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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om moral och moraliska val i västerländska RPG-dataspel. 
Uppsatsen granskar hanteringen av moral och moraliska val i tre spel: Baldur’s Gate 2 
(Bioware 2000), Fallout 2 (Black Isle Studios 1999) och The Witcher (CD Projekt 
Red 2007). Förutom den kritiska granskningen finns det även med en intervjudel, där 
några speldesigners med erfarenhet av att göra spel med moraliska teman och val 
intervjuas om frågor relaterade till moral och moraliska val i spel. Uppsatsen kommer 
fram till ett antal resultat, bland annat vikten av konsekvenser, vikten av att val skall 
vara svåra och svårigheten med valfrihet i spel. Dessa resultat sammanfattas i några 
designprinciper för designers som vill jobba med moraliska teman och val i spel. 
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1 Inledning 
I denna studie har jag granskat dataspel inom rollspelsgenren utifrån hur man har 
använt moralitet och moraliska val som en del av spelupplevelsen. Jag har granskat de 
moraliska frågeställningar spelaren ställs inför utifrån flera olika perspektiv. Mig 
veterligen har ingen liknande studie gjorts tidigare trots att moraliska problem och 
kampen mellan godhet och ondska de facto har blivit en framträdande del av 
rollspelsgenren, vilket bland annat bekräftas i intervjun med Chris Avellone (se 
kapitel 5.1). Min ambition har även varit att komma fram till några designprinciper 
som kan vara till hjälp för dataspelsdesigners som vill handskas med moral och 
moraliska frågeställningar i dataspel i framtiden. 

1.1 Syfte 
Syftet med min undersökning är att studera hur moralitet och val av moralisk karaktär 
har hanteras inom de PC-rollspel som undersökningen studerar, och beskriva vilka 
arbetsmetoder som kan vara lämpliga för att hantera sådana frågor. Dessutom försöker 
denna studie arbeta fram förslag på hur man kan nyansera och utveckla 
porträtteringen av moral i liknande spel i framtiden.  

1.2 Frågeställning 
Min frågeställning lyder: Hur har man porträtterat moral och moraliska 
frågeställningar i de PC rollspel uppsatsen undersöker, och hur kan man förbättra 
hanterandet av moral som en del av spelupplevelsen i framtiden? 

1.3 Avgränsning 
Jag har inriktat mig på västerländska så kallade CRPG-(Computer Role Playing 
Game) spel, det vill säga datorspel som har en fokus på kvantifierad utveckling av 
spelarkaraktärens färdigheter och vars härkomst ofta ligger i klassiska bordsrollspel. 
Spelen jag valt ut är Baldur’s Gate 2 (Bioware 2000), Fallout 2 (Black Isle Studios 
1999) och The Witcher (CD Projekt Red 2007). Studien kommer alltså inte att 
omfatta några asiatiska konsolrollspel eller, till någon större grad, rollspelshybrider 
som blandar in inslag från andra genres.  

Målet med min studie är inte att skapa en komplett överblick över moral i alla 
dataspel utan snarare göra en djupare studie hur moral används i några utvalda1 spel, 
och med ledning av dessa resultat utforma några principer för vad som kan betraktas 
som lyckade sätt att använda och gestalta moral i dataspel. Jag har lagt extra tonvikt 
på moraliska frågeställningar och val som spelaren kan ställas inför i spelen, men 
också allmänna aspekter av moral finns i uppsatsen. Eftersom det är svårt att diskutera 
moral och moraliska frågor i spel och spelvärldar utan att beröra andra ämnen som 
exempelvis sociologi kommer också sådana ämnen att beröras, men ingen tonvikt 
kommer att läggas på dem. 

                                                 
1 Dessa spel är Baldur’s Gate 2 (Bioware 2000), Fallout 2 (Black Isle Studios 1999) och The Witcher 
(CD Projekt Red 2007). De beskrivs mera utförligt under rubrik 4.0 Analys av spel. 
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1.4 Disposition 
Min uppsats kommer att vara strukturerad kronologiskt på ett sätt som motsvarar min 
arbetsprocess då jag har arbetat med att skriva uppsatsen. Denna disposition ger ökad 
genomskinlighet, eftersom läsaren då kan följa min arbetsprocess, vilket innebär att 
läsaren har lättare att följa denna uppsats tankegång och mera kritiskt kan granska de 
beslut jag tagit i studien. Jag börjar med att redogöra för den teoretiska bakgrund som 
ligger till grund för uppsatsen. Därefter beskrivs metoden och urvalet av analysobjekt. 
Sedan följer själva analysen av spelen och intervjuerna. Denna del är mera 
beskrivande och redogörande snarare än diskuterande. En sammanfattad redogörelse 
för mina resultat kommer i kapitel 6. En renodlad diskussion kring alla resultat följer 
sedan i kapitel 6.1. Detta avslutas med en kort redogörelse för de i empirisk data 
grundade principer jag föreslår som verktyg då man arbetar med moral i dataspel. Sist 
följer ett avslutande kapitel om framtiden.  

