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Sammanfattning 
Detta arbete redogör för effekterna tillgången eller avsaknaden av omfattande 

karaktärsinformation samt information om beslutens direkta konsekvenser har på spelarens 

beslutsprocess i narrativa prohibition dilemman. Då det finns avsaknad av konsensus om dess 

effekter i ämnesområdet och en frånvaro av objektiva studier för att undersöka de aktuella 

ståndpunkterna, är studien nödvändig för att förbättra kunskapen inom området och för att 

generera objektiva resultat av dess effekter på spelare. För att undersöka problemformuleringen 

skapades två likadana textbaserade spel, där skillnaden mellan dem var att den ena gav spelaren 

omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser i spelet 

narrativa prohibition dilemman, medan den andra artefakten saknade den informationen. 

Respektive artefakt testades på en separat testgrupp för att generera resultat om dess respektive 

effekt på testgruppen som spelade den. Resultaten var blandade i de olika testgrupperna. Det gick 

dock att finna tendenser i resultaten i de olika grupperna. När spelare inte hade omfattande 

karaktärsinformation samt information om beslutens konsekvenser, var de mer benägna att välja 

de beslut de kände var rätt utifrån deras egna värderingar när de inte kunde härleda beslutens 

konsekvenser. När de kunde härleda beslutens konsekvenser valde de ofta det val vilket gav dem 

den mest fördelaktiga utkomsten. När spelaren hade tillgång omfattande karaktärsinformation 

samt information om beslutens direkta konsekvenser motiverades deras beslut av att väga 

fördelarna och nackdelarna av respektive beslutsalternativ mot varandra, utifrån en strategisk 

och/eller moralisk basis, där de tog det alternativ som gav dem den mest optimala utkomsten. I fall 

där spelarna hade en emotionell investering i besluten valde de oftast oavsett mängden tillgänglig 

information vid beslutet att välja det beslut som kändes rätt. Något som även framkom i studien 

var att bättre resultat för att besvara problemformuleringen och explorativt undersöka 

ämnesområdet, skulle vara att göra ett liknande test av artefakterna på grupper av definierade 

spelartyper. Det skulle ge en bättre översikt av respektive utgångspunkts påverkan på specifika 

spelartyper och generera tydligare samt mer användbara resultat att besvara 

problemformuleringen med.    

Nyckelord: moraliska dilemman, information, etik, moral, beslutsprocess.  
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1 Introduktion  
Synen på moralitet inom spel som medium har under åren förändrats och utvecklats, även om 

interaktionen mellan spelarens värderingar och spelets mekanik i beslut blir allt bättre 

dokumenterat och debatterat (Sicart, Game, Player, Ethics: A Virtue Ethics Approach to 

Computer Games, 2005). Trots detta finns det fortfarande en avsaknad av studier på hur 

mängden information tillgänglig för spelaren i narrativa moraliska beslut såsom moraliska 

dilemman påverkar dess val. Då mängden information tillgänglig för spelaren vid beslut som 

moraliska dilemman kan skilja sig både mellan spel, men även från beslut till beslut inom 

specifika spel, är det viktigt att förstå hur de påverkar spelarens beslutsprocess för att kunna 

förutsäga effekterna spelets design har på spelaren.   

Två teorier inom området kommer ifrån José P. Zagal samt Miguel Sicart, ledande forskare 

inom moralitet och etik inom spel, vilka förespråkar att spelare bör har olika mängder 

information tillgängliga vid beslut. Avsaknaden av objektiva studier och konsensus mellan 

Zagal och Sicart om hur mängden information påverkar spelarens beslutsprocess, som två av 

de ledande individerna inom ämnet, är en drivande faktor bakom denna studie. Studien 

undersöker inte Zagals eller Sicarts specifika teori i området, utan använder dem snarare som 

en basis för diskussionen i studien.  

Avsikten med denna rapport är därför att explorativt undersöka och identifiera effekterna 

omfattande karaktärsinformation samt tydlig informations om besluts direkta konsekvenser 

har, respektive avsaknaden av dessa, på spelarens beslutsprocess i narrativa prohibition 

dilemman. Detta för att ge en bättre grund för framtida utveckling av spel genom en bättre 

förståelse av hur mängden information tillgänglig för spelaren påverkar narrativa moraliska 

beslut. Utöver det är en objektiv studie inom området med testpersoner nödvändig för att ge 

en bättre basis för framtida diskussioner inom området.   

För att besvara frågeställningen skapades två textbaserade spel med narrativa prohibition 

dilemman där den ena artefakten presenterade spelaren med omfattande 

karaktärsinformation och information om besluten direkta konsekvenser, medan den andra 

inte försåg spelarna med denna mängd information. Dessa användes för att undersöka en 

respektive testgrupp för att se dess inverkan på deras beslutsprocess och explorativt 

undersöka och besvara studiens problemformulering.  
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2 Bakgrund  

2.1 Etik och moral i spel  
Applikationen av etik och moraliska koncept inom spel har under en lång tid blivit en allt mer 

central fråga för debatt och undersökning inom området. Ett skifte har skett i mentaliteten för 

hur spelaren och spelet interagerar med varandra och dess respektive ansvar i den moraliska 

effekten ett spel har (Sicart, The Ethics of Computer Game, 2009, ss. 224-225). Enligt Miguel 

Sicart, i sin bok The Ethics of Computer Games, kan spelarna inte längre anses som passiva 

moraliska entiteter vilka blir utsatta för moraliskt eller omoraliskt innehåll (Sicart, The Ethics 

of Computer Game, 2009, s. 225). Han menar att spelaren istället är moraliska entiteter vilka 

skapar, reflekterar och undersöker med ett etiskt sinne spelets innehåll och ansvarar för sin 

egen upplevelse när de spelar ett spel. Spelet utgör istället ett moraliskt system och en 

upplevelse inom vilken spelaren kan applicera sina egna värderingar. Spelare är därför inte 

längre endast en åskådare i den moraliska upplevelse och det system spel kan utgöra, utan 

dess reflektioner, värderingar och ageranden är i centrum för hur spels moraliska ramverk 

upplevs och påverkar spelaren och dess beslut inom det.  

En spelare är utifrån denna utgångspunkt enligt Sicarts publikation Game, Player, Ethics: A 

Virtue Ethics Approach to Computer Games (Sicart, Game, Player, Ethics: A Virtue Ethics 

Approach to Computer Games, 2005), en moralisk entitet vilken interagerar med reglerna och 

den virtuella världen. Där dess val bestäms av ett antal faktorer såsom spelets mål, limiteras 

av dess regler samt reflekteras och uppfattas utifrån spelarens kulturella, sociala och egna 

värderingar. Då spel i sin grund handlar om beslut, och utformningen av spelet i kombination 

med spelarens värderingar har en effekt spelarens beslut, finns det ett behov av att på en 

djupare nivå förstå hur denna relation fungerar för att se dess effekter på spelarens moraliska 

val.  

Trots att synen på moralitet inom spel har förändrats och utvecklats (Sicart, The Ethics of 

Computer Game, 2009, ss. 224-225), och interaktionen mellan spelarens värderingar och 

spelets mekanik i beslut blir bättre dokumenterat (Sicart, Game, Player, Ethics: A Virtue 

Ethics Approach to Computer Games, 2005), finns det fortfarande en avsaknad av studier på 

hur mängden information tillgänglig för spelaren i narrativa moraliska beslut påverkar dess 

val. Den litteratur och de studier vilka finns tillgängliga inom området är baserade på analyser 

av olika spel, ofta utplockade och gjorda av författarna till verken, vilka stärker dess teorier. 

Det saknas objektiva studier där dessa testas i praktiken på testpersoner för att validera dem 

och för att skapa en bättre förståelse för ämnet. Frånvaron av undersökningar inriktad på 

effekterna information om den aktuella situationen, tidigare beslut samt konsekvenserna av 

de möjliga valen har på spelarens moraliska beslut, lämnar ett tomrum för hur den praktiska 

applikationen av moraliska beslut på bästa sätt kan användas vid utvecklingen av spel. Genom 

att skapa en bättre förståelse för effekterna mängden tillgänglig information för spelaren har 

i moraliska beslut, kan ett bättre underlag för narrativa moraliska beslut i framtida 

produktioner skapas och en bättre förståelse för området uppstå vilket är denna studies syfte.    

2.2 Definitioner av termer  
För att lägga grunden till studiens omfattning, syfte och dess mål behöver de nödvändiga 

begreppsförklaringarna av relevanta termer först definieras. En tydlig definition av typen av 

moralitet studien använder är nödvändig, samt även vad som kan konstitueras som ett 

moraliskt dilemma är essentiellt för att avgränsa projektets omfattning och 

problemformulering. Ytterligare behövs även en definition av mängden tillgänglig information 
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vid beslut samt en tydligare beskrivning av vad denna studie syftar till med termen 

beslutsprocess.   

2.2.1 Moraliska Dilemman  
Den definition av moraliska dilemman vilken används i denna studie kommer ifrån 

filosofiprofessor Christopher Gowans bok The Debate on Moral Dilemmas (Gowans, 1987). 

Gowans definition av moraliska dilemman är en situation där en person på en moraliskt basis 

bör och kan göra A, men på samma moraliska basis borde göra B, men endast kan välja att 

göra en av dem. Motiveringen till valet av denna definition ligger i att den är konkret i sin 

formulering och inte är inriktad till ett specifikt medium. Den erbjuder en definition för 

identifieringen av moraliska dilemman oavsett medium och situation, samtidigt som dess 

teoretiska definition är applicerbar och går att omsätta till ett brett antal relevanta beslut i 

artefakterna vilken senare skall skapas för att undersöka problemformuleringen.   

Även om boken är relativt gammal är dess definitioner av de grundläggande moraliska 

principerna bakom moraliska dilemman, samt dess validitet inom den moraliska 

diskussionen, fortfarande relevanta. Gowans, med utgångspunkt från Immanuel Kants teorier 

vilka fortfarande är en grundsten inom moralisk filosofi, bemöter och besvarar argumenten 

för att moraliska dilemman på en fundamental nivå kan existera. Likt många aspekter inom 

filosofiska diskussioner argumenteras ämnet utifrån respektive deltagares tolkning av teorin 

eller situationen. I ett diffust område som filosofi är detta dock svårt att undkomma. Då det 

inte har en relevant påverkan i denna undersökning då endast definitionen av moraliska 

dilemman används, och inte debatten om dess existens, utgör boken en bra grund för 

undersökningen och området.    

2.2.2 Prohibition dilemman 
Den typ av moraliska dilemman som denna studie undersöker är prohibition dilemman. Till 

skillnad från obligation dilemman där mer än ett möjligt agerande är obligatoriskt för 

spelaren att välja utifrån en moralisk basis, är prohibition dilemman moraliska dilemman där 

alla möjliga val tillgängliga för spelaren är förbjudna att ta på en moralisk grund (Gerts & 

Gerts, 2016). Ett exempel är t.ex. om spelet ber spelaren att välja mellan att döda två olika 

karaktärer. Inget av deras val är då moraliskt korrekt utan spelaren väljer snarare mellan två 

icke-tolererade handlingar från en moralisk basis.    

2.2.3 Moralitet  
En essentiell del för att förtydliga undersökningens effekt och betydelse är även att definiera 

typen av moralitet vilken används när man talar om området. Begreppet moralitet kan ha ett 

antal olika meningar beroende på olika applikationsområden vilka alla inte är relevanta eller 

korrekta för denna studie. Det understryker vikten av att definiera begreppets mening för 

studiens aktuella diskussion då det lägger grunden för tolkningen av de moraliska begreppens 

mening genom undersökning. För denna studie används Bernard Gerts och Joshua Gerts 

särskiljningen av deskriptiv moralitet framför den normativa definitionen från The Definition 

of Morality tagen ur journalen Stanford Encyclopedia of Philosophy (Gerts & Gerts, 2016). 

Istället för att använda den normativa definitionen av moralitet vilken refererar till en 

uppförandekod vilken given en specifik situation skulle framföras av alla rationella personer, 

utnyttjar undersökningen istället den deskriptiva vilken refererar till en uppförandekod 

framlagd av ett samhälle eller en grupp vilken är accepterad av en individ för dennes egna 

uppförande. Den bakomliggande orsaken till detta beslut är att då undersökningen kommer 

att bedrivas i Sverige med svenska testpersoner vilka är uppvuxna i den svenska kulturens 

värderingar, utgör den deskriptiva definitionen av moralitet en bättre grund för studien än 
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den normativa. Det tydliggör även betydelsen av begreppet moralitet inom studiens ramar 

vilket är essentiellt för undersökningen.  

2.2.4 Beslutsprocessen  
Likt beskrivet ovan är en spelare en moralisk entitet vilken interagerar med reglerna och den 

virtuella världen (Sicart, Game, Player, Ethics: A Virtue Ethics Approach to Computer Games, 

2005). Där dess val bestäms av ett antal faktorer såsom spelets mål, limiteras av dess regler 

samt reflekteras och uppfattas utifrån spelarens kulturella, sociala och egna värderingar 

(Sicart, Game, Player, Ethics: A Virtue Ethics Approach to Computer Games, 2005). Termen 

beslutsprocess i denna studie en samlingsterm för dessa faktorer och hur de i samverkan leder 

spelaren till ett beslut. I studien när det beskrivs att någonting t.ex. har påverkat eller har en 

effekt på beslutsprocessen hos spelaren menas då, att någon eller några av de bakomliggande 

orsakerna vilka utgör grunden för en spelares beslut, har förändrats vilket kan påverka det 

besluts som tas i kombination med de andra faktorerna.    

Det finns i dagsläget inget tydligt system vilket används för att mäta denna process numeriskt 

inom moral och etik i spel. Tillvägagångssättet för att undersöka detta i denna studie kommer 

därför att vara intervjuer med inriktade frågor på dessa områden. Spelarens reflektioner och 

uppfattning av situationen beroende på mängden tillgänglig information, de möjliga besluten 

och konsekvenserna av dessa kommer att utgöra grunden för intervjun för att se hur de 

påverkade spelarens slutgiltiga beslut. Dessa kommer sedan jämföras för att se vad för 

inverkan Sicarts respektive Zagals teori hade på spelarens beslut.   

2.2.5 Omfattande Karaktärsinformation (OKI) 
Slutligen behöver även en definition av mängden information tillgänglig för spelaren vid ett 

beslut definieras, för att utgöra en grund för den teoretiska diskussion om dess effekter på 

beslutsprocessen vilket utgör studiens syfte. Det finns en avsaknad av tydlig terminologi för 

singleplayer spel om informationstillgång vid beslut då dess utgångspunkt är multiplayer spel 

(Stengel & Turocy, 2001, s. 6). Det saknas även relevant terminologi inom decision theory 

vilken oftast används inom informationsrelaterade ämnen i spel för en spelare (Stengel & 

Turocy, 2001, s. 6). Därför kommer en ny term definieras som underlag i denna studie. I denna 

studie kommer termen omfattande karaktärsinformation (förkortat OKI) betyda att spelaren 

vid respektive beslut har tillgång till information om vad respektive valalternativ har för 

konsekvenser och/eller effekter för spelarkaraktären och/eller de icke spelbara karaktärer 

vilka är involverade i beslutet. De anses vara involverade i beslutet om konsekvenserna av 

beslutets valalternativ direkt påverkar en karaktär i form av förändringar i dess speltillstånd, 

t.ex. att karaktären dör, blir skadad, tillfrisknar eller hur dess roll/position inom spelets 

narrativ påverkas av beslutet. Termen syftar inte till information om karaktärerna i form av 

långtgående konsekvenser vilka ackumuleras över flertalet beslut, information vilka i senare 

beslut kommer att påverka karaktärerna eller information om karaktärer vilka inte är 

involverade i det aktuella beslutet.  

I ett moraliskt dilemma där omfattande karaktärsinformation föreligger får spelaren 

information om vad beslutet kommer att ha för direkta efterföljande effekter för respektive val 

spelaren presenteras med. T.ex. att om spelaren väljer alternativ A, vet den att en NPC 

karaktär #1 kommer att dö men NPC karaktär #2 kommer att överleva. PÅ liknande sätt får 

spelaren informationen att om den väljer alternativ B kommer NPC karaktär #2 överleva 

medan NPC karaktär #1 kommer att dö. Den får tydligt tillgång till de direkta effekterna 

respektive valalternativ har på involverade karaktärer i beslutet. 
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I moraliska dilemman där spelaren inte har tillgång till OKI menas i denna studie beslut där 

spelaren vet vad respektive alternativ leder till för handlingar för de involverade karaktärerna, 

dock inte dess efterkommande effekter. Spelare får t.ex. veta att de lämnar kvar antingen NPC 

karaktär #1 eller #2 med en grupp soldater för att skydda spelarkaraktären från fienden. 

Spelaren får dock inte veta effekterna av denna handling, i detta fall om NPC karaktär #1 eller 

#2 som stannar kommer att överleva, dö, bli skadad eller dylikt. De får information om vad 

respektive beslut leder till för handlingar för involverade karaktärer, dock inte vilka effekter 

dessa handlingar kommer att ha. 

Definitionen av omfattande karaktärsinformation gjord ovan är viktig att göra då det saknas 

terminologi för mängder av information i efterkommande verk, samt för att tydligare definiera 

diskussionen kring ämnet genom att skapa en term vilken den kan baseras på. Slutligen 

kommer det även underlätta i beskrivningen av artefakterna och problemformuleringen.  

2.2.6 Direkta Konsekvenser  
I denna rapport hänvisar termen direkta konsekvenser till de effekter vilka direkt efterkommer 

ett beslut. Det är de konkreta händelserna vilka efterföljer ett beslut och som förändrar 

speltillståndet antingen för karaktärerna i spelet eller spelvärlden när beslutet tas. Det syftar 

inte till långtgående effekter av beslut eller effekter vilka i kombination med effekter från 

andra beslut leder till specifika konsekvenser. Direkta konsekvenser syftar på de unika 

specifika effekterna för det aktuella beslutet vilka tillämpas direkt när beslutet tas och direkt 

påverkar speltillståndet för karaktärerna i spelet eller spelvärlden.   

Om spelaren inte har information om beslutens direkta konsekvenser i denna undersökning 

betyder det att spelaren inte får veta de direkta effekterna av besluten de ställs inför. Det 

betyder att de inte får veta de specifika effekterna vilka tillämpas direkt när beslutet tas och 

direkt påverkar speltillståndet för karaktärerna i spelet eller spelvärlden, för det aktuella 

beslutet.  

