Jonas Krantz, TE16B

Gymnasiearbete 100p

Mikael Tokarev, TE16B

Ht-2018

GUI - inflytande på moralisk kompass
Hur form, färg, och information
påverkar en spelares moraliska beslut

Handledare: Lena Dolata

GUI - inflytande på moralisk kompass

Abstract
The purpose of this project is to investigate the influence of the graphical user interface (GUI) on the
player’s moral choices.
The main method that is used to collect research information is playthrough of two prototypes of a game
with various differences in the GUI by two groups of players. After the playthrough, a set of questionsis
given to each individual group member regarding their experience. A save file with the summary of
player’s moral choices throughout their playthrough is collected and converted into a visual graph.
The results of this study show that the players who tested the version of the game with responsive GUI
that reflects the moral choices of the player chose to make more extreme decisions than the players who
tested the version without these responsive shifts in GUI.
A conclusion that can be drawn from this study is that responsive GUI elements will act as guidance for
the players, assisting them in navigation in the pool of moral choices that the game provides.
Keyword:
GUI, research, color, moral choices, karma, influence, responsive.
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1. Inledning
I speldesign behövs det ofta tänkas på vad för resultat ens design kommer att ha på spelaren som person.
Det kan vara alltifrån hur spelarens uppfattning av en karaktär utifrån utseende till känslan ett visst vapen
ger. Det finns många olika faktorer som kan spela in i en design, som form, igenkännbarhet, personlighet
och färg. Design uppkommer också på många olika platser, som i karaktärer och i miljön. Ett av de mest
intressanta designområden är i gränssnittet. Det är en väsentlig del av spelarens erfarenhet och
spelupplevelse, men det är även någonting som inte ofta håller spelarens fokus. En annan väsentlig del av
en spelares beteende är spelarens moraliska beteende. När det kommer till tydliga moraliska val som en
huvudmekanik så är det viktigt att kunna förstå hur spelaren kommer att göra sina val; Kommer de att
göra valen strategiskt eller emotionellt? Genom att kombinera båda punkter som nämndes så skapas
frågeställningen ”hur form och färg i GUI påverkar en spelares moraliska val”. Detta ämne har valts för
att ge information om hur ett GUI kan designas för att antingen få en spelare att ta ärligare beslut eller att
tänka på besluten mer strategiskt.
2. Syfte
Vår undersökning kommer att undersöka hur form, färg och information, som deras moraliska nivå enligt
spelet, i ett spels gränssnitt påverkar en spelares moraliska val. Arbetet utförs i syfte att ge information om
vilka designval inom det undersökta området som har störst effekt på en spelares moraliska val.
Informationen ska kunna användas i spel med moraliska val där en utvecklare vill rikta sina spelare mot en
viss spelstil, t.ex en spelstil där spelaren satsar på att få ett så högt eller lågt moraliskt värde i spelet som
möjligt. En annan spelstil kan vara att göra valen direkt i syfte att följa storyn i spelet som en viss typ av
karaktär, som t.ex god eller ond. Huvudmålet är hitta information som kan låta spelutvecklare göra
specifika designval som leder en spelare till ett specifikt sätt att spela på. Informationen kan även användas
för att kunna skapa ett mer responsivt GUI i ett spel, då GUI element kan samspela med spelets moraliska
system genom form och färg.
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3. Avgränsningar
Studien kommer inte att i undersökningen ta hänsyn till spelarens ålder, kön, eller fysiska drag. Studien
kommer inte att undersöka hur lång speltiden var, då vi endast är intresserade av är vilka moraliska val
spelarna gör. Den testade gruppen begränsad till 16-18 år gamla. Resultaten är begränsade till data om
vilka moraliska val spelarna gjorde, och information om deras intentioner och åsikter. Informationen är
bland annat i vilken utsträckning spelaren kände att de hade kontroll över sina val under spelets gång. De
åsikter som samlar in är begränsade till hur de kände att valen och GUI upplevdes. Det kommer att
exkluderas t.ex. de undersöktes åsikter om vad de tyckte om karaktärer i storyn.
4. Bakgrund och begrepp
4.1 Bakgrund
Det undersöktes många spel med karma-system som hade val som påverkar världen runt omkring
spelaren. Det som de flesta spel är designade kring är själva berättelsen. De val som spelaren gör är mest
baserade på spelarens sätt att ta moraliska beslut i förhållande till det som utspelar sig i spelets berättelse.
Vi ville veta ifall det är något annat förutom en berättelse som kan påverka hur en spelare hanterar
moraliska val. Inom karaktärsdesign används det form och färg för att få fram karaktärens bakgrund och
personlighet, men är det möjligt att använda samma tekniker i kontext med moraliska val i en berättelse?
En mening eller en situation kan inte färgläggas, men de tekniker kan appliceras på GUI element.
Inspirationen ledde till idén att förändra GUI element på olika sätt och se ifall det kommer att påverka de
moraliska beslut som en spelare tar.
4.2 Begreppslista
Förklaring av begrepp som används i texten.
-