1.5 Om texten i denna uppsats 
I min uppsats har jag valt att ofta uttrycka mig i jagform eller använda formuleringar 
som ”det är min uppfattning att” eller ”jag anser” och andra motsvarande former. 
Detta är för att det är min fasta övertygelse att en text inte blir mera vetenskapligt och 
akademiskt giltig om man skriver om formuleringar till passiv form för att artificiellt 
gömma författarens roll i texten. Speciellt i en kvalitativ studie som denna, och i 
synnerhet med de begränsningar i tid och resurser som har gällt för denna studie, blir 
författarens roll i, eller avtryck på, slutresultatet jämförelsevis stort. På grund av 
författarens viktiga roll i texten finns det än mera skäl för att inte undanhålla 
författarens roll i texten. Det är naturligtvis också viktigt, med tanke på principen för 
genomskinlighet (Bryman, 2001), att vara explicit med när det rör sig om fakta eller 
författarens personliga erfarenhet. Jag har naturligtvis försökt se till att min uppsats är 
så väl som möjligt förankrad i teori och grundad på empiri. När jag väl ger uttryck för 
empiriskt grundade uppfattningar har jag försökt vara tydlig med att det är fråga om 
sådana. 
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2 Teori 
Denna uppsats kommer att basera sig på ett primärt moralfilosofiskt material, med 
inslag av sociologi samt övrig teori som exempelvis Kosters tankar om spel (2005). 
Eftersom det är moraliska frågor i spel denna uppsats undersöker kan detta kanske 
anses som en lämplig teoretisk grund. Man bör dock komma ihåg att det 
moralfilosofiska fältet är långt ifrån ensidigt eller absolut. Eftersom det 
moralfilosofiska fältet dessutom är nästan oändligt till sitt omfång, kommer jag att 
istället för en komplett överblick snarare beskriva vilka tankeskolor i moralfilosofin 
som denna uppsats grundar sig på mest. Uppsatsen förlitar sig inte på resultat från 
några tidigare motsvarande studier av det enkla skälet att sådana mig veterligen inte 
existerar. Liknande studier kanske har gjorts inom icke-interagerbara medier som film 
men dessa är inte helt intressanta eller applicerbara i sammanhanget eftersom dataspel 
har den unika egenskapen av att vara interagerbara, vilket får en stor vikt när man vill 
porträttera moraliska val och problem. 

Man kan argumentera för att dataspel alltid är kulturella artefakter. De är produkter av 
mänskligt tänkande och konstnärligt arbete. På så sätt kan man säga att spelen i 
väldigt stor grad speglar människorna som har gjort dem och även tidsperioden under 
vilken de är gjorda. När man gör en sådan analys som jag har haft som ambition att 
göra finns det nästan ingen moralfilosofisk teori som är ointressant eftersom ett spel 
är ett hantverk skapat av många människor, som alla i sin tur har blivit inspirerade av 
någonting annat. Dock tror jag att man om man vill undersöka moraliska frågor alltid 
kan dra paralleller till den etablerade moralfilosofin eftersom den är så väldigt 
omfångsrik. Traditionell moralfilosofi är också användbar i spelsammanhang 
eftersom spel är, till skillnad från film och litteratur, interagerbara och dynamiska. 
Moralfilosofin är skriven med en dynamik i åtanke, för om inte det fanns 
konsekvenser av människors agerande skulle det inte vara någon poäng med att 
fundera över val. I mitt intervjusegment har jag även försökt belysa mera konkret vad 
som utgör inspirationskällor för speldesigners som tar itu med sådana här frågor. 

2.1 Moralfilosofiska synsätt 
I filosofin, och speciellt i moralfilosofin och moralfilosofins praktiska applikation, 
etiken, är gott och ont centrala begrepp, oavsett vilken kultur filosofin har uppkommit 
i (Bunnin & Tsui-James red. 1996, s. 198). Många ansatser har gjorts för att beskriva 
vad som är gott och vad som är ont men sådana definitioner ligger utanför denna 
uppsats fokus. Dock går det inte att undgå att diskutera problematiken kring vad som 
är gott och vad som är ont när man skall försöka diskutera porträtteringen av 
moraliska val i en medieform, i detta fall RPG-dataspel. Denna diskussion är en 
mindre del av denna uppsats och nedan följer en del av den teoretiska tankebildningen 
om moral samt gott och ont som jag har studerat inför min uppsats. 

