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Sammanfattning 
 

Studien i denna rapport undersöker huruvida en spelares inlevelse och engagemang kan 
påverkas av välutvecklad etisk inverkan i ett Dungeons & Dragons rollspel.  
Studien innefattar en kvalitativ undersökning och fokuserar på västerländska RPG-spel. 
Frågan undersöks genom att en grupp av måttligt erfarna RPG-spelare observeras och 
intervjuas i samband med att de spelar igenom en kort artefakt.  
Resultatet av undersökningen visar att genom att ge spelarna val kring deras 
spelarkaraktärers etiska värderingar leder till en mer positiv värdering av ett spel. Dessa val 
kommer från förbereda scenarion utformade med bakgrunder, välskrivna karaktärer och 
effektfulla konsekvenser för både spelet och narrativet, utformade utifrån tidigare 
spelstudier på vad ett ”etiskt spel” ska innehålla. Vid projektets slut kommer jag utreda att 
huruvida detta etik-orienterade spel hjälpt skapa inlevande och engagerande upplevelse för 
mina spelare.  

Nyckelord: Etik, spelare, engagemang, inlevelse, rollspel. 
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1 Introduktion 

 
Narrativa spel, även kallade storybaserade spel eller ”narrative-rich games” (Roth, Vorderer, 

Klimmt & Vermeulen 2010, s. 1) är en undergrupp av datorspel som fokuserar på en 
berättelse, och där ett av spelarens huvudsakliga mål är att ta del av ett narrativ (Carr, 
Buckingham, Burn & Schott 2014, s. 19). Exempel på sådana spel är Mass Effect (2007) och 
Dragon age: Origins (2009). Spel som inte innehåller ett narrativ, t ex abstrakta spel som 
Tetris (1984) faller inte under denna kategori (Mallon & Lynch 2014, s. 509). Storybaserade 
spel är inte en genre i sig utan en term som används inom genrer för att lyfta fram att ett 
spels narrativ har en central roll i spelupplevelsen. 
 
Den typ av spel som denna studie fokuserar på är dessa narrativa spel. Mer specifikt 
undersöker denna studie hur etiska val i storybaserade rollspel (Role Playing Games, RPG-
spel) samt konsekvenserna av dessa val, kan påverka spelupplevelsen.  
Att spela spel är att interagera med ett system som har skapats med avsikten att uppmuntra 
sina användare att utföra val samt handlingar för att nå vissa förbestämda mål på behagliga 
eller engagerande sätt. Som etiska varelser, måste vi vara intresserade av vad dessa 
handlingar och mål är och vad konsekvenserna är. Således, behöver vi förstå varför och hur 
datorspel är system utformade för interaktion, och hur den designen kan påverka vår 
moraliska karaktär som etiska spelare (Sicart 2009, s. 24). 
 
En studie av Sicart (2009) visar att om spelare presenteras med ett drivande narrativ som 
även erbjuder meningsfulla etiska val med distinkta märkbara konsekvenser och 
slutscenario bidrar detta inte enbart till en stark känsla av inlevelse, utan även en känsla av 
etisk påverkan som Sicart kallar ”Etical Agency” (Sicart 2009, s. 77) eller ”Etisk Agency” som 
jag framöver kommer att kalla det.  Engagemang lånas här in som en term ifrån studien 
Stimulating Psychological Attachments in Narrative Games: Engaging Players with Game 
Characters (Mallon & Lynch 2014, s. 509) och används för att beskriva de positiva känslor 
som uppstår vid spelandet av ett bra spel. Men vad händer när en spelare får ett 
uppenbarligen etiskt val som inte är stimulerande? 
 
Cameron Moore’s studie Making Moral Choices in Video Games (Moore, 2011, s. 74-76) 
stödjer Sicart’s argument, att narrativa spel, digitala eller ej, kan användas som etiska 
medier. Genom att ge spelaren valet mellan ”Gott och Ont” i ett spel ger designern en 
upplevelse med potentialen för inlevelse och engagemang. Han tar upp Mass Effect 2, som 
ett lyckat exempel, med dess meningsfulla val som påverkar spelar-karaktären såväl som 
spelvärlden. 
 
Efteråt tar han upp Fable 2 som ett misslyckat exempel. Moore (Moore, 2011, s. 75) kritiserar 
designen i Fable 2 för hur spelet gör spelarens moraliska val obetydligt för spelets gång samt 
slut. Vare sig spelaren väljer att vara vad spelet och designerna har definierat som ”god” eller 
”ond” slutar spelet detsamma -- antagonisten är besegrad och världen är räddad. Fable 2 
erbjuder sina spelare en bred mängd med intressanta val som påverkar spelkaraktärens 
utseende, många av dem moralisk i natur. Moore prisar dessa designval, men pekar ut att så 
länge dessa val saknar meningsfull inverkan på berättelsens gång, i synnerhet hur den slutar 
har spelet misslyckats som ett etiskt verk, en punkt delad av Sicart. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras de begrepp, verktyg och områden som berör studien. Målet är att 
läsaren ska få den bakgrund som krävs för att förstå arbetets syfte och hypotes samt ge en 
inblick i ämnets historik.  
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens val av genre, rollspel.  
 
Sedan bryts ner och förklaras närmare spelledare och spelare inom ett rollspel, deras 
betydelser, roller samt relation till varandra. Vidare beskrivs begreppet Etisk Agency, dess 
betydelse inom spel följt av innebörden av spelare samt spelledare som Etiska Agenter.  

2.1 Rollspel 

Det finns många olika typer av spel på marknaden idag och för att skilja dessa åt delas de 
upp i olika grupperingar, vilka kallas genrer. Dessa genrer är viktiga då de spelar en central 
roll i ett spels utformning, marknadsföring samt att de i hög grad påverkar de förväntningar 
spelare har på ett visst spel (Carr mfl. 2006, s. 18). Spelets egenskaper snarare än dess 
estetiska utformning är vad som placerar spel i en viss genre (Carr mfl. 2006, s. 21).  
Denna studie fokuserar på västerländska rollspel (RPG-spel) och tar därmed inte hänsyn till 
asiatiska/österländska RPG-spel. Värt att notera är dock att dessa utgör en stor del av genren 
som helhet och att dessa har egna traditioner som skiljer sig ifrån de västerländska (Kohler 
2005, s 83).  
 
Digitala rollspel har utvecklats ur denna typ av regelsystem och bibehåller många av de 
element som karakteriserade dessa (Carr mfl. 2006, s. 17; Waggoner 2009, s. 13). Följande är 
exempel på några av de element som Carr & Burn (2006) karakteriserar som genretypiska för 
ett RPG:  

- Spelaren har en fiktiv roll i narrativet.  
- Spelaren kan gå upp i nivå med sin karaktär.  
- Spelaren kan bli bättre och mer erfaren.  
- Spelaren kan skapa och utforma sina karaktärer.  
- Det finns val och utformningsmöjligheter kring den roll spelaren får.  
- Spelet centreras ofta kring uppdrag och långa narrativ där spelaren utforskar en fiktiv 

värld.  
- Spelet fokuserar på strategiskt tänkande och valmöjligheter istället för spelarens 

koordination och reaktionsförmåga.  
 
Denna lista av genretypiska kännetecken är indikativa och stämmer för många, men inte alla 
rollspel. Waggoner (2009, s. 13), Sheldon (2004, s. 338–341) och Murray (1997, s. 151–152) 
stödjer dock det innehåll som presenteras i listan och uttrycker i liknande termer att RPG-
spel handlar om att sätta sig in i en roll/karaktär och att utforska olika fiktiva världar och 
miljöer från den rollens perspektiv. De är alla också ense om att narrativet är drivande inom 
genren. Sheldon (2004, s. 340) uttrycker till och med att på grund att dessa egenskaper är 
RPG-spel perfekta för att förmedla berättelser. 
 
Aubrie Adams (Adams. 2013, s. 69) beskriver den grundläggande strukturen för ett rollspel, 
Dungeons & Dragons specifikt. Spelaren med den ledande rollen i gruppdynamiken kallas en 
Dungeon Master (DM), och det är hennes eller hans ansvar att skapa berättelser, struktur, 
verkställa regler och beskriva de handlingar spelarna utför. Även om DM vägleder berättelsen, 
utvecklingen och epilogen är spelet slutligen beroende på spelarnas kreativitet, istället för DM. 
Spelare möts i små grupper bestående av tre till åtta personer och arbetar under en ledande 
uppsättning regler för att utföra imaginära uppgifter. För att summera -- D&D är ett spel som 
förmedlar ett improviserat narrativ gestaltat av en grupp av spelare, genom deras interaktion 
med DM vars syfte är att vägleda och förbereda sagda narrativ. 
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I Role-Playing Games: The State of Knowledge (2009, s. 3) beskriver Markus Montola 
Rollspels sanna styrka. Dess stora potential att skapa mycket spelmaterial med begränsade 
resurser. Då rollspel är, som Montola beskriver dem, idiosynkratiska i form, och möjliggör en 
bred potential för utforskning med begränsade resurser, argumenterar jag för att rollspel 
besitter ett övertag över traditionella digitala spel. Ett spelföretag som ska skapa och utge ett 
nytt digitalt spel är begränsade av parametrar som tid, resurser och design-teamets kreativitet 
och förmåga att möta deadlines. Ofta leder detta till brister märkbara i den slutgiltiga 
produkten. Sicart beskriver och kritiserar ett antal exempel för hur dessa brister hindrar 
produkten från att erbjuda den optimala upplevelsen, Sicart (2009). 
Eftersom ett penna-och-papper rollspel inte är begränsat av pressen att skapa en produkt på 
samma sätt som ett spelföretag är, och bredden av möjligheter för utveckling av story, 
handlingar och karakterisering m.m är begränsade enbart av spelarnas och spelledarens 
föreställningsförmåga kan mycket av Sicart’s kritik lätt bemötas och åtgärdas. Ett argument 
som stöds av Montola.  
 
”Medan det finns tävlingsspel, skjutspel och strategispel som simulerar, alla aktiviteter och 
mer, är potentiellt möjliga i ett rollspel.” 
 