Definitionen av direkta konsekvenser och vad avsaknaden av denna information inom denna 

undersökning betyder, är viktig för att kunna definiera artefakternas och 

problemformuleringens omfattning. De utgör i undersökningen två utgångspunkter vilka 

båda testas där dess effekter på spelarens beslutsprocess dokumenteras. Indirekta 

konsekvenser, i denna studie menandes långtgående effekter av beslut eller effekter vilka i 

kombination med effekter från andra beslut leder till specifika konsekvenser, granskas inte i 

denna undersökning. Uttrycket kommer därför inte att definieras bortom ovanstående 

beskrivning då de saknar syfte i den aktuella undersökningen. Detta då det är tillgången till 

eller avsaknaden av direkta konsekvenser som används för studien och artefakterna.   

Anledningen till att definitionen av både direkta konsekvenser samt omfattande 

karaktärsinformation görs i detta avsnitt, är för att komplettera varandra och täcka in alla 

potentiella konsekvenser från de moraliska dilemman spelaren kommer att ställas inför. De 

olika prohibition dilemman spelaren ställs inför är inte endast kopplade till karaktärer, utan 

även utan även globala effekter vilka inte har en direkt koppling till karaktärerna. Därför är 

omfattande karaktärsinformation inte applicerbara i alla situationer vilket gjorde att direkta 

konsekvenser även behövde definieras för att fylla detta tomrum.  

2.3 Moraliska beslut i spel  
För att förstå hur narrativa moraliska beslut tas i spel måste man förstå hur dess 

implementation i spel interagerar med spelarens värderingar. Interaktionen mellan spelet och 
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spelaren är grunden för diskussionen och förespråkar därför att man analyserar beslut och val 

utifrån bådas ståndpunkter då båda har en påverkan på dess utkomst.   

Likt beskrivit ovan har synen enligt Sicart av spelaren gått från en passiv roll där den utsätts 

för moraliskt eller omoraliskt innehåll, till en moralisk entitet vilken ansvarar för sin egen 

upplevelse och handlingar inom det etiska ramverk spelet utgör (Sicart, The Ethics of 

Computer Game, 2009, ss. 224-225). Spel kan istället anses som etiska upplevelser som 

spelarna utforskar inom vilka de applicerar sina egna värderingar (Sicart, The Ethics of 

Computer Game, 2009). Det lägger basen för argumentationen att beslut i spelen är påverkade 

och limiterade av spelets utformning och upplevelse, då de lägger begränsningarna för hur 

spelaren har möjlighet att applicera sina moraliska värderingar i spelet. En slutsats utifrån 

detta argument är då att spelarens beslut när det kommer till moraliskt baserade val, är 

sammankopplad med dess förståelse av den specifika situationen. Det är en utgångspunkt 

vilken kan användas för att motivera att designen av moraliska val, i detta fall i mängden 

tillgänglig information för spelaren om den aktuella situationen i form av konsekvenserna av 

de möjliga valen, tidigare beslut samt dess aktuella omständigheter, har en direkt inverkan på 

besluten.  

En kompletterande syn på moralitet och etiks påverkan på spelares beslut i spel ger Don  

Gotterbarns The ethics of video games: Mayhem, death, and the training of the next generation 

(Gotterbarns, 2010). Likt Sicart förespråkar Gotterbarn att spelare är moraliska entiteter vilka 

skapar, relaterar och reflekterar med en moralisk basis inom spelets upplevelse och system. 

Han argumenterar för att spel kan och har etiska värderingar förkroppsligade i dem vilka har 

en påverkan på spelarens moraliska tänkande i spelet, samt evaluerande av handlingars 

konsekvenser utifrån en standard som spelet sätter. Man kan därför argumentera för att 

designen av spelets narrativa val, har en direkt påverkan på spelarens tanke och 

beslutsprocess. Genom att modellera moraliska beslut i spel i relation till dess konsekvenser, 

oberoende om de är mekaniska eller narrativa, kan designen signalera bifall eller ogillande för 

moraliska beslut (Gotterbarns, 2010). Spelets moraliska system kan på så sätt påverka 

spelarens egna moraliska värderingar i spelet, och ha en inverkan på dess beslut genom att 

medvetet eller omedvetet influera spelarens uppfattning av situationen.    

För att motverka denna typ av influens på spelare, om man inte specifikt designat spelet med 

dem i åtanke, argumenterar Gotterbarn för införandet av svårförståeliga moraliska beslut 

vilka saknar tydliga svar där spelarna får möjligheten att utöva komplexa reflektioner och 

beslut (Gotterbarns, 2010). Varken Sicart eller Gotterbarn ger dock inte en tydligt definierad 

beskrivning av hur beslutsprocessen hos spelaren, dess tankesätt eller uppfattning av beslutet, 

påverkas av dess potentiella innehavande av omfattande karaktärsinformation och förståelse 

för valens direkta konsekvenser vid dess lösande. De erbjuder snarare en beskrivning av 

potentiella effekter av olika implementationer av moralitet i spel, medan de saknar mer 

konkret information om dess påtagliga effekter i beslutsprocessen hos spelaren i respektive 

situation. De är dock relevanta då de identifierar och analyserar hur de olika elementen i ett 

spel på en översiktlig nivå kan påverka spelarens tankar, beslut och uppfattning av 

spelvärlden.      

2.4 Effekterna mängden information har på moraliska dilemman  
De ovanstående källorna har på en högre nivå beskrivit effekterna av narrativa moraliska 

beslut i spel samt hur de kan påverka spelarens beslut genom t.ex. designen av spelet eller 

mängden tillgänglig information spelaren har vid beslutstillfället. Det saknar dock en tydlig 
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beskrivning av den direkta effekten omfattande karaktärsinformation och förståelsen för 

respektive vals konsekvenser har på spelaren i beslutsprocessen, då de endast på en högre nivå 

beskriver att det påverkar spelaren. Miguel Sicart argumenterar i sin avhandling Wicked 

Games: On the Design of Ethical Gameplay (Sicart, Wicked Games: On the Design of Ethical 

Gameplay, 2010) att för att skapa moraliska upplevelser i spel behöver utvecklarna skapa 

wicked problems. Wicked problems är dåligt definierade problem där spelaren inte har 

fullständig information om problemet eller dess konsekvenser, vilka faller inom spelets 

ramverk. Sicart argumenterar för att genom att inte förse spelaren med fullständig 

information om den aktuella situationen genom t.ex. avsaknaden av omfattande 

karaktärsinformation och de direkta konsekvenserna av sina potentiella beslut, måste 

spelaren kritiskt reflektera över situationen, effekterna av de möjliga besluten och dess 

konsekvenser. Genom denna metod genereras kritiskt tänkande i beslutsprocessen hos 

spelaren och leder till att spelaren mer noggrant reflekterar över vilket val de ska göra, vilket 

Sicart anser är grunden för moraliskt gameplay. Från denna ståndpunkt utgör Sicarts 

arguments grunden för att svårtydligheten av problemet, den mängd information spelaren har 

tillgänglig i form av omfattande karaktärsinformation och de direkta konsekvenserna av de 

möjliga besluten, påverkar varje beslut genom den mängd reflektion en spelare applicerar vid 

dess lösning.   

Sicart särskiljer dock skillnaden mellan moraliska beslut och strategiska beslut vilka baseras i 

lösa moraliska premisser. Distinktionen är intressant då den argumenterar för att för stora 

mängder information tillgänglig för spelaren vid ett moraliskt dilemma skiftar perspektivet 

hos spelaren från ett moraliskt beslut till ett strategiskt beslut. Spelaren väljer då enligt Sicart 

snarare det narrativa alternativ den önskar, såsom t.ex. att alltid välja Paragon alternativen i 

Mass Effect 3 (Bioware, 2012), istället för att reflektera på en djupare nivå över de olika 

valmöjligheterna och dess respektive konsekvenser. Utifrån ovanstående ståndpunkt kan man 

argumentera för att spelaren vid tillfällen med omfattande karaktärsinformation och tydlig 

information om respektive besluts direkta konsekvenser, i detta fall i narrativa prohibition 

dilemman, går ifrån dess moraliska värderingar för att istället fokusera på de strategiska 

effekterna av valen i beslutsprocessen.         

En kompletterande syn på ämnet ger Professor José P. Zagal i konferensartikeln Ethically 

Notable Videogames: Moral Dilemmas and Gameplay från Digital Research Game 

Associations konferens Breaking New Ground: Innovation in Games, Play, Practice and 

Theory (Zagal, 2009). Han stödjer argumentet att utformningen av moraliska dilemman och 

moraliska system i spel har en påverkan på spelarens beslutsprocess beroende på dess 

utformning.  På många av de samma grunderna vilka Sicart använder argumenterar Zagal 

även för att dilemman kan presenteras som moraliska men, av flertalet anledningar, inte anses 

som det utav spelaren. Det kan ske när narrativa moraliska beslut underminars till val av 

strategi eller spelstil likt fallet beskrivit ovan med Mass Effect 3 (Bioware, 2012).   

Den anmärkningsvärda skillnaden mellan Zagals och Sicarts argumentation är dock att Zagal 

även beskriver alternativa sätt mängden information i moraliska beslut kan påverka spelarens 

beslutsprocess och uppfattning av situationen. Till skillnad från Sicart beskriver Zagal att 

spelare tydligt bör kunna härleda de moraliska konsekvenserna av sina handlingar, och 

argumenterar att besluten annars kan ses som moraliskt irrelevanta för spelaren på grund av 

bristande information om dess konsekvenser. Han noterar dock att spelaren inte alltid 

behöver fullständig information utan beskriver snarare vikten av att spelaren givet en 

situation, kan förstå konsekvenserna av sina handlingar. Det utgör en essentiell distinktion 

inom denna studie då det främjar en annan vy av hur mängden information, effekterna av 
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spelarens tidigare val och konsekvenserna av de aktuella valen, påverkar och är direkt kopplad 

till spelarens beslutsprocess.        

En noterbar punkt att ta upp är att båda de ovanstående verken inte är baserade på objektiv 

testning utan snarare på analyser av relevanta spel för att stärka respektive argument, vilket 

lägger grunden för denna studie. De utgör en bra grund för arbetet men kan inte anses som 

facit med alla svar utan snarare som argument vilka används i undersökningen och validerar 

dess frågeställning. De kommer dock båda från två väletablerade figurer inom området samt 

är publicerade av två spelforskningsorganisationer vilket stärker dess validitet. De 

argumenterar för problemformuleringens relevans, att beslutsprocessen i narrativa 

prohibition dilemman påverkas av mängden information tillgänglig om valens konsekvenser 

och effekter av tidigare beslut gjorda av spelaren, samt att denna process påverkas av designen 

av det narrativa systemet i spelet. Genom att objektivt testa hur mängden information 

påverkar beslutsprocessen i prohibition dilemman, kan viktig information genereras om dess 

direkta effekter på spelarens beslutsprocess och vilken betydelse mängden information har för 

spelarens applikation av egna värderingar i moraliska system. Det kan ge en fördjupad 

förståelse för hur moraliska beslut kan appliceras och rollen mängden tillgänglig information 

har på spelaren, och genom det skapa en bättre grund för att skapa spel i framtiden.    
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3 Problemformulering   

3.1 Problemformulering  
Denna studies syfte är att explorativt undersöka hur den potentiella tillgången till omfattande 

karaktärsinformation och information om vals direkta konsekvenser i narrativa prohibition 

dilemman påverkar spelarens beslutsprocess. Zagal argumenterar för att en spelare i 

moraliska beslut bör ha tillgång till information om tidigare beslut och kunna härleda 

konsekvenserna av sina val för att få dem att reflektera över sina beslut, medan avsaknaden av 

dessa kan få dem att uppfatta besluten som moraliskt irrelevanta på grund av bristen av 

information (Zagal, 2009). Sicart argumenterar däremot att genom att inte förse spelaren med 

fullständig information om tidigare beslut och konsekvenserna av sina potentiella beslut i 

moraliska dilemman, måste spelaren kritiskt reflektera över situationen, effekterna av de 

möjliga besluten och dess konsekvenser (Sicart, Wicked Games: On the Design of Ethical 

Gameplay, 2010). Han argumenterar att för mycket information kan få moraliska dilemman 

och övergå till strategiska, beslut där spelaren istället snarare väljer det föredragna narrativa 

alternativet istället för att på en djupare nivå reflektera över konsekvenserna av sina val. Dessa 

argument är inspirationen för studien men är inte de vilka direkt kommer att testas, en viktig 

särskiljning att tydliggöra.     

  

Avsaknaden av konsensus inom området om hur mängden information påverkar spelarens 

beslutsprocess, är en drivande faktor bakom denna studie. Det finns en brist på objektiva 

studier vilka undersöker hur mängden information påverkar narrativa moraliska beslut. Den 

litteratur och de studier vilka finns tillgängliga inom området är baserade på analyser av olika 

spel, inte av objektiva studier med testpersoner. En objektiv studie av respektive ståndpunkt 

inom området för att undersöka effekterna de har på spelare är därför relevant.   

  

Avsikten med denna rapport är därför att identifiera effekterna tillgången och avsaknaden av 

omfattande karaktärsinformation och information om vals direkta konsekvenser i narrativa 

prohibition dilemman, har på spelarens beslutsprocess. Detta för att ge en bättre grund för 

framtida utveckling av spel genom en bättre förståelse av hur mängden information tillgänglig 

för spelaren påverkar moraliska beslut. Slutligen även för att utföra en objektiv studie inom 

området med testpersoner för att generera faktiska resultat av respektive metod, och ge en 

bättre basis för framtida diskussioner inom området. Detta leder till frågeställningen;  

❖ Hur påverkar innehavandet av omfattande karaktärsinformation samt information 

om beslutens direkta konsekvenser, respektive avsaknaden av dessa typer av 

information, spelarens beslut i narrativa prohibition dilemman?   

3.2 Metodbeskrivning  

3.2.1 Artefakt  

Till denna undersökning ska två digitala textbaserade spel skapas för att ställa spelaren inför 

narrativa prohibition dilemman av den natur som specificeras i bakgrunden, vilka sedan kan 

användas för att evaluera dess påverkan på beslutsprocessen hos spelaren och 

frågeställningen. Ena artefakten kommer att evaluera metoden där spelaren har tillgång till 

tydlig information om beslutet och dess direkta konsekvenser, för att se dess effekter på 

beslutsprocessen. Detta genom att presentera narrativa prohibition dilemman där spelaren 

har omfattande karaktärsinformation och kan härleda de direkta konsekvenserna av 

respektive beslut. Den andra artefakten kommer att på motsvarande sätt evaluera effekten på 
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beslutsprocessen när spelaren inte har denna typ av information, genom att presentera 

svårtydliga narrativa prohibition dilemman där spelaren saknar omfattande 

karaktärsinformation och där de direkta konsekvenserna av dess beslut är svårtydliga. För att 

få så pålitliga resultat som möjligt från respektive spel och studien överlag, kommer båda 

spelen innehålla samma prohibition dilemman, karaktärer och berättelse. Skillnaden mellan 

spelen kommer att vara mängden information tillgänglig för spelaren vid beslutet utifrån ovan 

beskrivna utgångspunkter. Spelen kommer att vara så lika som möjligt i övriga aspekter för 

att minska felmarginalen mellan dem och undvika andra faktorer vilka kan påverka studiens 

resultat.   

De beslut spelaren ställs inför i detta spel vilka kommer att testa problemformuleringen 

kommer sinsemellan inte gå att identifiera som moraliskt korrekta beslut likt definitionen av 

prohibition dilemman beskriver. Besluten kommer att påverka de efterkommande narrativa 

möjligheterna för spelaren och leda till unika slut. Sluten i dessa spel kommer att vara svårare 

att urskilja som helt positiva eller negativa beroende på valen spelaren gör under 

spelsessionen, för att understryka effekterna av de moraliska dilemman de bemöter i spelet. 

De skall dock tydligt reflektera valen spelaren gjorde under spelets gång. 

   

3.2.2 Undersökningsmetod  

Undersökningsmetoden för studien kommer att bestå av en kvalitativ sektion med en semi-

strukturerade intervju efter testsessionen. Studien kommer att följa de fyra huvudkraven för 

forskningsetik givna av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Studiedeltagarna kommer 

att ha möjligheten att avböja eller avbryta sitt deltagande participation i studien om de ändrar 

sin inställning till deltagande i den. Innan de deltar i studien kommer deras samtycke att 

hämtas för att försäkra om dess villighet till att delta. De ska ha möjlighet att själva bestämma 

längden till vilken de vill delta i studien och inga negativa följder kommer att finnas om de vill 

avbryta sitt deltagande.   

Då studien är grundat i moraliska frågor kommer även testpersonernas resultat vara anonyma 

när de publiceras och inte på ett sådant sätt att de kan kopplas till specifika individer. Detta är 

viktigt då detta är menat att få spelarna att känna sig mer bekväma när de testar spelet vilket 

bör leda till mer trovärdiga resultat. För att ytterligare främja detta kommer egna värderingar 

absolut inte visas för testpersonerna och ledande frågor kommer att undvikas. Centralt för 

undersökningsmetoden är att vara öppen, ärlig och skapa en känsla av trygghet för att få 

testpersonerna att känna sig bekväma och få dem att ärligt reflektera över 

problemformuleringen. Viktiga aspekter att nämna är även att undersökningen kommer att 

göra det yttersta för att objektivt bemöta och evaluera frågeställningen.    

3.2.4 Intervju  

Den kvalitativa sektionen med den semi-strukturerade intervjun är grunden för att utreda 

frågeställningen och kommer att utföras efter testsessionen av spelet. Då studien vill reda ut 

varför och hur spelarna tog sina beslut och deras beslutsprocess bakom dem, är en kvalitativ 

undersökningsmetod nödvändig då en kvantitativ metod inte ger en lika grundlig förståelse 

för denna process (Bryman, 2006). Då undersökningen fokuserar på moralitet och 

beslutsfattandeprocessen kopplad till det, och vi vill identifiera hur spelarens beslut 

påverkades av utformningen av de prohibition dilemman och åtkomsten av information i 

spelet, är det bättre med en öppen undersökningsmetod där testpersonen kan reflektera över 

processen bakom dess beslut på ett öppet och mindre begränsat sätt (Bryman, 2006). 