Philip Cole har i sin bok The myth of evil (2006) försökt granska ondskan som 
kulturellt fenomen och på vilket sätt man har använt bl.a. Satan som en symbol för 
inre och yttre fiender. Cole argumenterar för att ondska i grund och botten är ett 
mytologiskt fenomen som härrör ur individens försök att förstå omvärlden och 
extrema fenomen. Cole skriver bland annat att Satans eller antagonistens roll blir, på 
ett mytologiskt plan, begränsad till att driva handlingen framåt. Således är det i 
moderna fiktiva verk onödigt eller irrelevant att bry sig om ondskans psykologi eller 
karaktär eftersom ondskan bara har en berättarteknisk roll. Cole visar även hur man 
har använt ondskans självförklarande makt politiskt, genom att utnyttja sociala 
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rädslor. Detta kan röra sig om rädslor som till exempel rädslan för häxor, invandrare 
eller terrorister. Man har utnyttjat dessa xenofobiska rädslor för att omsätta dem till 
politiska åtgärder som skärpt lagstiftning eller häxrättegångar. Man kan säga att Cole i 
sitt verk argumenterar för en applicerad relativistisk världsbild, både i moralisk och 
etisk bemärkelse, och han visar med många konkretiserande exempel hur man kan 
missbruka en absolutistisk världsbild för att dela upp världen i absolut gott och 
absolut ont. Cole för en argumentation som effektivt stänger de flesta tänkbara glapp i 
beskrivning och förståelse av extrema fenomen, glapp som inbjuder till användning av 
termen ondska som en förklaring. Den viktigaste slutsats som Cole kommer till är att 
ondska, som orsak eller personlighetsdrag, troligen inte existerar och är ett uttryck 
som helt enkelt beror på okunskap eller oförmåga att förstå situationen. Detta är 
intressant i min studie eftersom ondska i dataspel ofta används på precis detta vis som 
Cole har uteslutit. Dock bortser inte Coles argumentation från faktumet att man, som 
individ, kan göra både gott och ont och att man oftast har ett val i frågan. Denna 
diskussion kommer jag dock att återkomma till senare (se stycke 6.1.1.1).  

I min studie kommer moralisk relativism att vara en viktig del av den teoretiska 
grunden. För att få en mera nyanserad bild och ge ett alternativt synsätt kommer jag 
också att ta med moralisk absolutism som en annan primär tankeskola. Man kan 
argumentera för att en absolutistisk moralisk världsbild är djupt rotad i den kristna 
religionen och som en följd av detta även i USA, speciellt i dagens offentliga debatt 
(Carter, 2005). Således kan absolutism som tankeskola definitivt ha påverkat spel 
skapade där eftersom man kan argumentera för att spel alltid är kulturella artefakter.  

Många, kanske de flesta, RPG-spel utspelar sig i fantasivärldar där faktisk och absolut 
ondska existerar. I en sådan hypotetisk spelvärld är troligen moralisk absolutism en 
mera prominent förekommande världsbild. Man bör dock fundera på skillnaden 
mellan spelvärldens moral och spelets moral, vilket inte nödvändigtvis är samma sak 
och kanske till och med sällan är det. I spelet The Witcher som jag kommer att 
analysera senare finns det inom spelvärlden många moraliska synsätt som står i 
konflikt med varandra utan att de för den sakens skull representerar spelets moral. 

2.2 Annan teori 
Inom dataspelsforskning finns det en liten mängd forskning som är användbar för 
denna uppsats syften, men mig veterligen har ingen forskning gjorts om just 
moraliska val. Mary Kuhner (2006) har dock skrivit en artikel om moraliska val för 
traditionella bordsrollspel. I dessa nämner hon en del av de resultat jag kommit fram 
till i min studie. Jag påträffade dock inte denna artikel förrän sent i min arbetsprocess, 
så den har inte egentligen påverkat min tankegång till någon stor grad men för läsare 
kan den vara intressant att känna till.  

Koster har skrivit om dataspel som medium i sin bok A theory of Fun (2005) och tar 
upp några grundläggande aspekter av vad dataspel är, och inte är, som jag delvis 
stöder min tankegång på. Koster sätter stor vikt på att förklara vad som är roligt med 
dataspel och varför det är så, och kommer med många intressanta teoretiska verktyg 
för att handskas med dataspel som medieform. Jag kommer dock att återkomma till 
tankar om Kosters indelningar i större detalj lite senare. 