GUI
-

Står för Graphical User Interface. Det är den delen av ett interface som innehåller
grafiska element, som bilder, ikoner, och knappar.

-

Karma, karmasystem, karmamätare, karma-poäng
-

Det är hur spelet i fråga håller koll på hur ond eller god en spelare är som karaktär i
spelet. Karmasystem är hur karman interagerar med andra saker i ett spel, och
karmamätare är hur karman representeras i GUI.

-

Unity
-

-

Google forms
-

-

Spelmotorn som användes under utvecklingen av spelet
En tjänst som erbjuds av google som tillåter datainsamling genom digitala enkäter

SMART-modellen
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-

En modell av fem kriterier som hjälper en att hitta bra mål. De fem kriterier är: Specifikt,
mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt

5. Metod
5.1 Framtagande av frågeställning
I början av projektet så var huvudsyftet att undersöka effekten av slumpmässig talgeneration på en
spelares upplevelse av ett spel. Efter en vidare undersökning planerades det att styra projektet åt att istället
undersöka ett område som påverkar en spelares moraliska val. Anledningen till ett sådant beslut togs var
att ett projekt som bara var baserat på slumpmässig talgeneration skulle kräva betydligt mer resurser för att
få fram resultat, eftersom det skulle krävas mer avancerad programmering och resultaten skulle ha stora
felkällor då slumpmässiga tal är oförutsägbara. Projektet blev fokuserad på design, mer specifikt
undersökning av färg, form och information i design. Därefter har frågeställningen anpassats enligt
SMART-modellen. Slutligen formulerades frågeställningen “Vi ska undersöka hur färger, former, och
information i gränssnitt påverkar hur en spelare gör moraliska val med moraliska konsekvenser av olika
grad”. Enligt SMART-modellen gjordes frågeställningen mer specifik genom att bestämma vilka delar av
GUI som vars effekt skulle undersökas. Frågeställningen var även accepterad och tidssatt eftersom att
arbetet behövde utföras under en specifik tid.
5.2 Loggbok
Under arbetet så fördes en loggbok för att dokumentera det utförda arbetet. Tankegångar, förstudie,
viktiga händelser och dylikt dokumenterades i loggboken. Dokumentationen utfördes i syfte att lättare
kunna minnas vad som gjorts och som referens till skrivning av denna rapport.
5.3 Projektplan
Projektplanen skapades i början av projektet, och hade som syfte att leda arbetet. Då det är lätt att förlora
fokus eller riktning i ett större projekt har det skapats en projektplan för att stå som ett mål att sikta på
under arbetets gång. Projektplanen har designats med tanke på vår egen ambition och förmåga. Några
märkbara anpassningar inom projektplanen var en tidsanpassning för arbete under lov, då en av
gruppmedlemmar hade mer tid att ägna sig år projektet under lediga dagar.
5.4 Förstudie
För förstudie så har det skett en undersökning av olika spel som innehåller element av karma-system och
förändringar i GUI. De spel som undersöktes är Infamous1, Thaumcraft2 och Reigns3. Det har också
undersökts artiklar om hur form och färg kan föra fram olika budskap.