Intervjun kommer därför att ha en specifik struktur som utgångspunkt men lämna utrymme 

för att följa upp ämnen som dyker upp, och låta testpersonerna förklara deras upplevelse och 
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tankegångar. Intervjun kommer även att hämta in annan essentiell information såsom 

spelarnas kön och ålder för att ge en överblick över den demografiska vidden av testpersonerna 

använda för att undersöka problemformuleringen. 

Mer specifikt kommer tillvägagångssättet för att evaluera problemformuleringen i denna 

studie vara inriktade frågor kopplade till hur mängden tillgänglig information påverkade deras 

beslutsprocess. Spelarens reflektioner och uppfattning av situationen beroende på mängden 

tillgänglig information, de möjliga besluten och konsekvenserna av dessa kommer att utgöra 

grunden för intervjun för att se hur de påverkade spelarens slutgiltiga beslut. Dessa kommer 

sedan jämföras för att se vad för inverkan respektive utgångspunkt hade på spelarens beslut. 

Då det inte finns numeriska system för att mäta denna typ av problemformulering inom spel, 

kommer fokuset med intervjun och artefakterna inte vara att identifiera den exakta mängden 

informations påverkan på spelaren, utan snarare handlar det om att explorativt undersöka och 

förstå skillnaderna de olika tillvägagångssätten har på spelarens beslutsprocess.  

Intervjun kommer att spelas in om samtycke från testpersonen ges. Detta för att kunna 

fokusera helt på spelaren och den aktuella intervjun vilket är svårare om man annars ska 

behöva anteckna det som sägs under intervjun (Ejvegård, 2009, ss. 51-52). Om tillåtelse ej ges 

för inspelning kommer anteckningar att tas för att dokumentera intervjun istället. Detta 

kommer i sådana fall ske med stor noggrannhet för att ge tydligt strukturerade anteckningar 

att bygga resultatet på och för att komma ihåg det som sades.  

3.2.5 Testgrupp  

Urvalsgruppen för undersökningen kommer att vara 10 testpersoner där alla är myndiga. 

Deras kunskap inom spel kommer att noteras men inte användas för att ha till hands och visa 

förutsättningarna vilka studien utgick ifrån. Det är en intressant aspekt att ha i åtanke då det 

kan leda till skillnader i resultaten mellan erfarenhetsnivåerna av testpersonernas. 

Kunskapsnivån av spel inom urvalsgruppen kommer därför att noteras för att tydligt etablera 

de förutsättningar studien utgick ifrån och ge en bra och uppriktig dokumentation av dess 

utförande. 
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4 Projektbeskrivning  

4.1 Översikt 
Denna sektion beskriver utvecklingen och de bakomliggande motivationerna till designvalen 

gjorda i skapandet av artefakterna för att testa denna studies problemformulering. För att 

undersöka problemformuleringen skapades två versioner av ett interaktivt textbaserat 

narrativt spel. Målet var att skapa en narrativ upplevelse som efterliknar de inom prominenta 

spel som innehar prohibition dilemman av den typ som i denna studie skall undersökas, 

såsom The Witcher 3 (Cd Projekt Red, 2015). Ett stort fokus under utvecklingsprocessen av 

artefakterna var att skapa en upplevelse som efterliknar det som spelaren skulle bemöta i ett 

kommersiellt spel. Detta är för att trovärdigt emulera situationer och uppbåda samma typ av 

sinnestillstånd spelaren har när den bemöter denna typ av moraliska dilemman i 

kommersiella spel som studien söker att undersöka och artefakterna ska testa. Om 

artefakterna inte emulerar liknande situationerna och sinnestillstånd spelaren upplever när 

de i vanliga fall bemöter denna typ av moraliska dilemman i de definierade förutsättningarna, 

kommer resultaten av undersökningen inte erbjuda lika bra och trovärdig insikt för att besvara 

problemformuleringen. En essentiell del av arbetet med artefakterna var därför att skapa 

prohibition dilemman, samt försöka uppbåda samma typ av sinnestillstånd, som spelaren har 

och bemöter i relevanta kommersiella spel vilka innehar denna typ av situationer som 

problemformuleringen definierar.  

En viktig punkt att tydlig definiera är skillnaderna i omfattning och begränsningarna 

artefakterna i detta fall har i relation till dess inspirationer. The Witcher 3 (CD Projekt Red, 

2015) och The Last of Us (Naughty Dog, 2013) vilka är inspirationer för de prohibition 

dilemman artefakten presenterar spelaren, har en betydligt större projektomfattning som 

berättelsedrivna spel att integrera narrativ och mekanik. De har även en betydligt längre tid 

på sig att förmedla berättelsen och dess innehåll till spelaren än vad artefakterna har vilket 

utgjorde en av de största utmaningarna i dess skapande. Det var även en av motivationerna 

bakom valet att välja bort att införa mekanik i artefakterna. 

Då problemformuleringen undersöker effekten som mängden tillgänglig information har på 

val i narrativa prohibition dilemman och inte dess mekaniska effekter, valdes därför 

införandet av mekanik i artefakterna bort och fokusen lades på att skapa en immersiv narrativ 

upplevelse. Då de mekaniska faktorer vilka bidrar till immersion med denna design av 

artefakterna inte är tillgängliga, vilka inspirationsspelen för artefakterna har tillgång till, lades 

istället fokus på att skapa imaginative immersion. Imaginative immersion definieras av Ermi 

och Mäyrä som immersion hos spelare som genereras när de identifierar med spelets 

karaktärer, när de blir absorberade i spelvärlden samt den berättelse de upplever och är 

integrerade i (Ermi & Mäyrä, 2005). Enligt Ermi och Mäyrä är denna typ av immersion 

starkast i rollspel och berättelsedrivna äventyrsspel. Det lade grunden till valet att skapa just 

ett berättelsedrivet äventyrsspel som artefakt för att utnyttja dess potential för imaginative 

immersion. Potentiella nackdelar med detta är dock att det kan vara svårare för spelarna att 

relatera till besluten och de situationer de ställs inför i en fantasivärld. Fördelarna respektive 

nackdelarna vid detta beslutet ställdes mot varandra för att försöka identifiera om spelet 

skulle utspela sig i fantasivärlden eller i den riktiga världen. I slutet blev den drivande faktorn 

för detta designval den frihet det gav i att utforma berättelsen och de prohibition dilemman 

som ska undersöka problemformuleringen. Genom att placera berättelsen i en fiktiv värld 

behöver dess berättelse, karaktärer och moraliska dilemman inte efterfölja de sociala 

standarderna och förväntningarna i den riktiga världen utan erbjuder större frihet till 

implementation.  
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Essentiellt för artefakten var att den enkelt skulle gå att utveckla i två parallella versioner, en 

för att testa respektive ståndpunkt i problemformuleringen. Det var därför viktigt att både 

motorn som användes för att skapa artefakterna samt framförallt den berättelsen som 

skapades enkelt kunde modifieras utefter dessa parametrar. Spelmotorn som valdes utifrån 

dessa förutsättningar var GameMaker: Studio (YoYo Games, 2016). Fördelen den gav var ett 

enkelt användargränssnitt, ett förenklat kodningsspråk samt möjligheten att enkelt ändra de 

nödvändiga sektionerna mellan versionerna av artefakterna. Andra potentiella alternativ som 

sågs över var även Unity (Unity Technologies, 2015) och Unreal Engine (Epic Games, 2014). 

Anledningen till att dessa spelmotorer valdes bort var avsaknaden av erfarenhet inom dem, 

mer komplicerade kodningsspråk och mer komplicerade användargränssnitt. För den typ av 

relativt enkla funktioner som utvecklingen av artefakterna krävde av spelmotorn, erbjöd 

GameMaker: Studio en bättre basis och erbjöd mer tid till att fokusera på narrativets 

utformning istället för att bli kompetent nog i en annan spelmotor.  

Den begränsade tiden samt avsaknaden av grafiska kunskaper ledde till valet av ett helt 

textbaserat spel med endast ett minimalistiskt grafiskt gränssnitt. Det var ett praktiskt val 

vilket erbjöd mer tid till att istället arbeta med berättelsen och förfina den för att hitta det 

bästa sättet att testa problemformuleringen. En nackdel med detta är dock att det kan bli 

svårare för spelare att relatera till spelets karaktärer och situationer när de saknar visuella 

representationer av dem. Detta var ett problem vilket uppmärksammades under utvecklingen 

av artefakterna men som inte kunde åtgärdas på grund av en avsaknad av kompetens inom 

det grafiska området.  

Utformningen och användningen av moddar (modifikationer till existerande spel) för att 

undersöka problemformuleringen undersöktes även när metoden för studien skulle 

definieras. Ett antal potentiella fördelar kunde finnas i att skapa en modifikation för ett redan 

existerande spel såsom The Witcher 3 (CD Projekt Red, 2015). Det skulle erbjuda ett redan 

existerande ramverk för integration av narrativ och mekanik i spelet. Det skulle kunna 

presentera problemformuleringens moraliska dilemman i en efterliknande spelupplevelse till 

de spelaren skulle kunna bemöta dem i inom kommersiella spel. Det skulle slutligen även 

kunna ge en bättre emotionell koppling mellan spelarna och besluten de skall ta då de 

potentiell känner igen karaktärerna från spelet. Nackdelarna användningen av en mod skulle 

ha är dock att det skulle ta en betydligt längre tid att göra och vars omfattning med största 

sannolikhet inte skulle kunna genomföras på den utsatta projektperioden. Det skulle även 

ändå vid slutet av denna process inte uppnå samma kvalité som ursprungsspelet. Detta då 

aspekter såsom voice-acting (röstskådespelning) och animationer inte skulle kunna 

produceras på grund av en avsaknad av kunskap inom områdena, och därför inte 

implementeras i modden. Det skulle även kräva en bra kunskap inom det specifika 

moddningsverktyget som skulle användas och de aktuella kodnings- samt scriptingspråken 

som används i originalspelet vilket skulle tagit tid att lära sig. Användningen av en mod skulle 

även medföra fler felkällor i resultaten än vid skapandet av ett helt nytt narrativ. Utomstående 

faktorer skulle då kunna påverka de resultat som artefakterna ska generera. Tidigare 

erfarenheter i spelet som modifikationen skapas i skulle hos spelare kunna påverka vad de 

förutsätter att spelet och spelupplevelsen ska innehålla. Därigenom även hur de ska bete sig i 

de beslut de bemöter inom spelets ramar och deras relation till spelets karaktärer samt 

berättelse. För att undvika dessa nackdelar och potentiella felkällor valdes därför alternativet 

att skapa en helt ny berättelse. Då får alla spelare samma förutsättningar och minskar 

utomstående faktorer vilka kan påverka spelarenas resultat vilka ligger till grunden för att 

besvara problemformuleringen. 
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4.2 Utvecklingsprocessen 
Inför utvecklingen av artefakten, i detta fall två versioner av samma narrativt baserade spel, 

fanns det ett antal utmaningar som behövdes ses över och adresseras. Det första var den korta 

tid inom vilken spelet behövde skapa immersion för spelaren. Det andra var att under denna 

korta tid skapa ett emotionellt band mellan spelaren och spelet för att ge de prohibition 

dilemman vilka skulle finnas i spelet en större emotionell effekt. Detta var två viktiga faktorer 

för att trovärdigt kunna emulera de typer av situationer och sinnestillstånd spelaren kan ha 

om de bemöter denna typ av prohibition dilemman problemformuleringen definierar i spel 

såsom The Witcher 3 (CD Projekt Red, 2015). Likt ovan beskrivet valdes ett berättelsedrivet 

äventyrsspel som grund för berättelsen just för att försöka lösa den första utmaningen för att 

stimulera imaginative immersion (Ermi & Mäyrä, 2005). Den fiktiva världen som skapades 

med detta i åtanke var en fantasy inspirerad medeltida miljö där huvudkaraktären är ute på 

vägen när spelet startar. Ytterligare en orsak till valet av denna miljö var att det ställde färre 

restriktioner på vad som var möjligt inom berättelsens värld. Berättelsen undgick med detta 

val uppfattningen om vad som är rimligt och vad sannolikt kan hända utifrån standarderna av 

vår egna värld. Det erbjuder större frihet i utformningen av berättelsen och är tänkt att få 

spelaren att acceptera det som händer i den fiktiva världen snabbare för att kultivera 

imaginative immersion.  

Det kan dock som tidigare nämnt potentiellt göra det svårare för spelarna att relatera till 

situationerna och besluten de ställs inför i den fiktiva världen. För att försöka minska denna 

effekt så mycket som möjligt utformades de moraliska dilemman och situationer spelaren 

ställdes inför utifrån en princip. Principen var att spelaren skulle på en logisk nivå känna som 

att de beslut och situationer han eller hon ställdes inför, logiskt skulle kunna förekomma i ett 

historiskt medeltida rike. Detta gjorde att aspekter såsom magi och eller fantasimonster vilka 

kan finnas i fiktiva fantasivärldar såsom The Witcher 3 (CD Projekt Red, 2015) helt valdes bort 

under utvecklingen av berättelsen. Detta för att spelaren enklare skulle kunna identifiera med 

situationerna och besluten spelarkaraktären stöter på. De prohibition dilemman och 

situationer spelarna bemöter i artefakterna, är därför utformade för att representera 

humanistiska dilemman som sträcker sig över de fiktiva gränserna och vilka existerar i vår 

egen värld också. Dock så skiftar miljön de bemöts i mellan artefakterna och vår egen 

verklighet.     

För att ytterligare kultivera imaginative immersion, men också för att lösa utmaningen med 

att effektivt skapa ett emotionellt band mellan spelaren och spelet, fokuserades berättelsen 

kring spelarkaraktärens relationer och beslut kopplade till tre centrala NPC karaktärer (icke 

spelbara karaktärer). Enligt Kirsten Pohl kan spelaren skapa emotionella kopplingar till spel 

genom dess spelarkaraktär och de utmaningar, val och händelser den ställs inför inom spelets 

berättelse (Pohl, 2008). Då imaginative immersion även är skapad genom att spelaren 

absorberas av spelvärlden och dess identifiering med spelets karaktärer (Ermi & Mäyrä, 

2005), var designvalet att fokusera berättelsen kring spelarkaraktären och ett mindre antal 

NPC:er ett naturligt val i utvecklingsprocessen av spelet. Berättelsens och spelets struktur och 

utformning centrerades därför kring spelarkaraktären samt tre NPC:er. De moraliska 

dilemman spelaren ställs inför vilka skall undersöka problemformuleringen formulerades 

därför utifrån denna utgångspunkt. Deras konsekvenser är därför, på ett större eller mindre 

sätt, kopplade till spelarkaraktären eller de tre viktiga NPC:erna. Denna effekt blir dock 

negativt påverkad av avsaknaden av någon typ av visuell representation av karaktärerna eller 

situationerna i vilka besluten tages. En mer effektfull emotionell koppling skulle med största 

sannolikhet kunnat uppnås genom karaktärsporträtt och bilder av valen konsekvenser. Detta 
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är ett definitivt förbättringsområde vilket bör ses över vid eventuella framtida studier. Det var 

ett designbeslut vilket drevs av en avsaknad av nödvändig kompetens inom det grafiska fältet, 

inte i avsaknaden i vilja att genomföra det om möjligheten skulle funnits.  

Perspektivet som valdes för berättelsen var även grundat i att försöka skapa en emotionell 

kontakt mellan spelaren och spelets berättelse och karaktärer. Likt tidigare beskrivit kan 

spelaren bli emotionellt investerad i spelet då den identifierar med spelarkaraktären genom 

dess val, dess bekymmer i spelvärlden samt hur dess berättelse kommer att spela ut (Pohl, 

2008). Med denna motivation valdes ett förstapersonsperspektiv för spelet och berättelsen. 

Genom att använda detta perspektiv är det tänkt att spelaren ska känna en personlig koppling 

till berättelsen och de andra karaktärerna. Spelet är då tänkt att uppmana spelaren att känna 

som att de själva och inte bara spelarkaraktären har en personlig koppling. Det är även tänkt 

att stärka dess identifiering med valen och deras konsekvenser de ställs inför, då de är riktade 

direkt till spelare i förstapersonsperspektiv istället för genom ett tredjepersonsperspektiv. 

Konsekvenserna av valen och det som händer i berättelsen blir genom detta mer riktat direkt 

till spelaren och dess handlingar. Detta är tänkt att kultivera den emotionella investeringen i 

spelet hos spelaren under den korta perioden vilken är tillgänglig för att uppnå denna effekt. 

Ytterligare en orsak till beslutet var det faktum att det inte identifierade spelarkaraktären som 

man eller kvinna, vilket var tänkt att underlätta spelarens koppling till spelkaraktären och 

hjälpa dem att leva sig i rollen som regent. De potentiella nackdelarna som övervägdes vid 

detta beslut var att det potentiellt skulle vara svårare för spelaren att leva sig i 

spelarkaraktärens roll, på grund av avsaknaden av tydliga karaktäriserande egenskaper hos 

karaktären.  En aspekt som konstant övervägdes var att om det inte finns något som tydligt 

definierar karaktären fysiskt eller genom dess personlighet, är det lättare eller svårare att 

identifiera med karaktärerna och besluten den måste ta? Detta val övervägdes under en 

relativt lång period innan själva produktionen av narrativet startade och avsaknaden av ett 

tydligt svar på denna fråga ledde till det slutgiltiga valet. Då inget tydligt svar på frågan kunde 

finnas blev det slutgiltiga valet förstapersonsperspektiv på grund av de ovan nämnda 

motivationerna. 
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Ett antal beslut utöver de prohibition dilemman som skulle undersöka problemformuleringen 

lades även till för att stärka banden mellan spelaren och de tre centrala NPC:erna. Besluten 

hade ingen egentlig effekt på de moraliska dilemman spelaren ställdes inför. De erbjuder 

snarare ett sätt för spelet att erbjuda spelaren ökad interaktivitet i berättelsen och med de 

andra karaktärerna. Beroende på spelarens val sker små förändringar av samma händelser för 

att reflektera deras beslut. Det är tänkt att ge spelet en mer dynamisk och levande känsla och 

få spelaren mer investerad då de känner att de kan påverka dess utkomst. Det erbjuder även 

ett bra sätt att utforska och skapa relationer mellan spelarkaraktären och NPC:erna vilket är 

tänkt att få de prohibition dilemman spelaren ställs inför att ha en större emotionell inverkan. 