2.3 Litteraturgenomgång 
Inför min uppsats har jag studerat ett antal verk. Som allmän referenslitteratur för 
frågor relaterade till filosofi har jag utnyttjat The Blackwell companion to philosophy 
(Bunnin & Tsui-James red. 1996). Denna bok innehåller en stor mängd information 
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och jag har så väl som möjligt försökt förankra min uppsats i dess teoretiska ramverk. 
För information om moralisk relativism har jag använt Varieties of Relativism skriven 
av Rom Harré och Michael Krausz (1996). Andra mera specifika verk jag utnyttjat är 
Philip Coles bok The myth of evil – Demonizing the enemy (2006) och Zygmunt 
Baumans tankevärda verk Döden och odödligheten i det moderna samhället (1992). 
Sartres Existentialism och humanism (1997) har även använts, primärt för Sartres och 
andra existentialisters tankar om val och den sammankopplade ångest som hör till 
väljandet och mänskans frihet. För information och vägledning om metod har jag 
utnyttjat The Discovery of Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) och 
Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2001). 

2.4 Om dataspels karaktär som medieform 
Det finns ingen konkret beskrivning på exakt vad ett dataspel är eller vilka kriterier 
något behöver uppfylla för att vara ett spel. Enligt Ralph Koster (2005) är spel 
simuleringar av verkligheten och något som är roligt att göra. Han skiljer på spel från 
historier genom att historier lär genom att visa, medan ett spel lär ut experimentellt. 
Koster menar också att spel är bra på objektifiering medan historier är bra på empati. 
Han skriver också att spel kan sägas handla om olika saker men att hjärnan troligen 
förr eller senare skalar bort utsidan av ett spel och endast fokuserar på den 
underliggande utmaningen (Koster 2005, s. 80). Det är dock min uppfattning att RPG-
dataspel, speciellt sådana som har mycket dialog och moraliska val, bryter sig ut ur 
denna snävare definition av spel och tillägnar sig vissa egenskaper som annars är 
reserverade för historier. Man kan också göra en distinktion mellan dialogdelen och 
det övriga spelet i RPG-spel. Dialogdelen är i sådana fall mera ”interaktiv fiktion” än 
ett regelrätt spel medan det övriga spelet bibehålls inom ramen för Kosters 
beskrivningar av spel. Vinsten med att RPG-spel lyckas tillägna ytterligare 
egenskaper tagna från andra medieformer kommer jag att diskutera senare. 

Oavsett denna diskussion är ett dataspel, i den bemärkelse jag använder termen i min 
uppsats, en kulturell artefakt gjord av en större grupp människor. Spel har praktiska 
bruk och behöver fungera, de har en klar teknisk aspekt precis som ett bruksföremål, 
men tillika finns det en artistisk prägel på spel som produkt. Därför kan man betrakta 
spel och konsten att göra spel som ett hantverk eller möjligen ett konsthantverk (se till 
exempel Adams & Rollings 2006). Just för att processen att göra ett spel är ett 
hantverk, en process för att tillverka ett föremål tänkt att användas och med stor vikt 
lagd på att det skall vara av hög kvalité och underhållande, handlar min uppsats 
naturligtvis till stor del om subjektivitet: subjektiva åsikter om hur man bör göra för 
att nå fram till och tilltala en spelare med subjektiva preferenser. Men genom att hålla 
mig till akademiska arbetsprinciper, bland annat grounded theory (se nästa kapitel), 
kan man ändå få fram kunskap som är generaliserbar och akademiskt giltig. 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva mitt val av metod samt motivera detta val. Det 
är min ambition att beskriva min arbetsprocess så noggrant att replikerbarheten 
säkras, det vill säga att uppsatsen kan genomföras av någon annan med samma metod. 
Det är också viktigt att beskriva arbetsprocessen och metoden noggrant för 
genomskinlighetsprincipens skull, så att alla läsare kan följa min tankegång och förstå 
samt vid behov inställa sig kritiskt till mina val. Även reliabiliteten gagnas om 
arbetsprocessen beskrivs utförligt. 

