarna i denna artikel
presenterar är ett nytt gränssnitt för att föra konversationerna framåt genom en modifierad
variant för tv-spel av AI baserade Amazon Alexa. Målet med systemet, som ännu inte är
anpassat för spel, är att det ska engagera spelarna mer i spelet med konversationer som blir
mer realistiska mellan spelaren och NPC:er. Det som används i Amazon Alexa ä r ett system
som kan upptäcka känslor och basera konversationen på känslor i syfte att göra
konversationens innehåll rikare.

3.2 Typer av dialoger
Under många år har utvecklingen av dialogsystem skett där olika typer av dialogsystem tagits
fram för spelens olika genrer.

Det första är ett enkelt val (Simple Choice/Hub) dialogsystem som baseras på att spelaren får
möjligheten till att exempelvis byta, sälja eller köpa något i spelet, detta involverar mer ett
ställningstagande från spelaren än en dialog med en NPC. Denna typ av dialogsystem tillåter
inte spelaren att göra egna val utan erbjuder förprogrammerade handlingsalternativ som
presenteras. Denna typ av dialogsystem involverar spelaren i storyn genom att tvinga hen att
välja olika handlingsalternativ.

Det andra är ett icke förgrenat dialogsystem (Non-Branching Dialogue) som är en av de
enklaste formerna av interaktion mellan spelare och NPC:er. Detta innebär att spelaren själv
gör valet att prata med NPC:er som i sin tur för en redan förutbestämd dialog, dialogen kan
föras fram och tillbaka för att uppfattas som levande dock är dialogerna färdigkodade innan
den sker. Spelaren har inga val och svarsmöjligheter i denna sortens dialogsystem dock är
den effektiv för att hålla spelaren informerad i vad som ska ske i framtiden eller vad som
redan skett (Fraser et.al. 2018). Dialogformen används för att i vissa spel uppnå någon form
av mening inom spelens världar.

Det förgrenade dialogsystemet (Branching Dialogue Tree) är ett mer avancerat dialogsystem
som går att använda inom en större mängd spel bl.a. äventyrsspel. När spelaren tar kontakten
med NPC:er får spelaren en lista med olika frågor/svarsalternativ. Konversationens
utveckling beror på vilket svarsalternativ som valts. Detta skapar en engagerande
konversation som följer de grenar konversationen är uppbyggd av. Svaren ger olika utfall av
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konversationen vilket leder till en mer realistisk känsla av ett levande samtal mellan spelaren
och NPC:n. Denna typ av dialogsystem kan genom konversationer påverkar hur spelets story
utspelas och utvecklas. Dock är det något som inte förekommer i samtliga spel som använder
sig av detta dialogsystem, det som denna typ av dialogsystem gör är att i fallet där den inte
påverkar spelets handling blir till mer information för spelaren (Fraser et.al 2018).

Något mer som beskrivs som kontroversiellt med dialogsystem av författarna i texten är hur
spelarnas karaktärer inte alltid säger vad som står i dialogen och kan därav påverka hur
NPC:en reagerar på svaret. ett exempel på detta är MMORPG-spelet Star Wars: the Old
Republic ( BioWare 2011) där valen i konversation inte alls överensstämmer med vad
karaktären säger kan leda till dåliga utfall av handlingen, t.ex. där spelarens missclick
(felklick) kan resultera i en konflikt mellan spelarens karaktär och NPC:en. Det författarna i
texten “Spoken Conversational AI in Video Games – Emotional Dialogue Management
Increases User Engagement” b eskriver som ett dåligt exempel av ett dialogsystem kan finnas
i spelet Fallout 4 (Bethesda Softworks 2015) där Figur 1 visar hur spelet ser ut från början
samt hur de fullständiga meningarna ser ut efter en modifikation som säger exakt vad
karaktären säger i spelet.

Figur 1: Bilden visar på den dialog som spelet visar mot vad karaktären säger i dialogsekvensen i
spelet Bethesdas Fallout 4 (Bethesda Softworks 2015).

3.3 Agens
Tobias Bergström beskriver i sitt examensarbete “Agency i förgrenade dialogsystem: En
undersökning om agency i förgrenade dialogsystem i spel.” ( 2016) att ett förgrenat
dialogsystem är ytterligare ett dialogsystem som innebär att spelarna får läsa en dialog och i
samband med det erbjuds olika svarsmöjligheter, samtidigt som frågan besvaras med
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förbestämda svar väntar NPC:er in spelaren och svarar direkt på det förutbestämda svaret.
Exempel på ett spel som använder sig utav denna typ av dialogsystem är Star Wars: Knights
of the Old Republic 2 ( Oblivion Entertainment 2004) som även är ett av de tre spelen som
analyseras under innehållsanalysen.
Agens (agency) innebär, enligt Janet Murray i “Hamlet on the Holodeck: The Future of
Narrative in Cyberspace” ( 1997) tillfredsställelsen spelaren får att se spelet reagera på
spelarens val/handlingar. Det Murray menar är att agens uppstår när spelaren erbjuds val och
inte när endast en interaktion sker. En lägre grad av agens är när spelaren inte kan påverka
utfallet eller storyn genom handlingarna spelaren utför.

Datorspel är något som kan stärka spelarens agens genom känslan av att vara i kontroll över
vad som händer i spelet. Oxenfree (Night School Studios 2016) som är ett av spelet där vi
genomför en innehållsanalys ger spelaren agens genom att valen spelaren gör påverkar
utfallet av spelets story. Spelaren blir tillfredsställd av att kunna vara delaktig, skyldig och
påverka spelets utgång. Tillfredsställelsen manifesterar sig då spelaren känner att
handlingarna hen gör har betydelse för storyn och karaktärerna i spelet.

Murray (1997) förklarar är att antalet valmöjligheter inte är väsentligt för att skapa agens då
spelaren måste ha en anledning till att göra nya val i de alternativ som presenterats i spelet.

3.4 IS-system och interaktiv fiktion
Interactive storytelling, I S-system, är ett forskningsfält som innebär att skapa en värld, tema
och karaktärer genom lätt programmering och sedan med hjälp av olika tekniska system göra
den interaktiv för läsaren. Läsaren blir mer som en spelare och storyn kan på olika sätt
presenteras som t.ex. spel eller en väldigt interaktiv bok. Spelaren i spelet väljer vilken väg
karaktärerna ska gå. I artikeln “Introducing Narrative Principles Into Planning-Based
Interactive Storytelling” a v Leandro Motta Barros och Soraia Raupp Musse (2005) definierar
de ett idealt IS-system som ett system som där spelarens handlingar bör ha djup influens över
de framtida händelserna i storyn och fortsätter; “At the same time, the system-generated
sequence of events should comprise a real story, not just a random series of unrelated
happenings. In this sense, one of the primary goals of IS-systems is the conciliation of
interactivity and narrative consistency. ”
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Några exempel på narrativa system är Twine och Inform 7.
Twine är ett verktyg som används för att skapa h ypertexter. Hypertexter är den text
(alternativt bilder etc.) som återfinns på datorer och andra elektronikprodukter, tillsammans
med hyperlänkar förbinder den texter till varandra genom direktaccess (Wikipedia 2018).
Genom att spelaren får välja mellan olika interaktioner, får spelaren möjligheten att påverka
utfallet av storyn i spelet och därför är Twine e tt gott exempel på ett narrativt system med en
högre grad av agens (Twine 2018).
Inform 7 är ett designsystem för interactive fiction (interaktiv fiktion), IF, och är baserat på
det naturliga språket engelska, det vi människor använder för att kommunicera. På Informs
webbsida beskrivs systemet som en radikal återskapning av hur interaktiv fiktion är
designad, och har genom modernt arbete i semantik blivit en av världens bästa skapare av IF
(2014). Graham Nelson beskriver i artikeln, “Natural language, semantic analysis and
interactive fiction” (2006), om hur naturligt språk, semantik och interaktiv fiktion går ihop
med Inform 7. Inform 7 strävar efter att kunna programmera en story och istället för att
använda syntaxer och semantiska taggar, som tidigare system använde sig av. Programmet
ska kunna generera en story utifrån samma språk som människor talar. Storyskapandet för en
författare fungerar som om hen skulle skriva en bok dock med semantisk likt programmering
för att skilja på dialog och handling (Figur 2). Detta förklaras i manualen Writing in Inform i
kapitel 2: Chapter 2: The Source Text (2014). Först krävs det en värld för systemet att skapa
en story i, sedan kan objekt läggas in. Dessa kan läggas till genom att skriva “The
wood-slatted crate is in the Gazebo. The crate is a container.” ( Writing in Inform 2014).
Genom denna semantik byggs en värld och en story upp. En story spelas eller integreras
genom kommandon, som spelaren skriver i en terminal. Kommandon används för att
inspektera och beskriva omgivningar samt objekt som inte visas visuellt. Figur 2 är ett
exempel på en story som har laddats ner från Inform 7:s hemsida, storyn heter Bronze och är
skriven av Emily Short (Short u.å). T.ex. för att titta närmare på någonting kan spelaren
skriva examine yourself för att få reda på hur karaktären mår.
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Figur 2: Bilden visar på input och dialogen mellan spelet och spelaren i storyn Bronze

Ett exempel på ett modernt spel med stort inslag av IF med en form av IS-system är spelet
Detroit: Become Human ( Quantic Games 2018). Spelaren kontrollerar besluten genom att
klicka på val/dialogalternativ som har effekter på storyn såväl som andra karaktärer i spelet.
Spelets handling och slut beror på vilka val spelaren gör, vilket ger denna en hög grad agens
då spelaren känner skyldigheter/konsekvenser av dialogsvaren och får uppleva dem. Efter
Detroit: Become Humans slut presenterar spelet ett förgrenat träddiagram till som visar
spelarens väg i storyn och hur de olika valen styrt handlingen. Detta låter spelaren se vad de
har missat och vilken påverkan på världen de har haft.
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Figur 3: Förgrenade träddiagrammet som visar spelarens path (väg) i spelet och dess påverkan.

3.5 Illusioner i användarupplevelsen
Noah Wardrip-Fruin tar upp exempel på tre upplevda effekter i boken “Expressive
Processing: On Process-Intensive Literature and Digital Media” ( 2006) som kan uppkomma
i interaktionen mellan system och användaren av dessa. Illusionerna kan finnas i flera
situationer av olika tekniska logistiker. Den första är Eliza-effekten s om Wardrip-Fruin
beskriver som ett välkänt fenomen som uppstår när ett system ger användarna upplevelsen att
systemet är komplext och avancerat fast systemet inte nödvändigtvis måste vara det. Men när
användarna sätter sig in i artefakten blir det tydligt hur systemet egentligen är uppbyggt,
illusionen av teknisk högstandard fallerar därefter snabbt. Ett exempel på detta är system som
säljs in att ha många möjligheter till interaktion med användaren, för att förhindra att
systemets bakomliggande struktur avslöjas är ett alternativ att minska möjligheterna med
interaktion till systemet. Wardrip-Fruin argumenterar för att den enda lösningen för dem som
vill skapa ambitiösa spelupplevelser och fiktiva berättelser är att skapa mer utvecklade
system för story och karaktärer.
Tale-Spin ä r, en stor och välkänd storygenerator från 70-talet som skapades innan alla stora
moderna spel. Systemet har ett fokus att bygga på en flexibel fiktionsmodell. Karaktärerna får
mål, skapa planer för att slutföra målen, undersöka deras egna relationer till andra karaktärer,
spekulera kring sina planer m.m. Men det som presenteras för användaren eller publiken av
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detta system är endast lite av den storyn som är ett resultat av en artificiell intelligens
skrivande. Tale-Spin ä r något av en motsats till Eliza-effekten d å systemet misslyckas att
presentera systemets komplexitet på ytan och levererar vad användare anser är dåliga
upplevelser av systemet. Tale-Spin presenterar ändå ett intressant exempel inom AI:s
möjligheter inom spel och storygenerering. Även om sagorna som presenterades inte var
intressanta i sig kan modellen vara en utgångspunkt för framtida forskning och borde inte
undgås. Tale-Spin b eskrivs fortfarande vara det mest avancerade arbetet inom detta område
enligt författaren.
Den tredje och sista effekten är Sim-City-effekten som är känt för att ha skapat ett relativt
komplex system till ett berikat och underhållande spel för spelaren; stadsplaneringsspelet
Sim-City. W
 ardrip-Fruin beskriver Sim-City-effekten som systemet som formar ytan (det som
syns och presenteras för spelaren) för att spelaren ska få möjligheten att bygga en förståelse
för den, relativt komplicerade, interna strukturen.

3.5.1 Eliza-effekten som utgångspunkt i studien
Denna illusion kommer användas för att forma analysmodellen i innehållsanalysen eftersom
en Eliza-effekt kan komma att bli relevant i studien. Det är möjligt eftersom de digitala
medierna som innehållsanalysen kommer baseras på handlar mycket om hur system formar
ytan samt hur det presenteras för spelaren. Dialoger presenteras som något komplext kopplat
till NPC:erna i spelet och spelarens känslor för dem, samtidigt behöver inte det
bakomliggande systemet för dialogen vara avancerat för att den ska uppfattas som sådan.
Eftersom Eliza-effekten också visar på riktlinjer för designers kommer detta även användas
som diskussionsunderlag för att motivera viktiga kvaliteter i ett dialogsystem.