Detta är även tänkt att motverka effekterna avsaknaden av grafiska representationer av 

karaktärerna har på spelarnas förmåga att skapa ett emotionellt band med dem, och få 

spelarna att skapa sig en bild av karaktärerna istället genom dessa beslut.       

Utifrån de ovan beskrivna designvalen blev valet av narrativ typ naturligt ett förgrenat narrativ 

för att erbjuda dessa typer av funktionalitet i enlighet med Lee Sheldons definition (Sheldon, 

2004). Narrativet förmedlas i paragrafer i noder likt Figur 1 illustrerar. Varje nod efterliknar 

en sida med text där spelaren kan ställas inför ett beslut eller bli dirigerad vidare till nästa nod 

i spelet. Alla noder har inte ett beslut utan innehåller då endast text och en knapp vilken kan 

tryckas för att ta spelaren vidare till nästa nod. De noder vilka innehåller val dirigerar spelaren 

vidare till olika noder beroende på deras beslut. Det låter spelaren påverka hur spelets 

berättelse utspelar sig. Då alla val är skrivna på förhand och dess konsekvenser likaså, är dock 

spelarenas frihet till agerande begränsad.  

Figur 1. Exempel på hur en nod i en av artefakterna ser ut. 
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Spelet följer dock en tydlig struktur oavsett de val spelaren tar i spelet. Alla noder kopplas ihop 

till respektive prohibition dilemma spelaren ställs inför för att förmedla det på samma sätt 

och med samma förutsättningar (se Figur 2). Det finns dock olika versioner av samma 

moraliska dilemman spelaren ställs inför beroende på vilken NPC karaktär spelaren förlorar i 

början av spelet på grund av ett beslut den tar (se synopsis sektionen samt Figur 1). Den enda 

skillnaden mellan versionerna av de moraliska dilemman spelaren sedan ställs inför är då att 

de involverar den ena eller andra NPC karaktären i samma situation, beroende vilken av dem 

som fortfarande är vid dess sida efter spelarens val i början av spelet. Spelets berättelse följer 

på så sätt samma struktur och berör samma stora händelser i berättelsen. Det som skiljer i 

variationerna av händelserna är då t.ex. vilken av de tre centrala NPC:erna i berättelsen det är 

som reflekterar över ett av spelarens beslut, även om vad de säger är detsamma. På liknande 

sätt kan de val vilka inte har en påverkan på spelets utkomst ge små ändringar på samma 

händelser för att reflektera ett beslut. Detta för att ge spelaren en känsla av att deras beslut 

har en påverkan på världen även om de alla leder till samma plats senare i berättelsen. Se 

appendix A för en tydlig struktur av berättelsen.  
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Figur 2. Berättelsestruktur för artefakternas berättelse. 
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Ett problem detta medförde var dock att mängden variationer av noder i berättelsen beroende 

på de val spelaren gjorde blev väldigt många. Även om hela berättelsen är likadan oavsett 

vilken NPC karaktär spelaren i början undviker att förlora, förutom att de byter plats i 

berättelsen beroende på vilken av dem som är kvar vid spelarens sida, ledde det till att det 

fanns upp till 6 versioner av samma nod i berättelsen vid specifika beslut. Detta var en aspekt 

av att använda sig av ett förgrenat narrativ som var känd redan innan starten av 

artefaktsplaneringen. Problemet som uppstod och som förbisågs var den stora mängd extra 

noder som behövdes skapas för att reflektera spelarens beslut i de val som inte var moraliska 

dilemman. Även om berättelsen och spelet endast bestod av 13–14 noder beroende på 

spelarens val, blev det totala antalet noder för ett av spelen nästan 40 stycken för att få med 

alla möjliga variationer av berättelsen. Det ledde till en prosa på nästan 7700 ord i versionen 

av spelet vilken försåg spelaren med omfattande karaktärsinformation och information om 

beslutens direkta konsekvenser i respektive prohibition dilemma. Ytterligare arbete krävdes 

sedan för att modifiera alla versioner av berättelsen till ett annat spel vilken inte försåg 

spelaren med omfattande karaktärsinformation eller tydlig information om beslutens 

direkta konsekvenser vid beslutet. Det slutade i att utvecklingen av berättelsen tog längre än 

ursprungligen planerat. Det gjorde även att implementeringsarbetet i GameMaker: Studio tog 

betydligt längre tid än initialt planerat. Slutresultatet blev dock bättre då den upplevda 

spelkänslan var att besluten som togs av spelaren påverkade berättelsen. Detta då de olika 

versionerna av samma händelser i spelet gav dem respons på deras handlingar och gav 

spelaren en specifik version av händelserna i spelet även om det alltid ledde till samma 

situationer i slutänden. Tack vare de extra val som lades in i spelen kändes de även mer 

interaktiva än de med största sannolikhet skulle känts utan dem, vilket var ett positivt 

designval även om det ledde till mer arbete under utvecklingsprocessen.        

Ytterligare ett beslut som övervägdes var om de olika typerna av prohibition dilemman skulle 

undersökas i samma artefakt eller i separata artefakter. Omfattande karaktärsinformation 

syftar specifikt till information i beslut vilka är kopplade till karaktärer i spelet medan direkta 

konsekvenser även beskriver informationen tillgänglig i beslut vilka antingen eller också 

påverkar spelvärlden och dess tillstånd. De illustrerar genom detta mängden information 

tillgänglig för spelaren vid två olika typer av moraliska beslut, även om de båda typerna faller 

inom ramen för definitionen av prohibition dilemman. De skulle kunna separeras och 

undersökas separat utifrån deras respektive definition i denna studie. I undersökningen 

valdes de dock att blandas i artefakterna och berättelsen. Detta berodde på att båda typerna 

av val faller inom ramen för prohibition dilemman, vilka studien söker att undersöka, samt 

att de förekommer blandade i spel såsom The Witcher 3 (CD Projekt Red, 2015). Att blanda 

dem i artefakterna ansågs därför att vara ett representativt sätt att testa respektive beslutstyp 

med de definierade mängderna information. I berättelsen är de första tre moraliska dilemman 

spelaren ställs inför centrerade kring karaktärer, och mängden tillgänglig information för 

spelaren vid beslutet definieras av begreppet omfattande karaktärsinformation. Det sista 

moraliska dilemmat spelaren ställs inför och mängden tillgänglig information för spelaren vid 

beslutet definieras av begreppet direkta konsekvenser. Respektive begrepp undersöks genom 

detta tillsammans i respektive artefakt utifrån deras definitioner. Alternativa sätt att testa 

detta skulle vara att separera dem i två olika artefakter för att tydligt särskilja de olika typerna 

av beslut. Anledningen varför detta alternativ inte valdes var på grund av att det skulle kräva 

mycket extra arbete och inte ge några tydliga fördelar i resultatinhämtningen. Det skulle kräva 

en helt ny berättelse som skulle behöva adapteras i två versioner utefter 

problemformuleringen. Det var mer fördelaktigt att istället lägga mer tid på att göra en 

berättelse där båda typerna av beslut blandades. Då det inte negativt påverkar resultaten som 
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inhämtas i undersökning var detta alternativ mer gynnsamt i utformningen av artefakterna 

och metoden.        

4.3 Slutprodukten  
Slutprodukten blev två textbaserade äventyrsspel i förstapersonsperspektiv med samma 

berättelse och ett minimalistiskt grafiskt gränssnitt, vilka efterliknar en interaktiv bok. De 

förser spelaren med olika mycket information vid dess prohibition dilemman. Ett spel förser 

spelaren med omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta 

konsekvenser i de moraliska dilemman de ställs inför. Det andra spelet förser inte spelaren 

med omfattande karaktärsinformation eller tydlig information om beslutens direkta 

konsekvenser i moraliska dilemman. Berättelsen förmedlas i textform i noder där specifika 

noder har beslut inlagda för spelaren att välja emellan genom att trycka på respektive knapp 

kopplat till valen (se Figur 1). Andra noder innehar endast text och tar spelaren vidare till 

nästa nod i berättelsen genom att trycka på en knapp. För en mer detaljerad översikt över 

berättelsens och nodernas utformning, se appendix A. Berättelsen har i många fall olika 

versioner av samma nod vilka alla berör samma händelse och situation. Skillnaderna mellan 

dessa är minimala men reflekterar ofta små skillnader beroende på vilket beslut spelaren 

tidigare tagit. De har dock ingen påverkan på vilka situationer eller val spelaren ställs inför 

förutom att två NPC:er byter plats i berättelsen beroende på vilken av dem spelaren väljer att 

ta med sig i början av spelet.  

Artefakterna erbjuder utifrån ovan nämnda beslut därför en bra bas för att testa studiens 

problemformulering och deras förmåga att pålitlig generera resultat i undersökningsområdet. 

Det som dock bör uppges är att även om artefakterna kan användas för att undersöka 

problemformuleringen, lyckades de inte helt efterlikna liknande upplevelser som spelaren 

kunde ställas för i ett kommersiellt spel av likartad typ. Avsaknaden av visuella 

representationer av karaktärer och situationer i spelet, gör att upplevelsen av spelet blir 

annorlunda från de i kommersiella spel. Besluten att inte införa grafiska element är som 

tidigare beskrivet ett val drivet av en avsaknad av kunskap inom området. Nackdelarna detta 

medför vilka upptäcktes vid buggtestningssessionerna där artefakterna testades innan de 

anses färdiga för resultatinhämtning, är att det tar relativt lång tid att skapa emotionella band 

till spelets karaktärer. Detta trots de extra val som lades in för att specifikt försöka lösa detta 

problem. De hjälpte upp till en nivå men det löser inte problemet helt. För att försöka minska 

denna effekt ytterligare gjordes en slutgiltig förändring vilket var att lägga in mer detaljerad 

information om respektive NPC karaktär i prologen av narrativet. Dess position som rådgivare 

och dylikt, detta för att spelarna skulle ha något mer specifikt att komma ihåg och relatera 

karaktärerna till förutom deras namn. Detta lyckades delvis men löste inte hela problemet, det 

minskade dock de negativa effekterna avsaknaden av grafiska element hade på 

spelupplevelsen.  

4.3.1 Berättelsesynopsis 

Nedan följer en synopsis av berättelsen som används i spelen. Spelarkaraktären benämns 

aldrig i form av något kön eller namn utan endast utifrån dess position i samhället, i detta fall 

regent för ett rike. Berättelsen är satt i en imaginär värld i en medeltida miljö där spelaren är 

regent för riket Kaloria.  

Berättelsen börjar med en prolog vilken beskriver hur Kaloria, spelarkaraktärens rike, blev 

anfallet av det anliggande riket Amaria vilket ledde till ett långt och blodigt krig Kaloria 

slutligen vann. Det ledde till den militära ockupationen av Amaria av Kaloriska styrkor och 

den grupp rebeller som nu är ett växande problem inom Amarias gränser är organiserade av 
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den gamla kungens tidigare specialstyrkor. De drivs på av problemen som identifierar 

efterkrigstiden, brist på mat och säkerhet från farorna i rikena. Kiera, Isak och Hankin 

introduceras som dina tre närmaste vänner och rådgivare vilka var ovärderliga för att uppnå 

vinsten över Amaria.  

Efter prologen kliver spelaren in i skorna på spelkaraktären som befinner sig i Amaria efter att 

ha placerat en lojal adelsman provisoriskt på dess tron, och nu är på väg tillbaka mot sitt egna 

rike Kaloria för att lösa problemen efterkrigstiden medfört. Gruppen blir attackerade av en 

större grupp rebeller och Kiera blir skjuten med en pil. För att undkomma med den skadade 

Kiera, får spelaren välja mellan att lämna kvar Isak eller Hankin med en grupp livvakter vilket 

är det första moraliska dilemmat.  

Beroende på om spelaren lämnar kvar Hankin eller Isak stannar respektive karaktär kvar 

medan den andra följer med spelaren. Spelarkaraktären flyr med resten av gruppen som inte 

stannar för att uppehålla rebellerna under dagen till skymningen och de slår läger i en glänta 

i den angränsande skogen. Kiera blir progressivt sämre och är medvetslös, men hon gör ifrån 

sig mycket ljud i sin vånda. Efter en kall natt kommer en spejare i gryningen med bistra 

nyheter om att rebellerna endast är ett fåtal minuter bort från ert läger, ledda av ljuden från 

Kiera. Spelaren ställs för det andra moraliska dilemmat, antingen kan de stanna kvar och slåss 

mot den större rebellgruppen vilket kommer att kosta dem liv men rädda Kiera, eller ljudlöst 

döda Kiera och försöka fly undan dem. Om spelaren stannar kvar och slåss dör stora delar av 

de kvarvarande livvakterna samt Hankin eller Isak beroende på spelarens tidigare val. Efter 

striden lägger spelkaraktären alla de som dött i sin egen grupp till vila under deras mantlar 

innan de med Kiera tar sig tillbaka mot Kalorias gräns vilken de når under eftermiddagen där 

Kiera får hjälp. Om spelaren väljer att döda Kiera utför spelarkaraktären dådet på henne innan 

gruppen flyr undan rebellerna och på eftermiddagen når de fram till Kaloria.  

De kvarvarande i gruppen tar sig tillbaka till huvudstaden i Kaloria och håller begravningar i 

tomma gravar för de livvakter och nära vänner, beroende på spelarens val, som inte överlevde 

resan. Spelarkaraktären samlar sedan ihop representanter från båda rikena i sin 

ämbetskammare för att diskutera och lösa efterkrigstidens problem. Spelaren ställ där inför 

det tredje moraliska beslutet där den får välja att prioritera matdistributionen till antingen 

Amarias eller Kalorias befolkning då det efter kriget inte finns nog för båda. Beroende på vad 

spelaren väljer reagerar representanterna och den kvarvarande nära vännen till 

spelarkaraktären, Kiera, Isak eller Hankin, och diskuterar frågan i ett angränsande rum där 

spelaren har chansen att motivera sina handlingar för honom eller henne. De återvänder 

sedan till rummet för att reda ut det sista moraliska dilemmat. Karaktären spelaren valde att 

lämna kvar i början av spelet för att hålla tillbaka det första rebellangreppet, Isak eller Hankin 

samt ett par av livvakterna, är vid liv och spelaren har blivit erbjuden att utbyta dem mot en 

högt rankad rebell som spelarkaraktären har i sin besittning. Om spelaren går med på bytet 

kommer det leda till en ökad rebellaktivitet och fler människors död för att slå ner det. Om 

den inte gör bytet kommer livvakterna och Hankin eller Isak fortsätta att torteras för 

information och sedan bli avrättade. Oavsett vilket beslut spelaren tar möts det av mixade 

reaktionerna i ämbetskammaren. Om spelaren väljer att göra bytet är den kvarvarande nära 

vännen till spelarkaraktären positivt inställd till beslutet. Om man inte gör bytet är han eller 

hon nedstämd men förstår varför spelaren tog det beslutet. Efter detta moment kommer 

spelets epiloger. 

Om spelaren stannar kvar och slåss i gläntan, prioriterar Amarias befolkning i 

matdistributionen samt vägrar göra bytet av fångar leder det till epilog ett. I denna epilog 
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beskrivs det hur förhållandena i båda nationerna progressivt blev bättre genom integrationen 

av Amarias rike och befolkning i Kaloria samt minskande rebellaktiviteter. Progressionen är 

dock betald i spelarkaraktärens vänners blod. 

Epilog två kommer om spelaren inte stannade kvar och slogs i gläntan, prioriterade Kalorias 

befolkning vid matdistributionen och bytte rebelledaren. I detta fall följdes kommande år av 

ett blodigt rebelluppror som fortfarande pågår och som grundas i den Amariska befolkningens 

totala motvilja till integration med Kaloria. Spelarkaraktärens position i Kaloria är dock stark 

och den har två av sina pålitliga vänner vid sin sida men det finns inget slut i sikte för det 

blodiga upproret.    

Den tredje och sista epilogen spelas om kraven för de två ovanstående epilogerna inte möts. I 

denna epilog beskrivs kommande år som en långsam, blodig progression mot stabilitet och 

integration av de båda rikena. Genom små, kostsamma skärmytslingar lyckades 

spelarkaraktären till slut slå ner rebellupproret dock till ett pris betalt med många liv.  

4.3.2 Moraliska dilemman i berättelsen   

De fyra prohibition dilemman som spelaren ställs inför i spelet är alla utformade för att inte 

vara lika varandra och för att ställa spelaren inför ett antal olika typer av situationer och beslut. 

Detta för att spelaren inte ska känna att den ställs inför samma typ av beslut vid varje 

prohibition dilemma. Istället är den bakomliggande tanken att varje prohibition dilemma ska 

kännas unikt och engagera spelaren då den ställs inför en ny typ av situationen och val att 

besluta om. 

De prohibition dilemman spelaren ställs inför är även utformade för att efterlikna de typer av 

narrativa prohibition dilemman de kan bemöta i kommersiella spel av liknande typ. Genom 

att skapa de moraliska dilemman som spelaren bemöter i artefakterna med detta i åtanke kan 

en bättre basis skapas för att generera pålitliga resultat för studien. Situationerna spelaren 

bemöter bör därför ha en liknande effekt på spelarna i artefakterna som ska testa 

problemformuleringen, som de annars skulle ha i ett kommersiellt spel. Det finns dock 

begränsningar till i vilken grad detta går att uppnå då artefakterna endast är interaktiva 

narrativ. De saknar aspekter vilka kommersiella spel använder för att påverka spelaren såsom 

dess mekaniska system och mekaniska konsekvenser kopplade till spelarens beslut. 

Artefakterna som skapades har inte funktionaliteten att emulera de effekter integrationen av 

mekanik och narrativ i dessa fall kan medföra i de dilemman spelaren ställs inför. Då studien 

fokuserade på hur mängden tillgänglig information för spelaren i narrativa prohibition 

dilemman påverkade dess beslut, valdes därför den mekaniska delen bort för att istället 

fokusera på att skapa en bättre narrativ upplevelse. Inkluderandet av mekanik i artefakterna 

skulle blivit på en sådan rudimentär nivå att de ändå inte på ett trovärdigt sätt skulle kunna 

efterlikna de effekter kommersiella spel medför. Nackdelen med detta val är att de moraliska 

dilemman spelaren ställs inför i artefakterna då inte helt är representativa i de flesta fall för 

dess motparter i många kommersiella spel de försöker efterlikna. Då problemformuleringen 

specifikt beskriver att narrativa prohibition dilemman är fokusen för undersökningen utgör 

detta inte ett stort problem. Dock frångick det utgångsmålet för artefakten och är något som 

bör implementeras vid en större undersökning inom området. Detta är en aspekt som har 

blivit genomtänkt och för att säkerställa artefakternas potential att undersöka 

problemformuleringen, kommer det även att testas i en pilotstudie som ska genomföras innan 

studien börjar med resultatinsamlingen.  