Denna studie är att genomförd med kvalitativ metod, dvs. en metod som strävar efter 
att vara känslig för kontext och att vara processinriktad. Jag har inte att inriktat mig på 
numeriska resultat och statistik utan snarare försökt att få en förståelse för det jag vill 
undersöka genom intervjuer och studier av själva spelen. Jag har delvis utnyttjat 
grounded theory (Glaser & Strauss, 1967) som arbetsmetod. Grounded theory är ett 
arbetssätt för att generera empiriskt grundade teorier, vilket innebär att uppsatsen inte 
är hypotetiskt deduktiv. Detta betyder att jag inte utgår från någon färdig, logiskt 
utformad hypotes utan jag har formulerat mina teorier baserade på den insamlade 
datamängden. Detta skänker mina teorier större validitet enligt principerna för 
grounded theory eftersom mina teorier då är intimt sammankopplade med den 
insamlade datamängden (Glaser & Strauss, 1967). Glaser & Strauss menar att logiskt 
uttänkta teorier som är baserade på a priori kunskap aldrig är lika gångbara och 
användbara som en i data grundad teori, eftersom sådana på förhand formulerade 
teorier kan vara grundade på allt från fantasi till slump. Endast en i empiri och data 
grundad teori kan vara fri från sådana fel enligt Glaser & Strauss. Grounded theory 
härrör från början ur sociologin men jag anser att den är applicerbar på en studie som 
handlar om spel eftersom spel är, som jag tidigare nämnt, kulturella artefakter och 
konsthantverk gjorda av människor. Glaser & Strauss menar att det också finns stora 
vinster med att använda grounded theory på ett tidigare outforskat område, även om 
de kanske syftade på mera traditionella områden för sociologiska undersökningar 
(1967, s. 38). 

Jag har valt att använda denna arbetsmetod eftersom min ambition för denna studie 
till en viss del har varit att den skall vara teorigenererande. Jag utnyttjar grounded 
theory för att få verktyg att utläsa resultat ur min datamängd, speciellt för att 
kategorisera resultaten från intervjuerna. Förutom den teorigenererande delen består 
också min studie av en kritiskt granskande del där jag granskar de utvalda spelens 
hantering av moral och moraliska frågor. Det är dock min övertygelse att dessa två 
inriktningar inte motarbetar varandra utan kan stödja varandra. Mina ansatser till att 
generera teori grundar sig både på min kritiska analys av spelen och på mina 
intervjuer, vilket är den mera traditionellt kvalitativa delen av uppsatsen. 

Det kan tyckas märkligt att välja att kombinera moralfilosofi med grounded theory, 
eftersom all filosofi är väldigt hypotetisk och logiskt formulerad, medan grounded 
theory tar avstånd från sådant. Dock bör man förstå att i min uppsats utgör det 
moralfilosofiska materialet en slags referenslitteratur och ett verktyg för att förstå den 
insamlade datamängden som handlar om moral. Det är min uppfattning att det 
moralfilosofiska materialet kan ge intressanta angreppspunkter för att diskutera 
moralen och de moraliska valen i spelen. Mitt syfte med uppsatsen är också att, som 
jag tidigare nämnt, försöka erbjuda en syn på hur man i framtiden skulle kunna 
nyansera och utveckla hanteringen av moral och moraliska val i dataspel. För detta 
syfte blir grounded theory aningen för begränsande, eftersom styrkan med grounded 
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theory är att beskriva och formulera teorier om hur saker är. Hur saker kunde vara 
eller borde vara är inte grounded theorys domän. För att kunna formulera sådana 
teorier behöver man delvis förlita sig på andra metoder och annat material, och i detta 
skede blir det moralfilosofiska materialet intressant eftersom man då har något att 
göra en jämförelse med. Om ett moraliskt problem i ett spel till exempel har likheter 
med ett viktigt problem i moralfilosofin kan detta kanske sägas vara ett väl utformat 
problem. Naturligtvis är även jämförelsemöjligheterna större än så. Jag kommer att 
begränsa mina teorier för framtida sätt att handskas med moral i spel till kapitel 6.2, 
som handlar om designprinciper för moral och moraliska val.  

 För att förbereda mig inför denna studie har jag studerat olika ämnen som 
moralfilosofi och sociologi. För att undersöka hur moral används inom dataspel 
kommer jag dels att studera spelen genom att spela dem och föra anteckningar och 
dels intervjua speldesigners om deras syn på moral inom dataspel. Min metod för 
analysen av spel och intervjuerna beskriver jag i större detalj nedan. Vidare har jag 
varit öppen för möjligheten att vid behov studera dokument som anknyter till 
dataspel, t.ex. reklam, spelguider eller intervjuer, om det finns någon ytterligare 
information att hämta ur en sådan källa. Detta har dock inte utgjort någon stor del av 
min studie. 