”Rollspelet fortsätter att utvecklas och mutera. Denna mångfald och omfattning pekar på 
varför rollspel är båda svårt att definiera i sig och svårt att inkludera i mer allmänna 
definitioner av spel. De kan väl vara ett gränsfall, inte vad gäller definition, men i termer av 
vad som är möjligt i ett spel. Flexibiliteten är öppen för spelmästare (DM) och spelare 
producerar en dynamik och oförutsägbarhet av resultatet rivaliserat av få andra former.” 

2.2 Spelledare 

Inom ett icke-digitalt rollspel likt Dungeons & Dragons 5th Edition (Wizards of the Coast, 
2014) som inte använder varken dator eller program, går det inte att ha ett spel utan en 
spelledare. (Copier mfl. Role-Playing Games: The State of Knowledge 2009 s. 2) Papper och 
penna RPG (PnP) är komplexa spel involverande flera deltagare att engagera sig i en aktivitet 
som sker delvis i den verkliga spelsituationen, delvis i deltagarnas fantasi. Papper och penna 
RPG innehåller i allmänhet ofta en tidigare nämnd funktion kallad spelmästare eller Dungeon-
Master (DM). En av de viktigaste aspekterna av dessa spel är att de utgör mycket rena exempel 
på interaktiva berättande system. De är nästan enbart berättande med att spelare och DM 
berättar berättelser för varandra om karaktärer och händelser inom ett gemensamt berättat 
narrativ inom ett ramverk av spelregler.  Ett faktum vilket har gjort Penna och Papper Rollspel 
till inspirationskällor i skapandet av digitala berättande system.  
 
Ett rollspels DM är associerad med en rad olika funktioner, med dock väsentlig variation i det 
specifika ansvaret. I PnPs, spelar DM vanligtvis en central roll som berättare. DM är normalt 
ansvariga för att hantera det övergripande strukturen av spelberättelsen och tar även kontroll 
över beteende och handlingar av de spelvärldsenheter och objekt som inte kontrolleras av 
spelarna. Kort sagt, DM fungerar som en drama-manager. De specifika detaljerna om hur DM 
opererar och fungerar i PnPs är dock långt ifrån väl understödda, vid varken den högre 
verksamhetsnivå eller i detaljerna av hanteringen i åtgärd-reaktions cykler. Den allmänna 
principen för DM-funktionalitet har diskuterats inom hobbyist-gemenskapen i årtionden och 
några modeller av viktiga aspekter har föreslagits, t.ex. om uppdelning av kontroll.  
 
Det har varit jämförelsevis mindre arbete gjort med fokus på utvecklingen av den gemensamt 
utformade narrativet där DM presenterar en situation som behöver lösas och spelarna genom 
resonemang bland varandra och genom interaktion med sagda situation i den fiktiva världen. 
I jämförelse, inom spelen som forskas om idag, har en ökad uppmärksamhet givits till frågan 
om hur samarbetet mellan spelare, samt till hur gemensamt skapade berättelser utvecklas och 
hanteras av spelare samt systemutvecklare som Wizards of the Coast. Detta i termer av 
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kartläggning av DMs funktionalitet och hur man lättare ska överföra narrativ genom digitala 
berättelsessystem som datorspel. Trots detta senaste arbete, de kognitiva processerna och 
detaljerade mekanismer för hur spelledare fungerar är inte kända i detalj. Denna presentation 
kommer att omfatta toppmodern av kunskap om spelprocessen av RPGs, DM-funktionalitet 
och berättande. 
 
Denna beskrivning från en akademisk artikel stöds av vad som är skrivet Dungeon Master’s 
Guide (Wizards of the Coast, 2014, s, 4), en instruktionsbok utgiven som ett 
inlärningsinstrument för D&Ds Femte Utgåva. Dungeon Master (DM) beskrivs som den 
kreativa kraften bakom ett D&D-spel.  
 
Det är DMs uppgift att skapa en fiktiv värld för andra spelare att utforska, samt att skapa och 
styra även de äventyr som driver historien. Ett äventyr förlitar sig typiskt på framgångsrik 
avslutning av ett uppdrag, och kan vara lika kort som en enda spelsession. Längre äventyr kan 
involvera spelare i stora konflikter som kräva flera spelsessioner att lösa. Tillsammans bildar 
dessa äventyr en pågående kampanj. En D&D-kampanj kan innehålla dussintals äventyr och 
sprida sig över månader eller år inom den fiktiva världen så väll som den verkliga. En Dungeon 
Master får bära många hattar. Som den arkitekt för en kampanj skapar DM äventyr genom att 
placera ut monster, fällor och skatter för de andra spelarna att upptäcka. Som en berättare, 
hjälper DM de andra spelarna att visualisera vad som händer kring dem, improvisera när 
äventyrare gör något eller går någonstans oväntat. Som skådespelare spelar DM spelarnas och 
monstrens roller för att stödja immersion och andas liv i upplevelsen. Och som en domare, 
tolkar DM reglerna och bestämmer när spelarna ska följa dem och när de ska byta dem. 
Uppfinnande, skrivande, berättande, improviserande, agerande, varje DM hanterar dessa 
roller olika sätt. 
 

2.2.1 Non-Player- Characters, NPCer 

Om målet för ett rollspel är att skapa en inlevande upplevelse så som Moore och Adams 

beskriver det -- en ”Fantastisk” fiktiv och sekundär värld (Moore. 2013, s. 69-70) -- med 

potentialen att uppfylla genuina mänskliga behov samt att uppmuntra samarbete, inlärning 

och engagemang, (Adams. 2013, s. 69-70) -- måste jag börja med det som spelarna kommer 

ha mest interaktion med. Nämligen icke-spelar karaktärer. Termen NPC inom spel står 

vanligen för ”Non-Player-Character” eller icke-spelar karaktärer, syftande mot de karaktärer 

inom narrativet som inte används av spelarna för syftet att utforska den sekundära världen. 

Sheldon (Sheldon. 2004, s. 54) beskriver NPCer inom ett spel som ”de [karaktärer] som bor i 

spelets värld.” De är dem fiktiva personerna som fyller upp de fiktiva världarna vi som 

speldesigner försöker skapa. NPCer är ofta drivkraften bakom berättelsen. Det som driver 

Narrativet framåt och driver spelarna och deras karaktärer till handling. Som deras namn 

säger -- icke-spelar karaktärer -- är det inte spelarna som styr dem. Istället faller de under 

spelledarens kontroll.  Dungeon Master guide (Wizards of the Coast. 2016, s. 4) anser att 

konsistens är en nyckel till en trovärdig fiktiv värld. När spelarna går tillbaka till stan för 

leveranser, borde de stöta på samma icke-spelar-karaktärer (NPC) som de träffade tidigare. 

Sheldon tar upp exempel på kvalitéer och karaktärsdrag en bra icke-spelar-karaktärer bör ha. 

• Igenkännbara karaktärsdrag eller personligheter: Vissa karaktärer kan få en att 

känna som att man redan är bekant med dem efter bara ett par korta utbyten. Den 

högljudda krigaren som skryter vilt om sina äventyr. Den luriga tjuven som sitter i 

hörnet. Dock även om det är ett effektivt verktyg, risken finns att det man skapar 

blir en stereotyp.  
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• Yrken: I den verkliga världen kan våra val av karriär ha en stor inverkan på oss som 

personer eller hur andra människor ser oss. Det finns ingen anledning att detta 

också inte är sant inom det fiktiva. 

• Fysiska maner: Karaktärer som haltar eller stammar när det pratar är ännu ett sätt 

att dra uppmärksamhet till en NPC. Samt skulle jag vilja tillägga att, om använt 

rätt, kan det vara ett intressant sätt att upphöja berättelsen. Varför haltar den där 

personen? Varför stammar han när antagonisten är i närheten? 

• Fraser eller dialekter: Fraser eller uttryck unika till en särskild karaktär eller grupp 

av karaktärer kan utmärka för spelarna när det är specifikt den eller de 

karaktärerna som tallar. 

• Utseende eller kläder: Utseende är bland de viktigaste kvalitéerna en karaktär kan 

ha -- Hur de ser ut! Hur existerar vi om vi saknar vi fysiskt utseende? 

• Bestämda åsikter: Och åsikter, skulle jag argumentera, är nog det absolut viktigaste 

hos en karaktär och det som måste förbli konsistent för att berättelsen inte ska 

misslyckas. En karaktärs åsikter och motivationer är de faktorer som driver dem 

till handling och för spelare är det genom uppfattningen av dessa åsikter och 

motivationer vi grundar stor del av vår bild av dem. Motivationen och det som 

driver en karaktär till handling oavsett etiska eller oetiska, goda eller onda, måste 

förbli konsistent eller åtminstone utvecklas på ett ordentligt sätt för att värderas 

högt.   

2.2.2 Drivande Karaktärer 

Nu när vi har etablerat vad en NPC är, är det dags att gå vidare till vad jag kommer referera 
till som Drivande Karaktärer eller Major Characters (Sheldon. 2004, s. 54). Sheldon beskriver 
hur statiska element som text, böcker eller NPCer vars syfte inte går längre än att fylla upp 
spelvärlden är ineffektiva medel för att driva en berättelse. In kommer vad Sheldon kallar 
”Mayor Characters” eller Drivande Karaktärer som jag kommer kalla dem. Drivande 
karaktärer besitter alla de kvalitéer och funktioner som en vanlig NPC, dock utöver detta har 
dessa karaktärer något extra vars syfte är att driva handlingen eller spelarna till handling. 
Sheldon går in i detalj på ett antal roller dessa karaktärer kan ta i en berättelse (Sheldon. 2004, 
s. 80-92). 
 

• Skurkar (Antagonister): Antagonisten är oftast den karaktär som är mest 
igenkännbar inom ett narrativ, då antagonistens mål är direkt i motsägelse till 
protagonisten eller vice versa, vilket resulterar med att en konflikt uppstår. Den här 
konflikten är ofta av sådan natur att vi som empatiserar med våran protagonist vill se 
sagda konflikt löst så att resultat är enligt protagonistens önskan eller åtminstone 
vinning. Detta gör antagonister till ett sådant effektivt verktyg till att uppmuntra 
spelarens engagemang.  