Beslutet att centrera artefakternas moraliska dilemman kring de tre NPC karaktärerna var 

naturligt då berättelsen är fokuserad på spelarkaraktären och dess relation med dem. Tre av 
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de fyra prohibition dilemman spelaren ställs inför är därför direkt kopplat till dessa 

karaktärer. Det är tänkt att stärka den emotionella kopplingen för spelaren till beslutet, 

situationen samt konsekvenserna av dess beslut. Spel som The Witcher 3 (CD Projekt Red, 

2015) och Mass Effect 3 (Bioware, 2012) fokuserar ofta deras moraliska dilemman runt deras 

NPC karaktärer och konsekvenserna är ofta kopplade till dem på något sätt. Genom att då 

utforma de prohibition dilemman artefakterna kommer att ha på liknande sätt, kan 

artefakterna emulera till en viss grad dess effekt på spelaren. Det ger en mer trovärdig 

situation i vilken problemformuleringen kan undersökas och leder förhoppningsvis även till 

mer tillförlitliga resultat. Fördelen med att göra detta var även att det var enkelt att justera 

mängden tillgänglig information för spelaren vid dess moraliska val utifrån 

problemformuleringens definition. Framförallt ger det dock väldigt konkreta konsekvenser 

för de beslut spelaren tog då de är kopplade till karaktärer de har en anknytning till inom 

spelet. Även om mängden tillgänglig information för spelaren vid beslutet justeras efter 

problemformuleringen i respektive artefakt, ger dessa konsekvenser kopplade till 

karaktärerna tydliga resultat för spelaren av vad dess handlingar i artefakternas prohibition 

dilemman medförde. Då artefakterna är relativt korta var det viktigt att detta tydligt kom fram 

så att man kan undersöka effekterna respektive artefakt och utgångspunkt har på spelarens 

beslut. Spelarens uppfattning relaterad till konsekvenserna av deras beslut i respektive 

artefakt är även viktig då den potentiellt kan påverka spelarens framtida beslut i liknande 

situationer vilket även tänktes över vid detta beslut. Det kommer att underlätta intervjun som 

ska reda ut problemformuleringen då spelarna tydligt kan relatera frågeställningarna till de 

situationer de tog sina beslut i och dess konsekvenser.     

Anledningen till att de moraliska dilemman i artefakterna presenterar informationen till 

spelaren genom att konkret säga vad som kommer att hända (se Figur 4), beroende på det val 

de tar i artefakten där spelaren har omfattande karaktärsinformation och information om 

beslutens direkta konsekvenser, beror på ett flertal faktorer. I början av artefakternas 

planering och initiala utformning övervägdes olika alternativ till hur informationen skulle 

presenteras för spelaren i de relevanta besluten och specifikt i artefakten med omfattande 

karaktärsinformation och beslutens direkta konsekvenser. Alternativ såsom att låta NPC 

karaktärerna reflektera över vad konsekvenserna av besluten skulle bli eller låta 

spelarkaraktären föra en inre monolog vilken skulle förse spelaren med den definierade 

mängden information vid besluten övervägdes. Dessa alternativ valdes dock bort i slutänden 

på grund av att de möjligen inte skulle vara lika tydliga i förmedlingen av beslutens 

konsekvenser till spelaren. Om informationen spelaren skulle få vid besluten i den relevanta 

artefakten presenterades i formen av vad karaktärer i spelet trodde skulle ske vid respektive 

beslut, skulle det inte framgå lika tydligt vad konsekvenserna av respektive alternativ skulle 

vara gentemot att explicit säga det till spelaren direkt genom att tydligt beskriva 

konsekvenserna. Då studien söker att besvara hur spelarens beslutsprocess påverkas när den 

har tydlig information om beslutens direkta konsekvenser och omfattande 

karaktärsinformation, ansågs därför alternativet att tydligt beskriva för spelarens beslutens 

konsekvenser som det bättre alternativet och valdes. 

Att justera mängden information tillgänglig för spelaren vid de prohibition dilemman de 

bemötte mellan versionerna av artefakterna var en relativt simpel process. Berättelsen skrevs 

i sin första version med omfattande karaktärsinformation och fullständig information om 

beslutens direkta konsekvenser utifrån problemformuleringens beskrivning. Denna version 

användes då till den ena artefakten. Stort fokus lades på att ge spelaren omfattande 

karaktärsinformation och tydlig information om beslutens direkta konsekvenser i enlighet 

med problemformuleringens definition. Detta för att säkerställa artefaktens pålitlighet i att 
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undersöka problemformuleringen och generera tillförlitliga resultat. Till den andra artefakten 

modifierades noderna som innehöll de prohibition dilemman spelaren ställs inför. I dessa togs 

informationen om beslutens direkta konsekvenser bort och skrevs om så att de inte gav 

spelaren omfattande karaktärsinformation likt problemformuleringen beskriver. Förutom 

dessa ändringar i de specifika noderna är båda versionerna av berättelsen samt spelet exakt 

lika. Det var ett av målen som sattes ut för artefakterna för att, likt i ovan beskrivna stycken, 

minska risken för eventuella utomstående faktorer vilka skulle kunna påverka studiens 

resultat. Då respektive artefakt tydligt följer en av problemformuleringens definierade 

utgångspunkter, utifrån mängden tillgänglig information för spelaren vid dess beslut och 

integrerar in dem i berättelsen, lägger de en bra grund för att undersöka 

problemformuleringen. Utifrån denna ståndpunkt utgör artefakterna en bra basis för att 

bedriva undersökningen och gör att intervjun kan genomföras på liknande sett oavsett vilken 

artefakt de testar. Skillnaderna i mängden tillgänglig information för spelaren vid 

artefakternas moraliska dilemman enligt problemformuleringen exemplifieras och illustreras 

i Figur 3 och Figur 4 nedan. 

 

Figur 3. Artefakt utan omfattande karaktärsinformation och utan tydlig information om beslutens direkta 
konsekvenser. 
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Figur 4. Artefakt med omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser. 

Då intervjun fokuserar på att reda ut hur och varför spelaren tog sina beslut i respektive 

artefakt samt utreda hur mängden information tillgänglig påverkade denna process, utgör 

likheterna av artefakterna en viktig faktor då det underlättar att särskilja resultaten mellan 

respektive spel. De gör att det kommer att bli lättare att identifiera hur respektive utgångpunkt 

påverkar spelaren och sedan jämföra dem mellan artefakterna.  Då spelaren även får uppleva 

resultaten av vad deras handlingar medför på längre sikt i spelets epiloger i respektive artefakt, 

kan även respektive metods användande i spel och hur det mottags av spelaren undersökas 

och se om det har en effekt på spelarens beslutsprocess i de beslut problemformuleringen 

definierar. Med detta i åtanke kan artefakterna anses att på en pålitlig nivå användas för att 

undersöka problemformuleringen. För att säkerställa detta kommer likt ovan även nämnt, en 

pilotstudie genomföras innan insamlingen av resultat startar.   
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Resultatinhämtning 
Studien som gjordes för att undersöka problemformulering bestod av två delar, en testsektion 

samt en intervjusektion. Testpersonerna fick först spela igenom en av artefakterna, den med 

omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser eller 

den som saknade det, och sedan delta i en semi-strukturerad intervju. Intervjun fokuserade 

på att identifiera den effekt mängden tillgänglig information hade på spelarens beslutsprocess 

i moraliska dilemman. Totalt intervjuades tio personer, fem om respektive artefakt. 

Deltagarna i undersökningen bestod av nio män och en kvinna. 

För att minska de potentiella felkällorna vilka skulle kunna påverka resultaten valdes metoden 

att endast låta en grupp testa en artefakt var. Motivationerna bakom detta beslut var att om 

varje deltagare fick testa båda artefakterna skulle deras spelupplevelse påverkas av deras 

erfarenheter från respektive artefakt. Det skulle i sin tur kunna komma att påverka spelarnas 

beslutsprocess beroende på spelordningen de testade artefakterna i samt den förändrade 

bilden av spelet och besluten de skulle få genom att spela spelet två gånger. T.ex. att de efter 

att de spelat artefakten på ett sätt sedan under den andra spelomgången tog andra beslut eller 

agerade annorlunda för att de ville se vad som skulle hända, även om de inte skulle agerat så 

om de endast testat en artefakt. Att låta en grupp spelare endast testa en artefakt motverkade 

dessa typer av problem och gjorde så att resultaten som inhämtades inte hade dessa 

potentiella felkällor. Det erbjöd ett säkrare alternativ till att undersöka problemformuleringen 

vilket ledde till att det valdes framför andra valmöjligheter. 

Undersökningen gjordes i ett avskilt rum med endast testdeltagaren och testledaren 

närvarande. Speltiden på artefakterna deltagarna fick spela var cirka 10 minuter och den semi-

strukturerade intervjun tog ungefär mellan 10–25 minuter. Totalt sett tog undersökning 

ungefär 30–40 minuter per testperson. Testpersonerna blev inte informerade om vad 

undersökningen syftade att utreda innan de spelade artefakten, utan blev informerade efter 

att de spelat färdigt artefakten vid starten av intervjun. Detta för att inte påverka hur de 

spelade spelet och på så sätt influera resultaten som inhämtades. De kunde då spela artefakten 

utan att ha dess syfte i åtanke, även om de kanske hade en idé om vad det var, vilket då leder 

till en bättre basis för inhämtningen av resultat och senare analysen av deras beslutsprocess 

och informationens effekt på den. Appliceringen av spelarnas värderingar och strategier är då 

mer representativ av hur de skulle se ut i vanliga fall i liknande situationer, samt hur de 

bemöter och använder moralitet i de moraliska dilemman de ställs inför i artefakterna. 

Testdeltagarna blev tydligt informerade innan de startade att deras deltagande i studien skulle 

vara konfidentiellt men att de resultat som inhämtades från undersökningen skulle publiceras. 

De blev även informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien utan 

några konsekvenser eller besvär. Innan intervjun startade blev de tillfrågade om de tillät att 

intervjun audio inspelades där de hade möjlighet att neka, detta hände dock inte under något 

av testerna.  

I efterkommande sektioner kommer deltagarna få kodnamn för att skydda deras identitet. I 

kombinationen MA #1 som exempel, hänvisar den första bokstaven till könet på testpersonen, 

där M betyder man och K betyder kvinna. Den andra bokstaven beskriver vilken av 

artefakterna testpersonen var med och testade. A står för artefakten som saknar omfattande 
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karaktärsinformation och information beslutens direkta konsekvenser medan B står för den 

med omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser. 

#1 är identifikationen för vilken av testdeltagarna som rapporten hänvisar till.  

❖ Studiedeltagarnas demografi 

o MA #1 

▪ Spelvana: 10–15 h/vecka 

▪ Ålder: 25 år 

▪ Kön: Man 

o MA #2 

▪ Spelvana: 4–8 h/vecka 

▪ Ålder: 20 år  

▪ Kön: Man 

o MA #3 

▪ Spelvana: 8 h/vecka 

▪ Ålder: 21 år 

▪ Kön: Man 

o MA #4 

▪ Spelvana: 20–30 h/vecka 

▪ Ålder: 21 år 

▪ Kön: Man 

o KA #5 

▪ Spelvana: 5 h/vecka 

▪ Ålder: 20 år 

▪ Kön: Kvinna 

o MA #6 

▪ Spelvana: 20 h/vecka 

▪ Ålder: 22 år 

▪ Kön: Man 

o MA #7 

▪ Spelvana: 20 h/vecka 

▪ Ålder: 22 år 

▪ Kön: Man 

o MA #8 

▪ Spelvana: 15 h/vecka 

▪ Ålder: 21 år 

▪ Kön: Man 

o MA #9 

▪ Spelvana: 10 h/vecka 

▪ Ålder: 22 år 

▪ Kön: Man 

o MA #10 

▪ Spelvana: 15–20 h/vecka 

▪ Ålder: 21 år 

▪ Kön: Man 

Av de tio deltagarna i studien spelade MA #1, MA #2, MA #3, MA #4 och KA #1 artefakten 

utan omfattande karaktärsinformation och utan information om beslutens direkta 

konsekvensers, medan MB #6, MB #7, MB #8, MB #9 samt MB #10 spelade artefakten med 

omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser. Då 
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intervjun var semi-strukturerad utgick den från ett antal överhängande frågor och sedan 

utnyttjade mycket uppföljningsfrågor för att undersöka problemformuleringen. Det gjorde att 

alla deltagarna inte hade en exakt likadan intervju. De utgick från samma övergripande frågor 

men följde de inriktningar diskussionen tog beroende på studiedeltagarnas svar för att besvara 

frågeställningen. 

5.1.2 Begreppsförklaring Resultat 

Utifrån intervjuerna framkom två begrepp vilka kommer att vara centrala för att redovisa 

resultatet. Det är strategisk och moralisk reflektion. Moralisk reflektion är ett 

samlingsbegrepp använt av spelarna för att beskriva att de reflekterade över moraliteten av 

ett val eller handling från ett etiskt perspektiv. Det gällde hur spelarna resonerade med 

utgångspunkt på värderingar utanför spelvärlden. T.ex. vilket av alternativen som är det på en 

moraliskt grund mest korrekta i beslutet att antingen döda en nära vän själv eller låta 5 andra 

personer dö i hennes ställe.  

Med strategisk reflektion menade de att de reflekterade över beslutens potentiella för- 

respektive nackdelar utifrån beslutens konsekvenser. Strategisk reflektion avser hur de 

bedömde att deras karaktär i spelet skulle påverkas. T.ex. om det var mer fördelaktig att döda 

den nära vännen och låta de andra fem personerna dö utifrån effekterna det skulle medföra 

eller tvärtom. De reflekterade över vilket val som gav det optimala resultatet utefter deras 

valda strategi och dess påverkan på spelarkaraktären.  

5.2 Resultat Artefakt A 

5.2.1 Reflektion kring besluten 

En tydlig faktor som var genomgående för alla testpersoner för artefakt A var att de, beroende 

på att de fick en så liten mängd information om beslutens konsekvenser, själva reflekterade 

mycket över beslutens konsekvenser samt situationerna de befann sig i. Då de inte hade 

fullständig information om konsekvenserna och situationerna i vilka de tog besluten, 

reflekterade de istället själva över vad de potentiella utkomsterna av respektive val kunde vara 

utifrån den information som fanns tillgänglig. Det fick dem även att reflektera mycket över 

den aktuella situationen de befann sig i för att försöka fylla i de tomrum som bristen på 

information skapade. Det var dessa reflektioner och hypoteser om vad situationen och valen 

sedan skulle leda till vilka lade grunden för de val spelaren tog i besluten. 

En intressant aspekt som uppkom var dock vilken typ av reflektion spelarna applicerade vid 

besluten. MA #1 och KA #5 reflekterade över besluten på en primärt strategisk nivå, där 

fokusen låg på att försöka identifiera vad dess potentiella direkta konsekvenser skulle vara 

samt dess potentiella långvariga konsekvenser. MA #1 och KA #5 reflekterade dock även över 

de moraliska aspekterna och konsekvenserna av besluten, detta skedde dock på en betydligt 

mindre nivå. MA #2, MA #3 samt MA #4 reflekterade över besluten och situationerna de togs 

i på en mer jämnfördelad basis. De reflekterade över besluten både på en strategisk nivå men 

lade lika stort fokus på att reflektera valen utifrån en moralisk basis.     

Från vilket perspektiv spelarna reflekterade över besluten och baserade deras strategiska och 

moraliska reflektion skiljde sig även mellan deltagarna. MA #2 utgick ifrån sin roll som regent 

när han reflekterade över besluten och försökte härleda vilka konsekvenser och val som skulle 

vara fördelaktig utifrån den positionen. MA #3 utgick progressivt mer ju längre in i spelet han 

kom från spelarkaraktärens roll i hans reflektioner kring besluten och situationerna han 

ställdes inför. MA #1, MA#4 och KA #5 skiftade mer i hur de reflekterade över situationerna. 
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De utgick delvis från dess roll som regent och reflekterade över besluten från det perspektivet. 

Dock reflekterade de även över besluten och situationerna från sitt eget perspektiv, 

kombinerandes båda perspektiven vid besluten de ställdes inför. Det som är tydligt utifrån 

detta är att alla deltagare reflekterade över konsekvenserna av valen de tog, även om det 

skiljde mellan spelarna om hur de prioriterade de strategiska och moraliska 

utgångspunkterna. 

5.2.2 Beslutsprocessen 

Effekterna avsaknaden av omfattande karaktärsinformation och information om beslutens 

direkta konsekvenser hade på spelarnas beslutprocess skiftade en del mellan deltagarna i 

studien. Något som dock tydligt framkom var att spelaren när den ställdes inför ett av 

artefaktens moraliska dilemman, först reflekterade över situationen och beslutet de stod inför. 

Sedan skapade de en hypotes om vad respektive beslut skulle leda till för direkta konsekvenser 

som de sedan använde som basis för det beslut de tog. De använda denna hypotes av 

konsekvenserna för att motivera, rationalisera och rättfärdiga sina beslut.  

Genomgående för alla testare av artefakt A var att en essentiell del av deras beslutsprocess var 

att jämföra de potentiella konsekvenserna av respektive beslut utifrån den tillgängliga 

informationen. De använde dem för att utröna respektive vals fördelar respektive nackdelar 

gentemot varandra, både på en strategisk och moralisk nivå. Det skiljde dock mellan 

studiedeltagarna hur de använde denna process för att välja det beslut de skulle ta.  