3.1 Urval av spel 
Min studie baserar sig på ett urval av spel som jag själv anser att är meningsfulla i 
denna kontext, det vill säga det rör sig om ett teoretiskt urval. Spelen som jag har 
granskat är: Baldur’s Gate 2 (Bioware 2000), Fallout 2 (Black Isle Studios 1998) och 
The Witcher (CD Projekt Red 2007). Jag beskriver dessa spel i större detalj i deras 
respektive kapitel, 4.1-4.3.  

Orsaken till att jag valt dessa spel är att de kan uppfattas vara fall där man har använt 
moral på ett intressant, realistiskt och greppande sätt för att förhöja spelupplevelsen, 
och således har man mycket att vinna på att analysera de moraliska valen och 
möjligheterna i dessa spel. Jag valde delvis Baldur’s Gate 2 för att det kan finnas en 
del oegentligheter inom ramen för det spelets skildring av moral och moraliska val. 
Orsaken till att jag tog med The Witcher är att det är gjort av den polska studion CD 
Projekt Red och har några intressanta grepp som avviker från den traditionella 
västerländska RPG-standarden2. Detta gör spelet aningen avvikande från Fallout 2 
och Baldur’s Gate 2 som kan säga vara verkligt klassiska västerländska RPG-spel (se 
till exempel Mobygames a & c 2008). Som jag nämner senare i min studie finns det i 
The Witcher också många friska fläktar och nya grepp implementerade i spelet även 
om spelet fortfarande kan sägas följa den västerländska RPG-traditionen. 

Några spel som jag övervägde att granska men förkastade av diverse orsaker var 
Planescape: Torment (Black Isle Studios 1999), Jade Empire (Bioware 2005), Fable 
(Big Blue Box 2004), Mass Effect (Bioware 2007) samt Fallout 1 (Black Isle Studios 
1997). Orsaken till att dessa spel blev förkastade var främst tidsaspekten, eftersom jag 
har begränsade resurser och var tvungen att välja de tre titlar som jag trodde skulle 
kunna ge allra mest kunskap att studera. Dessutom har jag tidigare erfarenhet och 

                                                 
2 Denna standard är naturligtvis svår att sammanfatta eller hitta ensidiga beskrivningar på, men både 
Baldur’s Gate 2 och Fallout 2 har väldigt mycket gemensamt vad gäller utformning, The Witcher är 
jämförelsevis annorlunda till sin utformning. 
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kunskap av spelen jag valt, något som visat sig vara nödvändigt för att kunna 
analysera spelen inom en rimlig tidsram. 

3.2 Metod för analys av spel 
För att analysera spelen har jag spelat dem och fört anteckningar medan jag spelat. 
Anteckningarna har fungerat som en grund för att hitta kategorier på det sätt grounded 
theory föreskriver, tillsammans med mina rent mentala anteckningar. Dock har jag 
inte formulerat mina kategorier lika explicit som för intervjuerna eftersom det är svårt 
att uppvisa lika konkreta stöd för dessa kategorier som i fallet av intervjuerna. Då 
intressanta val och frågeställningar av moralisk karaktär har uppenbarat sig medan jag 
har spelat har jag om möjligt försökt spara spelet innan och se hur olika val ger olika 
konsekvenser. Utifrån detta har jag sedan försökt härleda kunskap om hur moral har 
använts. I texten om spelen kommer jag att ge allmän information, som till exempel 
information om spelvärlden, samt redogöra för hur jag har disponerat min 
spelarkaraktär vad gäller kön och egenskaper. Jag kommer slutligen att presentera en 
allmän analys av spelets värld utgående från moral och etik, och om möjligt försöka 
sluta mig till vilken sorts moralisk världsbild som används i spelet. 

3.3 Urval av intervjuobjekt och metod för intervjuer  
För intervjuerna har jag sammanställt en lista med ett stort antal personer som har 
jobbat med spel som jag anser att tar upp moraliska aspekter. Även här rör sig alltså 
urvalet om ett teoretiskt urval. Jag har primärt inriktat mig på personer med 
befattningar inom design, till exempel Quest Design eller Creative Director. Mina 
kriterier för lämpliga informanter har varit att de bör ha haft en relativt viktig 
designposition eller liknande position inom produktionen av minst ett för denna studie 
relevant spel. Jag har haft som ambition att få en bred bas av olika sorters svar från 
personer med erfarenhet av olika spel och spelföretag. Dock har jag inte lyckas 
förverkliga denna ambition till fullo, och i nuläget är de jag har intervjuat relativt lika 
varandra vad gäller spel och företag de har arbetat på. 