3.6 Känslor i spel
Känslor och dialoger i spel står för en viktig del i spelupplevelsen. Känslorna skapar mening
för spelet och kan ge i en spelare motivation, skapa relationer mellan karaktärerna. David
Freeman beskriver hur viktiga känslor i spel är i sin artikel “Creating emotion in games: The
craft and art of emotioneering” ( 2004). Freeman motiverar och listar nio anledningar till
varför känslor i spel behövs ur både utvecklare och spelares perspektiv. Av de nio
anledningarna som listas i sin artikel är sex av de relevanta för studien.
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Första anledningen kallar Freeman för For Less Amateurish-Seeming Games och
argumenterar för att när ett spel har bättre grafik och ju mer ett spel ser ut som en film
kommer fler jämföra dem med filmer som finns idag. Detta innebär att kravet för grafik
kommer ha ett större värde och anses vara viktigare än ett spel med en bra story och
involverade känsla. Eftersom att trenden leder mot att spel blir mer lika filmer, ökar
efterfrågan efter en involverande story höras från de som faktiskt spelar spel. Andra
anledningen menar Freeman är när ett spel har en komplex handling och emotionellt ramverk,
tillsammans med rolig spelmekanik, kommer det kreativa teamet bakom spelet lättare blir
inspirerade av det de har skapat. Om de känner att de skapar mening blir det lättare att
förmedla det till spelarna (Freeman 2004).

Freemans tredje och fjärde anledningar är tätt sammankopplade och handlar om vad spelares
lojalitet till spelserien betyder för branschen. Dessa kan vara den mest väsentliga demografin
för spelutvecklare. Om de ansåg att de hade en positiv emotionell upplevelse och inlevelse av
tidigare spelen i serien finns det en stor chans att de kan tänka sig att investera tid och pengar
i nästa spel. Därför är det viktigt att nästa spel i en serie faktiskt har utvecklat storyn till nästa
gång. Ett exempel på ett misslyckat spel i en serie som tas upp i artikeln är Metal Gear Solid
2 under den fjärde anledningen. Spelet hade hajpats, varit efterlängtat, av tidigare spelare men
jämfört med det första spelet var storyn ointressant och löjlig. Även om själva spelmekaniken
i det nya spelet hade utvecklats sålde den andra upplagan flera miljoner färre exemplar i USA
jämfört med det första spelet. De två sista anledningarna för dramatiska spel är det
konkurrenskraftiga övertaget ett spel med en bra story. Förr handlade spelbranschen mer och
teknisk utveckling och vilket spel som såg snyggast ut. Idag är det många spel som ligger på
ungefär samma standard när det gäller grafik, vilket innebär att inlevelsen och de emotionella
elementen väger tungt. Om ett spel har en bra involverande story har spelet bättre möjligheter
att vara med och konkurrera, istället för att endast fokusera på spelets teknik och låter storyn
vara ytlig (Freeman 2004).

3.7 Freemans tekniker
Den senare delen i Freemans artikel beskriver olika element som kan skapa känsla i spel.
Freeman kallar teknikerna för att uppnå emotionella spel emotioneering, alltså elementen för
att uppnå en bra emotionell nivå i spel för att öka spelupplevelsen för spelaren. Han listar
tekniker för att uppnå emotionella spel och delar in dessa i 32 olika kategorier. Dessa
härstammar från Freemans egna bok “Creating Emotion in Games” ( Freeman 2003) s om
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innehåller hela 300 tekniker som faller in under de 32 kategorierna. Alla tekniker är förstås
intressanta men för arbetets bakgrund kommer främst de som handlar om dialogsystem och
NPC:ers beteende vara de primära utgångspunkterna. Dessa 10 teknikerna nedan kommer
användas i analys-ändamål efter innehållsanalysen har genomförts.

1. NPC Interesting Techniques
-

Tekniken som ger de viktigare NPC:er dimension, fräschhet och intressanta
egenskaper.

2. NPC Deepening Techniques
-

Tekniker som ger viktiga NPC:er känslomässigt djup och komplexitet.

3. Dialogue Interesting Techniques
-

Tekniker som ger mindre viktiga NPC:er bra enstaka dialoger intressanta.

4. Dialogue Deepening Techniques
-

Tekniker som får mindre viktiga NPC:er som får de att verka djupa och emotionella.

7. NPC Toward NPC Chemistry Techniques
-

Tekniker som får NPC:er, med lite dialog, att verka ha en kemi med andra NPC:er.

8. NPC Toward NPC Relationship Deepening Techniques
-

Tekniker som får NPC:er, med lite dialog, att verka ha betydelsefulla och djupa
relationer med andra NPC:er.

9. NPC Character Arc Techniques
-

Tekniker för att utveckla/presentera en NPC:s karaktärs personliga story.

10. NPC Rooting Interest Techniques
-

Tekniker för att får spelaren att ge intresse att heja på en specifik NPC.

11. Player Toward NPC Chemistry Techniques
-

Tekniker som får spelaren att känna kemi mellan sig själv och karaktären

12. NPC Toward Player Relationship Deepening
-

Vägar att får NPC:erna att verka ha en relation med spelaren.

Dessa var endast några av de tekniker som tas upp i artikeln men dessa kom att vara de mest
relevanta för analysen.

Det finns fyra anledningar till varför Freemans metod var en av metoderna som valdes ut för
att användas i analysmodellen som tas fram senare. Det var b.la för att den täcker både
företagens och spelaren perspektiv. Han argumenterar för hur bra dialog och känslor i spel
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gynnar både spelare och företagen bakom eftersom det känslomässiga är mer väsentligt för
spelserien. Ett emotionellt spel, spel som har som mål att spelaren ska bry sig om storyn eller
karaktärer och tänka efter om valen hen gör, ger spelen djup och en fängslande story. Det
skapar intresse hos spelarna såväl som medier att ge publicitet. Om spelarna är nöjda är
sannolikheten större att de köper nästa spel vilket är bra för affärerna och företagets kunskap
att skapa bra spel.

Freeman listar ett antal steg/tekniker för hur emotionella spel skapas. Stegen skapar en
tydlighet i ämnet, vilket gör att det blir lättare att förstå dem och applicera teorin bakom.
Tydligheten underlättar även för innehållsanalysen genom att ha tydliga punkter att koppla
insikter och upplevelser till. Dessa upplevelser kan även anknyta till en den detaljrika
teoretiska grunden Freeman bygger teknikerna på som är den tredje anledningen varför
Freemans metod används. Texten tar upp flertalet exempel som inte hittats i liknande artiklar
men samtidigt lyckas hålla läsaren på grundläggande nivå. Det gör texten utmärkt att använda
som en form av checklista.

4. Metod - Innehållsanalys
Detta arbete är en kvalitativ studie som bygger på den kvalitativa metoden innehållsanalys.
En kvalitativ metod kan grundläggande sammanfattas som en metod som är intresserad av
innebörden istället för statistiska verifierbara samband som beskrivs av Alvehus i boken
“Skriva uppsats med kvalitativ metod” ( 2016, s. 20).
4.1 Innehållsanalys bakgrund
En innehållsanalys är ett forskningsverktyg som man analyserar frekvens och användning av
ord eller begrepp med i ett dokument. Målet är att bedöma innebörden och betydelsen av en
källa. En innehållsanalys tillämpas väl för TV-program, filmer, spel och webbplatser samt
skriftliga dokument. Syftena kan variera t.ex. analys av satslängd i böcker, etniska
bakgrunder av namn som omnämns i kursmaterial, språkbruk vid bedömning av chefer och
analysera en politikers tal enligt Bell i boken “Introduktion till forskningsmetodik” ( 2016,
s.145).

För att genomföra en innehållsanalys är forskningsfrågan en bra utgångspunkt för att sedan
välja ut en urvalsstrategi efter det att kodenheterna har fastställts (alltså det som ska noteras
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under analysen). En innehållsanalys kan även utgå ifrån kodning i stunden (emergent coding)
där sökorden/kodenheterna/kategorierna definieras i stunden. Denna typ av innehållsanalys
används för att undersöka och presentera attribut som kan användas för att bygga upp ett bra
dialogsystem. Innehållsanalysen blandas med tidigare teorier av liknande spelundersökningar
för att tydliggöra resultaten (se avsnitt 4.3).

Innehållsanalysen av dialogsystemet utgick endast utifrån det som presenteras för spelaren,
denna avgränsning har gjorts dels utifrån tidsbegränsningar och avgränsningen finns
beskrivet i boken “Expressive Processing:On Process-Intensive Literature and Digital
Media” av Noah Wardrip-Fruin (2006). Wardrip-Fruin förklarar Close interaction s om en
variation till den s.k. Black Box-teorin. Close interaction ä r ett tillvägagångssätt att titta på en
artefakts processer genom en djupgående analys av beteendemönster som uppkommer vid
användning av artefakten. Denna metods framgång beror på vilken sorts undersökning det
handlar om. Ett exempel på en sorts undersökning som beskrivs som passande till Close
interaction är analyser av datorspel, eftersom spelens designutmaningar ofta handlar om att
undersöka spelarens förmåga att förstå spelet och spelets gameplay. Det är endast efter att
publiken (spelaren) har förstått processerna spelen bygger på som de kan veta hur deras
handlingar påverkar processen på olika sätt och sedan kunna välja handling beroende på
vilket slutresultat hen vill uppnå.

Det som kan komma att bli problematiskt med användandet av metoden innehållsanalys är att
den utgår från uppsatsförfattarnas förmåga att hitta mönster och finna det som söks. Det
innebär att arbetet blir ofrånkomligt subjektivt på det sättet att innehållsanalysen på något sätt
utgår från oss som spelare. Innehållsanalysen valdes efter rekommendation av handledare
samt inläsning av innehållsanalysen. Som tillvägagångssätt verkade metoden vara perfekt för
att hitta mönster. Enkätundersökningar är det närmsta perspektivet men det kräver att
respondenterna har spelat spelen lika mycket för att kunna svara på frågorna i en eventuell
enkät.

Steg för steg:1. Val av spel & relevant koppling till forskningsfrågan 2. Definiera frågor 3.
Tid att spela (teoretisk mättnad) 4. Föra in i matris 5. Analys
4.2 Analysmodell med innehållsanalys
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Innehållsanalysen följer en liknande modell som Henrik Warpefelt och Björn Strååt beskriver
i sin text “A method for comparing NPC social ability” (2012). D
 et som texten belyser är hur
huvudfokuset hos forskarna vänt från att ha varit intresserade av ljud och bildens trohet till att
se en framtid i AI. Forskarna nämner att AI kommer att vara nästa stora steg inom
spelutvecklingen för att förbättra spelupplevelsen. Warpefelt och Strååt nämner som
problemområde inom spelutveckling är bristen på möjligheten att mäta trovärdigheten hos
NPC:er och deras beteende i spel. För att finna lösningen på problemet har författarna tagit
fram en metod som kan användas för en typologi av NPC:s beteende och trovärdighet.
Metoden som är framtagen använder sig av Carley & Newells uppdelningsmatris för att
beskriva det avancerade system av hur NPC:s är uppbyggda. Metoden de använder sig av
består av olika faser; A. Datainsamling, B. Dataanalys och C. Spelanalys. Datainsamlingen är
byggd på Carley & Newels matris och en kombination med Johansson & Verhagens version
av den (Strååt & Warpefeldt 2012, s.59). Detta skapar en mer uttömmande matris som tillåter
kategorisering av sociala förmågor av de olika förmedlarna de möter i spelet, såsom NPC:er
och ljud. Deras fokus låg på att identifiera de sociala interaktionerna av NPC:erna, allt från
strid, vardagliga sysslor och dialog. Spelen spelades såsom utvecklarna hade tänkt,
huvudstoryn följdes utan försök till att bryta den. Detta markerar författarna som viktigt om
en studie på detta sätt ska ge träffsäkra resultat. De analyserade endast också det som
presenterades för spelaren och inte de underliggande teknikerna som styr NPC:ernas beteende
utan mätte endast det som spelaren ska ta del av. Materialet spelades in genom
videoinspelning och allt som var relevant för huvudstoryn hade möjligheter för interaktion
integrerades med (Strååt & Warpefeldt 2012, s.59).