• Mentorer: Mentorer eller vägledare är också effektiva i och med att de driver 
berättelsen framåt på ett annorlunda sätt än antagonister. Där en antagonist driver 
protagonisten till handling, visar mentorn väggen till detsamma eller hur han/hon 
ska uppnå det. Exempel som Obi-wan Kenobi från Star Wars eller Gandalf från Sagan 
om Ringen kommer lätt till sinnes. Dessa karaktärer besitter kunskap eller förståelse 
som protagonisten saknar och genom att dela med sig av dessa, driver dessa 
karaktärer vår protagonist till handling. 

• Sidekicks: Sidekicks liknar Mentorer men är ofta sedda som ”mindre” eller svagare 
än protagonisten eller mentorn. Dem bidrar med kunskap eller skicklighet som 
protagonisten behöver, men istället för att kasta ljus på vägen eller driva framåt vår 
hjälte, brukar Sidekicks ”stötta upp” dem. Exempelvis kan man titta på karaktären 
Sam från Sagan om Ringen. 



 
6 

• Tjänare and Djur: Karaktärer under denna kategori faller nästan under vanliga 
NPCer. De har ofta inte mycket att bidra till själva handlingen och kommunicerar 
väldigt lite verbalt eller till-och-med inte alls, som R2-D2 från Star Wars. Det som 
skiljer dem från generella NPCer är de faktiskt bidrar något till handlingen, genom 
att ge ledtrådar eller öppnar nya dörrar för protagonisten, men till skillnad från 
Sidekicks följer ej med protagonisten på deras äventyr. 

• Handelsmän: Ibland saknar protagonisten materiella resurser för att driva 
handlingen vidare. Drivande karaktärer som handelsmän erbjuder dessa resurser, 
vanligtvis i utbytte mot andra materiella resurser som pengar, varor eller gentjänster. 
Watoo från Star Wars är ett exempel. 

• Tränare: Likt handelsmän, erbjuder tränare resurser protagonisten behöver för att 
komma vidare i deras uppdrag, däremot av en annan natur. Resurserna Tränare 
erbjuder är inte eller sällan materiella, utan immateriella -- kunskap, styrka eller 
skickligheter. Karaktären Pai Mei från filmen Kill Bill: Vol. 2 uppfyller den rollen för 
Uma Thurman’s karaktär, The Bride. 

• Uppdragsgivare (Quest Givers): Karaktärer som är Quest Givers hittas vanligen 
inom digitala spel. Sheldon beskriver dem mycket negativt som de kläddockorna som 
saknar mycket personlighet och vars enda syfte är att ge spelaren ett uppdrag att lösa 
för att gå vidare till ett annat. 

Det som dessa olika typer av Drivande Karaktärer har gemensamt är att de är 

handlingsdrivande. Var och en av dem möjliggör berättaren eller spelledaren att driva 

handlingen framåt efter sin egen design och önskan. 

2.3 Spelare och Spelarkaraktärer 

Nu när vi tittat på spelledarens funktion är det dags att vi tittar på spelarna och 
spelarkaraktärerna. Med spelare menar jag de verkliga människor som kommer att vara del 
av min testgrupp senare under studien. 

Jag sätter mig ner med mitt förbereda karaktärsblad och mina tärningar vid bordet. Vid min 
sida har jag Wizards of the Coast (2014) Player’s Handbook för att vid behov konsultera för 
information ej närvarande i mitt karaktärsblad. Jag är nu förbered som spelare och vi kan 
börja spela. Jag säger till DM vad jag vill att min karaktär ska göra -- ”jag står framför en 
brant klippa och jag vill försöka klättra upp.” DM nickar och ber mig rulla en 20-sidig 
tärning och kombinera resultat med relevant information på mitt karaktärsblad -- ”en 
Athletics-Check” säger han/hon. Jag ger DM mitt resultat och DM beskriver med målande 
beskrivningar hur min karaktär försöker uppnå mitt mål och sedan vad som händer när jag 
lyckas eller misslyckas. Som en skådespelare på en scen gestaltar jag min karaktär och säger 
det jag anser är en trovärdig respons som karaktären troligen hade sagt det. Spelet har nu 
börjat och jag som spelare har börjat rolspela. 

Den situation jag har just beskrivit händer i vilket traditionellt rollspel som helst. Att spela 
ett datorspel jämfört med ett rollspel är en liknande upplevelse, men det sätter dessa 
funktioner samt många fler på programmet istället för DM. Då ett program kan hantera, 
tolka och utföra handlingar ofantligt snabbare än någon mänsklig varelse blir systemet 
obeskrivligt mer komplicerad i jämförelse.  

I akten att spela ett spel finns en serie operatörer som förutsatt vilken typ av process eller 
erfarenhet vi står inför som spelare. Om vi vill förstå komplexiteten i dataspelets etik, vi 
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behöver förstå spelare som moraliska agenter och hur de relaterar sin etik till de i spelet som 
objekt. 

Jag har tidigare rört lätt på ämnet ”protagonist,” ”Spelar-karaktär, player character och PC,” 
(Sheldon. 2004, s. 47). Protagonisten eller protagonisterna är ett spels viktigaste karaktärer, 
för de är dem vars primära syfte det är att vi som spelare ska empatisera med. Ett spel som 
är ordentligt utformat och effektivt utfört ska uppmuntra oss som spelaren/spelarna att 
investera i protagonisten/protagonisten och målet de vill uppnå, samt att få oss att vilja att 
de ska lyckas med sagda mål. 

Inom ett spel, som är ett interaktivt medium, kan kontroll över dessa protagonister delvis 
ges över till spelaren/spelarna. Det är i detta ögonblick protagonisten även kan kallas för en 
spelar-karaktär eller player character (PC). Protagonisten, nu kallad PC är det primära 
verktyget för spelaren att interagera med och utforska den värld spelledaren utformat. 
Genom att beskriva handlingar utforskar de den fiktiva världen, genom att spela ut dialog 
kan de prata med NPCerna. Vice versa plockar spelledaren fram och visar världen kring 
PCerna utifrån vad spelarna gör och säger. Utan Spelar-Karaktärerna kan spelet inte 
existera.  

PCer är ofta definierade utifrån vad de kan OCH inte kan göra i världen -- Vad de är bra på 
och vad de inte är bra på -- betyder det att vi som spelare måste besitta samma sorts 
skickligheter och förmågor som vår spelar-karaktärer? Nej, spelarkaraktärer är separata 
entiteter, de existerar inom spelet och spelet gör spelarkaraktärens förmågor tillgängliga för 
spelaren (Sheldon. 2004, s. 53). Inom D&D görs det här fenomenet möjligt genom 
karaktärsbladet eller Character-sheet, Wizards of the Coast (2014, s. 11-15) Player’s 
Handbook. Karaktärsbladet är en fullständig summering av en spelarkaraktärs kunskaper, 
förmågor, svagheter, utrustning samt mentala och moraliska attityd m.m. Genom att 
regelbundet konsultera och uppdatera informationen i karaktärsbladet kan spelaren utföra 
nästan alla sorts handlingar de kan tänkas komma på genom sin PC. 

2.4 Etisk Agency och Etiska Agenter 

Detta kommer att bli Slutsatsen av detta kapitel: Eftersom spelaren är ett ämne som existerar 

i en spelsituation, och eftersom detta ämne fungerar genom att tolka denna situation både 

inom etik och kultur av hennes erfarenhet som spelare och som en människa kan spelaren 

som ämne legitimt övervägas som ett moraliskt väsen. Ett datorspel är då ett moraliskt objekt 

som är aktuellt som ett moraliskt medel. 

2.4.1 Etisk Agency  

Som ett exempel på ett spel som lyckas skapa Etisk Agency, tar Sicart upp spelet Grand Theft 

Auto IV utvecklat av Rockstar North (Sicart 2009, s. 104) och dess protagonist, Niko Belic. 

Niko Bellic är en östeuropeisk fördetta legoknekt och krigsbrottsling vars önskan är att börja 

ett nytt liv i Liberty City. Den Niko vi spelar för att slutföra historien är en våldsam, 

skoningslös brottsling, men den Niko vi ser i de icke-interaktiva scenerna är en tragisk hjälte 

som ångrar sitt förflutna och våldet som var en stor del av hans tidigare liv.  

Vi, som spelare, har valet att inte delta i våld. Vi kan styra Niko till att arbeta som förare, köra 

taxibilar istället för att stjäla bilar och kan ignorera historien och bara bo i Liberty City. Sicart 

argumenterar att med det valet spelar vi inte Grand Theft Auto IV. Som spelare, måste vi dyka 

in i spelets värderingar, i Grand Theft Auto's etos. Som spelare måste vi följa narrativet och 

göra Niko kriminell igen så vår erfarenhet av spelet är komplett. Om vi vill bli spelare och 

etiska spelare, måste vi spela detta spel. Våra värderingar, som spelare, är en del av 

upplevelsen av spelet. När du är engagerad med Grand Theft Auto IV, spelar du inte oetisk. 
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Som spelare har vi den etiska förmågan att tolka spelet och beslut som vi fattar i det som en 

del av processen att skapa vår subjektivitet. Det innebär att vi kommer att förstå spelet som 

en simulering, som en process där våra moraliska värderingar åsidosätts av de värderingar 

som uppmuntras av spelet. Innebörden är att den etiska spelaren i Grand Theft Auto IV 

kommer att bygga värderingar baserade på spelets värden: värderingar som i sluthand innebär 

att Niko måste vara en brottsling. Det kan givetvis tolkas som ett argument för med tanke på 

Grand Theft Auto IV är ett ganska oetiskt spel: våra värderingar som spelare skapas av ett spel 

som simulerar livet för fattiga brottslingar i en stor amerikansk stadsmiljö. Med det dömer 

Sicart Grand Theft Auto IV som ett sant etiskt mästerverk. 