MA #4 använde denna process för att i alla val utvärdera vad som var det optimala strategiska 

beslutet efter hans egen skapade strategi. Han tog besluten som han trodde var bäst utifrån 

rollen som regent för Kaloria, inte de som han själv ville ta på en emotionell och moralisk 

basis. Detta för att uppnå det mål han utgick efter då artefakten inte direkt beskriver det för 

spelaren. Då han inte hade tillgång till mycket information ansåg han att det är bättre att ta 

det säkra beslutet som har en större chans att lyckas med en potentiellt mindre utdelning, än 

ett val med potentiell stor utdelning men som har en liten chans att lyckas. Även om han vid 

vissa beslut kände att han ville ta ett beslut därför att det kändes emotionellt eller moraliskt 

rätt, valde han ändå alltid vad han trodde i slutänden var det strategiskt optimala beslutet. 

Den begränsade informationen ledde till att han alltid tog de ”säkra” besluten före de osäkra, 

det minst riskfyllda alternativet. Han beskrev även tydligt i intervjun att han klev in i rollen 

som regent för landet och utgick ifrån positionen som regent när han tog besluten. Utifrån 

detta hade han en väldigt rationell inställning till de beslut han tog. Han applicerade därför 

inte sina egna moraliska värderingar i de moraliska dilemman han ställdes inför. Han föll dock 

tillbaka på tidigare erfarenheter från andra spel, medieformer samt livserfarenheter och 

använde det som grund när han försökte härleda vad konsekvenserna av sina beslut skulle 

vara samt när han satte upp sin överhängande strategi. Han beskrev även att de i vissa fall 

påverkade de beslut han tog då hans bild av vad en ledare borde göra i en specifik situation 

byggde på dessa erfarenheter. Ett bra exempel på det var hans motivation att inte byta 

rebelledaren i det sista beslutet mot en vän därför att en ledare ”…don’t negotiate with 

terrorists”, taget från USA:s policy i frågan enligt honom. Det påverkade hans bild av vad en 

ledare borde göra och utifrån den bilden tog han det optimala strategiska beslutet i de 

moraliska valen för hans överhängande strategi.  

MA #1 var tydlig under intervjun att de val han tog i de flesta fall byggde på en jämförelse av 

respektive vals potentiella konsekvenser, både direkta och långtgående, där han tog val som 

enligt honom var det mest fördelaktiga. Det var pragmatiskt baserade val, vad var optimalt 

utifrån den aktuella situationen och vad han trodde skulle leda till de bästa konsekvenserna 
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och förutsättningarna längre fram i spelet. Denna beslutsprocess framkom främst i beslut 

vilka hade en global påverkan. Vid val han trodde skulle ha globala konsekvenser tog han 

besluten för att uppnå sin globala strategi baserat på den information som fanns tillgänglig. 

Detta mönster bröts dock i enstaka i fall där valet istället baserades på vad som kändes rätt, 

på en emotionell basis. Detta hände när MA #1 gillade en karaktär eller han tidigare gjort 

beslut vilka hade en direkt påverkan på förutsättningar för det aktuella beslutet och ville 

fullfölja en strategi, även om det kanske inte var det optimala beslutet. Vid lokala moraliska 

val vilka MA #1 inte direkt kunde koppla till globala konsekvenser, tog han beslutet utifrån 

den aktuella situationen och lokala förutsättningarna. Inte mot en specifik strategi. Han tog 

besluten antingen helt på en strategisk basis eller helt på en emotionell basis. Han applicerade 

sina egna värderingar i dessa lokala beslut, men utgick ifrån rollen som regent när han tog 

beslut vilka han trodde skulle få stora konsekvenser vilka påverkade ett stort antal ”personer” 

i spelets länder. I de strategiskt baserade besluten rationaliserade han även sina handlingar 

utifrån den roll som han spelade i artefakten.  

MA #2 baserade sina val i spelet på sina egna värderingar tillsammans med hans tidigare 

erfarenheter i andra medieformer och verkligheten. Han integrerade dessa erfarenheter av 

hur andra har agerat i liknande situationer och sammanförde dem med vad han själv ansåg 

vara det rätta valet utifrån hans egna moraliska värdegrund. Han utgick ifrån rollen som 

regent vid sina beslut och vad han ansåg var rätt val utifrån den positionen om han själv skulle 

suttit i den rollen. Han försökte likt de andra testpersonerna för artefakt A härleda vad de 

potentiella konsekvenserna för respektive skulle bli, och använde det som grund att basera sitt 

beslut på. MA #2 tog sina beslut baserat på sina egna värderingar och vad han ansåg var det 

rätta valet utifrån dem. Det ledde dock till att han i enstaka beslut kom till en situation där 

han efter hans egna värderingar borde välja alternativ A men han känner emotionellt att han 

vill ta alternativ B. Ett sådant beslut var om han skulle stanna och slåss för att försöka rädda 

Keira eller döda henne och försöka fly för att rädda resten av gruppen. I dessa fall valde han 

att gå på det som han kände emotionellt att han ville göra och inte det som han efter hans egna 

värderingar ansåg var det moraliskt rätta. Han hade en översiktlig strategi han jobbade emot 

vilket var att rädda så många personer i rikena som möjligt, men i dessa typer av val tog han 

besluten efter vad som kändes emotionellt som det rätta beslutet i den specifika situationen. 

Det gjorde att MA #2 tog besluten i många fall på en lokal nivå även om han hade ett 

överhängande mål han ville uppnå. 

MA #3 utgick i besluten efter vad han själv skulle gjort om han hamnade i de specifika 

situationerna artefakten ställde honom inför. Han reflekterad över besluten i form av 

respektive vals potentiella konsekvenser på både en strategisk och moralisk basis, och 

använde detta som grund för att ta sina beslut. Han utgick dock när han försökte härleda 

konsekvenserna av besluten utifrån ”(the) best case scenario”, den potentiellt mest 

fördelaktiga utkomsten respektive val skulle kunna leda till. MA #3 sade dock att på grund av 

den begränsade mängden information artefakten gav spelaren, att det var lättare att välja det 

beslut som emotionellt kändes rätt att göra. Att det minskade de strategiska motiveringarna 

bakom besluten. Han hade en överhängande strategi han arbetade emot i artefakten vilket var 

att rädda så många som möjligt. Han försökte följa den genom att skapa sig en bild av vad de 

överhängande konsekvenser av respektive beslut kommer att vara och använder det för att 

följa den globala strategin. Detta gjorde att besluten som togs på en lokal nivå hade den globala 

strategin i åtanke när de togs. I slutändan valde dock MA #3 det beslut den kände var rätt på 

emotionella, moraliska, strategiska eller en sammankoppling av dessa grunder för den 

specifika situationen.  
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KA #5 reflekterade över besluten framförallt på en strategisk basis utifrån ståndpunkten vad 

kommer det leda till och hur kommer det att påverka spelvärlden både på den lokala och 

globala nivån. Hon försökte tänka steget längre, förbi de lokala konsekvenserna till de globala 

effekterna besluten kunde ha. Det ledde till att hon började reflektera mer över hur situationen 

runtomkring henne bör se ut, utifrån den information som finns tillgängliga, och skapar sig 

på så sätt en bättre bild över situationen i helhet och inte bara de specifika 

beslutssituationerna. Hon reflekterade dock inte så mycket över moraliteten av sina 

handlingar. Det var utgångspunkten för reflektionen som hon gjorde vid valen där hon 

jämförde de potentiella konsekvenserna av varje beslut mot varandra. Hon hade en global 

strategi hon arbetade emot i dessa beslut, men i val som hade en stark emotionell koppling till 

henne personligen gjorde hon dock besluten efter vad som kändes rätt för henne i det unika 

valet och inte efter den globala strategin. I beslut där hon inte kunde härleda vad som skulle 

hända beroende på det val hon gjorde föll hon tillbaka på vad som moraliskt kändes rätt och 

valde det alternativet. Hon tyckte att det var svårt att ta tuffa beslut då man inte vet om det 

kommer att leda till någonting positivt, därför var det lättare att i de situationerna gå utefter 

vad som för henne kändes emotionellt som det rätta valet i den situationen. Om hon visste om 

vad besluten skulle leda till skulle det vara lättare att ta tuffare beslut då hon i så fall hade 

vetskapen om att det skulle leda till någonting positivt senare. I besluten där hon tydligt kunde 

härleda de potentiella konsekvenserna av valen, var det lättare att förbise vad som kändes 

moraliskt rätt i förespråk för vad som strategiskt var det mest fördelaktig utfallet. Det var 

lättare att rationalisera och rättfärdiga sina val i dessa beslut. Positionen som regent hon klev 

in i påverkade även hennes beslut då hon kände att hon måste spela en roll och att hon då 

hade ansvar för människorna i den fiktiva världen. När hon tog beslut där hon kunde härleda 

konsekvenserna av besluten utgick hon mer från positionen som regent och tog beslut utifrån 

dennes perspektiv och den globala strategin. Om hon inte tydligt kunde härleda de potentiella 

konsekvenserna av besluten utgick hon ifrån vad hon själv kände var det rätta valet. 

5.3 Resultat Artefakt B 

5.3.1 Reflektion kring besluten 

I Artefakt B där spelarna hade tillgång till omfattande karaktärsinformation och information 

om beslutens direkta konsekvenser, centrerade reflektionsprocessen för de flesta deltagarna i 

studien kring besluten att värdera fördelarna respektive nackdelarna av respektive val. 

Generellt fokuserade de överlag mer på de strategiska aspekterna av besluten och vad de skulle 

leda till även om detta inte var fallet för alla testare. Det var tydligt att det förekom omfattande 

reflektioner över beslutens konsekvenser i denna artefakt också hos spelarna när de ställdes 

inför spelets prohibition dilemman. 

MB #10 Reflekterade över valen både på en moralisk och strategisk nivå, definierade i sektion 

5.1.2, det var så han avgjorde om de strategiska konsekvenserna av ett beslut trumfade de 

moraliska. Dock fokuserade han mer på de strategiska effekterna besluten skulle ha, både de 

direkta konsekvenserna men även hur det skulle påverka spelvärlden och framtida beslut. MB 

#9 reflekterade mer över de långsiktiga konsekvenserna då han redan hade information om 

de direkta konsekvenserna. Han försökte se hur de direkta konsekvenserna och besluten 

skulle påverka i längden och på en global nivå utifrån den information som var tillgänglig. Han 

reflekterade dock mindre över valen och dess konsekvenser än han skulle vid mindre 

information därför att han inte behövde försöka härleda vad besluten skulle leda till. Mb #8 

reflekterade över besluten utifrån perspektivet om hur de skulle påverka spelarkaraktären. 

Han reflekterade en del över valens konsekvenser och de beslut han stod inför på en personlig 
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nivå utifrån vad han själv skulle han göra i dessa situationer. Dock reflekterade han mest över 

hur respektive val skulle påverka riket, dess invånare och dess potentiella effekter på en global 

nivå för att försöka reda ut vilket val som var optimalt för rikenas invånare. MB #7 reflekterade 

över besluten och situationerna de presenterades i både på en strategisk och moralisk nivå i 

artefakten. Han skiftade dock progressivt under spelsessionen vilken av dessa han primärt 

fokuserade på vid besluten. Han reflekterade över besluten och konsekvenserna med 

moraliteten av handlingarna i fokus i början av artefakten. Han övergick senare till att 

överväga vilket beslut som var mest gynnsamt strategiskt då han insåg att båda valen i 

respektive prohibition dilemma var moraliskt inkorrekt att välja. MB #6 reflekterade över 

besluten och dess konsekvenser på både en strategisk och moralisk nivå i alla prohibition 

dilemman. Han använde sedan denna analys av situationen för att överväga om han ville välja 

mellan att ta det strategiskt optimala beslutet eller det han själv kände var det moraliskt rätta. 

Likt artefakt A så skiftade perspektivet mellan deltagarna utifrån vilket de reflekterade över 

de moraliska dilemman de ställdes inför. MB #10 Utgick ifrån vad han själv skulle göra i rollen 

som regent när han reflekterade över besluten och analyserade situationerna han ställdes 

inför. MB #6 reflekterade över situationerna från rollen som regenten och sedan endast utefter 

sina egna värderingar för att identifiera vad han kände var det bästa valet. MB #7 ansåg att 

det var lättare att utgå ifrån spelarkaraktärens perspektiv därför att man så tydligt kunde 

härleda konsekvenserna i spelvärlden utifrån karaktärens val. Han utgick ifrån 

spelarkaraktären perspektiv och övergick sedan att analysera situationen utifrån hans egna 

perspektiv av vad han skulle göra i den rollen. Mb #8 Reflekterade över de moraliska 

dilemman han bemötte utifrån rollen som regent för Kaloria i spelet. Han reflekterade även 

utifrån hans egna värderingar avskilt från rollen som regent för att finna vad han tyckte var 

det rätta beslutet efter hans egna uppfattningar av situationen. MB #9 reflekterade kring 

besluten och konsekvenserna helt utifrån spelarkaraktärens perspektiv.  

5.3.2 Beslutsprocessen 

Effekterna som innehavandet av omfattande karaktärsinformation och information om 

beslutens direkta konsekvenser hade på spelarnas beslut i prohibition dilemman skiftade 

mellan studiens deltagare. Konsekvent för alla testare av artefakt B var dock att de vägde 

konsekvenserna av respektive val mellan varandra på strategisk, moralisk eller på basis av 

dem båda för att bestämma vad de skulle välja. Genom denna process kom det beslut spelarna 

tog i de prohibition dilemman de bemötte i artefakten, ofta ner till det alternativ de övervägde 

skulle ha flest fördelar antingen på en strategisk eller moralisk basis. De använda denna 

övervägningsprocess för att motivera, rationalisera och rättfärdiga sina beslut. 

För MB #6 motiverades hans beslut av strategiska motiv, vilka vägdes mot varandra för att 

uppnå ett globalt mål. Han närmade sig besluten på en ytterst pragmatisk basis vilket var vad 

ger honom bäst resultat utifrån mitt mål. Då han hade information om respektive besluts 

direkta konsekvenser behövde han inte gissa sig till dem. Det ledde till att han istället jämförde 

dem mellan varandra och rationellt kunde välja det alternativ som gav mest tillbaka utifrån 

hans strategi. Han reflekterade över besluten och dess konsekvenser på både en strategisk och 

moralisk nivå och övervägde varje val på respektive basis. Dock valdes det strategiska 

alternativet över det moraliskt och emotionell föredragna när de situationerna uppstod, 

förutom vid ett beslut där han valde att rädda Kiera. Genom att veta konsekvenserna av 

besluten ansåg han att det var lättare att förbise det han kände var det rätta valet, i fördel för 

ett val som gav mer fördelaktiga resultat för hans globala strategi. Han ansåg att den mängden 

information artefakten ger spelaren vid dessa typer av moraliska dilemman, hjälpte honom 
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att spela utefter den strategi och det mål han hade. Han tyckte att det blev enklare att ta rätt 

beslut utefter sin strategi och spelstil. 

När MB #7 bemötte den här typen av prohibition dilemman med omfattande 

karaktärsinformation och information om besluten direkta konsekvenser, kände han sig 

säkrare i de beslut han tog. Han slapp att gissa vad konsekvenserna skulle bli och värderade 

istället respektive besluts konsekvenser mellan sig utifrån hans mål och strategi. Han gick 

ifrån processen att gissa sig vilket alternativ som är bäst till att välja emellan två tydligt 

definierade utkomster. Vid valen utgick han ifrån vad som var minst fel på en moralisk basis 

enligt hans egna värdegrund genom att värdera konsekvenserna av alternativen mellan sig, 

och valde sedan det som var minst fel utifrån det. Han drevs i beslutsprocessen av en moralisk 

grundtanke och utgick ifrån det när han tog sina beslut, de egna moraliska värderingarna hade 

en stor effekt på det val som gjordes. Han ansåg att det var lättare att applicera sina egna 

värderingar med så mycket information då man enklare kunde värdera varje val och dess 

konsekvenser utifrån sin egna värdegrund. Han tyckte även att när man skulle välja mellan 

två val i moraliska dilemman och får veta konsekvenserna, att det i vissa fall blev svårare att 

välja därför att du visste vad konsekvenserna av respektive val var. Det kändes som en starkare 

moralisk handling. Detta ledde till att han reflekterade mer över vad respektive handlingen 

kommer att resultera i för konsekvenser.  

MB #8 hade lätt att leva sig in i besluten så valen han tog baserades på en blandning av vad 

han trodde spelarkaraktären skulle ha gjort i ett beslut samt vad han själv skulle ha gjort i den 

positionen. Han utgick ifrån vad som var strategiskt optimala valet vid besluten för att uppnå 

den egna uppsatta strategin, vilket var att sammanföra rikena och få slut på striderna i spelet. 

Vid besluten drevs han då av ett väldigt pragmatiskt tillvägagångssätt där han vägde 

fördelarna och nackdelarna av respektive beslut utifrån sin strategi. Han tog sedan det valet 

som gav mest fördelar. Då han visste valens konsekvenser förbisågs till stor del emotionallitet 

i besluten i förmån för logiken. Detta påverkade hur han applicerade sina egna värderingar i 

besluten. Med denna mängd information tyckte han att det var lättare att rationalisera sina 

beslut och dess konsekvenser mot varandra och rättfärdiga sina beslut, även om det kändes 

eller är moraliskt fel. Han ansåg att om han inte hade så mycket information skulle det vara 

lättare att ta det valet som kändes rätt, men kanske inte var optimalt för hans strategi. Han 

tycker dock att man behöver en bra grund med information i dessa typer av beslut för att 

kunna ta bra beslut. Att man inte endast kan basera beslut på vad som känns rätt utan att man 

även behöver på en logisk grund kunna basera sina val utifrån tillgänglig information.  