Datan analyserades sedan genom att hitta värdena definierade in uppdelningsmatrisen skapad
av Carley & Newel. Eftersom Carley & Newels matris byggde på olika 80 olika värden och
de hade antagandet att spelen inte hade några av dessa. Om ett spel skulle fylla några av dessa
värden noterades detta binärt i en tabell med sant eller falskt med värdet som rubrik. Vilket
gav dem en lista att snabbt kunna räkna på vilka spel som hade noterats att ha sant på samma
värde. På det sättet kunde mönster hittas och sedan diskuteras i den sista fasen spelanalys.
Spelanalysen är ett set jämförelser av spelen på olika kategorier som mäter NPC:ernas
beteende och sociala interaktion; under strid, utanför strid och irrationellt beteende.
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Figur 4. Bilden visar Johanssons och Verhaagens version av Carley & Newells matris.

Innehållsanalysens metod bygger på Johansson & Verhagen version av matrisen “Adapted
Carley & Newell fractionation matrix” (se figur 4) som innefattar en datainsamling samt en
dataanalys. Det som kommer att skilja vår mot den som skapats av Carley & Newel är att vi
inte kommer att ge kolumnerna något värde som sant eller falskt utan istället identifiera
attribut. Attribut, viktiga kvaliteter, placeras i matrisen för att hitta mönstret till vad som är en
bra dialog. Matrisen (se avsnitt 6, s.23) byggs upp med en X-axel med spelen och Y-axel med
exempel på attribut som uppfylls. X och Y-axeln har definierats utifrån vad vi tror är attribut
av bra dialogsystem för spelupplevelsen. Attributen definierar vi utifrån frågor som är det
som kommer uppmärksammas när vi själva spelar spelen. Frågorna är det som undersöks
under innehållsanalysens gång när spelen spelas för att hitta dessa. Denna innehållsanalys
kommer bygga på det spelaren upplever och inte karaktären i spelet. Attributen, frågorna, är
som följande;
1. Hur dialogen presenteras av NPC
2. Hur spelaren kan svara på dialogen
3. Hur karaktären i spelet svarar på dialogen (överensstämmer dialogen med vad
spelarens karaktär säger, om inte vad är skillnaden använd exempel som bilder video
för att visa)
4. Hur dialogen påverkar spelets utveckling
5. Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet
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6. Hur upplevs dialogen av spelaren

4.2.1 Subjektivitet fråga 6
Problematiken med fråga 6, “Hur upplevs dialogen av spelaren” är att det är subjektiv. Den
är en del av studien för att kunna visa på hur dialogsystem påverkar spelupplevelsen behöver
våra upplevelser, som spelare, tas med. En spelupplevelse är beroende av spelaren och därför
blev denna fråga subjektiv för att tillåta spelarens tankar kring spelupplevelsen, spelare
uppfattar situationer på olika sätt. Spelupplevelsen är att den grundar sig i spelaren åsikter
och därav förblev denna fråga kvar i analysfrågorna som innehållsanalysen byggde på. I detta
arbetes teoretiska bakgrund finns det en tydlig koppling mellan dialogsystem, dialoger i spel
och spelupplevelsen och att spelupplevelsen är det som påverkas av dialoger. Freeman pratar
om hur dialoger påverkar spelare på olika sätt och hur de kan användas för att skapa känslor i
spel (2004). Han tar upp flera exempel på hur essentiella dialoger är i RPG-spel och hur
viktiga de är för spelupplevelsen (Freeman 2004). Ännu ett exempel på hur subjektivitet,
upplevelser, kan användas i grundade arbeten är Eliza-effekter (Wardrip-Fruin 2006). Fruin
beskriver Eliza-effekten som hur digitala medier presenteras för spelaren samt hur denne kan
uppleva ett enklare system som komplext på ytan. Det finns även där uns av subjektivitet
vilket vi understryker är oundvikligt när det kommer till spelupplevelsen i detta arbete om
dialogsystem i spel. Exempelvis kommer dialogen som presenteras tolkas på olika sätt,
systemet för den behöver inte vara komplext utan det som kommer analyseras är det som
presenteras för spelaren.

Spelarnas upplevelser är oundvikligt subjektiva och för att hålla innehållsanalysen inom
tidsramarna valde vi att utföra innehållsanalysen som spelare. Det innebär att delar av
resultatet kan variera beroende på vilka som agerar spelare i den sista frågan.

4.3 Tillvägagångssätt - Steg för steg
För spelen ska analyseras samma sätt följde författaren en stegvis den förklarande punktlistan
nedan. Första definierades attribut i dialogsystemen som är bra att notera allt eftersom spelen
spelas igenom. Sedan var det viktigt att ha ett förhållningssätt så att analysmodellen får en
grad av replikerbarhet, det uppnåddes genom att spela spelen på det viset skaparna av spelet
menar att spelaren ska spela spelet på. Alltså att inte försöka testa att hitta fel i spelet, leta
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buggar, fuska på något sätt utan att när innehållsanalysen genomförs att vi som spelare följer
storyn.

För att dokumentera upptäckter under spelsessionerna anteckna element i spelet, specifikt
attribut på hur dialogen är uppbyggd. Efter spelen hade spelats igenom skulle alla
anteckningar (se bilagor) sammanställas i kategorier (frågorna 4.2) för att lättare kunna hitta
mönster och underlätta inför nästa steg som var att presentera fynden i innehållsanalysen
enligt vår anpassning av Carley & Newells matris (Strååt & Warpefeldt 2012,
s.59).Attributen delades in i Presentation, Spelaren svarar, Hur karaktären svarar, Hur
dialogen påverkar spelets utveckling, Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet, Hur dialogen
upplevs av spelaren. Dessa utvecklades senare om som frågor besvara för att tydliggöra
analysprocessen.

-

Definiera attribut av dialogsystemen som vi borde hålla utsikt över

-

Spela spelen såsom skaparna har menat att spela spelen

-

Gå igenom resultaten och skriv upp det som hittades under spelandet på post-its

-

Sortera på post-its i olika kategorier enligt attributen

-

Presentera dessa på en matris

4.4 Analysmodell - motivering
Denna analysmodell är uppbyggd på detta eftersom teorierna har en tydlig koppling till spel,
dialogsystem och spelupplevelse. Agens är nära kopplat till spelupplevelse och innebär att
spelarens val påverkar handlingen i spelet. Agens kan kopplas till dialogfrågorna som ställs i
analysen. Eliza-effekten är ett system som spelaren uppfattar som komplext men där det
bakomliggande systemet inte behöver vara komplext. Detta kan kopplas till analysfrågorna
och det som kommer undersökas är delvis hur väl dialogsystemet presenteras som dialog
samt hur det påverkar spelet. Freeman motiverar varför känslor i spel behövs för både spelare
och utvecklares perspektiv. Analysmodellen valdes och applicerades på analysfrågorna då
Freeman tydligt beskriver tekniker för att framkalla känslor i spel. Dessa presenteras i genom
en form av checklista för att tydliggöra de olika stegen. Listan på Freemans tekniker är tydlig
och därför används den i analysen.

5. Spelen
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Spelen som analyserades under innehållsanalysen är Oxenfree, Life is Strange, KOTOR 2
(Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords) . Dessa spel har valts eftersom de
innehåller och baserar spelupplevelsen mycket på dialogen och dialogsystemen men på olika
sätt. Dessa spel har även rekommenderats av en expertpanel i en grupp på Facebook där
frågan som ställdes var om de kände till spel med smarta och dynamiska dialogsystem.
Expertpanelen består av spelsystemdesigners och AI-forskare, spelstudieforskare,
spelsystemdesigners, en programmerare hos Blizzard, en producent hos AI and Games och en
programmerare hos Table Flip Games (se bilagor för mer information).
Oxenfree och Life is Strange rekommenderades tillsammans med insikter att Life is Strange
kände en av uppsatsförfattarna till sedan innan som ett spel där dialogen skulle vara bra.
KOTOR 2 är dock ett lite äldre jämfört med de andra, men spelet har spelats igenom tidigare
av oss en längre tid tillbaka och har en stort fokus på dialogsystem och relationer mellan
NPC:er samt spelaren.

Vid urvalen av dessa spel och diskussioner kom vi fram till att en innehållsanalys skulle ta
lång tid. För att kunna analysera några spel ordentligt valdes tre spel. Spelen är alla av samma
genre för att kunna få fram en tydligare bild över vad som får anses som bra i dialogsystem
inom den specifika genren. Det hjälpte arbetet att bli mera träffsäkert och mallen kan då
motiveras till att kunna användas på andra RPG-spel.

Life is Strange
Life is Strange är ett äventyrsspel som bygger på att revolutionera sättet som en story byggs
upp i ett spel där val som spelaren gör påverkar och skapar konsekvenser senare i spelets
handling. Spelet släpptes den 29 januari 2015 av Square Enix och är uppdelat i fem episoder,
den femte och sista episoden släpptes den 20 oktober 2015. Spelet kretsar runt
huvudkaraktären Maxine Caulfield som i spelet benämns som Max. Max är en 18 årig blyg
student som läser fotografi på universitetet. Max upptäcker att hon har en superkraft som gör
att hon kan spola tillbaka tiden för att förändra utfallet av det tidigare svaret. Det spelet går ut
på är att ta sig igenom olika sociala situationer med hjälp av denna förmåga. Under spelets
gång möter Max olika situationer där valet ger konsekvenser för framtiden (se Figur
5)(Wikipedia 2018).
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Figur 5: Visar valmöjligheterna som kan förändra relationerna mellan karaktären och NPC:en

Figur 6: This action will have consequences, vilket innebär att handlingen påverkar framtiden

Oxenfree
Oxenfree är ett äventyrsspel och byggs upp med hjälp av läskiga sekvenser tillsammans med
interaktiva dialoger som påverkar utfallet av berättelsen. Spelet släpptes den 15 januari 2016
av Night School Studios. Spelet handlar om huvudkaraktären Alex som tillsammans med sina
vänner ska spendera en helg på en närliggande ö. Efter att något övernaturligt inträffar
behöver Alex och hennes vänner upptäcka den hemsökta öns hemligheter. Spelet bygger på
att spelaren gör val i olika situationer som påverkar framtiden och utvecklingen av spelet.
Spelet är ett spel som drivs av berättelsen utan olika mellanscener där olika val genomförs för
att förändra utfallet av berättelsen. Dialogen i spelet är flytande vilket menas med att spelets
dialog upprätthålls utan att spelaren svarar på olika frågor som NPC:er ställer i dialogerna.
Dialogen är det som förändrar utfallet av berättelsen och det är där spelaren har en påverkan i
vad konsekvenserna blir (Wikipedia 2018).
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Figur 7: Visar på hur en dialog kan se ut i Oxenfree där spelaren får olika valmöjligheter som
påverkar utfallet av storyn

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 (KOTOR 2)
Spelet släpptes 2004 av Obsidian Entertainment och är ett single-player RPG ( rollspelsspel
som körs av en spelare offline). Spelet handlar om en Jediriddare som har blivit en bannlyst
från Jediorden som spelaren tar kontroll över. Karaktären har även förlorat sin koppling till
Kraften på grund av detta. Den mörka sidan, Sith tror att hon är den sista Jedi:n som finns
kvar och kallas The Exile men kan ges ett valfritt namn. Denna karaktär är kvinnlig som
förinställt kön. Målet är initialt att hitta tillbaka sin koppling till Kraften och att besegra the
Sith (Star Wars Wikia 2018).

6. Resultat & Analys
Efter innehållsanalysen analyserades resultatet för vad som är viktiga kvaliteter i ett
dialogsystem. Utifrån matrisen (se figur 8) har vi funnit attribut som kan vara en del av ett
framtida dialogsystem.
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Figur 8: Matrisen på innehållsanalysen

6.1 Analys av matrisen
6.1.1 Hur dialogen presenteras av NPC:
Det bygger på en dialog där ljud och text är det som framför dialogen mellan spelaren och
NPC:er (se figur 9). Genom att ge vissa NPC:er en viktigare roll än andra urskiljer vi vilka
som är viktiga för spelets handling samt NPC:er som fungerar som t.ex. invånare i en stad
och inte har en lika väsentlig roll för spelets utveckling. NPC:ernas dialog bör vara intressant
nog för spelaren att vilja engagera sig in spelets handling. Detta är något Freemans artikel
“Creating Emotion In Games: The Craft And Art Of Emotioneering” (2004) behandlar.
Freeman argumenterar för hur viktigt det är för ett spel såväl som spelaren att skapa känslor i
spelet för att spelaren ska engagera sig handlingen. Med hjälp av att dialogen presenteras på
ett intressant sätt skapar det intresse för spelaren att vilja svara på den. För att skapa
känsloladdade spel listar Freeman flera olika tekniker. Attributen som dialogen presenteras av
NPC:er kan några av dessa uppnås tidigt i en dialog. Dialogens presentation kan assistera till
att uppnå teknikerna med nummer ett till fyra som handlar om hur NPC:erna skapar intresse,
hur detta intresse kan fördjupas, hur mindre viktiga NPC:er kan ha intressanta dialoger och
hur dialogen kan få NPC:er att verka djupa och emotionella. Beroende på hur spelet
presenterar dialogen kan dessa tekniker uppnås.
Utifrån innehållsanalysen och matrisen är text och ljud de mest väsentliga attributen dialogen
bör ha. Med ljud innebär det en röst som kan relateras till ett ansikte och en mun som på
någotvis synkar med talandet. Det skapar inlevelse, formar NPC:ernas karaktär för spelaren
och kan på det sättet lättare förmedla känslor.