1

Infamous, PS4 version, Sucker Punch Productions, 2014
Thaumcraft, Mod till Minecraft, 2018
3
Reigns, PC version, François Alliot, 2016
2
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Thaumcraft använder sig av ett dolt karma-system som blir bara synligt för spelaren vid senare stadier i
spelet. Tills det så har spelaren inte mycket uppfattning om deras nivå av karma. Spelet ger inte tydlig
information om att dess karma-system, vilket gör att de flesta spelare har ingen uppfattning om det tills de
kommer långt in i spelet. Dock så har spelet tydlig representation om vilka val som har ett inflytande på
nivån av karma och i vilket grad, i form av färg och text. Förstudiet inom Thaumcraft gav undersökningen
inspiration för att skapa en karma-mätare som skulle vara dold i den ena prototypen och att ha visuell
representation som form och färg på knappar för moraliska val, men dölja deras grad av påverkan på
karma-mätaren.
Infamous är ett spel där en av huvuddelarna i spelet är att göra moraliska val. Ens krafter och utstyrsel
påverkas av ens karmanivå. Karmanivån påverkar hur spelet fungerar, och är en väsentlig del av
spelupplevelsen. När spelaren har “evil karma” så får spelaren tillgång till mer aggressiva krafter, och
effekter som att poliser jagar en börjar hända. När spelaren har “good karma” så får spelaren tillgång till
krafter som är mer hjälpsamma, och effekter som att folk börjar prisa dig som en hjälte börjar hända.
Utöver det så finns det en mätare i spelets GUI som visar på vilken nivå ens karma ligger. Karmamätaren
är en symbol som ändrar form när spelaren har olika nivåer av karma. På varsin sida finns en fågel, och de
växlar mellan olika nivåer av strid emot varandra. När spelaren är ond visas den onda, röda fågeln som att
den vinner i striden, och den goda fågeln när spelaren är god. Detta hjälpte i att designa vår egen
karmamätare och responsivt färgval. Utöver karmamätarens förändring så påverkar ens karmanivå vilka
färger och krafter spelaren har. Baserat på det ovanstående bestämdes det att låta de mest väsentliga
delarna av spelets GUI ska ändra form när spelaren når olika nivåer av karma.
Reigns är ett spel som är väldigt likt det spel som skulle skapas för undersökningen. Därmed var
designvalen som gjordes i spelet starkt inspirerade av detta spel. Spelet har fyra mätare som mäter ens
resurser. Moral i spelet finns, men det finns ingen anvisning om det i GUI. Istället så hålls fokus i GUI på
resurshantering. Det enda respons till din goda eller onda handlingar är hur karaktärerna i spelet reagerar
och hur spelets story påverkas.
Artiklar4 om hur form och färg påverkar oss som människor och vilka budskap de kan föra med sig gav
projektet en bättre inblick i hur förändring av färg ska appliceras i spelets karma-system. Artikeln om form
handlade om att rundare former väcker milda associationer, respektive att spikiga former väcker mer onda
associationer. De metoder används mest för karaktärsdesign, men de kan också appliceras på knappar i
spelet och andra element av GUI som karma-mätare eller ramar på textrutor. De GUI element kommer
att förändras beroende på spelarens nivå av karma. Ifall spelaren har ond karma så kommer GUI element
att ha mer spikiga former och konturer, och ifall spelaren har god karma så kommer GUI element att ha
rundare former och konturer. Artikeln om färg berättade vilka budskap färg kan medföra. Exempelvis att