 MB #9 utgick ifrån spelarkaraktärens perspektiv och tog besluten han fann skulle vara bäst 

för landet utifrån denna position och frångick vad han själv kände att han själv ville/skulle 

göra i den situationen. Det gjorde att han även lade konsekvenserna av besluten på 

spelarkaraktären och inte på sig själv. Han hade tankesättet att det som är ”rätt” att göra 

kanske inte alltid är det bästa alternativet strategiskt och därför behöver förbises för att uppnå 

bättre resultat på en global nivå. Han reflekterade mer över de långsiktiga konsekvenserna av 

besluten då han visste de direkta konsekvenserna. Han försökte se hur de direkta 

konsekvenserna och besluten skulle påverka spelvärlden och karaktärerna i längden och på en 

global nivå utifrån informationen som fanns tillgänglig vid besluten. MB #9 reflekterade dock 

generellt mindre över de beslut han tog än han skulle vid mindre information därför att han 

inte behövde försöka härleda de direkta konsekvenserna av besluten. Han grundade de beslut 

han tog med denna inställning utifrån vilket alternativ han fann hade de mest fördelaktiga 

utkomsterna efter sin egen strategi. Hans beslutsprocess med den tillgängliga mängden 

information enligt honom själv utgick mer från att jämföra beslutens för- respektive nackdelar 
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mot varandra än att reflektera över handlingarna i sig själv. Han tycker att ens egna 

värderingar, och appliceringen av dem i prohibition dilemman, inte spelar någon roll i dessa 

typer av beslut. Han ansåg att då inget av valen spelaren kan välja kommer att vara moraliskt 

rätt att göra, är det därför bättre att bemöta beslutet pragmatisk och ta det alternativ som ger 

de mest fördelaktiga utkomsterna. Han tyckte att det även kändes lättare att ta dessa typer av 

beslut i prohibition dilemman med omfattande karaktärsinformation och information om 

beslutens direkta konsekvenser då han visste vad det var som skulle hände vid respektive val. 

Han hade därför en väldigt strategisk och pragmatisk inställning till besluten i spelet på grund 

av den mängden information som fanns tillgänglig vid besluten.  

MB #10 skiftade mellan att ta ett beslut på moraliska/emotionella grunder samt strategiska 

grunder i artefakten. Vid varje prohibition dilemma jämförde han respektive vals 

konsekvenser mellan varandra och tog sedan beslut med det som grund. Han försökte ta det 

beslut han ansåg var moraliskt korrekt fram till den punkt där de strategiska fördelarna för ett 

beslut övervägde hans vilja att ta det moraliskt korrekta beslutet utifrån hans egna 

värderingar. Han tog besluten utifrån vad han själv skulle har gjort som regent i respektive 

beslut. Han reflekterade över valen både på en moralisk och strategisk nivå, det var så han 

avgjorde om de strategiska konsekvenserna av ett beslut trumfade de moraliska. Dock 

fokuserade han mer på de strategiska effekterna besluten skulle ha, både de direkta 

konsekvenserna men även hur det skulle påverka spelvärlden och framtida beslut. Hans första 

prioritet var att hålla så många av sina nära vänner vid liv. Han kunde dock inte ta beslut vilka 

skulle hålla dem vid liv om det ledde till att ett större antal personer istället dog. MB #10 ville 

som utgångspunkt alltid välja det som kände moraliskt rätt, men om det kostade för mycket 

utifrån de strategiska fördelarna ett annat val skulle medföra kunde han inte välja det 

moraliska alternativet. Han tog det val som kändes moraliskt rätt så länge han ansåg att 

konsekvenserna för beslutet var goda nog för att förbise de potentiella strategiska fördelarna 

av andra val. När han hade så mycket information om besluten kände han att de moraliska 

och strategiska alternativen vid ett beslut hade en kostnad på varandra. Att om han väljer det 

moraliska alternativet så kostar det på de strategiska fördelarna man kunde erhållit om man 

valt det strategiska alternativet, och vice versa. Genom att han hade så mycket information 

tillgänglig om respektive vals konsekvenser blev därför beslutsprocessen en jämförelse av 

respektive besluts effekter. Det ledde till att han tog varje beslut för sig själv. Han utgick ifrån 

de val han gjort tidigare och såg hur de hade påverkat berättelsen. Han använde sedan det 

som grund när han jämförde det aktuella beslutets konsekvenserna mellan varandra. Det blev 

en mer pragmatisk inställning till besluten där det slutgiltiga valet, även om spelaren slutligen 

tog det beslut som kändes moraliskt och emotionellt rätt, grundades in en strategisk reflektion 

över vilket beslut som skulle väljas. 

5.4 Analys 

Resultaten från denna studie visar på att tillgången till omfattande karaktärsinformation och 

information om beslutens direkta konsekvenser påverkar spelarens beslutsprocess. De skiljer 

sig i hur de påverkar spelaren i vissa aspekter vid besluten medan de i andra har en liknande 

effekt oavsett mängden information tillgänglig för spelaren. Det som tydligt framkom var dock 

att varje spelare blev påverkade och bemötte den artefakt de testade på olika sätt. Det finns 

dock tydliga överhängande tendenser mellan testpersonerna för hur respektive mängd 

information påverkade spelarna när de testade artefakterna. 

Det som tydligt framkom i beslutsprocessen när spelare testade artefakt A, där de inte hade 

omfattande karaktärsinformation eller information om beslutens direkta konsekvenser, var 
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att fler spelare var villiga att lita på och välja det de kända var emotionellt eller moraliskt rätt. 

I de fall där de inte kunde härleda konsekvenserna av besluten utifrån mängden tillgänglig 

information, byggde de istället sina beslut på vad kände var det rätta valet. Även om detta inte 

var fallet för alla då t.ex. MB #4 alltid valde det strategiska säkraste alternativet, tyckte den 

större delen av testpersonerna för artefakt A att det vid lite information var lättare att lita på 

vad som kändes rätt. Det var lättare för dem att välja det som kändes rätt när de inte vet vad 

konsekvenserna av deras beslut kommer att vara.  

Beslutsprocessen för testdeltagarna för artefakt A baserades dock fortfarande till stor del 

utifrån en strategisk grund. Överlag reflekterade testpersonerna i artefakt A en stor del över 

besluten på både en moralisk och strategisk nivå, även om det skiljde mellan testpersonerna 

hur mycket de fokuserade på respektive basis vilket beskrivs i sektion 5.2.1. När de inte hade 

tillgång till de direkta konsekvenserna av besluten eller omfattande karaktärsinformation, 

var de tvungna att själva reflektera över situationen de befann sig i och över beslutet de stod 

inför. Utifrån denna reflektion försökte de sedan härleda vad konsekvenserna av respektive 

val skulle bli vilket lade grunden för hur de valde i beslutet. Det blev en nödvändig process för 

att de skulle kunna överväga och bestämma vilket beslut de skulle ta i artefakt A. Det gav dem 

en möjlighet att jämföra alternativen utifrån deras potentiella konsekvenser de kunde härleda 

från den tillgängliga informationen, och bestämma sitt val i beslutet med det som grund.  I 

dessa fall där spelarna kunde härleda potentiella konsekvenser av besluten baserades ofta 

valen på en strategisk basis genom att väga de potentiella konsekvenserna av respektive val 

mellan varandra. Sedan valdes i de flesta fall det beslut vilken hade den mest fördelaktiga 

utkomster på antingen en strategisk eller moraliska grund. Beslutprocessen hos spelaren 

präglades därigenom i de tillfällen där de kunde härleda konsekvenserna av besluten, av en 

strategisk grund där jämförelsen av konsekvenserna stod i centrum för att avgöra vilket beslut 

som togs. I de fall där spelarna inte kunde härleda konsekvenserna av besluten föredrog de i 

de flesta fall att förlita sig på sina egna instinkter och välja det som kändes rätt. 

En anmärkningsvärd aspekt var att MA #2, MA #4 och KA #5 använde deras tidigare 

erfarenheter inom spel och den riktiga världen som utgångspunkt när de reflekterade över och 

tog sina val. De använde det som en grund för att reflektera över besluten och situationerna i 

spelet, samt att försöka härleda vad de skulle leda till för konsekvenser beroende på de val de 

tog. Det fungerade som ett hjälpmedel för dem genom att ge dem en referensgrund på vad 

som hänt i liknande situationer i andra spel, utifrån vilka de sedan kunde formulera sina egna 

teorier om de aktuella valen och situationerna. Detta förekom inte för de studiedeltagare vilka 

spelade artefakt B. Det tyder på att spelare när de inte har mycket tillgänglig information vid 

moraliska dilemman, faller tillbaka på egna erfarenheter för att härleda konsekvenserna av 

sina beslut samt att basera sina reflektioner och beslut på.    

I artefakt B där spelarna hade information om beslutens direkta konsekvenser och omfattande 

karaktärsinformation, präglades beslutprocessen av en pragmatisk jämförelse av respektive 

beslutsalternativ. Besluten baserades på det alternativ som hade den mest fördelaktiga 

utkomsten på antingen en strategisk eller en moralisk basis. Beslutprocessen blev därför en 

process där fördelarna och nackdelarna av respektive val ställdes mot varandra där spelaren i 

de allra flesta fall valde det strategiskt optimala valet. Detta förekom ofta även om de på en 

moralisk basis kände att ett annat alternativ var att föredra. Den ökade mängden information 

hjälpte dem att rationalisera att ta det strategiskt fördelaktiga alternativet före det de kände 

var det rätta. Det blev lättare att ta tuffare beslut som gick emot deras egna värderingar då de 

kunde avläsa fördelarna beslutet skulle medföra, och på så sätt förbise att de väljer emot vad 

spelaren känner emotionellt att de vill göra.  
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Appliceringen av spelarens egna värderingar kan även underlättas om spelaren har tillgång 

till omfattande karaktärsinformation och information om besluten direkta konsekvenser. 

Enligt MB #7 är det enklare att identifiera vilket beslut spelarens skall ta med grund i sina 

egna värderingar med mängden information funnen i artefakt B. Det var enklare att identifiera 

det alternativ som bäst överensstämde med spelarens egna värderingar och välja det vid 

besluten. De skiftande svaren i undersökningen tyder på att det både kan försvåra och förenkla 

appliceringen av spelarens moraliska värderingar då de kan jämföra och ta beslut vetandes 

dess utkomster. Det gör det lättare för spelare att rationalisera bort det de känner att de vill 

göra utifrån deras egna värderingar och rättfärdiga beslut vilka medför bättre utkomster på 

en strategisk basis. Dock kan det även leda till att spelaren enklare kan applicera sin egen 

värdegrund i beslutet då den kan värdera respektive utkomst utifrån dessa värderingar, och ta 

det val som bäst överensstämmer med dem. Hur omfattande karaktärsinformation och 

information om beslutens direkta konsekvenser påverkar spelarens beslut i prohibition 

dilemman, är därför starkt kopplad till vilken spelartyp det är som ställs inför beslutet. 

Spelartyp menas i fortgående delar av rapporten en typ av spelare vilken har en specifik 

inställning och intryck av spel samt spelsituationer vilket påverkar dess uppfattning och 

ageranden inom dem. Det finns inte bara en typ av spelare utan många olika typer vilka har 

olika inställningar, uppfattningar, preferenser och flertalet andra faktorer vilka påverkar deras 

agerande i spel. Termen spelartyper används därför i denna rapport för att beskriva och 

illustrera dessa skillnader mellan olika spelare.   

När spelarna hade tillgång till omfattande karaktärsinformation och information om 

beslutens direkta konsekvenser, centrerades deras reflektionsprocess runt att försöka härleda 

beslutens långsiktiga konsekvenser samt hur det skulle påverka spelvärlden på en större nivå. 

Spelarna reflekterade över det aktuella beslutet utifrån både en moralisk och strategisk grund 

likt testpersonerna i artefakt A. De hamnade dock ofta i att försöka härleda hur respektive val 

skulle komma att påverka den fiktiva spelvärlden genom dess långtgående konsekvenser och 

inte endast beslutens direkta konsekvenser. Då spelaren fick mycket information vid beslutet 

behövde de inte längre fokusera på att försöka härleda vad de direkta konsekvenserna av 

beslutet skulle bli, och skiftades sitt fokus på att istället försöka utröna dess långtgående 

effekter. Detta skifte kan ses som ett naturligt steg i reflektionsprocessen och representerar 

det, i många fall strategiska tankesättet, som överlag förespråkades i beslutsprocessen i 

artefakt B. Med mer information kunde de skapa sig en bättre bild av hur deras beslut skulle 

kunna komma att påverka spelvärlden och deras strategi. En slutsats att dra från detta är att 

spelare reflekterar över globala och fortgående effekter av beslut när de får veta dess direkta 

konsekvenser i prohibition dilemman.  

En intressant aspekt av resultaten är att oavsett vilken artefakt testdeltagarna spelade, utgick 

alla delvis vid sin reflektion och val i besluten utifrån den roll de hade i spelet eller karaktären 

de spelade. Det tyder på att mängden information tillgänglig för spelaren inte har en så stor 

påverkan på det perspektiv spelaren väljer att reflektera eller basera sina beslut utifrån. Även 

om det skiftade delvis mellan testdeltagarna, reflekterade alla spelare över besluten utifrån 

den roll de hade i spelet och tog besluten utefter vad antingen de själva eller spelkaraktären 

skulle ha gjort i den situationen. Om spelaren utgick från vad de själva skulle ha gjort i rollen 

som regent, vad en god regent generellt borde göra eller vad spelarkaraktären skulle ha tagit 

för val i ett beslut, skiftade mellan både deltagarna som testade artefakt A och B. Rollen 

spelaren placeras i inom spelets fiktiva värld påverkar därigenom deras beslutsprocess, 

oavsett om spelaren blir given omfattande karaktärsinformation och information om 

beslutens direkta konsekvenser eller inte i prohibition dilemman. Det tyder mer på att det är 

vilken typ av spelare det är som står inför prohibition dilemmat, än mängden tillgänglig 
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information, som avgör vilket perspektiv den baserar sitt val och sina reflektioner utifrån. Det 

stödjer slutsatsen att olika spelartyper påverkas olika av mängden tillgänglig information vid 

moraliska dilemman. 

Det är även värt att notera att oberoende om studiedeltagarna spelade artefakt A eller B, valde 

de i beslut där de var starkt emotionella investerade i valen att basera sina beslut på vad som 

kändes som det rätta beslutet även om det inte var det optimala beslutet. Det fanns ett 

undantag för detta vilket var MB #4 som alltid tog det strategiskt fördelaktiga beslutet. Detta 

tyder på att emotionell investering i besluten påverkar spelares beslutsprocess på liknande 

sätt oberoende mängden information tillgänglig vid beslutet. Det tyder även på att olika 

spelartyper påverkas olika av mängden tillgänglig information i prohibition dilemman. 

En tydlig aspekt som framkommit från resultaten av denna studie är att tillgången till 

omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser, har 

olika effekter på olika spelares beslutsprocess samt hur de reflekterar över de prohibition 

dilemman de ställs inför. Hur spelaren påverkades av den artefakt de testade berodde till stor 

del på vilken typ av spelare de var och hur de utifrån det bemöter prohibition dilemman i den 

form respektive artefakt presenterade dem. Resultaten mellan respektive studiedeltagare är 

därför unika även om genomgående tendenser mellan dem går att identifiera. För att verkligen 

få en tydlig bild över hur tillgången till eller avsaknaden av omfattande karaktärsinformation 

och information om beslutens direkta konsekvenser påverkar spelare, behöver en studie göras 

där det testas på definierade spelartyper. Det skulle erbjuda tydligare resultat om dess effekter 

på respektive spelartyps beslutsprocess. Det skulle även vara väldigt relevant för den 

kommersiella marknaden vilken ofta riktar sig mot specifika målgrupper när de skapar ett 

spel.       

Även om enhetliga svar inte kan etableras om hur mängden tillgänglig information påverkar 

spelares beslutsprocess i moraliska dilemman, kan ett antal indikationer identifieras vilka kan 

användas som basis vid designen av spel. För att få spelaren att förlita sig på sina egna 

erfarenheter och vad de känner emotionellt är det rätta beslutet, bör det moraliska dilemmat 

presenteras utan omfattande karaktärsinformation och beslutens direkta konsekvenser. Det 

kan få spelaren att basera sina val på känsla, vad de känner är det rätta valet, och frångå en 

strategisk beslutsprocess där valens konsekvenser värderas mot varandra som basis för 

besluten.  I val där spelaren är emotionellt kopplad till en karaktär eller situationen i allmänhet 

kommer den förmodligen oavsett mängden tillgänglig information, välja det alternativ som 

känns emotionellt rätt även om det kan vara moraliskt eller strategiskt fel. Spelarens 

applicering av sina egna värderingar i moraliska dilemman kan då påverkas av deras 

emotionella investering i spelet och få dem att välja strategiskt sämre beslut i förmån för vad 

de känner är det rätta valet emotionellt. Spelarna har även lättare att rationalisera moraliteten 

i sina beslut när de har omfattande karaktärsinformation och information om beslutens 

direkta konsekvenser. Genom att ta bort denna information indikerar resultaten i studien på 

att spelarna har svårare att ta tuffare beslut, beslut vilka går emot vad de känner är det rätta 

valet, därför att de inte kan se vad konsekvenserna av besluten kommer att vara. Mängden 

information tillgänglig för spelaren vid beslutet kan utifrån detta rimligen argumenteras 

påverka hur moraliskt eller omoraliskt en spelare agerar i moraliska dilemman. Mycket 

information gör det lättare för spelare att ta ett beslut de anser som omoraliskt om det leder 

till en bättre utkomst än andra alternativ. Med lite information vid besluten har spelarna 

svårare att ta beslut vilka går emot deras egna definition av moralitet och är mer benägna att 

följa den när de inte kan se fördelar med, enligt deras egna mening, ett mer omoraliskt 

alternativ. 
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5.5 Slutsatser 

Denna studie genererade data om att både tillgången till omfattande karaktärsinformation 

och information om beslutens direkta konsekvenser samt avsaknaden av det, hade en 

påverkan på spelarens beslutsprocess. Det är dock svårt att dra en tydligt genomgående 

slutsats som är representativ för alla testdeltagare av respektive artefakt. Detta då de flesta 

studiedeltagares beslutsprocess påverkades olika av artefakterna i deras prohibition 

dilemman, dock går det att finna genomgående trender mellan dem och de artefakter de testat 

vilka efterkommande slutsatser baseras på. 

En tydlig tendens när spelare ställdes inför prohibition dilemman utan omfattande 

karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser, var att de 

reflekterade över beslutet på både en moralisk och strategisk basis och försökte härleda dess 

konsekvenser utifrån informationen de hade tillgänglig. Det skilde sig dock mellan spelarna 

hur mycket det fokuserade på respektive basis. I de fall där spelarna kunde härleda 

konsekvenserna av besluten de stod inför baserades deras beslut oftast utifrån vad de fann var 

strategiskt rätt, och inte vad de kände att de emotionellt önskade att göra för val. I val där de 

inte kunde härleda beslutens konsekvenser med den tillgängliga informationen var de mer 

benägna att basera sina beslut utifrån vad de kände var det rätta valet. Det var lättare för 

spelarna att välja det alternativ de kände var rätt när de inte kunde förutse vad 

konsekvenserna av beslutet skulle bli. I beslut där de saknar omfattande 

karaktärsinformation och information om beslutens konsekvenser och där de inte kan 

härleda konsekvenserna av sina beslut, går spelaren ifrån en strategisk grund i 

beslutsprocessen och baserar istället besluten utifrån vad den känner är rätt utifrån deras egen 

värdegrund.  