Figur 9: Oxenfree visar hur både text och ljud presenteras av NPC:erna i spelet Oxenfree samt hur
svarsalternativen presenteras för spelarens karaktär
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I KOTOR 2 finns även vad Freeman kallar för mindre viktiga NPC:er som är egentligen
oväsentliga för storyn men finns med för att t.ex. skapa liv och agera invånare i en stad.
Dessa NPC:er öppnar oftast inte ett dialogfönster utan yttrar en mening eller två med ljud och
har en textremsa ovanför huvudet (se figur 10).

Figur 10: Hur en invånare presenterar dialog i KOTOR 2. Transkribering: Czerka mercenaries are
getting out of hand and they’re too much for the TSF to handle. We need Republic troops to restore order.

6.1.2 Hur spelaren kan svara på dialogen:
Den motsatta sidan av dialogsystemet visar på hur spelaren interagerar för att svara på
dialogen. Spelaren svarar genom alternativsvar i dialogen, valen som spelaren gör påverkar
hur storyn förändras (se figur 11). Valet sker genom att spelaren väljer ett av alternativen med
muspekaren som kommer upp på skärmen. Ett dialogsystem som bygger på alternativsvar
måste innehålla minst två olika svarsalternativ, det som gör spelet KOTOR 2 u nikt från de
andra spelen som analyserats är att alternativet nästan alltid finns att lämna dialogen direkt
vilket skapar möjligheten för spelaren att välja om hen vill delta i dialog eller inte.

Spelaren är med och påverkar spelets utfall skapar det en tillfredsställelse även kallat agens.
Oxenfree som är ett av spelet där vi genomfört en innehållsanalys som ger spelaren en hög
grad av agens genom att valen spelaren gör kan påverka utfallet av spelets story. Spelaren blir
tillfredsställd genom delaktigheten, välja ett svar i dialogen och påverka spelets utgång
(Murray 1997).
KOTOR 2 är ensam om att ha en numrerad lista med fullt utvecklade svar av dessa spel.
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Figur 11: Dialogfönstret med svarsalternativen i numrerad lista. T
 ranskribering: Greeting: It is a

pleasure to see you alive, Master, provided my receptors are not off-focus. How may I be of assistance? 1. How
do you know me? I am not your Master. 2. Tell me what you are doing here before I turn you into slag.3. What
are you? 4. Have you seen a T3 unit? 5. I am looking for a way into Peragus hangar bay.

6.1.3 Hur spelarens karaktär svarar i dialogen:
Hur spelarens karaktär svarar på dialogen är nog ett av de viktigaste elementen i hur väl
spelaren kan förmedla det hen vill säga/göra i spelet, till NPC:erna. Detta knyter även
samman med spelarnas tillfredsställelse i de val som görs, som tagits upp tidigare (se
agens-avsnittet 4.1.1). Här ges spelaren möjligheten att välja på vilket sätt ens karaktär ska
uttrycka sig på, detta har en stor betydelse för händelseförloppet framåt. Denna möjlighet till
påverkan på storyn såväl som nära relaterade händelser är essentiella för att uppnå en grad av
agens i spel. Agens fungerar även som en viktig säljpunkt i spel för många spelare och gör
det troligare att lojala fans stannar kvar i spelserien.

Attribut som identifierats är text och/eller ljud, karaktären utvecklar de förkortningar som
spelaren väljer i alternativsvaren, eller svarar med hela meningar som i KOTOR 2s fall, och
karaktären i spelet svarar i ett stämnings/situations-anpassat tonläge. Det var endast KOTOR
2 som inte hade förkortade alternativ svar som sedan spelarkaraktären utvecklade till tal.
Dialogen fungerar på följande sätt; dialogfönster öppnas antingen efter spelarens val (genom
att gå fram och trycka med musen på NPC:en) eller triggas en scen där dialog tvingades på
spelaren, en lista kommer upp där spelaren får välja mellan olika svarsalternativ (hela
meningar) och efter valet har gjorts reagerade NPC:en direkt till svaret som valts (se figur 11
& 12).
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Figur 12: NPC:en svarar direkt på vad som sagts. Transkribering: Hesitant Answer: Ah. A T3 utility droid
would be a common sight in this facility. It is indeed curious that I have not seen many since my arrival.

Detta gör KOTOR 2 unikt i detta sammanhang. Detta kan bero på att i Oxenfree och Life is
Strange kontrollerar spelaren en annan färdiggjord karaktär, men en fast bakgrund. Medan i
KOTOR 2 får spelaren i början av spelet välja hur karaktären ska se ut och på det sättet
representera sig själv mer än i de andra spelen. I KOTOR 2 är graden av agensen högt och
höjer nivån en spelare kan emotionellt intressera sig i NPC:er eftersom dialogsystemet inger
känslan av att det är spelaren själv som pratar med dem. Alternativsvaren, i Oxenfree och Life
is Strange, är dock en bra lösning för att skapa agens för spelaren trots att det inte är spelaren
som styr en version av sig själv utan en annan person. Detta har hjälpt spelare att sätta sig i en
karaktärs dialog. skapat intresse och har troligen bidragit till att dessa spel är/har varit
populära och omtyckta av de som har spelat dem, informationen är tagen från recensionerna
på Steam (Steam 2018).

6.1.4 Hur dialogen påverkar spelets utveckling
En dialog som påverkar spelets utveckling ger spelaren en högre agens. Spelaren sätts in i
situationer och får kontroll över utvecklingen av spelets story. Spelaren triggar olika
situationer och sekvenser med olika svarsalternativ i spelet. Att involvera spelarna tillför med
betydelsefulla beslut för spelets story är något som upplevts i samtliga av de tre spelen som
innehållsanalysen genomförts på. Dialogen blir avgörande för spelets utveckling, relationer
och slut baseras på val som spelaren gör med karaktären. Oxenfree spelades och analyserades
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efter den matris som tagits fram (Se matris, avsnitt 6). Oxenfree bygger på att spelaren gör val
i olika situationer som påverkar spelets slut och bjuder in spelaren att ta besluten för spelets
utveckling vilket ökar tillfredsställelsen för spelaren, agens (Murray, 1997). Life is Strange
ger spelaren möjligheten att påverka relationerna i spelet än utvecklingen av storyn, storyn
förändras inte beroende på valen utan samma slut nås oavsett vilka val spelaren tar. Valen
som görs får istället konsekvenser för framtida relationer i spelet och bygger att spelaren gör
ett aktivt val i olika situationer (se figur 5 & 6). I KOTOR 2 används dialogen som en
vägledning och spelarens val av svar kan trigga olika sidospår såsom hot och/eller att man
vill hjälpa till med någonting. Spelet har två olika slut som triggas av spelaren där antingen
hamnar på light side eller dark side, god eller ond. Dessa vägar bestäms under spelets gång
där beslut i dialogerna ger spelarens karaktär light-side- poäng eller dark side-poäng. Spelets
slut påverkas därför av vilka beslut som tidigare tagits av spelaren och där blir spelaren mer
involverad i var karaktären väljer för sida i slutet.

6.1.5 Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet:
Av de tre spelen hade KOTOR 2 det mest avancerade dialogsystemet när det kommer
relationen mellan spelaren och kompanjonerna, alltså de viktiga NPC:erna. I spelet kan
relationsband skapas, i spelet mäts relationen med värdet influence (inflytande), beroende på
vilka val/dialogval du väljer under resans gång när den kompanjonen följer med kommer den
ibland reagera. Om ett val stämmer in med deras personlighet eller är något NPC:en skulle
göra samma sak själv kommer NPC:en respektera det valet och visa det genom att erbjuda
annars gömd dialog. Alla kompanjoner har ett eget värde av inflytande och detta kan även
trigga nya dialogalternativ. Dessa dialogalternativ kan ge spelaren tillgång till personlig
information och hemligheter från NPC:erna.
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Figur 13: Spelet introducerar spelaren till inflytande-mekaniken. Transkibering: Now that you have a
party, certain actions and dialogue responses will increase or decrease your influence with your companions,
depending on their personalities - some respect cruelty, while some respect nobility, loyalty, cleverness, brute
force etc.

Figur 14: Spelet introducerar spelaren till inflytande-mekaniken. T
 ranskribering: The higher your
influence with a companion, the more your alignment affect theirs, and extreme high and low influence with a
companion can open up additional dialogue choices. There are benefits to both, so treat them well.

I Oxenfree har spelet lyckats ge spelaren upplevelsen att NPC:er kan bli sårade eller glada av
vad spelaren väljer för dialogalternativ. Även om det var svårt att se ett mätbart värde av hur
relationen stod som i KOTOR 2 var det lätt att komma ihåg vilken karaktär som var vilken.
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Life is Strange har inget system som mäter värde i relationer utan, dialogvalen påverkar
utfallet i den scenen som utspelar sig på skärmen. Den händelsen kan ibland vissa NPC:er
referera tillbaka till t.ex. “Tack för hjälpen vid restaurangen Max”.
I samtliga spelen regerade de viktiga NPC:erna med text och ljud, alltså röst med textremsa.
Tonläget i rösterna var även stämningsanpassade kopplade till den närliggande situationen.
Dialogerna triggade alltid olika svar beroende på vilket dialogsvar som valdes. KOTOR 2 har
återigen några fler funktioner under denna kategori. Det finns actions, handlingar, som kan
utföras i dialogen som indikerar vad din karaktär kommer att göra såsom [PERSUADE],
övertala, vilket visar på att detta val kommer att försöka övertala NPC:n med det som följer i
dialogvalet. Karaktären som spelaren spelar som är en Jedi och denne kan lära sig olika
krafter och en av dem är [FORCE PERSUADE] (övertala med hjälp av Kraften) och
[DOMINATE MIND] (kontrollera en persons sinne). Dessa dyker upp i dialogfönstret,
karaktären kan tvinga NPC:er att säga sanningen eller säga någonting som spelaren får
alternativet till. Detta kan öppna nya sidospår genom få NPC:n att bete sig på olika sätt. Det
finns även andra handlingar som kan dyka upp i svarsalternativen som baserar sig på
spelkaraktärens förmågor. Exempelvis om karaktären har ett högt värde i [REPAIR],
förmågan att laga robotar och ha kunskap om maskiner, kan det synas i dialogfönstret som ett
alternativ att försöka reparera en robotkompanjon. Har spelkaraktären tillräcklig hög
[REPAIR], säger NPC:en att lagningen var lyckad och du får erfarenhetspoäng. Om
[REPAIR]-förmågan skulle vara för låg kan roboten reagera med arga robotljud och
spelkaraktären kan försöka igen senare när [REPAIR] har utvecklats mer (se figur 15).

Figur 15: Dialogalternativet [Repair] som baserar sig på spelarens förmåga. T
 ranskribering: [Repair]
Maybe some advanced maintenaince is in order.
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6.1.6 Hur upplevs dialogen av spelaren:
Perspektivet för hur spelaren upplever dialogen i spelet utgår från uppsatsförfattarna som
spelare eftersom en innehållsanalys användes i syfte att analysera spelet. Oxenfree har till
skillnad från de andra spelen en snabb dialog där NPC:erna (andra karaktärerna) i spelet kan
gå vidare med dialogen utan att vänta in spelarens svar. Detta kan uppfattas som stressande
och negativt för spelaren då ett beslut i frågan måste tas snabbt utan att egentligen låta
spelaren tänka igenom på diverse konsekvenser som svaren kan ha för relationer och spelet.
Dialogens utformning upplevs ändå som smidig, den består av svarsbubblor i olika färger
vilket gör det enkelt för spelaren att snabbt ta beslut i vilket svar som passar bäst i dialogen.
Dialogen flyter på ett mer realistiskt sätt och gör spelaren mer involverad i besluten som tas i
spelet.
Life is Strange ger oss en känsla av att vilja fortsätta spela genom att involvera spelaren i de
olika valen som spelaren ställs inför under spelets förlopp. Vi vill vara med och lösa
situationerna som karaktären hamnar i, genom att låta spelaren vara involverad i karaktärens
beslut upplevs det som att spelupplevelsen förhöjs. Olika val i spelet skapar konsekvenser på
påverkar framtida relationer. Alla viktiga NPC:er tilltalas med namn och får ett värde för
spelaren. Det som får anses som negativt med spelet är att valen i dialogerna inte påverkar
spelets story utan endast relationerna mellan spelaren och NPC:er i spelet samt att
dialogsvaren endast är en förkortning av vad den fullständiga meningen som presenteras av
spelarens karaktär. Att endast ha förkortningar kan vara både någonting negativt och positivt
för spelaren. Ett snabbt val kan får spelet att verka flyta på bättre. Hela meningar som
svarsalternativ kan dock tydliggöra vad spelarens karaktär egentligen kommer att yttra för
mening.
KOTOR 2 har en dialog som upplevs som personlig och fokuserad på spelaren. Allt annat
som händer i rummet uppfattas inte som viktigt längre när spelaren befinner sig i en
konversation. När dialogen uppstår försvinner chansen för att spelaren hamnar i strid med
NPC:er. Under dialogen fortsätter spelet rulla i bakgrunden vilket ger spelaren en känsla av
att spelet inte stannar upp för att vänta in svaret i dialogen. Dialoger som inte sker med
viktiga NPC:er utan med generella bidrar till en förhöjd spelupplevelse genom att lägga till
population till exempelvis en planet eller ett samhälle. Det som får anses som negativt med
dialogsystemet i spelet är dialogsvaren några gånger kändes väldigt invecklad och omfattande
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vilket överväldigar spelaren, särskilt om det handlar om bakgrundshistoria som en NPC
refererar till men själv som spelare är det svårt att förstå.