För de som jag har ansett vara lämpliga informanter har jag försökt hitta 
kontaktuppgifter för att kontakta dem, vilket är något som ofta har visat sig vara 
problematiskt. För de personer som jag har hittat kontaktuppgifter på har jag skickat 
ett brev åt dem via e-post. I brevet har jag bett dem att medverka i min studie och 
detta brev finns beskrivet i nästa kapitel och kan hittas i sin helhet i bilagorna. I 
intervjubrevet tar jag även upp andra viktiga etiska aspekter som informationskravet 
och samtyckeskravet. Jag erbjuder också intervjuobjekten att förbli anonyma i 
uppsatsen för att uppfylla nyttjandekravet. I nuläget är informanterna namngivna i 
uppsatsen, eftersom ingen opponerade sig mot att bli namngiven, men jag nämner inte 
deras kontaktuppgifter eller hur jag fick tag på dem för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. 

Beroende på informanternas egna preferenser har jag antingen skickat intervjufrågor 
åt dem via e-post eller intervjuat dem via ett realtidsmedium. Det medium jag har 
utnyttjat är MSN direktmeddelanden, eftersom det har bra självdokumenterande 
funktioner och är i utbredd användning. Jag har själv föredragit realtidsintervjuer, 
eftersom det ger möjligheten att ställa följdfrågor och genomföra en mera typisk 
kvalitativ intervju. Mina intervjuer har överlag varit semi-strukturerade men de som 
har genomförts via e-post har naturligtvis varit mer strukturerade och mindre 
dynamiska än de som genomförts via ett realtidsmedium. Det finns ett potentiellt 
problem med att genomföra en kvalitativ intervju via e-post eftersom man inte har 
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möjlighet att ställa följdfrågor och således riskerar viktig information att utebli. För 
att undvika detta har jag försökt uppmuntra svar utanför frågorna i den inledande 
texten. 

3.3.1 Intervjubrev 

Det brev som jag har skickat åt mina tilltänkta intervjuobjekt finns i sin helhet i 
bilagorna. Intervjubrevet är ett artigt formulerat kortare brev där jag beskriver vem jag 
är, vad jag gör och varför jag vill att informanten skall delta i min studie. Jag valde att 
ha med ett brev i min undersökning som en metod för att fånga informanternas 
intresse och få dem att gå med på att intervjuas. Det är min på tidigare studiers 
resultat grundade uppfattning att risken att bli ignorerad är större om man skickar 
intervjufrågorna direkt utan någon tidigare förbindelse eller kommunikation. 

3.3.2 Intervjuguide 

Min intervjuguide finns i sin helhet bifogad i bilagorna. För mina intervjufrågor har 
jag försökt följa de riktlinjer som Bryman (2001) sätter upp för utformningen av en 
intervjuguide.  Jag har utnyttjat min intervjuguide i både de fall informanterna har gått 
med på att göra en realtidsintervju och i de fall informanterna har begärt att bli 
intervjuade via e-post. I realtidsfallen har jag använt frågorna i guiden som en 
intervjuguide men har vid behov också frångått den eller ställt följdfrågor som inte 
finns med i mallen. Detta är i enlighet med vad som är typiskt för en semi- 
strukturerad kvalitativ intervju (Bryman, 2001). De informanter som har begärt att bli 
intervjuade via e-post har fått intervjuguiden i sin helhet e-postad till sig.  

3.3.3 Intervjuobjekt 

De som har medverkat i min studie är: 
• Chris Avellone, lead designer för Planescape: Torment (Black Isle Studios 

1998) och andra titlar. 

• Matthew Norton, lead designer för Fallout 2 (Black Isle Studios 1998) med 
mera. 

• Mike Laidlaw, bland annat lead writer för Jade Empire (Bioware 2005). 

• Damien Foletto, designer för Icewind Dale 2 (Black Isle Studios 2002) 

Kort innan inlämningen av denna uppsats fick jag kontakt med Artur Ganszyniec och 
Katarzyna Kuczyńska, som båda har haft designpositioner inom produktionen av 
spelet The Witcher. Jag hann dock inte genomföra dessa intervjuer vilket är beklagligt 
eftersom de skulle ha givit en större bredd åt mitt intervjumaterial. Det är speciellt 
beklagligt att Kuczyńska inte hann medverka, eftersom det skulle ha varit intressant 
ur ett genusperspektiv att ta del av hennes tankar om moral och moraliska val 
eftersom alla andra intervjuobjekt är män. Detta faktum beror inte på urval av 
författaren utan snarare på att spelbranschen är väldigt mansdominerad och 
utvecklingsteamen bakom intressanta spel oftast enbart består av män. Detta kan 
definitivt också reflekteras på spelens karaktär, men är svårt att bekräfta i och med att 
det saknas liknande produkter med högre andel kvinnliga utvecklare att jämföra med. 
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4 Analys av spel 
Här följer min analys av de spel jag har studerat. Spelen presenteras genom att först 
gå igenom för spelet grundläggande fakta, sedan behandla spelets världsbild, 
handling, moraliska system samt en beskrivning av min spelarkaraktär. Till sist går 
jag igenom hur spelets moraliska världsbild och moral kan tolkas. För varje spel finns 
en skärmdump med för att ge läsaren en bild av hur spelet ser ut. 