4

Micco Grönholm, Color Psychology,
http://micco.se/wp-content/uploads/2010/05/Micco-Groenholm-on-Color-Affects-System.pdf, 05-2010
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grön står för balans och röd associeras med konflikt, styrka och aggression. Baserad på artikeln, så
bestämdes det att knappar för val i ena av prototypen kommer att vara färgkodade beroende på hur de val
som är kopplade till dem påverkar spelarens karma. Knappar för goda val kommer att vara ljusblåa, vilket
representerar lugn, knappar för neutrala val kommer att vara gröna, vilket symboliserar balans och knappar
för onda val kommer att vara röda, vilket associeras med aggression.
5.5 Utveckling av prototyper
Vår undersökning använde sig av två prototyper av spelet för att få fram data. Spelet utgår på att spelaren
navigerar en berättelse genom att läsa och göra beslut genom att klicka på knappar. Under spelets gång
bedöms spelaren automatisk, och tjänar karma-poäng baserat på vilka beslut de tar. Dessa karma-poäng
bedöms sedan vid flera tillfällen och bestämmer vart i spelets historia spelaren förs. De två versioner av
spelet skiljde sig åt i de områden som undersökningen skulle beröra. De skillnaderna var ändring av GUI.
Ena prototypen hade en synlig karma-mätare, färgkodade knappar och ändring av design för karmamätare
och utseende av textrutor i spelet beroende på spelarens nivå av karma5, medan den andra prototypen
saknade de ändringar6. Prototypen utan de responsiva grafiska ändringar har namngetts till “Prototyp 1”
(P1) och prototypen med responsiva ändringar i GUI har namngetts till “Prototyp 2” (P2).
5.6 Förberedelse inför test
Inför testet planerades det hur testet skulle utföras och på vilken målgrupp. Det ägnades ingen större
tanke åt vilken målgrupp som skulle testas, då fokus av frågeställningen inte låg i personens egenskaper.
Det bör dock noteras att målgruppen slutgiltligen bestod till störst del av ungdomar. Frågorna i enkäten
och beteendet under själva testet var också något som blev givet tanke. Målet var att vara opartisk och
undvika ledande frågor i syfte att låta spelaren tala så sant som möjligt.
5.7 Framtagning av mätdata samt utförande av test
De metoder som användes är att låta spelare att spela igenom en av prototyperna som var skapade i Unity
och sedan fylla in ett formulär i google forms med frågor som är kopplade till frågeställningen. Formuläret
tog också in data på spelarens nivåer och förändring av karma igenom spelet i form av ett textdokument.
Textdokumentet användes sedan för att skapa ett diagram som visar spelarens nivåer av karma i prototyp 1
och 2.
De frågor som är med på formuläret är:

5
6

-

Vilken väg tänkte du ta i början av spelet (god/ond/jag vet inte)

-

Vilken väg avslutade du spelet med? (god/ond/annat)

-

Varför valde du att ta den vägen?

-

Kändes det som att du hade kontroll över dina beslut (skala 1-5)?

Se bilaga 9.10
Se bilaga 9.9
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-

Var det svårt att följa den väg du önskade (skala 1-5)?

-

Var det något specifikt som hade ett inflytande på dina beslut?

Frågor som är exklusiva för de som spelade prototyp 1 (med dold karma-mätare, utan förändring i design
och färg av GUI):
-

Tänkte du att dina val skulle ha konsekvenser?

-

Hur svårt var det att se vart dina val skulle leda dig (skala 1-5)?

Frågor som är exklusiva för de som spelade prototyp 2 (med synlig karma-mätare och med förändring i
design och färg av GUI):
-

Tänkte du att dina val skulle ha konsekvenser från början?

-

Har karma-mätaren påverkat de beslut som du tog?

-

Hur har karma-mätaren påverkat dina beslut?

-

Har färgen av knappar för moraliska val i spelet påverkat dina beslut?

-

Hur har färgen av knappar för moraliska val i spelet påverkat dina beslut?

-

Har förändringen av form och design av GUI element beroende på din nivå av karma påverkat
dina beslut?

-

Hur har förändring i design påverkat dina beslut?

6. Resultat
Under perioden av två veckor så testades de utvalda undersökningsgrupper. Observation och samtal med
individer i undersökningsgrupper användes som metoder för insamling av mätdata. Personer i respektive
testgrupp observerades under hela deras spelupplevelse och svarade på ett formulär med frågor efter
testet. Under spelet så sparade programmet alla spelarens val för att sedan framställa en graf som visar
deras karmavärde under spelets gång. Efter testet så svarar spelaren på en enkät som beskrevs tidigare. Det
undersöktes totalt 20 personer, 10 personer per prototyp.
När vi fått all information behövdes så kompilerades den i ett dokument och analyserade resultaten och
skillnaderna mellan den första prototypen och den andra.
En skillnad mellan resultaten från de två prototyperna är att fler personer verkade ha mer objektiva synsätt
på varför de valde den väg som de gjorde. Ett exempel är ett svar på frågan “Varför valde du vägen du
gjorde?” från prototyp 2 var att de valde de goda valen för att det kändes som att det var “korrekt”. Fler
personer verkade också ge svaret att de var motiverade av emotionella skäl i prototyp 1.
Generellt så var det inga större skillnader i svar hos de två testgrupper. Några korrelationer som
upptäcktes var att i prototyp 2 så förekom det fler extrema värden av karma, alltså att det var fler
testpersoner som valde att bara många onda eller många goda val. I prototyp 1 så är spelarens moraliska
val mer utspridda. Generellt så var antalet goda och onda val för båda testgrupper samma7.
7