7. Diskussion
7.1 Hur dialogen presenteras av NPC, vad är viktiga kvaliteter här?
Dialogen presenterades på liknande i alla tre spelen, med text och ljud av NPC:er. Detta anser
vi vara essentiellt för RPG-spel att NPC:erna i ett spel interagerar med spelaren på ett sätt
som andra människor skulle göra; med stämningsanpassat tal och med känsla i rösten. Texten
är behövlig för att spelaren lättare ska komma ihåg och förstå vad som sägs. I t.ex. KOTOR 2
där spelaren möter olika varelser, med olika språk är en text för att översätta den nödvändig.
Hur NPC:n presenterar dialogen kan på sitt sätt forma dialogsystemets s.k. Eliza-effekten
(Wardrip-Fruin 2006). Om dialogen presenteras med övertygande röstskådespel, texten
presenteras i rätt tidpunkt och karaktärerna använder relevanta kroppsspråk. Det gör dialogen
mer avancerad och kan därmed höja spelarens upplevelse.

En välpresenterad dialog uppfyller de fyra första av Freemans tekniker för att höja den
emotionella nivån i ett spel som är direkt kopplat till inlevelsen och spelupplevelsen för
spelaren (Freeman 2004). Presentationen av dialogen av NPC:er ligger nära teknik ett, två, tre
och fyra (se avsnitt 4.4.1). De fyra första teknikerna handlar om att ge viktiga NPC:er
dimension, djup, komplexitet, fräschhet och intressanta egenskaper. Teknik tre och fyra
handlar om att ge mindre viktiga NPC:er djup och skapa intresse genom dialog.
7.2 Hur spelaren kan svara på dialogen, vad är viktiga kvaliteter här?
Något viktigt att ta med till ett framtida dialogsystem som bygger på viktiga kvaliteter är att
spelaren alltid har flera alternativ att välja på i en dialog och möjligheten att dra sig ur
dialogen. Alternativet att välja att dra sig ur var unikt för KOTOR 2 i denna undersökning
men i Oxenfree kunde spelaren välja att inte välja en svarsbubbla. Det skapade en positiv
upplevelse när NPC:erna i konversationen reagerade på att spelkaraktären var tyst och
frågade t.ex. “Sa jag något dumt?”. Möjligheten att inte delta och/eller dra sig ur en dialog
höjer inlevelsenivån och graden av agensen i spelet och det höjer även spelupplevelsen om
spelaren skulle spela spelet mer än en gång (Murray 1997). Samtidigt kan alternativ att dra
sig ut vara negativt för spelets story eftersom spelaren kan riskera att missa viktiga detaljer i
storyn och spelets värld. En annan risk är att spelaren råka trycka på valet att dra sig ur av
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misstag och missa värdefull information för t.ex. uppdrag. Sättet Oxenfree g av spelaren agens
kändes modernt och skulle troligen kunna implementeras i både Life is Strange och KOTOR
2.
Något som är problematiskt att dra en slutsats om är om dialogsvaren spelaren väljer ska vara
förkortade eller ska hela svaret spelkaraktären framför i spelet stå som alternativ. I KOTOR 2
uttrycker inte spelarens karaktär sig i ljud, utan spelaren måste på något sätt veta vad som
framförs. Hela meningarna fungerar i detta fall. Troligen hade det inte fungerat lika väl i
Oxenfree eller Life is Strange av flera anledningar (se figur 7). För det första hade inte texten
rymts i de minimalistiska pratbubblorna, för det andra hade spelaren få höra samma meningar
flera gånger; först när spelaren läser igenom dialogsvaren och sedan en till gång när
spelkaraktären i spelet hade sagt samma sak. För det tredje hade tonen och meningen i svaret
blivit uppenbart och återigen att upprepningen hade förstört det känslomässiga i
konversationen. Någonting att ha i åtanke när dialogsystem med förkortade alternativsvar
används är att de förkortade svarens betydelse måste vara tydliga för spelaren för att
missförstånd mellan vad spelaren tycker att svaret betyder och vad karaktärerna egentligen
menar. Annars riskerar spelaren hamna i situationer till följd av konsekvens till det som
spelarens karaktär uttryckte, som t.ex. bråk eller långdragna förklaringar.

Spelaren behöver ett bra sätt som denna kan svara på dialogen. För att förmedla det spelaren
vill på rätt sätt behöver viktiga kvaliteter identifieras för att kunna skapa en hög grad av
agens. Därför måste spelaren ges valet att alltid välja på flera alternativ eller dra sig ur en
dialog. Om dialogen visar hela meningar bör det presenteras på ett sätt som inte förstör
utseendet och då spelet kräver det, såsom när spelkaraktären inte yttrar sig i ljud. KOTOR 2
löser detta med dialogrutan som pausar spelet och gör dialogen till en egen scen, vilket
möjliggör hela meningar i en lista som svarsalternativ (se figur 11).
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7.3 Hur spelarens karaktär svarar på dialogen, vad är viktiga kvaliteter här?

Figur 16: Visar på hur en dialog kan se ut i Oxenfree där spelaren får olika valmöjligheter som
påverkar utfallet av storyn

Av de spel som analyserades visar Oxenfree på en dialog där spelaren karaktär tydligt ger
svar som är stämningsanpassade. Svaren kommer i ofullständiga alternativsvar, dessa
fungerar bra då de olika alternativen överensstämmer bra med vad karaktären försöker
förmedla till NPC:en. Svar utvecklas och missförstås inte. Om dialogsvar skulle presenteras
som fullständiga meningar blir det överflödigt att även göra det med ljud. Oxenfree bygger
upp dialogerna på ett sätt som inte skapar pauser i spelet utan att dialogen flyter på oavsett
om spelaren hinner att svara i dialogen med NPC:en. Om dialogen istället skulle presenteras
med fullständiga meningar skulle det innebära att spelets flöde byts ut mot dialoger där spelet
väntar in svaret. Spelets dialog blir mer verklighetsanpassat när dialogerna inte endast bygger
vidare baserat på spelarens svar utan även om spelaren inte svarar alls (se figur 16).

Dialogen som spelet presenterar för att förhöja relationen mellan spelare och NPC:er i
exemplet Oxenfree kan tydliggöras med Freemans tekniker nio, elva och tretton (Freeman
2004). Dessa tre tekniker visar på den förhöjda relationen mellan spelarens karaktär och
NPC:er och detta bygger på hur spelarens karaktär svarar på dialogen i spelet. Svaret
utvecklar relationer som bygger upp en bättre spelupplevelse.
I KOTOR 2 uttrycker sig inte spelarkaraktären sig i någon form utan dialogsvaren reagerar
direkt NPC:en på. Dock betyder det inte att det innebär i en sämre spelupplevelse eftersom
det ger spelaren själv en möjlighet till att svara med sin egna röst på ett sätt. Spelaren gör det
genom att läsa igenom de fullständiga meningar med sin egna röst och sedan väljer
alternativet som rimmar bäst med spelarens egna personlighet. Det betyder även att spelaren
inte behöver höra samma budskap två gånger; först sin egna röst, som läser alternativen, och
35 av 64

sedan en röstskådespelares röst som gör en egen tolkning av dialogsvaren. På det sättet anser
vi att det inte innebär en sämre inlevelse eftersom på det sättet kan spelaren läsa
svarsalternativen och välja exakt det hen vill utan att försöka tolka förkortade svarsalternativ.
Avsaknandet av tal från spelarens karaktär är i detta fall inte lika väsentligt då det egentligen
är menat att det är spelaren som ska delta i dialogen, jämfört med t.ex. Oxenfree där
spelkaraktären redan är en annan än spelaren.

7.4 Hur dialogen påverkar spelets utveckling, vad är viktiga kvaliteter här?
Dialogen bör kunna forma storyn, skapa mening och ha någon påverkan på spelet. Spelets
NPC:er ska alltid påverkas av spelarens dialogsvar och dessa ska sparas likt KOTOR 2:s
Influence-system. Alla konversationer påverkar storyn och relationen med NPC:erna.
Dialogen kan öppna möjligheter till sidospår, ha direkta konsekvenser t.ex. bråk och få
karaktärer att öppna upp sig mot spelaren.

Att tillåta spelarens vara med och förändra storyn leder till att spelaren får en större agens och
därav blir mer involverad i spelets utveckling. Viktiga kvaliteter bör då omfattas av att
relationerna mellan NPC:erna och spelarens karaktär triggar nya händelser i storyn likt nya
sidospår som påverkar spelets utfall (Murray, 1997). Konversationer som sker mellan
spelaren och viktiga NPC:er blir betydelsefulla för utvecklingen av spelets story. De NPC:er
som fungerar som utfyllnad i exempelvis en stad eller ett rum blir därför inte viktiga och
påverkar inte framtiden i spelet. Enligt oss får denna typ av konversationer anses som ett bra
dialogsystem inom RPG-spel eftersom det uppfyller kravet om att öka spelupplevelsen då
spelaren får en tydligare roll i storyns utveckling.

7.5 Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet, vad är viktiga kvaliteter här?
Inflytande-systemet (KOTOR 2s influence-system) är ett användbart system som uppmuntrar
spelaren till att vilja interagera med NPC:erna, utforska deras bakgrund och personlighet.
Samtliga spelen uppfyller majoriteten av Freemans tekniker presenterade ovan (se Freemans
tekniker 4.4) men KOTOR 2 uppfyller även teknikerna om relationer till NPC:er och kemi
NPC:er emellan bättre jämfört med de andra spelen. Denna del av dialogen var den som
skiljde sig mest från de andra dialogsystemen och den kan agera som en källa till bra dialog
för spelutvecklare.
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Freemans tekniker (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se Freemans tekniker avsnitt 4.4.1) visar
samtliga på hur en NPC ska vara utformad och uppträda i dialogerna (Freeman, 2004). Om
spelutvecklare implementerar de utvalda Freemans tekniker som vi ser som anpassade för
dialogen med NPC:er kan dialogen mellan spelarens karaktär och NPC:en en djupare relation
utveckla hur framtida dialoger kan se ut. Genom att skapa bra relationer ges möjligheten till
att det kan vara utvecklande för spelets framtida dialoger och förhandlingar. Om en bra
relation skapas kan ett exempel vara att NPC:en väljer att strida på din sida istället för
motsatta sidan om sådan situation uppstår i spelet. Valen som görs i dialogen kan vara
betydelsefulla för framtida aktioner för spelets story och det ger även spelaren en chans att bli
emotionellt intresserad i spelet.
7.6 Hur upplevs dialogen av spelaren, vad är viktiga kvaliteter här?
Dialoger och spelupplevelser upplevs på olika sätt av olika spelare, vilket lyftes under
motiveringen av analysmodellens fråga nummer sex (se 6.1.6) eftersom det är vi som spelade
spelen och tolkade dem. Trots det nådde dialogen spelaren på känslomässiga planet på olika
sätt. Återigen är det därför svårt att sätta en standard för vad som är ett bra dialogsystem för
ett RPG-spel. Dock kan attributen ur innehållsanalysen visa på grundpelare som dialogsystem
för RPG-spel bör ha för att ge spelaren en emotionell spelupplevelse och en dialog som har
en viktig roll för spelets handling.

Attributen dialogsystem bör innehålla följande; NPC bör svara text och ljud (tal), svaren, och
hur de besvaras, bör även vara stämningsanpassade och känslobaserade. Dialogsystem bör ha
en hög grad av agens, för att skapa värde i dialogerna och för att ge spelaren mer värde i att
delta i en dialog för handlingen och spelets utveckling. Dialogen ska ha konsekvenser för
storyn som helhet och den ska ha möjligheter för att skapa relationer mellan spelaren och
NPC:er samt mellan NPC:erna sinsemellan, alltså ett djupgående system av inflytande.
Dialogen ska alltid innehålla minst två svarsalternativ exklusive alternativet för att dra sig ur
konversationen. Det vore även bra för spelutvecklarna och för spelet att hålla någon form av
linjär story genom att skilja på viktiga NPC:er, namngivna NPC:er i världar och
kompanjoner, och mindre viktiga NPC:er som agerar invånare i städer. Detta innebär att
spelaren inte kan ha en betydande dialog med alla NPC:er de möter med det ser vi som
positivt. Det underlättar arbetet för utvecklare och om alla invånare på en planet skulle ha en
dialog och t.ex. berätta sin livshistoria eller be om hjälp skulle spelaren bli överväldigad av
alla sidospår det skulle skapa. Dialogen skulle även bli kreativt uttömmande för utvecklarna
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att ge unik dialog till alla invånare.