Att spela spel som Grand Theft Auto IV är bland annat en chans att utforska förhållandet 

mellan de värden vi har som spelare och hur de relaterar till vem vi är utanför spelet. Grand 

Theft Auto-serien är bara lämplig för mogen publik, inte bara på grund av sitt våldsamma 

innehåll, men också, och viktigare, eftersom det är tilltalande för vem vi är som konsumenter 

av dataspel: våra värderingar, våra beteenden, vårt samvete. Grand Theft Auto IV är ett spel 

utformat för den etiska spelaren, eftersom det är en historia om etos och öde - om vårt etos 

och vårt 

Spelet handlar om spelarnas välbefinnande och framgången med spelupplevelsen. Spelare 

skapar uppförandemönster som ser till att deras handlingar, liksom de andra spelarnas 

handlingar, kommer att respektera och förbättra spelupplevelsen. Spelarna agerar med 

moralisk medvetenhet och kan betraktas som moraliska varelser som existerar när man 

upplever ett etiskt verk. Det är i den fenomenologiska processen där det normativa 

tillvägagångssättet till datorspelets etik kommer att finna sin mening, som en 

sammansmältning mellan den etiska spelarens värderingar samt de som existerar för 

protagonisten/protagonisterna i ett etiskt dataspel. 

2.4.2 Etiska Agenter 

I det här avsnittet ska jag förklara termen samt processen för att bli en spelare nu utifrån att 

bli ”Etiska Agenter.” Denna term ställer spelaren som ämne i perspektiv och ger ett sätt att 

förstå spelaren som ett moraliskt väsen. Sicart förespråkar att en spelare som är moraliskt 

medveten och kan reflektera på naturen av hennes handlingar inom spelvärlden (Sicart, 2009. 

S. 62). Den här reflektiva kapaciteten går bortom fokus på mål och mål och fungerar effektivt 

som en moral resonemangsverktyg.  

För att vara en etisk agent enligt Sicart (2009, s. 62–77) måste spelare kunna reflektera på 

hennes handlingar inte bara i den strategiska, målorienterade känsla som vi traditionellt 

associerar med spel, men också i en moralisk mening. Spel som är etiskt reflekterande på des 

handlingar liksom på utformningen av systemet hon är engagerad i. Den etiska spelaren är då 

i sin reflektion om hennes handlingar, ensam eller i samhället, och genom hennes beteenden 

i spelupplevelsen. Spelaren blir ett etiskt ämne som utvecklar moralisk träning i spelandet av 

ett spel genom att spela samt att förstå spel.  

Moore (2011 s. 74) stödjer denna tes. Moore ser denna möjlighet för spelar-karaktär och 

berättande utveckling i fantastiska världar som en av de mer intressanta aspekterna av 

rollspel, eftersom det presenterar ett nytt sätt att engagera sig med ett narrativ. I världar som 

är helt annorlunda från våra egna, måste spelare utöva sitt intellekt och vilja till göra väsentliga 

val mellan ”gott och ont.” Dessa val måste även ha märkbar inverkan på narrativets utveckling 

genom att leda till slutscenarion som följer spelets inre logik. En spelare som har konsekvent 
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valt det ”goda” borde ha en väsentligt annorlunda erfarenhet än en spelare som konsekvent 

valt ”ondska.” 

Men vad händer om det slutliga resultatet är densamma oavsett spelarens inverkan/val? Fable 

2 (2008) utvecklat av Lionhead Studios är Moores exempel på ett oetiskt spel. Spelet erbjuder 

ett brett urval av val och möjligheter för karaktärsutveckling. Dock, oavsett spelarens val för 

sig själv eller för andra är spelets antagonist besegrad i slutet världen är räddad. Fable 2 är 

som en välj-ditt-eget-slut äventyrsroman där alla val leder till exakt samma sista kapital. 

Problemet i spel som Fable 2 ligger i det faktum att det är otroget mot spelarnas deltagande i 

det. Moore (2011, s. 75) och Sicart (2009, s. 207-212)  är ense om beskrivningen av en sådan 

upplevelse; de kallar det ett oetiskt spel! Inte för att spelet tvingat spelaren att utföra moraliskt 

ifrågasättbara handlingar eller för att ha förmedlat oetiska budskap. Utan för att spelet är inte 

är troget spelarens etik och genom dess aktiva avvisning av spelarens inverkan på narrativets 

utveckling avskräcker de etisk själv-reflektion i spelaren. 

För att summera; Skaparna av ett spel är ansvariga för utformningen av reglerna och världen, 

medan spelarna är ansvariga för sin erfarenhet av spelet samt hur de tolkar och antar de 

inbäddade etiska värdena i ett spel. I slutändan är det spelarens samspel med reglerna, världen 

och berättelsen samt reflektionen dessa upplevelser uppmuntrar som gör en etisk agent.  
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3 Problemformulering  

Syftet med studien i den här rapporten är att undersöka ett väldigt specifikt fenomen inom 

datorspel och upplevelsen de kan erbjuda. 

 

Hur påverkar spelarens möjlighet att utföra etiska val, med tydliga och märkbara 

konsekvenser, spelarens inlevelse och engagemang av spelet?  

 

Den här studien avgränsar sig till storybaserade Papper och Penna RPG-spel med temat 

Fantasy. Studien undersöker frågan i en kvalitativ studie där två grupper spelare får spela 

igenom samma rollspelssession där jag som spelledare har förberett berättelse, NPC-

karaktärer och valmöjligheter/konsekvenser. Spelarnas upplevelser utvärderas genom 

intervju och enkät. 

Valet att fokusera på västerländska RPG-spel är baserat på att de element denna studie ämnar 

undersöka, såsom bakgrund, karaktärer och karaktärsutformning är genretypiska för den 

västerländska RPG-genren och därmed är detta en passade miljö för undersökningen. Temat 

fantasy används för att skapa en kontext till spelscenariot, som spelaren inte har tidigare 

erfarenhet av från den riktiga världen, vilket är viktigt då fokus ska ligga på den roll spelaren 

tar i spelet. 

När spelare spelar ett spel där underhållning är syftet med spelupplevelsen att underhålla 

spelaren. Spelaren vill bli engagerad i spelupplevelsen, dvs spelaren vill bli så absorberad i 

spelvärlden att denne glömmer bort omvärlden. I korthet kan termen engagemang i spel 

användas för att beskriva de positiva känslor som uppstår vid spelandet av ett bra spel (Mallon 

& Lynch 2014, s. 509), och det går därför att säga att målet med spelande är att uppnå en så 

hög grad av engagemang som möjligt. 

Ett sätt att öka spelarens engagemang i ett spel är att skapa en frihet att utforska och uttrycka 

sig själv genom intressanta valmöjligheter. Spelaren vill under spelets gång känna att dem är 

fria att göra sina egna val, men också att dessa val har betydelse (Sicart 2009, s. 43). 

Studien av Miguel Sicart visar att om spelaren får genom sin karaktär utföra etiskt 

ostimulerande val under spelgången utan betydelsefulla konsekvenser eller som känns 

ologiska utifrån tidigare etablerade faktum kan bryta inlevelse (Miguel Sicart 2009, s. 22). 

Ytterligare en studie av Cameron Moore (2011, s. 70–76) visar att narrativa spel kan användas 

för att uttrycka och utforska inte bara fantastiska sekundär-världar men också den moralisk 

världen inuti spelet samt oss själva.  

Spelarens förmåga att identifiera sig med spelarkaraktären grundar sig i dennes förmåga att 

sätta sig in i sin karaktär. Identifikation kräver att spelare gömmer bort sig själv och ”blir” sin 

spelarkaraktär, att spelaren tar på sig en annan identitet (Cohen 2001).  

När en spelare ser sig själv och sin spelarkaraktär som sitt ”jag”, dvs som en och samma entitet, 

har en hög nivå av identifikation uppnåtts (Schultze & Leahy 2009, s. 4-5). 
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Det går utifrån tidigare studier Sicart (2009) Moore (2011) att utläsa spelarens förmåga att 

utföra val med starka etisk betydelse och konsekvenser har en direkt påverkan på spelarens 

identifikation med spelarkaraktären och därmed även spelarens engagemang. Denna studies 

hypotes är därför att även att given möjligheten utforska följderna av val annorlunda från dem 

de ursprungligen utförde leder till att spelaren sätter högre värde på spelet och därmed 

upplevelsen.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara frågeställningen ” Hur påverkar spelarens möjlighet att utföra etiska val, med 

tydliga och märkbara konsekvenser, spelarens inlevelse och engagemang av spelet?” använder 

sig denna studie av tre metoder. En litteraturstudie har genomförts för att hitta relevant 

litteratur på området och för att undersöka vad tidigare studier kommit fram till. Utifrån dessa 

tidigare studier kommer jag förbereda en artefakt i form av ett grenande spelnarrativ, med 

flera potentiella slutscenarion med fokus på etik och frihet att utforskning. Denna artefakt 

kommer sedan testas på en grupp spelare. Vidare har denna studie använt sig av en kvalitativ 

metod i form av intervjuer samt observationer under spelets gång.  

I undersökningen delas respondenterna in i två olika grupper, där grupp A enbart blir 

informerade av följderna av deras handlingar. B får ta del av designen bakom spelet, utforska 

och ifrågasätta DM om vad följderna hade varit hade de agerat annorlunda inom spelet. Detta 

ska simulera förmågan av utforskning som hade följt med flera genomspelningar av 

artefakten. Grupp A har inte möjlighet att få tydlig förståelse för övriga slut. Grupp B kan 

däremot fullt utforska och få vetskap om hur spelet kunde utvecklas.  

Styrkan med denna form av undersökning är att om grupp A och B visar märkbara skillnader 

i sina resultat, kan definitiva slutsatser dras. Skulle grupp B verka mycket nöjda med sin 

spelupplevelse medan A verkar mindre så, pekar detta starkt mot att bekräfta studiens 

frågeställning.  Motsatta resultat hade varit lika intressanta, vilket är varför denna metod har 

valts. Dock är risken att skillnaderna på resultat inte är mycket notvärdiga vilket gör det 

svårare att dra en konklusiv slutsats på studien. 