Se bilagor 9.5 och 9.6
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Båda testgrupper tyckte att de har ganska bra kontroll över deras val, och de trodde att deras beslut skulle
ha ett inflytande på spelet. Spelare som hade prototyp 1 tyckte att det var lite svårare att se vart deras val
skulle ta dem jämfört med spelare från prototyp 2.
Det var ungefär lika många testpersoner som ville ta en god respektive ond väg från början8. I prototyp 1
så valde 30% att ta en god väg, 20% att ta en ond väg och 50% hade ingen aning om vilken väg de skulle
ta. I prototyp 2 så var det 40% som ville ta en god väg, 20% som ville ta en ond och 40% av testpersoner
som visste inte vilken väg som de skulle ta. I slutet av spelet så visades det en tydlig skillnad på vilka vägar
de spelare avslutade spelet. I prototyp 1 så var det 50% som avslutade spelet med god karma, 30% med
ond och 20% med neutral. I prototyp 2 så var det 60% av testpersoner som fick god karma, 30% med ond
och 10% med neutral9.
Övervägande majoritet av spelarna i prototyp 2 var påverkade av färgen på knappar som är kopplade till
moraliska val. Dock så var det mer jämna siffror när det gällde design och form av GUI element. 40% ut
av spelare var inte påverkade av det och 30% märkte inte det.
7. Diskussion och utvärdering
7.1 Resultatets tillförlitlighet
Resultatet visade liten skillnad mellan de olika testgrupper, och det kan finnas flertalet anledningar till det.
En av anledningarna kan vara testgruppens storlek, som i detta fall var 10 personer per prototyp. Det
skulle också kunna bero på en okoncentrerad prototyp; Prototypen behandlar en stor del andra områden
som inte är en del av det som ska undersökas, såsom story, karaktärsdesign och musik. Fokus i produktion
lades på mer än bara design. En annan anledning skulle kunna vara att undersökningen inte var utförlig
nog. Mer tanke kunde ha lagts bakom ett flertal delar av prototypens utveckling. Liten skillnad i
testresultaten behöver inte nödvändigtvis visa på ett otillräckligt arbete. Ifall resultaten är så bra de kan
vara så är slutsatsen också givande.
7.2 Teorier
En teori om resultatens betydelse är att det fanns en skillnad i anledningen till varför spelare gjorde vissa
val. När de frågades om anledning till vissa val så svarade de som spelat prototyp 1 oftare än de som spelat
prototyp 2 att de gjorde de valen för att de agerade på känslor. Det kan bero på att de som spelat prototyp
2 hade lättare att använda färgerna på knappar som ledtråd till en lättare väg emotionellt. Medan grupp 2
hade lättare att bryta associationen mellan spelstory och mekanik, och därmed agera mer på logik än på
känslor, hade grupp 1 svårare att se förbi karaktärerna och storyn i själva spelet.
En teori har att göra med att karma-nivåerna i testresultaten i grupp 2 är mycket mer extrema än de i
grupp 1. Eftersom grupp 2 svarade mer sällan att de agerade på känslor, och mer att de agerade som de
8
9