Något som är svårt att sätta som ett bestämt attribut för ett dialogsystem är på vilket sätt
spelarens karaktär i spelet presenterar dialogen.
Om spelaren spelar en annan karaktär:
I detta fall bör alternativsvaren vara förkortade och visa på känslan i hur karaktären kommer
svara. Karaktären svarar med sin röst enligt dennes personlighet och tonläge.
Om spelaren spelar sig själv:
Om spelaren spelar sig själv som karaktären bör varken text eller ljud presenteras när en fråga
besvaras. Spelar bör själv läsa igenom svaret och föreställa sig rösten för meningen som
karaktär kommer att presentera istället för att en förbestämd röst presenterar spelarens svar
till NPC:n. Rösten är i sig inte nödvändig, inte för KOTOR 2, eftersom spelaren läser igenom
frågan med sin egna röst och för att sedan ha en förbestämd röst som svarar kan det motstrida
vad spelaren tänkte.

Det som skulle kunna vara en utveckling av denna sortens dialog är att spelaren själv får
bestämma karaktärens röst in början av spelet. Genom att bestämma rösten efter egna
preferenser blir karaktären mer likt spelarens egna preferens och när spelaren då får den
förbestämda rösten höjs även agensen i dialogen. Till sist kan dialogsystemet vara invecklat
och komplext uppbyggd men det måste presenteras på ett sätt som gör att spelaren inte
känner av att det bara är kod som svarar på det spelaren säger (Wardrip-Fruin 2006).
Dialogen ska presenteras på ett sätt som levererar stämning, utnyttjar NPC:ernas
personligheter för att skapa ett levande spel. För ett levande spel behövs en realistisk och
levande dialog för spelaren att leva sig in i.

Framtida dialogsystem kanske kan erbjuda spelaren möjligheten valet att använda sin egna
röst i spelet, och sedan kan NPC:en förstå det som sägs och reagera på det som sägs
ordagrant, meningen i orden och röstläget. AI är någonting som skulle kunna ge NPC:erna
intelligensen att utföra detta genom att utnyttja existerande talsystem såsom Amazons Alexa
(Bonnington 2017). Det skulle ge spelaren oändliga alternativ i dialogen men det finns en risk
för att det skulle bli mödosamt att svara på dialogen. Det är lättare för spelaren att ha
svarsalternativ som passar in med det generella temat för det spelaren vill uttrycka mot
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NPC:erna. Detta endast en spekulation utifrån innehållsanalysens resultat men framtida
dialogsystem kommer troligen inte förändras mycket. Ett bra dialogsystem innehållande alla
viktiga attribut kan redan skapas med verktygen som finns idag.

8. Slutsatser
Ett bra dialogsystem går att uppnå med teknikerna som finns i dagens RPG-spel. Attribut som
identifierats under innehållsanalysen kan stödjas av teoretiska bakgrunden är exempel på en
bra spelupplevelse och emotionella element som ger spelaren tillfredsställelse. Våra metoder
för att finna attribut av bra dialogsystem kan direkt användas för att hitta attribut i andra
liknande spelgenrer med målsättningen att utveckla dialogen där. Analysmodellen utgick från
Eliza-effekten, Agens och Freemans tekniker (se avsnitt 3). Matrisen är en viktig del i
analysmodellen och bör utnyttjas i framtida innehållsanalyser (avsnitt 4).
Ett bra dialogsystem innehåller kvaliteter som har en bra nivå av agens för att ge spelaren
möjligheter att välja vad karaktären ska säga för att skapa känslor. Även möjligheter att inte
delta i en dialog fann som extra intressant som flera spel inte har med. Spelets dialog bör
uppfattas som komplex, realistisk och personlig för spelaren för att den ska kunna tas på
allvar och på ett övertygande sätt skapa känslor. Känslor varierar från person till person men
de är viktiga för alla. Freemans tekniker är ett utarbetat sätt som kvaliteter kan identifieras på
och dessa behövs för att människor ska intressera sig spel på liknande sätt som människor
idag fastnar för en film eller serie (Freeman 2004). Även om detta arbete endast utgår från
RPG-spel kan delar av attributen som identifieras användas i andra spelgenrer och
analysmodellen har absolut möjligheter att fungera som lyckad metod i liknande arbeten i
framtiden, detta gäller endast spel som lägger liknande vikt på dialoger och relationer till
NPC:er, möjligen MMO-spel. Denna analysmodell skulle troligen inte passa för FPS-spel,
den hade nog inte varit nödvändig där heller eftersom studiens fokus ligger på andra element
i spelen. Om tidsutrymmet för arbetet hade tillåtit det hade självklart flera spel inom genren
analyseras för att få möjligheten att bättre hitta brister i analysmetoden.
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Figurlista
Figur 1: Bilden visar på den dialog som spelet visar mot vad karaktären säger i dialogsekvensen i
spelet Bethesdas Fallout 4 (Bethesda Softworks 2015). [Bilden hämtad från Bethesda Game

Studios, 2015. Fallout 4 . [PC] Boston: Bethesda Softworks - Hämtad 19/11-18]
Figur 2: Bilden visar på dialogen i spelet Bronze [Egen Bild 6/12-18]
Figur 3: Förgrenade träddiagrammet som visar spelarens path (väg) i spelet och dess påverkan.
[Egen bild 20/12-18]
Figur 4: Bilden visar Johanssons och Verhaagens version av Carley & Newells matris. [Strååt, B.,

Warpefeldt, H. (2012). A method for comparing NPC social ability. Proceedings of the 5th
Annual International Conferences on Computer Games, Multimedia and Allied Technology
(CGAT 2012) Special Track on Cloud Computing and Virtualization
(CCV 2012) Bali, Indonesia. - Hämtad 16/12-18]
Figur 5: Visar valmöjligheterna som kan förändra relationerna mellan karaktären och NPC:en [Egen
Bild 21/11-18]
Figur 6: This action will have consequences vilket innebär att handlingen påverkar framtiden [Egen
Bild 21/11-18]

Figur 7: Visar på hur en dialog kan se ut i Oxenfree där spelaren får olika valmöjligheter som
påverkar utfallet av storyn [Egen Bild 21/11-18]
Figur 8: Matrisen på innehållsanalysen [ Egen Bild 30/11-18]
Figur 9: Oxenfree visar hur både text och ljud presenteras av NPC:erna i spelet Oxenfree samt hur
svarsalternativen presenteras för spelarens karaktär. [ Egen Bild 21/11-18]
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Figur 10: Hur en invånare presenterar dialog i KOTOR 2. Transkribering: Czerka mercenaries are
getting out of hand and they’re too much for the TSF to handle. We need Republic troops to restore order.

[Egen Bild 21/11-18]
Figur 11: Dialogfönstret med svarsalternativen i numrerad lista. T
 ranskribering: Greeting: It is a

pleasure to see you alive, Master, provided my receptors are not off-focus. How may I be of assistance? 1. How
do you know me? I am not your Master. 2. Tell me what you are doing here before I turn you into slag.3. What
are you? 4. Have you seen a T3 unit? 5. I am looking for a way into Peragus hangar bay. [Egen Bild

21/11-18]
Figur 12: NPC:en svarar direkt på vad som sagts. Transkribering: Hesitant Answer: Ah. A T3 utility droid
would be a common sight in this facility. It is indeed curious that I have not seen many since my arrival. [Egen

Bild 21/11-18]
Figur 13: Spelet introducerar spelaren till inflytande-mekaniken. Transkribering: Now that you have a
party, certain actions and dialogue responses will increase or decrease your influence with your companions,
depending on their personalities - some respect cruelty, while some respect nobility, loyalty, cleverness, brute
force etc. [ Egen Bild 21/11-18]

Figur 14: Spelet introducerar spelaren till inflytande-mekaniken. Transkribering: The higher your
influence with a companion, the more your alignment affect theirs, and extreme high and low influence with a
companion can open up additional dialogue choices. There are benefits to both, so treat them well. [Egen Bild

21/11-18]
Figur 15: Dialogalternativet [Repair] som baserar sig på spelarens förmåga. T
 ranskribering: [Repair]
Maybe some advanced maintenance is in order. [Egen Bild 21/11-18]

Figur 16: Visar på hur en dialog kan se ut i Oxenfree där spelaren får olika valmöjligheter som
påverkar utfallet av storyn [ Egen Bild 21/11-18]

Bilagor
Expertpanel
Mike Sellers - game systems designer and AI researcher
Henrik Warpefeldt - AI researcher, NPCs especially
Mark Terrano - game designer (currently sr creative director at Facebook)
Petri Lankoski - game studies researcher
Björn Strååt - AI researcher, NPCs especially
44 av 64

Kate Compton - AI researcher, game systems designer
Anders Ekermo - programmer at Blizzard, Irvine CA
Tommy Thompson - Producer at AI and Games and Programmer at Table Flip Games

Mark Terrano:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sr. Creative director at Facebook
Former Founder / Chief Creative Officer at Hidden Path Entertainment
Worked at Xbox
Former Technical Game Manager at Microsoft
Former Lead Game Designer at Ensemble Studios
Former Senior Engineer at Ensemble Corporation
Former Director PC Products / Senior Engineer at Transcomm
Former Senior Systems Analyst at Mobil Oil
Former Systems Analyst (Tandem) at Computer Language Research (Fast-Tax)
Former IT. Tech/ Programmer at GTE Directories Services Corporation

**************
Mike Sellers

Indiana University
Professor of Practice · 2014 to present · Bloomington, Indiana
Game design and AI - teaching, research, development, consulting.

Rumble
Creative Director · 2013 to 2014 · Redwood City, California
Creative direction on KingsRoad and other games.

Kabam
General manager · 2011 to 2013
Hydra
Blastron
Realm Of The Mad God

Online Alchemy
CEO / Chief Alchemist · 2002 to 2011 · Austin, Texas

45 av 64

Social artificial intelligence, computer games, and other online social products:
Research, development, engines, products, and consulting.
***********
Kate Compton
Jack Baskin School of Engineering at UC Santa Cruz
PhD student · September 2011 to present

EA - Electronic Arts
June 2006 to August 2011

Electronic Arts
June 2006 to August 2011
Spore

Seebright
Co-Founder

Anteckningar innehållsanalys
Matris

Spel: Oxenfree, Life is Strange, KOTOR II
Egenskaper att leta efter.
46 av 64

Hög med post it
saterating groups
egenskaper
Oxenfree
Hur dialogen presenteras av NPC
Den ska presentera som en flytande dialog mellan karaktärerna, utan onaturliga stopp(stress
att hinna svara på vissa frågor). Dem har väldigt unga röste så dem verkar vara ungdomar
och spelet känns därför riktat till unga spelare. Detta syns genom färgkodade pratbubblor
utan text ovanför varje karaktär i spelet. När pratbubblan kommer upp så talar den
karaktären(NPC:en). Dialogerna är endasts genom ljud och ingen text (Finns alternativt att
ha undertext)
Hur spelaren kan svara på dialogen
Svar görs genom färgkoda pratbubblor som vi antar är för att visa på olika typer av svar,
några ord till som intryck till vad din karaktär kommer att säga, dock inte hela meningar.
Hur karaktären i spelet svarar på dialogen (överensstämmer dialogen med vad
spelarens karaktär säger om inte vad är skillnaden använd exempel som bilder video
för att visa)
Korta svar i svarsbubblorna är en indikation av vad som karaktären ska säga dock inte
fullständiga meningar. Valmöjligheterna påminner av vad som blir fullständiga meningarna i
spelet. Karaktäreren svarar med en utvecklad form av det som visas i pratbubblan och till att
passa stämningen.
Hur dialogen påverkar spelets utveckling
Dialogerna påverkar hur spelet utformar sig dock så känns det som att spelet följer ett
mönster och vissa saker måste “passeras” för att skapa spelets “story”. Storyn är detsamma
men jag som spelare kan påverka olika element av den.
Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet
Dialogen triggar olika svar dock leder svaren till samma mål. Sanning eller konka saken
kunde vi påverka hur den skulle gå men ändå samma story i spelet.
Hur upplevs dialogen av spelaren
Dialogen är väldigt snabb i jämförelse till andra spel, i detta spel väntar inte NPC:er på
spelarens svar utan fortsätter konversationen utan spelarens svar. Det kan ibland vara
stress att hinna med att svara på samtliga frågor som ställs i dialogerna/konversationerna.
Det är smidigt för spelaren att trycka på olika svar i svarsbubblor, skapar ett bra flöde i
spelet.