Innan respondenterna får börja sitt rollspel presenteras båda grupperna med information 

kring världen och den miljö som karaktärerna finner sig i. Denna beskrivning är förhållandevis 

kort och tar ca 5 minuter att läsa. Denna information representerar ett spels introduktion, och 

hjälper spelaren att förstå kontexten och förväntningarna på karaktärerna. Respondenterna 

spelar sedan ett kort spelscenario som ser likadant ut oberoende av vilken grupp 

respondenterna tillhör.  

Under spelandet av det korta spelscenariot blir respondenterna observerade. När 

spelscenariot är slut följer en intervju. Respondenterna blir då först ombedda att beskriva sin 

spelupplevelse för att sedan få besvara mer specifika frågor. 

3.1.1 Intervjuer 

En kvalitativ intervju har valts över en kvantitativ undersökning då de frågor som behöver 

besvaras är så pass komplexa och mångfacetterade att det djup en kvalitativ undersökning kan 

ge är att föredra över en kvantitativ undersökning, som ofta bara ger en ytlig överblick (Patton 

2005, s. 227). Under optimala förhållanden hade både en kvalitativ och en kvantitativ 

undersökning genomförts då en kvantitativ undersökning hade bidragit till att skapa en större 

bredd i undersökningen, och tillåtit en mer statistisk jämförelse av insamlad data, men då 
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studien är begränsad i tid och resurser måste studien begränsas. Studien använder metoden 

intervjuer för att tillåta spelaren att svara med egna ord på öppna frågor, vilket typiskt tar lång 

tid att genomföra, men som ger en hög grad av förståelse av de bakomliggande resonemangen 

(Patton 2005, s. 228).  

De kvalitativa intervjuerna har som mål att undersöka huruvida följderna av val och 

handlingar leder till en starkare identifikation mellan spelare och spelarkaraktär. En 

intervjumall används under intervjuerna. 

Den föreslagna metoden för att mäta identifikation i digitala medier av Cohen (2001, s. 256) 

har anpassats i denna studie för att passa spel och lyder som följande:  

1. När du spelade spelet kände du dig delaktig i handlingen.  

2. När du spelande spelet glömde du bort dig själv och var helt absorberad i 

spelupplevelsen.  

3. Jag kände att jag kunde uppleva händelser i spelet på samma sätt som min 

spelarkaraktär.  

4. Jag tycker att jag har en bra förståelse för min spelarkaraktär.  

5. Jag förstår varför min spelarkaraktär gör de val som det gör.  

6. När jag spelade spelet kunde jag känna det min spelarkaraktär kände.  

7. Under spelandet kändes det som om jag verkligen kunde sätta mig in i min 

spelarkaraktär.  

8. Vid viktiga tillfällen i spelet kände jag att jag förstod precis vad min spelarkaraktär 

kände.  

9. Under spelandet ville jag att min spelarkaraktär skulle lyckas uppnå sina mål.  

10. När min spelarkaraktär lyckades med något kände jag med glad och när den 

misslyckades kände jag mig ledsen.  

Dessa frågor används som utgångspunkt för de frågor som ställs i studien, men modifieras för 

att passa den specifika spelupplevelse som presenteras för spelaren. Slutligen undersöks det 

även huruvida spelaren beskriver sin spelarkaraktär som ”jag” då detta tyder på en hög grad 

av identifikation (Schultze & Leahy, 2009, s. 8, s. 13) vilket har stor inverkan för engagemang. 

 

Med kvalitativ undersökning som denna kan nås en djupare förståelse av spelarens upplevelse 

vilket ger möjlighet att dra slutsatser i en studie eller finna 

problem/lösningar/förbättringsmöjligheter i en produkt, t.ex. för ett spelföretag. Dock kräver 

dessa resultat mer tid för insamling och tid för analys jämfört med en ren kvantitativ 

undersökning. Med ett enkelt frågeformulär med tydliga svarsmöjligheter som pekar åt en 

tydlig riktning hade en mer lättpresentabel slutsats kunnat göras. T.ex. genom en graf eller 

pajdiagram som tydligt visar att majoriteten av testgruppen samt deras resultat stödjer en 

särskild slutsats. Med det sagt i och med att testgruppen som får plats i ett Penna och Papper 

RPG är relativt små (4–6 spelare), vilket hade krävt flera testgrupper för att nå upp med 

tillräckligt många spelare för att göra en acceptabel kvantitativ undersökning har alternativet 

tagits. Med en kvalitativ undersökning får jag resultaten jag behöver för att kunna dra en 

slutsats i min studie.  
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3.1.2 Observation 

Spelarna observeras primärt när de överväger, diskuterar och utför sina handlingar under 

spelandet av det korta spelscenariot. Sedan även under efter-spels diskussionen som kommer 

att utföras efter spelet är slut, och jag som DM beskriver följderna av deras handlingar i spelet. 

Syftet med observationen är att undersöka vilken vikt spelaren lägger på etik. 

3.1.3 Urval 

Målgruppen för studien är spelare med liknande bakgrund inom spel samt tidigare erfarenhet 

av RPG-spel. Detta för att på ett bra sätt kunna utvärdera och jämföra resultaten utan att 

kontexten påverkar alltför mycket. Tilltänkt målgrupp är därför vana spelare mellan 16 och 30 

år som har god erfarenhet av narrativa RPG-spel. En urvalsprocess ligger därmed till grund 

för undersökningen där följande fråga ställs till alla eventuella deltagare:  

Har du spelat mer än 20 timmar av ett narrativt RPG-spel de senaste tre månaderna?  

Denna fråga ställs för att alla deltagare ska ha en grundläggande förståelse kring de principer 

och grundmekaniker ett narrativa RPG-spel har samt vilka förväntningar som ställs på genren. 
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4 Relaterad/tidigare forskning 

Det forskningsfält som denna studie bygger vidare på är Game Studies, med fokus på 
Moralisk Agency hos spelare. Detta är ett fält med stor bredd och ett antal liknande studier 
existerar. Följande studier är relevanta då de studerar liknande eller jämförbara fenomen 
inom fältet.  
 
Studien The Ethics of Computer Games av Miguel Sicart (2009) undersöker dem etiska 
aspekterna av datorspel och hur de ska användas för att bidra positivt till spelets design och 
njutningsvärde. Resultatet visar att datorspel som erbjuder välskrivna etiska val, frihet att 
välja och utforska samt märkbara och annorlunda konsekvenser för varje valmöjlighet har 
större påverkan på spelare och deras värdering av spelet. Vidare visar studien att spelare 
tenderar att välja att följa sin egen moraliska orientering i sagda val, men i de fall som han 
tar upp noterar han hur elementen frihet och konsekvens ofta är begränsade. Värt att påpeka 
är att den kritik om begränsningar och de begränsningar Sicart beskriver är till stor del det 
som influerade mycket av skrivprocessen bakom artefakten i denna undersökning  
 
Studien Making Moral Choices in Video Games av Cameron Moore (2011) undersöker djupare 
hur etik är väsentligt i digitala spel och hur de kan fördjupa vår förståelse av moraliska 
värderingar utanför spel. Slutsatsen Cameron drar är att de bästa rollspelande videospel kan 
rikta spelare mot en fullare förståelse och uppskattning av djupgående moraliska sanningar 
som kan hittas inom värld, verkliga eller fiktiva. Han sätter stor emfasens på presentationen 
av ”gott och ont” och hur valet mellan de två påverkar spelaren. Allteftersom spelare blir 
beslutsfattare i spelets berättande struktur, blir de mindre engagerade i att utforska den 
fantasifulla världen och mer involverade i att skapa deras egna moraliska karaktärer. Mycket 
av Moore’s slutsatser stödjer Sicart’s egna påståenden och åsikter kring rollen etiska och 
moraliska val har i spel.   
 
Studien Needs Met Through Role-Playing Games: A Fantasy Theme Analysis of Dungeons & 
Dragons (2013, s. 69) av Aubrie Adams utforskar hur D&D spelare utnyttjar 
gruppkommunikation för att uppfylla sociala behov. Hennes forskning försökte identifiera 
framträdande fantasi teman som uppkommer i kommunikation mellan spelare inom D&D 
RPG. Teman var grupperade i fyra grupperingar: 
 

• Demokratiska ideologier;  

• Vänskapsunderhåll;  

• Extraordinära erfarenheter; 

• Gott mot ont; 

 
Adams visar hur genom att studera fantasy-teman som uppenbaras i små rollspels grupper; 
kan vi också generalisera och härleda oss till större kommunikation och förståelse av 
varandra som spelare och karaktärer. Denna studie ligger i utkanten av det studien i denna 
rapport undersöker då studiens delvis undersöker etik inom spel i samband med övriga 
studiefält som är komplimenterande för studien i den här rapporten, men inte relevanta. 
Detta är någonting studien i denna rapport inte tar hänsyn till, då den undersöker spelarens 
engagemang med ett spel beroende på deras etiska utforskning och inverkan.  
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5 Genomförande  

Detta kapitel behandlar den artefakt som studien använder sig av för att undersöka 

frågeställningen. Artefaktens utformning samt vad som krävs för att uppnå en 

utvärderingsbar produkt kommer ligga i fokus under kapitlets första delar. Även 

progressionen kring arbetet med artefakten kommer presenteras och de verktyg som använts 

för att skapa artefakten kommer presenteras och diskuteras. 

5.1 Målsättning 

Syftet med artefakten är att skapa ett testverktyg som kan användas för att undersöka 

problemformuleringen ”Hur påverkar spelarens möjlighet att utforma spelarkaraktärens 

bakgrundshistoria spelarens identifikation med spelarkaraktären?”. 

För att besvara denna frågeställning måste artefakten uppfylla följande kriterier: 

1. Det måste vara möjligt för spelaren att känna identifikation med spelarkaraktären. 

2. Spelaren måste presenteras med tydliga och konkreta val gällande spelarkaraktärens 

handlingar och inverkan på berättelsens utveckling. 

3. Det måste finnas tydliga val som spelaren presenteras för där spelarens identifikation 

med spelarkaraktären testas. 