Beslutsprocessen hos deltagarna vilka testade artefakten med omfattande 

karaktärsinformation samt information om besluten direkta konsekvenser, karaktäriserades 

av en strategiskt grundad beslutsprocess. När de har tillgång till de direkta konsekvenserna av 

respektive beslut grundas deras beslutsprocess på att jämföra respektive alternativs fördelar 

och nackdelar mot varandra, där de slutligen väljer det alternativ som har den mest 

fördelaktiga utkomsten. Detta kunde vara antingen från en moralisk ståndpunkt utifrån 

spelarens egna värderingar eller en strategisk ståndpunkt, dock valdes i de allra flesta fall det 

strategiskt optimala beslutet. Det tillät dem att jämföra respektive val mot deras strategi och 

välja de bästa besluten utefter det. Deltagarna hade även lättare att rationalisera bort vad de 

kände att de ville göra i fördel för bättre strategiska alternativ när de visste de direkta 

konsekvenserna av sina beslut. Det var även lättare för deltagarna att ta svårare moraliska 

beslut, som att döda en karaktär för att rädda flera andra, då de kunde rättfärdiga beslutet 

utifrån valens för- och nackdelar som fanns tillgängliga i besluten. När spelarna hade 

omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser 

reflekterade de över både de moraliska och strategiska effekterna av sina val. De fokuserade 

dock mest på att försöka härleda hur deras beslut skulle komma att långsiktigt påverka 

spelvärlden då de redan hade information om dess direkta konsekvenser. Detta ledde överlag 

till en mer pragmatisk inställning i deras beslutsprocess där det försökte hitta det optimala 

strategiska eller moraliska valet.  

Det som fick spelare att bryta mot mönstret att välja det strategiskt optimala beslutet när de 

hade eller kunde härleda de direkta konsekvenserna av besluten oberoende artefakten de 

spelade, var om de hade en stark emotionell koppling till beslutet. Vid dessa beslut valde 

spelarna i de allra flesta fall att försaka strategiska fördelar för att välja det de kände var det 

rätta beslutet.  
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En tydlig slutsats som framkommit från resultaten av denna studie är att tillgången till 

omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta konsekvenser, har 

olika effekter på olika spelarestypers beslutsprocess samt hur de reflekterar över de 

prohibition dilemman de ställs inför. Tydligare och mer värdefulla resultat för studiens syfte 

skulle bättre kunnat uppnås genom att identifiera olika spelartyper, och sedan jämföra hur 

tillgången till information påverkade respektive spelartyps beslutsprocess.    
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6 Avslutande diskussion 

Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka hur mängden tillgänglig information för spelaren vid 

narrativa prohibition dilemman påverkar deras beslutsprocess. Utgångspunkterna för studien 

kom från Miguel Sicart och José Zagals argument inom området. Zagal argumenterar för att 

en spelare i moraliska beslut bör ha tillgång till information om tidigare beslut och kunna 

härleda konsekvenserna av sina val för att få dem att reflektera över sina beslut, medan 

avsaknaden av dessa kan få dem att uppfatta besluten som moraliskt irrelevanta på grund av 

bristen av information (Zagal, 2009). Sicart argumenterar däremot att genom att inte förse 

spelaren med fullständig information om tidigare beslut och konsekvenserna av sina 

potentiella beslut i moraliska dilemman, måste spelaren kritiskt reflektera över situationen, 

effekterna av de möjliga besluten och dess konsekvenser (Sicart, Wicked Games: On the 

Design of Ethical Gameplay, 2010). Han argumenterar att för mycket information kan få 

moraliska dilemman att övergå till strategiska, beslut där spelaren istället snarare väljer det 

föredragna narrativa alternativet istället för att på en djupare nivå reflektera över 

konsekvenserna av sina val.  

Då det saknas en konsensus inom det akademiska fältet om hur mängden information 

tillgänglig för spelaren vid beslut påverkar deras beslutsprocess, samt en avsaknad av objektiv 

testning av de relevanta teorierna effekter på spelare, sökte denna studie att explorativt 

undersöka respektive ståndpunkt i frågan och objektivt testa dem. Detta ledde till 

frågeställningen för studien: Hur påverkar innehavandet av omfattande 

karaktärsinformation samt information om beslutens direkta konsekvenser, respektive 

avsaknaden av dessa typer av information, spelarens beslut i narrativa prohibition dilemman?   

För att besvara problemformuleringen skapades två narrativa spel vilka innehöll prohibition 

dilemman. De är exakt lika förutom att i den ena artefakten innehöll dess prohibition 

dilemman omfattande karaktärsinformation och information om beslutens direkta 

konsekvenser, medan den andra inte innehöll det. 5 testare fick spela respektive artefakt där 

de fick ta beslut i narrativa prohibition dilemman med eller utan den ovan beskrivna mängden 

information. De deltog sedan i en semistrukturerad intervju där effekterna av mängden 

tillgänglig information på beslutsprocessen utreddes och problemformuleringen söktes att 

utredas.  

Resultaten studien genererade var inte enhälliga mellan alla studiedeltagare som testade 

respektive artefakt men det fanns överhängande trender som kunde identifieras. När spelarna 

inte hade omfattande karaktärsinformation eller information om beslutens direkta 

konsekvenser, var beslutsprocessen grundad i om spelarna kunde härleda konsekvenserna av 

beslutet eller inte. I de fall där de kunde härleda konsekvenserna av besluten utifrån den 

information de hade byggde deras val på en strategisk jämförelse av beslutens potentiella 

konsekvenser där de valde det mest fördelaktiga alternativet. Om de inte kunde härleda 

konsekvenserna av besluten förlitade de sig på vad de kände var det rätta alternativet och 

beslutade därefter. Det var lättare för spelarna att välja det alternativ de kände var rätt när de 

inte kunde förutse vad konsekvenserna av beslutet skulle bli. När spelarna hade omfattande 

karaktärsinformation och information om beslutens konsekvenser, blev beslutprocessen en 

pragmatisk process där spelaren valde det optimala valet genom att jämföra alternativens 

konsekvenser mot varandra. Spelaren tog då det val som var ansåg var det mest fördelaktiga 

utefter deras egen strategi, oavsett om det var på en strategisk eller moralisk basis. Deltagarna 
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hade även lättare att rationalisera bort vad de kände att de ville göra i fördel för bättre 

strategiska alternativ när de visste de direkta konsekvenserna av sina beslut. När spelare var 

emotionellt investerade i beslutet valde de dock oftast efter vad de kände var det rätta valet, 

oavsett mängden tillgänglig information. Oavsett vilken av artefakterna studiedeltagarna 

testade reflekterade de över sina val på moraliska och strategiska värdegrunder, hur mycket 

de fokuserade på respektive skiljde dock från spelare till spelare. Något som även tydligt 

framkommit i studien är att tillgången och avsaknaden till omfattande karaktärsinformation 

och information om beslutens direkta konsekvenser påverkar olika spelartypers 

beslutsprocess på olika sätt.    

Diskussion 

Området problemformuleringen för denna studie söker att utreda är i dagsläget otroligt 

relevant. Trots att synen på moralitet inom spel har förändrats och utvecklats (Sicart, The 

Ethics of Computer Game, 2009, ss. 224-225), och interaktionen mellan spelarens 

värderingar och spelets mekanik i beslut blir bättre dokumenterat (Sicart, Game, Player, 

Ethics: A Virtue Ethics Approach to Computer Games, 2005), finns det fortfarande en 

avsaknad av studier på hur mängden information tillgänglig för spelaren i narrativa moraliska 

beslut påverkar dess val. Enligt Schulzke kan spelare kritiskt tänka igenom moralen av deras 

handlingar i spel, vilka är designade för att åberopa denna typ av respons, vilket lär dem 

praktisk klokhet som de sedan kan ta med sig från spelet ut i sitt vanliga liv (Schulzke, 2009). 

Det är därför viktigt att förstå hur designen av narrativa moraliska och etiska dilemman i spel 

påverkar spelarens beslut eftersom de kan ta med sig lärdomar från spelens moraliska 

dilemman ut i det verkliga livet. Det är därför viktigt att förstå hur designen av moraliska 

dilemman påverkar spelarens beslutsprocess och de moraliska och etiska erfarenheter den tar 

med sig från spelet. Att förstå hur mängden information tillgänglig för spelaren vid moraliska 

dilemman påverkar deras beslut, är därför ett nödvändigt steg för att täcka glappet av 

information i området som behöver att fyllas. Det framförallt essentiella som studien bidrar 

med är även att objektivt testa de ståndpunkter som den söker att utreda vilket saknas inom 

området i dagsläget.  

Studien har även en samhällelig nytta i form av att den genererar information vilken är 

relevant för spelutvecklare vilka skapar spel med moraliska och etiska inslag. Då spel kan förse 

spelare med ett utrymme att inte bara transformera spelvärlden men även sig själva, kan de 

användas för att utforska moraliska och etiska resonemang (Zagal, 2009). De kan därigenom 

göra det möjligt för spelare att lära sig vad det menas med att leva etiskt och hur de kan gå 

tillväga för att göra det (Zagal, 2009). Genom att då ge spelutvecklare mer information om 

hur utformningen av moraliska och etiska dilemman i spel uppfattas och påverkar spelaren, 

får de en bättre grund med information att utgå ifrån när de designar dessa aspekter i spelen. 

De kan göra mer informerade val i utformningen av moraliska dilemman för att uppnå 

specifika effekter på spelaren och för att utforma etiska upplevelser för spelaren att utforska.   

En aspekt som kan ha påverkat resultatens validitet för att ge en representativ bild av 

undersökningsområdet var att det endast var en kvinnlig deltagare i studien. Detta var ett 

resultat av att inga fler kvinnor kunde finnas inom tidsramen för resultatinhämtningen. Det 

kan leda till att resultaten denna rapport framkommer till är mer representativ för män än 

kvinnor utifrån problemformuleringens utifrån studiens undersökningsområde.  

Avsaknaden av en större mängd deltagare i studien limiterar dock dess värde inom området. 

Hur spelaren påverkades av den artefakt de testade berodde till stor del på vilken typ av 
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spelare de var och hur de utifrån det bemöter prohibition dilemman i den form respektive 

artefakt presenterade dem. För att till fullo förstå och för att verkligen få en tydlig bild över 

hur tillgången till eller avsaknaden av omfattande karaktärsinformation och information om 

beslutens direkta konsekvenser påverkar spelares beslutsprocess, skulle flera deltagare 

behövts och en tydlig identifiering av deras spelartyp göras för att kunna mäta effekterna på 

specifika målgrupper. Det skulle erbjuda tydligare resultat om hur respektive spelartyps 

beslutsprocess påverkas och mer omfattande besvara studiens problemformulering. Det göra 

studien mer relevant för den kommersiella marknaden där de riktar sig mot specifika 

målgrupper när de skapar ett spel. 

Det som även kan ha påverkat validiteten av resultaten från studien är att artefakterna inte 

integrerar mekaniska system vilka finns i kommersiella spel såsom the Witcher 3 (CD Projekt 

Red, 2015), i de narrativa besluten. Mekaniska system såsom att ge monetära belöningar för 

vissa beslutsalternativ i spelet eller ge för- eller nackdelar i form av föremål vilket kan 

förekomma i spel såsom The Witcher 3 (CD Projekt Red, 2015). Spel såsom the The Wicther 

3 integrerar i vissa fall narrativa och mekaniska konsekvenser i sina moraliska dilemman 

vilket denna studie gör på samma sätt. Därför blir de prohibition dilemman som spelarna 

bemöter i artefakterna inte alltid helt representativa för dilemman spelarna kan bemöta i vissa 

kommersiella spel där mekaniska och narrativa konsekvenser är mer integrerade med 

varandra. Det betyder att resultaten är representativa för rent narrativa prohibition 

dilemman, inte narrativa dilemman med integrerade mekaniska konsekvenser.  

Framtida arbete 

Som diskuterat i avsnitt 6.2 och 5.4 har studien inte genererat så omfattande eller tydliga 

resultat inom problemformuleringens ämnesområde som ursprungligen hoppats. En naturlig 

fortsättning på denna studie skulle vara en mer omfattande testgrupp där deltagarna får 

identifiera vilken spelartyp de är innan de testade artefakter. Detta skulle lägga en bättre basis 

för att undersöka hur respektive spelartyp påverkas av mängden tillgänglig information, därav 

skulle en större grupp testpersoner behövas vid en fortsatt undersökning. Det skulle även vara 

fördelaktigt vid eventuella fortsatta studier att ha en mer jämnfördelad könsfördelning för att 

möjliggöra identifieringen av potentiella skillnader dem emellan. Det skulle erbjuda tydligare 

och mer användbara resultat både för det vetenskapliga fältet men även för den kommersiella 

sektorn. 

Det skulle även vara intressant att fortsätta att studera problemformuleringens effekter på 

spelarens beslutsprocess i spel där narrativ och mekanik är integrerade i moraliska dilemman. 

I spel som The Witcher 3 (CD Projekt Red, 2015) och dylika spel är de moraliska dilemman 

ofta mekaniskt och narrativt integrerade och ger konsekvenser utifrån båda grunderna. En 

studie som undersöker effekterna information har på beslutsprocessen hos spelare med dessa 

förutsättningar i moraliska dilemman, skulle erbjuda en förmodligen bättre bild över 

ämnesområdet då det är mer representativt för relevanta spel inom studiens undersökta 

medium. Detta skulle dock kräva en betydligt mer omfattande artefakt eller artefakter för att 

på ett trovärdigt sätt undersöka dessa effekter. Det var en av anledningarna till att det inte 

valdes att undersökas i denna studie.  

Ytterligare ett intressant område att bygga vidare forskning inom är hur spel kan påverka 

spelarens etiska värderingar, beroende på hur den framför etiska och moraliska aspekter inom 

spel. Denna studie visar hur mängden information påverkar spelarens beslutsprocess, den 

undersöker dock inte vilka effekter det har på de etiska lärdomar spelaren tar med sig från 
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spelet likt beskrivet i avsnitt 6.2. Detta är ett otroligt intressant område som är värt att bedriva 

en djupare forskning inom och vilken har en samhällelig nytta då det ger en bättre förståelse 

för hur spel som medium påverkar spelare på en etisk grund. Att då koppla ihop studier vilka 

beskriver hur olika faktorer påverkar spelares beslutsprocess, och sedan hur dessa påverkar 

de etiska lärdomar spelare tar med sig från spel, är därför en spännande och naturlig 

progression att fortsätta ifrån denna studie. Det skulle ge en bättre basis för både utvecklingen 

av spel men även förse oss med en bättre förståelse för hur applikationen av etik och moralitet 

inom spel kan påverka spelaren.              
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Appendix A – Intervju för Artefakt A 
1. Vad är din allmänna uppfattning av besluten du ställdes för i spelets moraliska 

dilemman? 
a. Vad var din reaktion när du ställdes inför dem? 
b. Hur tycker du att det är att bemöta moraliska dilemman i spel med denna 

mängd information? 
c. Skulle din uppfattning av spelets moraliska dilemman ändrats om du haft mer 

information om dem och konsekvenserna av dess val?  
i. I så fall på vilket sätt? 

2. När du ställdes inför ett moraliskt dilemma, hur gick du tillväga för att bestämma ditt 
val? 

a. Vilka var de ledande orsakerna och bakomliggande faktorerna bakom dina 
val? 

b. Reflekterade du över dina val? 
i. I så fall på vilket sätt? 

3. Hur påverkades din beslutsprocess av mängden tillgänglig information om den 
aktuella situationen, I detta fall valens konsekvenser och tidigare beslut relaterade till 
den aktuella situationen? 

a. Skulle du valt annorlunda i något av dem om du haft mer information om 
situationen och valens konsekvenser?  

i. Varför? 
ii. Varför inte? 

b. Vilka effekter hade det på dig vid beslutet? 
c. Varför påverkade det ditt beslut? 
d. Varför påverkade det dig inte när du tog ditt beslut? 

4. Påverkades appliceringen av dina värderingar i besluten av din förståelse av den 
aktuella situationen? 

a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

5. Hade karaktären du spelade en inverkan på de beslut du tog? 
a. I så fall på vilket sätt? 

6. Ångrar du något av dina val i de moraliska dilemmana? 
a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 
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Appendix B – Intervju för Artefakt B 
1. Vad är din allmänna uppfattning av besluten du ställdes för i spelets moraliska 

dilemman? 
a. Vad var din reaktion när du ställdes inför dem? 
b. Hur tycker du att det är att bemöta moraliska dilemman i spel med denna 

mängd information? 
c. Skulle din uppfattning av spelets moraliska dilemman ändrats om du haft 

mindre information om dem och konsekvenserna av dess val?  
i. I så fall på vilket sätt? 

2. När du ställdes inför ett moraliskt dilemma, hur gick du tillväga för att bestämma ditt 
val? 

a. Vilka var de ledande orsakerna och bakomliggande faktorerna bakom dina 
val? 

b. Reflekterade du över dina val? 
i. I så fall på vilket sätt? 

3. Hur påverkades din beslutsprocess av mängden tillgänglig information om den 
aktuella situationen, I detta fall valens konsekvenser och tidigare beslut relaterade till 
den aktuella situationen? 

a. Skulle du valt annorlunda i något av dem om du haft mindre information om 
situationen och valens konsekvenser?  

i. Varför? 
ii. Varför inte? 

b. Vilka effekter hade det på dig vid beslutet? 
c. Varför påverkade det ditt beslut? 
d. Varför påverkade det dig inte när du tog ditt beslut? 

4. Påverkades appliceringen av dina värderingar i besluten av din förståelse av den 
aktuella situationen? 

a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

5. Hade karaktären du spelade en inverkan på de beslut du tog? 
a. I så fall på vilket sätt? 

6. Ångrar du något av dina val i de moraliska dilemmana? 
a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