Life is Strange
Hur dialogen presenteras av NPC
Dialogen presenteras i ljud med själva frågan presenteras i både ljud och textväg
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Dialogen är något återkommande genom hela spelet och spelet bygger på dialoger, dialogen
innehåller förbestämda svar beroende på vad spelaren väljer att säga till NPC:n. Samtliga
NPC:er tilltalas med ett namn. Samtliga NPC:er får en “roll” inom spelet där spelarens
konversation påverkar hur dialogen utformas.
Hur spelaren kan svara på dialogen
Dialogen besvaras genom alternativsvar på frågor som påverkar spelets utformning. genom
att svara på ett visst sätt hamnar karaktären i olika situationer för att nå samma mål…
dialogen vill nå sitt slut med olika mål
Spelaren får flera olika möjligheter att svara på frågan för att skapa olika utgångar ur samma
situation. För att nå dialogslut kan det krävas att spelaren använder sig av den “rewind(kolla
stavning)” som gör att situationen kan spolas tillbaka för att kunna svara rätt på dialogen.
Spelet går egentligen ut på att använda detta för att se olika typer av utfall i samma situation
där man svara på olika sätt.
Hur karaktären i spelet svarar på dialogen (överensstämmer dialogen med vad
spelarens karaktär säger om inte vad är skillnaden använd exempel som bilder video
för att visa)
Dialogen i spelet visar inte fullständiga meningar i vad karaktären säger dock så är det inte
långt ifrån och därav ger en tydlig bild ändå och ingen förvirring.
Några exempel påvisar hur utfallet kan vara annorlunda från hur texten visades upp för
spelaren dock så påverkar inte detta storyn enligt mitt tycke då detta spels konversationer
inte misstolkas lika lätt som det kan göra i andra spel (Se farcry exemplet).
Hur dialogen påverkar spelets utveckling
Spelet har en handling, denna påverkas inte helt genom handlingarna som spelare utför
dock så utvecklas relationer och känslor efter hur karaktären agerar.
Relationer bygg upp och krossas genom att val av spelaren görs i spelet. Dessa relationer
kan ändras genom att dialogen för på ett annat sätt. Dialogen skapar spelet dock tror jag att
utfallet och stegen i spelet blir detsamma oavsett hur spelaren svarar(Spela spelet igen med
andra val i dialogerna)(Rektorsscenen och parkeringsscenen).
Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet
Dialogen skapar olika relation med NPC:er beroende på spelarens svar i olika situationer.
Dialogerna skapar olika bra relation till olika NPC:er beroende på vad som svaras(Visa
exempel utanför DORM och droger). Relationen kan antingen bli bättre eller sämre med ett
val i dialogen. Det som är bra med spelet är att spelet förklarar för spelaren när någonting
händer som påverkar handlingen(exempelbild droger rum).
Hur upplevs dialogen av spelaren
Bra, omfattande, den ger mig bra mycket information och sätter mig in i handlingen.
Dialogen skapar spelet och ger mig som spelare en upplevelse om att jag vill fortsätta spela
för att kunna lösa situationerna som jag möter under spelets gång. Detta förhöjer min
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spelupplevelse och gör mig mer involverad i de val som görs för att skapa den ultimata
handlingen av spelet.
KOTOR II (Star Wars: Knights of the Old Republic 2)
-

Hur dialogen presenteras av NPC

ljud i form av tal på engelska, datorljud och “utomjordiska” med engelsk text så att spelaren
ska förstå. Dialoger med “riktiga” NPC:er såsom generella NPCer utan namn t.ex. Telosians
(se skärmbild) printar bara vad den säger ovan för personen och öppnar oftast inte ett
dialogfönster. Medan namngivna karaktärer kan öppna ett fönster som kan leda till
sidouppdrag eller oväntade handlingar.
-

Hur spelaren kan svara på dialogen

flertextval genom att klicka på dessa i dialogfönstret.
-

Hur karaktären i spelet svarar på dialogen (överensstämmer dialogen med vad
spelarens karaktär säger om inte vad är skillnaden använd exempel som bilder video
för att visa)

denne spelaren svarar inte med ljud utan det som väljs i text (svarsalternativen) har
NPC:erna ett förvalt svar till
-

Hur dialogen påverkar spelets utveckling

dialogen används som vägledning och spelarens val av svar kan trigga olika sidospår såsom
hot och/eller att man vill hjälpa dem med någonting
-

Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet

olika val av dialogval och handlingar påverkar relationen mellan NPC:er och spelaren.
Dialoger med karaktärer som följer dig öppnar alltid ett dialogfönster där spelaren kan välja
vad som ska sägas. Dialoger med “riktiga” NPC:er såsom generella NPCer utan namn t.ex.
Telosians (se skärmbild) printar bara vad den säger ovan för personen och öppnar oftast
inte ett dialogfönster. Medan namngivna karaktärer kan öppna ett fönster som kan leda till
sidouppdrag eller oväntade handlingar. T.ex. kan man hota en NPC som sedan startar strid
med spelaren.
Det finns även actions som kan utföras i dialogen som indikerar vad din karaktär kommer att
göra såsom [PERSUADE] vilket visar på att detta val kommer att försöka övertala NPC:n
med det som följer i dialogvalet. Karaktären är en Jedi och denne kan lära sig olika force
Powers och en av dem är FORCE PERSUADE och DOMINATE MIND som är vägar, dessa
dyker upp i dialogfönster, karaktären kan påtvinga NPC:er att säga sanningen eller säga
någonting som spelaren får alternativet till. Detta kan öppna nya sidospår och få NPC:n att
bete sig på olika sätt.
-

Hur upplevs dialogen av spelaren
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Dialogen upplevs som personlig och nära när ett dialogfönster öppnas eftersom det låser ute
chanser för t.ex. strid utanför den samtidigt som spelet fortsätter i bakgrunden. Dialoger med
generella NPC höjer spelupplevelsen inte så mycket utan lägger bara till population till t.ex.
en planet eller samhälle.
Dela in i olika steg:
1.
2.
3.
4.
5.

Definiera attribut av dialogsystemen som vi borde hålla utsikt över
Spela spelen såsom skaparna har menat att spela spelen
Gå igenom resultaten och skriv upp det som hittades under spelandet på post-its
Sortera post-itsen i olika kategorier enligt attributen
Presentera dessa på en matris

ANALYS AV MATRIS
1. Oxenfrees dialog är väldigt flytande och hastig vilket ger en positiv effekt av
immersion samt realism. Samtidigt är KOTOR 2 innehållsrika dialog bra för
bakgrund, information och utveckling av spelets story samt världen
karaktärerna befinner sig på. Dialogerna är alltid aktuella till viktiga händelser
som har hänt eller aktuella problem i det nuvarande samhället. Mer viktiga
NPC:er får namn för att särskilja dessa från mindre viktiga NPC:er i spelet för
att guida spelaren till det som är viktigt att få veta. Alla NPC:ers dialog yttras i
text och ljud vilket är det viktigt för spelaren för att uppfatta
situationer/stämning.
2. Samtliga spel har flervalsalternativ. Oxenfree och Life is Strange har
förkortade svar av den fullständiga meningen som karaktären sedan yttrar.
Dessa presenteras i någon form av interaktiva bubblor mer eller mindre
sömlöst i spelet. Medan KOTOR 2 har fullständiga meningar i ett dialogfönster
där spelaren får välja ur en numrerad lista där även handlingar finns.
3. I KOTOR 2 spelar man som en själv(man själv är karaktären, sätter sig in i
karaktären) med tillagd bakgrundshistoria och i dialoger väljs ett alternativ
men karaktären du spelar yttrar ingenting. Utan NPC:er reagerar direkt i nästa
bild på det som har sagts. Detta gör KOTOR 2 unikt av dessa tre spel.
Fördelen med detta är att spelaren kan få en känsla av att det är en själv som
svarar (första person) och inte en annan karaktär som svarar “åt en” (tredje
person). Spelaren spelar en version av sig själv i spelet och inte en annan
karaktär med egna behov och eget namn.
Life is Strange och Oxenfree utvecklar de förkortade svarsalternativen genom
ljud. Svaren är relevanta för stämningen och den rådande situationen.
4. Dialogens utveckling hos Oxenfree och Star Wars kan dialogerna trigga
situationer och påverka spelets väg mot slutet. Oxenfrees dialog kan även
påverka slutet. I KOTOR 2 kan dialoger trigga händelser såsom bråk, rädda
någon i nöd etc. men själva storyn är densamma. KOTOR 2s dialog kan även
trigga sidospår som spelaren kan engagera sig i. Life is Stranges dialog har
alltid samma slut oavsett dialog, dialogerna påverkar relationerna mellan
karaktären och NPC:erna.
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5. Samtliga spel har någon form av märkbar relation mellan karaktärerna. Dock
är det KOTOR 2 som har de tydligaste märkbara mätaren av dialog.
KOTOR 2 har olika värden av “Influence” vilket ger möjligheten att få nya
dialogalternativ beroende på hur mycket “Influence” spelaren har med
NPC:en, detta endast dock med kompanjonerna som följer med en på
äventyret. Oxenfrees dialog kan trigga olika reaktioner och dialogen varierar
på relationerna mellan karaktärerna. Life is Stranges dialog kan påverka
relationerna mellan spelaren och NPC:erna. Relationen kan påverka nästa
dialog mellan karaktärerna.
6. Oxenfree: Snabb jämfört med de andra spelen. Karaktärerna väntar inte på
att spelaren ska välja en dialog och detta kan uppfattas som
stressande.Genom smidiga svarsbubblor skapas ett smidigare flöde vilket
innebär en mer realistiskt och involverande dialog. Negativt; Snabba valet av
svar upplevdes ibland lite stressande och otydligt i början vad exakt
färgkodningen innebar.
Life is Strange: Dialogen skapar spelet och ger mig som spelare en
upplevelse om att jag vill fortsätta spela för att kunna lösa situationerna som
jag möter under spelets gång. Detta förhöjer min spelupplevelse och gör mig
mer involverad i de val som görs för att skapa den ultimata handlingen av
spelet. Negativt: Valen som spelaren gör påverkar inte utfallet av “storyn”,
dialogsvaren är endast en förkortning av fullständiga meningen som sägs.
Star Wars: Knights of the Old Republic 2: Dialogen upplevs som personlig
och nära när ett dialogfönster öppnas eftersom det låser ute chanser för t.ex.
strid utanför den samtidigt som spelet fortsätter i bakgrunden. Dialoger med
generella NPC höjer spelupplevelsen inte så mycket utan lägger bara till
population till t.ex. en planet eller samhälle.
Denna punkt är högst subjektiv utifrån våra egna upplevelser när vi spelade
spelet med någon utgångspunkt måste ändå göras eftersom en upplevelse är
utifrån vad människor tycker och är med om. Denna punkt är dock viktig för
konsekvenserna av ett “state of the art” dialogsystem eftersom det är
spelupplevelsen som är påverkas i en dialog. Dialoger är med i spel för att
höja spelupplevelsen och skapa andra värden i ett spel än bra grafik eller
intressant spelmekanik. Negativt: Dialogsvaren kändes några gånger som
väldigt invecklad och omfattande vilket överväldigar spelaren, särskilt om det
handlar om bakgrundshistoria. + bugga
ATTRIBUT
Presenteras:
Text och ljud
Viktiga NPC:er
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Spelaren svarar:
Alternativsvar minst 2 varje gång
Alternativ att dra sig ur
Hur karaktären svarar:
Text och/eller ljud
Utvecklar förkortningar i alternativsvaren
Stämnings/situationsanpassat tonläge
Hur dialogen påverkar spelets utveckling:
Trigga situationer
Val kan ändra slutet
Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet:
Relationer som kan påverka dialoger och trigga händelser (t.ex. bråk)
Relationer mellan viktiga NPC:er
Hur dialogen upplevs av spelaren:
OJOJ SUBJEKTIVT

(kör ba matrisordning :D)

Analys av matrisen
Presenteras:
Efter innehållsanalysen analyserades resultatet för vad som är det ultimata dialogsystemet.
Utifrån matrisen har vi funnit attribut som kan vara en del av ett framtida “state of the art”
dialogsystem. Det bygger på en dialog där ljud och text är det som framför dialogen mellan
spelaren och NPC:er. Genom att ge vissa NPC:er en viktigare roll än andra urskiljer vi vilka
som är viktiga för spelets handling samt NPC:er som fungerar som t.ex. invånare i en stad
och inte har en lika väsentlig roll för spelets utveckling. NPC:ernas dialog bör vara intressant
nog för spelaren att vilja engagera sig in spelets handling. Detta är något Freemans artikel
“CREATING EMOTION IN GAMES: THE CRAFT AND ART OF EMOTIONEERING”
(2004) berör starkt. Freeman argumenterar för hur viktigt det är för ett spel såväl som
spelaren att skapa känslor i spelet för att spelaren ska engagera sig handlingen. Genom att
dialogen presenteras på ett intressant sätt skapar det intresse för spelaren att vilja svara på
den. För att skapa emotionella spel listar Freeman flera olika tekniker. Med attributen som
dialogen presenteras av NPC:er kan några av dessa uppnås tidigt i en dialog. Dialogens
presentation kan assistera till uppnå teknikerna med nummer ett till fyra som handlar om hur
NPC:erna skapar intresse, hur detta intresse kan fördjupas, hur mindre viktiga NPC:er kan ha
intressanta dialoger och hur dialogen kan få NPC:er att verka djupa och emotionella.
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Beroende på hur spelet presenterar dialogen kan dessa tekniker uppnås. Utifrån
innehållsanalysen och matrisen är text och ljud de absolut väsentliga attributen dialogen bör
ha. Med ljud innebär det en röst som kan relateras till ett ansikte och en mun som på någotvis
synkar med talandet. Det skapar inlevelse, formar NPC:ernas karaktär för spelaren och kan på
det sättet lättare förmedla känslor.