För att uppnå dessa kriterier måste flera variabler tas i beräkning. Flertalet av dessa har 

diskuterats i denna studies bakgrund och det är framförallt de som används som stöd i de 

designval som gjorts under arbetet med artefakten.] 

5.2 Val av Verktyg 

För att skapa artefakten valdes rollspelet Dungeons & Dragons 5th Edition. Detta eftersom det 

är ett användarvänligt spelsystem, som är snabbt att lära sig och sätta sig in i. Samt har 

systemet en mycket stor mängd material, av bred variation vilket lätt möjliggör att skapa unika 

spelupplevelser och berättelser.  

Artefakten delades under utvecklingsprocessen in i fyra delar för att ha en tydlig och enkel 

struktur. Tillgången till spelsystemet är lätt tillgängligt då det är ett populärt märke och säljs 

av många återförsäljare både fysiskt och digitalt. Majoriteten av de assets som använts för att 

bygga upp artefakten går att återfinna i grundpaketet (Player’s Handbook, Dungeon Matser’s 

Guide, Monster Manual), utgivet av Wizards of the Coast (2014). 

Andra utgåvor som t ex Storm King’s Thunder (2016) hade kunnat användas för att 

färdigställa artefakten med liknande resultat. Grundpaketet valdes dock över dessa då dessa 

utgåvor erbjuder en mindre grad av frihet att skapa, samt ställer frågan om originalitet i fråga 

då spelet är nästan fullständigt skapat av utgivaren. En snabb undersökning indikerade att det 

fanns en större tillgänglighet på fria assets i grundpaketet. 

Ett medvetet val gjordes gällande att inte skapa artefakten som en modifikation av ett redan 
existerande spel. Som sagt, exempel på sådana moduler är Storm King’s Thunder (2016) 
som är en fullt utvecklad kampanj för D&D-spelare, med ett välskrivet narrativ med 
berättelse, karaktärer och miljöer. Anledningen att inte använda dessa kampanjböcker och 
att inte skapa artefakten som en spelning av dessa gjordes för att artefakten inte skulle få en 
snabbt igenkännbar estetik som skulle riskera att påverka spelarens förväntningar på 
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artefakten och därigenom studiens resultat. Detta val gjordes trots det faktum att 
utvecklingen av artefakten hade kunnat gå snabbare och därmed innefattat mer polerat 
material om en av dessa motorer använts. 

5.3 Uppbyggnad och Implementation 

Artefakten delades under utvecklingsprocessen in i fyra delar för att ha en tydlig och enkel 

struktur. De delar som artefakten delas upp i är som följande: 

1. Värld. 

2. Karaktärsbakgrund. 

3. Spel. 

4. Epilog. 

5.3.1 Värld 

Denna dels syfte är att presentera spelaren med en introduktion till världen och fånga 
spelarens uppmärksamhet och få denna att dras in i spelupplevelsen. En parallell kan dras 
till en så kallad ”title sequence” i andra filmer och spel (Will Perkins, 2014).  
Under optimala förhållande hade en video eller animering skapats för att fylla detta syfte, men 

då resurserna som krävdes för detta ej var tillgängliga för att animera eller rendera en 

högkvalitativ video fick text duga. Att inte använda en animerad introduktionssekvens är inte 

unikt, och inspiration togs från kritikerrosade framgångar så som Star Wars Episode III: 

Revenge of the Sith (2005) och Dragon Age: Origins (2009). 

5.3.2 Karaktärsbakgrund 

Syftet med denna del är att låta spelarna få information som deras spelkaraktärers bakgrund 
samt nuvarande situation inom världen som presenterades i tidigare del. Denna utformning 
inte en direkt mekanisk påverkan på spelets mekaniker, och klassas därför som Kategori 2 i 
Turkay och Adinolf (2010, s. 1841) tre-kategori-lista kring utformning i spel. Detta då 
kategorin innefattar utformning som inte har en direkt påverkan på spelets mekaniker och 
därmed inte har en direkt koppling till gameplay.  
 
En tidig iteration av artefakten tillät spelaren att spela igenom en extra akt av spelet menad 

att gestalta spelkaraktärernas bakgrund. Detta visade sig dock vara en för svår uppgift, då det 

upptäcktes att tidsbegränsningar behövde införas på spelandet för att hinna med på under 

fyra timmar. Detta kombinerat med det faktum att bakgrunden enkelt kunde förmedlas 

genom en kort text-bit utan att förlora signifikant vikt på gameplay och story ersattes istället 

med en beprövad feature inspirerat av Dragon Age: Origins (2009). De så kallade Origin-

klippen som introducerar spelkaraktärens backstory samt sätter dem in i spelet när det börjar.  

5.3.3 Spel 

Spelmomentet tar vid direkt efter det att spelarna är klara med att läsa introduktionen och 
låter spelarna ta kontroll över ”Morkaphar’s slavar” när dessa har förts till arenan för deras 
första gladiatorspel. Spelaren har i introduktionen fått veta att denne befinner sig i 
fängelsehålorna under arena för att de har begått brott i kungadömet Thuria och att den 
styrande regimen därför satt spelarkaraktären på auktion som slavar och sålts till en grym 
slavägare tillsammans med andra brottslingar och rebeller. Spelarkaraktärens brott och 
historia är sådant som spelaren får inte möjlighet att påverka och dessa förblir därför 
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konsistenta över flera spelsessioner. Endast spelkaraktärernas namn, personlighet och 
förmågor kan påverkas av spelarens val, men har ingen effekt på spelets narrativ. 
 
Spelaren presenteras med två huvudsakliga mål under spelets gång, utöver val kring 
spelarkaraktärens utformning. Det ena gäller eftersträvan att återta sin frihet och den andra 
gäller viljan att överkomma de antagonister som förnekar spelarna sagda frihet. Slavägaren 
Morkaphar har runt omkring sig ett antal karaktärer som bidrar till att håla spelarna fångna 
kan därför avfyras. Det är då upp till spelarna om denne vill leda ett uppror mot dessa 
antagonister, fly undan dem eller bevisa sitt värde och bli upplyfta från gladiatorer till 
soldater i deras anställning.  
Spelet är tänkt att vara ett RPG men då det är kort tappar den några av de karaktäristiska 
egenskaper som Burn & Carr (2006, s. 20) karakteriserar som genretypiska för ett RPG. 
Möjligheter för fri utforskning och merkantila handlingar har begränsats på grund av 
naturen av berättelsen och efter design från mig som utvecklare för att begränsa 
distraktioner från narrativet. Möjligheter för karaktärsutveckling är också minimala 
eftersom tidskravet inte tillåter för en längre kampanj. Den enda karaktärsutveckling faller 
på spelarna skulle de anse att något som försiggår under spelets gång skulle påverka deras 
karaktärer. 
 
Egenskaper som spelet behåller är dock:  
 

- Spelaren har en fiktiv roll i narrativet.  
- Spelaren kan skapa och utforma sina karaktärer.  
- Det finns val och utformningsmöjligheter kring den roll spelaren får.  
- Spelet centreras ofta kring ”quests” och långa narrativ där spelaren utforskar en fiktiv 

värld.  
- Spelet fokuserar på strategiskt tänkande och valmöjligheter istället för spelarens 

koordination och reaktionsförmåga.  
 
Trots att några av de genretypiska egenskaperna försvunnit är majoriteten kvar och det är 
tydligt att spelet handlar om att sätta sig in i sin karaktär och utforska en miljö, några av de 
viktigaste grundförutsättningarna för ett RPG.  

5.3.4 Epilog  

Syftet med denna del är att avrunda spelet samt vis konsekvenserna av spelkaraktärernas val 

och handlingar i tidigare del. Likt delen Karaktärsbakgrund är Epilogen enbart text och har 

igen direkt mekanisk påverkan på spelets mekaniker, och klassas därför som Kategori 2 i 

Turkay och Adinolf (2010, s. 1841).  

Texten och berättelserna är syftade att ha så stor effekt på spelarna som möjligt. Inte enbart 

genom summeringen av handlingarna de tagit, avslutningen av berättelsen de upplevt utan 

genom gestaltningen av konsekvenserna dessa val har tagit. Detta är för att gestalta principen 

om ”eucatastrophe” som Cameron Moore (2011, s. 74) presenterar, att spelaren/spelarnas 

delaktighet och utövning av egen vilja i spelet har inverkan och influerar den slutgiltiga 

resultat inom det moraliska ramverket och resonemanget etablerat under spelets gång. 

Spelarna har under spelets gång presenterats med ett tydligt och resonabelt mål för deras 

karaktärer. Vad har de gett upp eller offrat för att uppnå det? Har målet ändrats under spelets 

gång? Och hur har deras handlingar påverkat de övriga karaktärerna i spelet? Har spelarna 

hjälpt dem eller skadat dem? Den här delen menar att svara de frågorna inte genom att säga 

till spelarna vad deras moralitet är, välkomnande med glädje den sista triumfen av deras 

godhet, eller proklamera den ultimata dårskapen av deras ondska. Istället får spelarna 

chansen att utöva sin egna etiska förmåga att tolka spelet, dess slut och de beslut som dem 
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fattade, så som Sicart (2009, s.63) beskriver det. Utifrån sig själva som spelare och som sina 

spelkaraktärer i spelet. 

5.4 Observation och intervjustruktur  

Respondenterna observeras under spelandet. Detta för att undersöka hur mycket tid de lägger 

på att läsa och spela igenom artefakten, samt att undersöka vilka val de gör. Observationen 

görs också för att se hur absorberade respondenterna är i spelupplevelsen. 

Som grund till den intervjuguide som använts har de frågor som föreslagits för att mäta 

identifikation av Cohen (2001, s. 256) använts som en grund. Ett antal frågor har även lagts 

till som komplement. 

Följande intervjustruktur har använts: 

1. Kan du berätta om din spelupplevelse? Vad gjorde du? 

2. Vilka val gjorde du kring din karaktärs moralitet? Hur tänkte du? 

3. Hur värderade du de olika valen och varför valde du som du valde? Delar du de 

egenskaper du valde till din karaktär? 