Se bilagor 9.1 och 9.2
Se bilagor 9.3 och 9.4
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tyckte var “rätt”, kan det dras en slutsats att färgkodningen av knapparna hjälpte spelare som ville nå
extrema nivåer av karma att göra det. Flera spelare i grupp 1 uttryckte att de ville bli så “onda” som
möjligt, men nådde inte samma extrema nivå som spelare i grupp 2 med samma mål. Allt det ovanstående
visar att visuellt ledande knappar hjälper spelare att nå logiska mål, på bekostnad av deras emotionella mål.
7.3 Arbetsprocess
Arbetet var relativt separerat under utvecklingen av prototypen. Programmeringen och designen hölls
separat, och hanterades av olika parter. Många beslut om prototypen togs utan samråd. Det som en skulle
kunna ses som ett problem och som i många fall skulle leda till ett sammanbrott har istället låtit de olika
parter i projektet nå sin fulla potential. Ambitionen - i alla fall den initiala ambitionen - var starkast under
arbetsprocessen.
När det uppstod problem med riktningen av utvecklingen kunde det ibland under arbetet ta en längre tid
att lösa dem. Detta kan bero på gruppmedlemmarnas personligheter, och att olika mål med utvecklingen.
Problemlösningen var en konstant under arbetets gång. Eftersom själva utvecklingen av prototyperna tog
stort fokus behövde mycket energi gå åt till att lösa de problem som kommer med att utveckla ett spel.
Andra problem som uppkom kunde lösas genom samtal, men ibland blev det konflikt mellan
gruppmedlemmarna. Det faktum att vi ibland var osams i gruppen kan ha bidragit till att fokus på
uppgiften och testprocessen inte var optimalt.
7.4 Utvecklingsområden
Ett av de största utvecklingsområdena är att begränsa innehållet i prototypen. Ett mindre
behandlingsområde hos prototyperna hade lett till mer tillförlitligt testresultat. Själva längden av ett test
påverkades också, i att det blev väldigt långt. Detta ledde till att det tog längre tid att utföra testerna, och
eftersom det fanns en begränsad tid att utföra dem, ledde det till en mindre skara testresultat och mindre
exakta resultat. Ett exempel på en mer begränsad prototyp är en prototyp där en spelare under en kortare
tid lär känna en karaktär i en liknande spelprototyp och blir tillbedd att ta ett svårt beslut vid slutet av
spelets gång. Skillnaden mellan de två prototyperna hade varit densamma, att form och färg på knappar
hade varit annorlunda, men effekten av knapparna hade möjligtvis varit större. Det hade passat bättre till
den tidsbegränsning projektet hade, och hade kunna ge fler testresultat.
Frågeställningen kunde ha förbättrats betydligt, eller utbytts totalt. Specifikt är mätbarhetsaspektet inte
optimalt, då det är otydligt utifrån frågeställningen exakt vilken data som skulle samlas in. Det finns ingen
konkret siffra som enkelt kan kopplas till orden “påverkar hur en spelare gör moraliska val”. Ett mer
konkret mätvärde hade varit någonting tidsrelaterat eller spelarens puls under moraliska val. Naturligtvis
hade fler mätvärden utökat testresultatets precision, likväl som utökat projektets resurskrav.
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8. Källförteckning
Infamous, PS4 version, Sucker Punch Productions, 2014
Thaumcraft, Mod till Minecraft, 2018
Reigns, PC version, François Alliot, 2016
Micco Grönholm, Color Psychology,
http://micco.se/wp-content/uploads/2010/05/Micco-Groenholm-on-Color-Affects-System.pdf,
05-2010

13

GUI - inflytande på moralisk kompass

9. Bilaga
9.1 Graf prototyp 2: “Vilken väg bestämde du att tafrån början?”

9.2 Graf prototyp 1: “Vilken väg bestämde du att ta från början?”

9.3 Graf prototyp 2: “Vilken karma avslutade du spelet med?”

9.4 Graf prototyp 1: “Vilken karma avslutade du spelet med?”
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9.5 Karma kurvor prototyp 1

9.6 Karma kurvor prototyp 2
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9.7 Prototyp 1 - Skärmklipp

9.8 Prototyp 2 - Skärmklipp
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9.9 Prototyp 1 - Skärmklipp

9.10 Prototyp 2 - Skärmklipp
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9.11 Prototyp 2 - GUI vid ond karma

9.12 Prototyp 2 - GUI vid god karma
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