Spelaren svarar:
Den motsatta sidan av dialogsystemet är hur spelaren interagerar för att svara på dialogen.
Spelaren svarar genom minst två alternativ i dialogen där alternativen påverkar hur “storyn”
förändras efter det val som spelaren gjort i situationen. Förutom att dialogen innefattar att
spelaren får minst två olika svar ska alternativer finnas att lämna dialogen direkt. Spelarens
karaktär går antingen iväg eller nämner någon kort mening innan dialogen lämnas. Spelaren
är med och påverkar spelets utfall skapas en tillfredsställelse även kallat agency. Datorspel är
något som kan stärka spelarens agency genom en personlig kontroll över vad som händer i
spelet. Oxenfree som är ett av spelet där vi genomfört en innehållsanalys som ger spelaren
agency genom att valen spelaren gör påverkar utfallet av spelets story. Spelaren blir
tillfredsställd av att kunna vara delaktig och påverka spelets utgång (Murray, 1997).

Hur karaktären svarar:
Hur spelarens karaktär svarar på dialogen är nog en av de viktigaste elementen i hur väl
spelaren kan förmedla den hen vill säga/göra i spelet, till NPC:erna. Detta knytet även
samman med spelarnas tillfredsställelse i de val som görs, som tagits upp tidigare (ser
agency). Här ges spelaren möjligheten att välja på vilket sätt ens karaktär ska uttrycka sig på
vilket också kan innebära en stor betydelse för händelseförloppet framåt. Denna möjlighet till
påverkan på storyn såväl som nära händelser är essentiella för att uppnå en grad av agentskap
i spel. Agenstskapet ses även som en viktigt säljpunkt i spel för många spelare och gör det
troligare att lojala fans stannar kvar hos spelserien.

Attribut som identifierats är text och/eller ljud, karaktären utvecklar förkortningar i
alternativsvaren eller väljer hela meningar att svara med i en lista och karaktären svarar i ett
stämnings/situationsanpassat tonläge. Det var endast KOTOR 2 som hade förkortade
alternativ svar som sedan spelarkaraktären utvecklade till tal. Dialogen fungerar på följande
sätt; dialogfönster öppnas antingen efter spelarens val (genom att gå fram och trycka med
musen på NPC:en) eller triggas en scen där dialog tvingades på spelaren, en lista kommer upp
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där spelaren får välja mellan olika svarsalternativ (hela meningar) och efter valet har gjorts
reagerade NPC:en direkt till svaret som valts. Detta gör KOTOR 2 unikt i detta sammanhang.
Detta kan bero på att i Oxenfree och Life is Strange kontrollerar spelaren en annan
färdiggjord spelare, men en fast bakgrund. Medan i KOTOR 2 får spelaren i början av spelet
välja hur karaktären ska se ut och på det sättet representera sig själv mer än i de andra spelen.
På det sättet anser vi att det inte innebär en sämre immersion eftersom på det sättet kan
spelaren läsa svarsalternativen och välja exakt det hen vill utan att försöka tolka förkortade
svarsalternativ. Avsaknandet av tal från spelarens karaktär är i detta fall inte lika väsentligt då
det egentligen är menat att det är spelaren som ska delta i dialogen, jämfört med t.ex.
Oxenfree där spelkaraktären redan är en annan än spelaren. I KOTOR 2 är graden av
agentskapet högt och höjer nivån en spelare kan emotionellt intressera sig i NPC:er då
dialogsystemt inger känslan av att det är spelaren själv som pratar med dem.
Alternativsvaren, i Oxenfree och Life is Strange, är dock en bra lösning för att skapa någon
form av agentskap för spelaren trots att det inte är spelaren styr en version av sig själv utan en
annan person. Det har hjälpt spelare att sätta sig i en karaktärs dialog och skapat intresse.
Detta har troligen bidragit till att dessa spel är/har varit populära och omtyckta av många som
har spelat dem (Steam reviews).

Hur dialogen påverkar spelets utveckling:
En dialog som påverkar spelets utveckling ger spelaren en högre agentskap. Spelaren sätt in i
situationer och får kontroll över utvecklingen av spelets story. Spelaren triggar olika
situationer och sekvenser med olika svarsalternativ i spelet. Att involvera spelarna tillför med
betydelsefulla beslut för spelets story är något som upplevts i samtliga av de tre spelen som
innehållsanalysen genomförts på. Dialogen blir avgörande för spelet utveckling, relationer
och slut baseras på val som spelaren gör med karaktären. Oxenfree spelades och analyserades
efter den matris som tagits fram (Se matris). Oxenfree bygger på att spelaren gör val i olika
situationer som påverkar spelet slut. Spelet har ett antal olika slut som triggas av att spelaren
tar beslut i avgörande situationer. Spelet bjuder in till att spelaren tar besluten för spelets
utveckling vilket ökar tillfredsställelsen för spelaren, agentskap (Murray, 1997). Det andra
spelet som innehållsanalysen genomfördes på är Life is Strange. Spelet ger spelaren
möjligheten att påverka relationerna i spelet än utvecklingen av storyn, storyn förändras inte
beroende på valen uten samma slut nås oavsett vilka val spelaren tar. Valen som görs får
istället konsekvenser för framtida relationer i spelet och bygger att spelaren gör ett aktivt val i
olika situationer. Det tredje och sista spelet som analyserades var KOTOR 2 används
54 av 64

dialogen som en vägledning och spelarens val av svar kan trigga olika sidospår såsom hot
och/eller att man vill hjälpa till med någonting. Spelet har två olika slut som triggas av
spelaren där antingen hamnar på light side eller dark side. Dessa vägar bestäms under spelets
gång där beslut i dialogerna ger spelarens karaktär poäng hos någon av sidorna. Spelets slut
påverkas därför av vilka beslut som tidigare tagits av spelaren och därav låter spelaren bli mer
involverad i var karaktären väljer för sida i slutet.

Hur dialogen påverkar NPC:er i spelet

Av de tre spelen hade KOTOR 2 det mest avancerade och fullmatade dialogsystemet när det
kommer relationen mellan spelaren och kompanjonerna, alltså de viktiga NPC:erna. I spelet
kan relationsband skapas, i spelet mäts relationen med värdet “influence” (inflytande),
beroende på vilka val/dialogval du väljer under resans gång när den kompanjonen följer med
kommer den ibland reagera. Om ett val stämmer in med deras personlighet eller är något
NPC:en skulle göra samma sak själv. Alla kompanjoner har ett eget värde av inflytande och
detta kan även trigga nya dialogalternativ. Dessa dialogalternativ kan ge spelaren tillgång till
personlig information och hemligheter. I Oxenfree har spelet verkligen lyckats ge spelaren
upplevelsen att NPC:er kan bli sårade eller glada av vad spelaren väljer för dialogalternativ.
Även om det var svårt att se ett uppmätbart värde av hur relationen stod som i KOTOR 2 var
det lätt att komma ihåg vilken karaktär som var vilken. Life is Strange har inget system som
mäter värde i relationer utan dialogvalen påverkar utfallet i den scenen som utspelar sig på
skärmen. Den händelsen kan ibland vissa NPC:er referera tillbaka till t.ex. “Tack för hjälpen
vid restaurangen Max”.

I samtliga spelen regerade de viktiga NPC:erna med text och ljud, alltså röst med textremsa.
Tonläget i rösterna var även stämningsanpassade kopplade till den närliggande situationen.
Dialogerna triggade alltid olika svar beroende på vilket dialogsvar som valdes. KOTOR 2 har
återigen några fler funktioner under denna kategori. Det finns “actions”, handlingar, som kan
utföras i dialogen som indikerar vad din karaktär kommer att göra såsom [PERSUADE],
övertala, vilket visar på att detta val kommer att försöka övertala NPC:n med det som följer i
dialogvalet. Karaktären som spelaren spelar som är en Jedi och denne kan lära sig olika
krafter och en av dem är [FORCE PERSUADE] och [DOMINATE MIND] som är vägar,
dessa dyker upp i dialogfönster, karaktären kan påtvinga NPC:er att säga sanningen eller säga
någonting som spelaren får alternativet till. Detta kan öppna nya sidospår genom få NPC:n att
bete sig på olika sätt. Det finns även andra handlingar som kan dyka upp i svarsalternativen
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som baserar sig på spelarens karaktärs förmågor. T.ex. Om karaktären har ett högt värde i
[REPAIR], förmågan att laga robotar och ha kunskap om maskiner, kan det synas i
dialogfönstret som ett alternativ att försöka underhålla en robotkompanjon. Har
spelkaraktären tillräcklig hög [REPAIR] säger NPC:en att lagningen var lyckad och du får
erfarenhetspoäng. Om [REPAIR]-förmågan skulle vara för låg kan reagerar roboten med arga
robotljud och spelkaraktären får återkomma när förmågan blivit bättre.

Hur upplevs dialogen av spelaren
Perspektivet för hur spelaren upplever dialogen i spelet utgår från oss då en innehållsanalys
användes i syfte att analysera spelet. Oxenfree har till skillnad från de andra spelen en snabb
dialog där NPC:erna (andra karaktärerna) i spelet går vidare med dialogen utan att vänta in
spelaren val på frågan. Detta kan uppfattas som stressande och negativt för spelaren då ett
beslut i frågan måste tas snabbt innan NPC:erna går vidare till nästa del i dialogen. Dialogens
utformning upplevs smidig då den består av svarsbubblor i olika färger, detta gör det enkelt
för spelaren att snabbt ta beslut i vilket svar som passar bäst i dialogen. Dialogen flyter på ett
mer realistiskt sätt och gör spelaren mer involverad i besluten som tas i spelet.

Life is Strange ger spelaren en känsla av att vilja fortsätta spela genom att involvera spelaren
i de olika valen som spelaren ställs inför under spelets förlopp. Spelaren vill vara med och
lösa situationerna som karaktären hamnar i, genom att låta spelaren vara involverad i
karaktärens beslut upplevs det som att spelupplevelsen förhöjs. Olika val i spelet skapar
konsekvenser på påverkar framtida relationer. Alla NPC:er tilltalas med namn och får ett
värde för spelaren och inte blir en statist i spelet. Det som får anses som negativt med spelet
är att valen i dialogerna inte påverkar spelets story utan endast relationerna mellan spelaren
och NPC:er i spelet samt att dialogsvaren endast är en förkortning av vad den fullständiga
meningen som presenteras av spelarens karaktär. Att endast ha förkortningar kan vara både
någonting negativt och positivt då det är enkelt för spelaren. Att göra ett snabbt val så att
spelets story flyter på bättre dock hade varit uppskattat. Hela meningar finns för att tydliggöra
vad spelarens karaktär egentligen kommer att yttra för mening.

KOTOR 2 har en dialog som upplevs som personlig och fokuserat på spelaren då allt annats
som händer i rummet inte uppfattas viktigt längre när spelaren befinner sig i en
dialogsituation. När dialogen uppstår försvinner chansen för att spelaren hamnar i strid med
NPC:er. Under dialogen fortsätter spelet rulla i bakgrunden vilket ger spelaren en känsla av
att spelet inte stannar upp för att vänta in svaret i dialogen. Dialoger som inte sker med
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viktiga NPC:er utan med generella bidrar till en förhöjd spelupplevelse genom att lägga till
population till exempelvis en planet eller ett samhälle. Det som får anses som negativt med
dialogsystemet i spelet är dialogsvaren några gånger kändes väldigt invecklad och omfattande
vilket överväldigar spelaren, särskilt om det handlar om bakgrundshistoria.

Ordlista
Agency = En spelares möjlighet att påverka ett spelsystem genom att kunna ta önskvärda
handlingar. Agens i spel.

Dialogsystem = Ett spels typ av dialog och dess funktioner.

Story = Ett spels handling/berättelse/saga.

Förgrenade Dialogsystem = En konversation i spel som manifesteras i textstycken och
svarsalternativ som spelarna kan välja mellan för att leda konversationen till olika vägar.

NPC = Non-Player Character. En karaktär i ett spel som är kontrollerad av spelsystemet.

RPG = Role Playing Game. En spelgenre som kännetecknas av rollspelande och djupa
berättelser.
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