4. Hur valde du personlighet? Stämmer din personlighet överens med din 

spelarkaraktärs? 

5. Baserade du dina handlingar i spelet på din karaktärs moralitet och värderingar eller 

dina egna? 

6. Tyckte du att valen du presenterades med var relevanta? 

7. Kände du dig delaktig i handlingen? Kändes det som om du kunde sätta dig in i din 

spelarkaraktär? 

8. Kände du att du hade en bra förståelse för din spelarkaraktär? 

9. Kände du att du och din spelkaraktär är lika? Är din spelarkaraktär en bättre version 

av din själv? Är du och din spelarkaraktär densamma? 

10. Resonerar du och din karaktär olika när det gäller valen i spelet? 

11. Kände du dig nöjd när din karaktär klarade spelet? 

Slutligen undersöks det även under intervjun hur spelaren förhåller sig till sin karaktär. T ex 

om spelaren beskriver sin spelarkaraktär som ”jag” kan detta tyda på att en hög grad av 

identifikation uppnåtts (Schultze & Leahy, 2009, s. 8). Det är därför intressant att undersöka 

om spelaren anser sig vara densamma som sin spelarkaraktär, om de är helt separata eller om 

spelaren tar rollen av sin karaktär men ändå anser sig vara separata. 
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6 Utvärdering 

Under denna rubrik presenteras resultatet av studien. Den inleds med en presentation av 

undersökningen och avslutas med en analys och diskussion av den information som 

framkommit. 

6.1 Presentation av undersökning 

Denna studies syfte är att besvara frågeställningen: Hur påverkar spelarens möjlighet att 
utföra etiska val, med tydliga och märkbara konsekvenser, spelarens inlevelse och 
engagemang av spelet?  

Undersökningen som genomfördes för att besvara denna fråga pågick under två veckor, och 
sammanlagt 4 stycken respondenter deltog i studien. Dessa respondenter återfanns i det 
geografiska området kring Skövde, främst i och kring Spelföreningen SUGS i Skövde. Åldern 
på respondenterna var 20–50 år, 3 av respondenterna var män, och 1 var kvinna. Samtliga 
deltagare uppfyllde det kriteriet som ställts kring tidigare erfarenhet av västerländska RPG-
spel, dvs att de kunde svara positivt på frågan:  

Har du spelat mer än 20 timmar av ett narrativ RPG-spel de senaste tre månaderna?  

Respondenterna fick tillsammans spela artefakten i ett tyst rum utan störande moment. De 
fick först information om studiens ursprung och upplägg, dvs att det var en del av ett 
examensarbete med inriktning mot media, estetik och berättande på Högskolan i Skövde 
samt att deras medverkan var frivillig och att den information de gav var konfidentiell och 
inte skulle användas i annat syfte. De fick dock inte någon information om studiens 
frågeställning då detta skulle kunna påverka resultatet.  

När respondenterna fått denna information ombads de att sätta sig ner och spela igenom 

artefakten från början till slut, medan de observerades. Ingen verbal kommunikation skedde 

under tiden respondenterna spelade. När respondenten nått slutet av artefakten följde en 

intervju med baserade på de frågor som presenterats i kapitel 5.4 Observation och 

intervjustruktur. Beroende på vilken version av artefakten respondenten fick spela samt 

dennes val i spelet förändrades uppsättningen frågor något. Vidare lades följdfrågor och mer 

ingående frågor till om detta ansågs behövas. Anteckningar togs både under observationen 

och under intervjun. 

6.2 Analys 

Utfallet av studien bekräftar den hypotes som beskrivits i tidigare kapitel 3 

Problemformulering. Denna hypotes kan summeras som följande: 

Spelarens förmåga att val inom narrativet med märkbara skillnader i berättelsens utveckling 

och resolution borde påverka spelarens identifikation med spelarkaraktären på ett positivt 

sätt, då spelaren kan välja att ge spelarkaraktären sina egna drag eller drag som spelaren vill 

ha. 
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Samtliga intervjuer visar på att det finns en koppling mellan spelarens identifikation med en 

spelarkaraktär och dennes möjlighet att välja metod och handling inom ett RPG-narrativ och 

reflektera kring dem. De spelare som fick möjlighet att utforska förberett material tillsammans 

med DM för ändamålet att fördjupa förståelsen av narrativet hade i en högre omfattning en 

hög grad av identifikation med sin spelarkaraktär än de som inte fick samma möjlighet. Det 

fanns dock fall där hög identifikation med spelarkaraktären uppstod utan att spelaren fått 

utforska övriga berättelseförlopp. 

Det visas även genom undersökningen att spelare som gjort tidigare val av kring 

spelkaraktärens bakgrund tillåter spelaren att snabbt få en högre grad av identifikation än de 

som inte gjort sådant. Möjlighet att göra val kring en spelarkaraktärs bakgrund ger också fler 

spelare möjlighet uppnå denna höga grad av identifikation. 

Respondenter ur grupp 1 (de med möjligheter kring utforskning av narrativet) visar 

genomgående att de spelare som fått djupare förståelse för det grenande narrativets olika 

utkomster sätter större betydelse på valen de gjort under spelets gång. Detta förändrar deras 

syn på spelet. De ser sig ser narrativet med djupare förståelse samt är medvetna om potentiella 

möjligheter de kunde ha uppnått, till skillnad från respondenter ut grupp 2 (de som ej blir 

givna möjligheten att utforska narrativet) som i bästa fall ser narrativet utifrån vad de 

upplevde under speltestningen. 

En avvikelse som dock uppkom var att en av respondenterna i grupp 2 kände en hög grad av 

identifikation med sin spelarkaraktär inte utifrån narrativet utan utifrån fysiska beskrivningar 

av världen samt berättelsens utspelning. Denna avvikelse visar då på att identifikation kan 

uppnås även utan val, och att om så är fallet är val mindre viktigt då respondenten skulle valt 

en liknande handling oavsett. 

Ytterligare en avvikelse som uppkom i studien härstammar från en respondent i grupp 2. 

Denna respondent valde medvetet att passivt rolspela, att undvika val baserade kring story 

och bara engagera spelet utifrån vad spelreglerna tillåter spelkaraktären göra. Samtidigt 

spelade respondenten en spelarkaraktär som var menat att vara en förlängning av 

respondenten utan mycket karaktärsutveckling. Detta ledde till dålig identifikation med 

spelarkaraktären, men spelaren var ändå nöjd med spelarupplevelsen. Detta visar på att vissa 

spelare inte vill identifiera sig med sin spelarkaraktär och hellre vill ta på sig rollen av en 

spelarkaraktär utan betydelse för berättelsen. 

Ett exempel på den höga grad av identifikation som uppstod på grund av valmöjligheterna i 

grupp 1 kom från respondent som sa att denna redan efter första bakgrundsvalet hade en bild 

av hur hon ville att hennes karaktär skulle vara. Hennes första val var baserat på de 

beskrivningarna av ras, klass och hur den fiktiva världen såg på dessa faktorer. De resterande 

valen därefter fyllde bara ut den karaktär hon redan bestämt sig för och de val som gjordes i 

spelet var baserade på spelarkaraktärens resonemang. Denna respondent ansåg sig vara ett 

med sin spelarkaraktär då spelarkaraktären blev hennes ”jag”. 

Ett exempel från grupp 1 där en lägre grad av identifikation uppnåddes. Respondenten som 

delade vissa värderingar med sin spelarkaraktär, men inte alla. Denne kände att han kunde 

sätta sig in i rollen som sin spelarkaraktär och att han kunde spela som spelarkaraktären, men 

han kände aldrig att han var ett med sin spelarkaraktär. I de situation där de delade 

värderingar resonerade spelaren i egenskap av spelarkaraktär, men i de fall där spelarens 

värderingar och spelarkaraktärens värderingar gick isär vann karaktärens resonemang över 
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spelarens. I dessa stunder resonerade spelaren efter karaktärens och ansåg sig vara 

spelarkaraktären. Spelarkaraktären blev i dessa ögonblick verklig för spelaren och drog 

därigenom in spelaren i spelvärlden. Värt att namna är att spelaren hade utformat denna (likt 

många av spelarna) sin karaktär innan spelsessionen, vilket indikerar att en tidigare etablerad 

karaktär som spelaren är bekant med redan har en stor förståelse för hjälper spelaren att göra 

sina val. 

Alternativt är hur en respondent från grupp 2 där en lägre grad av identifikation uppnåddes 

av respondenten som delade vissa värderingar med sin spelarkaraktär, men inte alla. Denne 

kände att han kunde sätt sig in i rollen som sin spelarkaraktär och att han kunde spela som 

spelarkaraktären, men han kände aldrig att han var ett med sin spelarkaraktär. I de situationer 

där de delade värderingar resonerade spelaren i egenskap av spelarkaraktär, men i de fall där 

spelarens värderingar och spelarkaraktärens värderingar gick isär vann spelarens resonemang 

över spelarkaraktärens. I dessa stunder resonerade spelare efter eget huvud och ansågs sig 

inte längre vara spelarkaraktären. Spelarkaraktären blev i dessa ögonblick bara ett verktyg i 

spelvärlden genom vilken spelarens vilja skedde.  

Följande fenomen går att utläsa från studiens resultat: 

1. En hög grad identifikation uppnås om spelaren har stor förståelse för 

spelarkaraktärens värderingar och resonemang, utifrån vilket de kan bekvämt agera. 

2. Om spelaren får välja sin karaktärs bakgrund, blir det mer sannolikt att spelaren 

kommer att uppnå en hög grad av identifikation. 

3. Även spelare utan valmöjlighet kan uppnå en hög grad av identifikation om fenomen 

1. uppfyllts, dvs att spelaren delar värderingar och resonemang med den givna 

spelarkaraktären. 

6.3 Slutsatser 

Studiens slutsats är att bra identifikation med en spelarkaraktär generellt är viktig för 

spelaren, och att ge spelaren val är ett sätt att öka sannolikheten att sådan identifikation 

återfinns i spelupplevelsen. Detta genom att spelaren känner att deras inverkan har betydelse, 

att de har faktisk påverkan på något. Att de snabbare kommer in i sin spelarkaraktär genom 

att ha möjligheten för val tydlig samt att dennes förståelse för spelarkaraktären blir högre med 

hjälp av val. 

Valmöjligheten i sig garanterar inte att en hög grad av identifikation uppstår, men den ökar 

sannolikheten att spelaren förstår spelarkaraktären tydligt då förståeliga värderingar gör det 

enklare att leva sig in i spelarkaraktären. Detta kan i sin tur öka identifikationen med 

spelarkaraktären i enlighet med spegel- och magiska spegel-effekten, dvs att om spelaren och 

spelarkaraktären delar värderingar, egenskaper och attribut eller att spelarkaraktären har 

värderingar, egenskaper och attribut som spelaren vill ha uppstår identifikation. 

Det är dock fullt möjligt för en spelare att uppleva en hög grad av inlevelse i spelupplevelsen 

även utan val, såvida spelaren delar värderingar, egenskaper och attribut med sin 

spelarkaraktär eller kan tydligt visualisera berättelsen. Vilket står i konflikt med denna studies 

hypotes! 

Det faktum att vissa spelare inte vill uppnå en hög grad av identifikation med sin 

spelarkaraktär under spelupplevelsen visar på att det finns andra motiv till att spela spel än 
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denna studie förutsatt. Att uppleva andra världar, platser och fysiska upplevelser annorlunda 

från det vardagliga kan vara en lika kraftig motivation som erbjudandet av etiska frågor. I vissa 

fall starkare än dem beroende på spelaren och i dessa fall är inte identifikation med en 

spelarkaraktär önskvärd, dvs målet med en sådan upplevelse kan vara att inte identifiera sig 

med sin spelarkaraktär. 
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7 Avslutande diskussion 

Under denna rubrik sammanfattas studien i sin helhet. Först sammanfattas studien i sin 

helhet för att sedan gå in i en djupare diskussion kring resultatet. Sedan avslutas kapitlet med 

en diskussion kring framtida arbete. 

7.1 Sammanfattning 

Under en spelupplevelse är det viktigt att spelaren känner engagemang i spelet, detta är en 
samlingsterm som används för att beskriva de positiva känslor som uppstår vid spelandet av 
ett bra spel. Ett sätt att öka engagemang i spel är att ha en bra relation mellan spelare och 
spelarkaraktär. Denna relation påverkas på ett mycket tydligt sätt av spelarens identifikation 
med spelarkaraktären (Turkay & Kinzer 2014; s. 11–12).  

Identifikation är därför ett fenomen som är intressant att undersöka för att förstå hur 
spelare påverkas av och interagerar i spel. Identifikation uppstår när spelare delar 
egenskaper, resonemang och värdering med sin spelarkaraktär (Turkay & Kinzer 2014). 
Denna studie har därför undersökt frågan:  

Hur påverkar spelarens möjlighet att utföra etiska val, med tydliga och märkbara 
konsekvenser, spelarens inlevelse och engagemang av spelet?  

Studien har visat att genom att ge spelaren val kring narrativets utveckling och resolution ökar 

chansen för spelaren att uppnå en hög grad av identifikation med sin spelarkaraktär, då denne 

kan välja handlingar, metoder som försöker uppfylla spelarens mål inom narrativet. Dock 

garanterar inte valmöjligheter att en hög grad av identifikation uppnås och även utan val kan 

hög identifikation uppnås. 

7.2 Diskussion 

Identifikation inom mediet spel är ett fenomen som inte är särskilt väl undersökt, däremot 

finns det flera studier och källor som undersökt identifikation i andra medier. I och med att 

spel och digitala interaktiva medier blir en allt större del av vår vardag är det oerhört viktigt 

att vi förstår hur och varför vi väljer moralitet och etik inom spelets ramar på det sätt vi gör. 

Varför tilltalar möjligheten att vara god vissa spelare mer och vad kan vi lära oss genom att 

vara onda inom fiktiva utrymmen? Varför ogillar vi andra? 

Genom att undersöka den identifikation spelare känner med sina spelarkaraktärer går det att 

öppna upp för undersökningar kring vilka underliggande faktorer som bidrar till valet av 

god/ondska och hur dessa relaterar till de värderingar vi själva har. 

Detta kan vara positivt från ett branschperspektiv, då spel som tillåter spelaren att ha en hög 

grad av identifikation med sin spelarkaraktär gör att spelaren blir med engagerad i sin 

spelupplevelse (Mallon & Lynch 2014). Att förstå identifikation i relation till spelarens 

engagemang blir då en viktig del av att skapa bättre spelupplevelser. 

Vidare är det också intressant ur ett akademiskt och samhälleligt perspektiv, då denna typ av 

forskning kan hjälpa till att förstå fenomenet av digital identitet och hur vi interagerar med 
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andra i virtuella miljöer. Att förstå hur vi gör val och hur vi relaterar till karaktärer i virtuella 

världar kan tillåta oss att se på saker ur ett annat perspektiv och till och med lära oss något om 

oss själva. En bättre förståelse av ämnet identifikation kan också leda till förbättringar inom 

olika typer av simulatorer där artificiella karaktärer deltar. Ämnet är även intressant ur ett 

psykologiskt perspektiv och skulle kunna användas för att undersöka spelares personlighet 

och värderingar i en typ av personlighetstest. 

Även om denna studie kommit fram till ett resultat kan det ändå bara anses indikativt. Det 

finns flera anledningar till detta och några av de som anses vara högst relevanta beskrivs 

nedan: 

- Urvalsgruppen: Studien innehåller inte tillräckligt många respondenter för att ge ett 

tydligt och statistiskt tillförlitligt resultat. Vidare finns det ingen geografisk variation i 

urvalet av respondenterna, då alla bor i samma stad. Samtidigt, då lämpligt opartiska 

respondenter inte kunde införskaffas på grund av stigma associerade med så-kallade 

”One-Shots” tvingades jag förlita mig på tidigare bekantskaper och spelare som kände 

mig personligen och kände mig som DM från tidigare erfarenhet. En sådan testgrupp 

kan tveksamt ses som opartiska och fullständigt lämpliga för större akademiska studier 

än kandidatexamen som denna studie är del av. 

- Artefakten: Även om artefaktens etik och utformning fick ett positivt mottagande från 

flera respondenter innehöll den en förhållandevis liten mängd speltid samt saknade 

samma kvalité som många andra kommersiella RPG-spel av samma typ. Detta kan då 

ha påverkat spelaren då denne inte får så lång tid på sig att sätta sig in i sin karaktär 

samt om spelaren jämför produktionsvärdet i artefakten med andra produktioner på 

marknaden finns det en klar skillnad. Mallon och Lynch (2014) har bland annat 

kommit fram till att ett spels mottaglighet samt ett spels förmåga att skapa djupa och 

meningsfulla relationer är viktigt för att skapa en bra spelupplevelse som tillåter 

spelare att känna en hög grad av identifikation med sin spelarkaraktär. 

- Speltesternas miljö: Även då miljön respondenterna spelade i var tyst och lugn och 

bekväm kan detta inte anses komma nära den miljö som respondenterna hade haft om 

de hade spelat hemma. Detta kan självklart påverka resultatet och ha gjort att det blivit 

svårare för dem att sätta sig in i spelupplevelsen. 

Trots dessa punkter och det faktum att resultatet är indikativt är ändå trovärdigheten i studien 

hög, då det stämmer överens med liknande studie kring identifikation och spelengagemang. T 

ex har tidigare studier (Sicart 2009, s. 226–226) identifierat att spelarens möjlighet att utföra 

relevanta moraliska val inom ett grenande spelnarrativ har en direkt påverkan på spelarens 

identifikation med spelarkaraktären och därmed även spelarens engagemang. 

Spelarens förmåga att identifiera sig med spelarkaraktären beskrivs av Cohen (2001) och 

Schultze & Leahy (2009, s. 12–14) som att en spelare ser sig själv och sin spelarkaraktär som 

sitt ”jag”, dvs som en och samma. Detta är även någonting studien i denna rapport har 

uppfattat och resultatet har indikerat att val tillåter spelaren att i större utsträckning skapa en 

spelarkaraktär de kan klassificera som sitt ”jag”. 

Även Turkay och Kinzers (2014, s. 9) spegeleffekt stödjer resultatet genom att det på ett tydligt 

sätt definierar hur identifikation uppkommer när spelaren känner igen egna drag hos 

spelarkaraktären eller ser drag hos spelarkaraktären som spelaren vill ha. Precis som denna 

studie kommit fram till borde valmöjligheter i enlighet med denna effekt öka chansen att 

spelaren får en spelarkaraktär med liknande drag eller drag som spelaren vill ha. 
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7.3 Framtida arbete 

Denna studies resultat är enbart indikativ. För att få ett tydligare resultat bör en mer 

omfattande studie genomföras. Denna studie skulle då kunna utföras under en längre 

tidsperiod, med en mer välpolerad och större produkt. Respondenterna skulle då kunna få 

spela artefakten under flera längre spelsessioner. En större grupp opartiska respondenter 

behövs också för att göra validera resultat av studien inte influeras av forskaren. 

Denna studie öppnar även upp för mer långsiktig forskning kring identifikation i spel då den 

tydligt indikerar att detta är en väldigt viktig del i relationen mellan spelare och 

spelarkaraktär. Även om det redan finns vissa kriterier kring vad som får spelare att uppleva 

en hög grad av identifikation skulle det vara intressant att gå in djupare på detta område. T ex 

vore det intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar hur identifikationen 

uppkommer samt i hur stor grad den påverkar spelaren. Detta skulle t ex kunna göras i relation 

till olika spelartyper för att se om alla spelare reagerar på olika sätt eller om det endast är en 

viss typ av spelare blir starkt påverkade av identifikation. 

Vidare skulle även en filosofisk studie kunna genomföras för att undersöka vilka filosofiska 

faktorer stimulerar identifikation och hur dessa i sin tur uppkommer. Bara i denna mindre 

studie har de olika respondenterna identifierat sig med olika bakgrunder trots att de delar 

både geografisk position och kulturell bakgrund. 
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