4.1 Fallout 2 
Fallout 2 utkom år 1999, utvecklades av Black Isle Studios samt publicerades av 
Interplay Productions, Inc. Spelet var en uppföljare till spelet Fallout 1 (Black Isle 
Studios 1997), som i stort sett använde samma teknik. Premissen bakom de båda 
Fallout-spelen är att världen har gått under i ett kärnvapenkrig och en civilisation som 
liknar vår har förintas. Spelen tar plats ca år 2200 då mänskligt liv börjar krypa fram 
på nytt efter förstörelsen. Fallout-spelen är rollspel där man skapar en karaktär som 
utvecklas genom spelets gång vad gäller färdigheter och styrka.  

Spelet spelas i en isometrisk vy (det vill säga snett uppifrån sett) och man kontrollerar 
en spelarkaraktär. Man kan interagera med icke-spelarkaraktärer (NPC, non-player 
characters) via flervals dialogrutor och baserat på olika faktorer kan dessa ”samtal” ha 
olika förlopp. Spelet har ett utvecklat turbaserat3 stridssystem, och man kan strida mot 
olika monster och mänskliga fiender med ett stort utbud av vapen, allt från en vass 
pinne till en eldkastare. Spelet tillåter också att man har kompanjoner med sig som 
hjälper spelaren i strider och bidrar med vissa specialförmågor. Dessa kompanjoner 
kan man endast kontrollera indirekt. 

Min kopia av Fallout 2 är UK-versionen installerad med full installation och 
uppdaterad med The Unofficial Fallout 2 patch 1.02.22 gjord av Killap (No Mutants 
Allowed, 2008). Detta innebär bl.a. att det finns barnkaraktärer med i spelet, en 
egenskap som egentligen censurerades i Europa eftersom det var möjligt att döda 
barnen, vilket var för moraliskt kontroversiellt i Europa (Quandary, 2003). 

                                                 
3 Turbaserat i bemärkelsen motsats till realtid 
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Figur 1: En bild från Fallout 2 som visar dialogläget. Protagonisten är här inblandad 
i en diskussion med en mutant. Skärmen nertill ger olika möjligheter för spelaren att 
svara. 

4.1.1 Kosmologi & världsbild 

Fallout-spelen har en väldigt mörk och dyster världsbild, där brott, slaveri och död är 
vanliga företeelser. Spelet utspelar sig i ett alternativt framtidsuniversum, där ett 
kärnvapenkrig har förintat den tidigare civilisationen. Om den tidigare civilisationen 
får man inte veta särskilt mycket, men det rör sig om en satirversion av femtiotalets 
antikommunistiska USA som hamnar i kärnvapenkrig med Kina och eventuellt andra 
kommunistiska makter. Efter en lång kärnvinter börjar överlevande bygga nya 
samhällen bland den gamla civilisationens ruiner. Mycket snart börjar en likadan 
kamp om resurser, makt och utrymme som förgjorde den ursprungliga civilisationen. 
Spelen utspelar sig i Kalifornien, och ruinerna av ett flertal riktiga städer finns 
representerade i spelen. Fallout 2 utspelar sig i västra USA, med San Fransisco som 
ungefärligt sydligaste punkt och Klamath Falls som nordligaste punkt. 

4.1.2 Handling 

I Fallout 2 är protagonisten en ättling till hjälten från Fallout 1 (Black Isle Studios 
1997), den så kallade Vault Dweller. Denna Vault Dweller var en person som var 
uppvuxen i ett bombskydd, ett så kallat Vault, och närmare bestämt Vault 13. Under 
sitt liv förgjorde Vault Dweller en mutantledare och dennes armé samt räddade Vault 
13 från att dö ut. Han (eller hon, eftersom man i Fallout-spelen kan vara antingen man 
eller kvinna) blev dock utsparkad från Vault 13 på grund av att han blivit förändrad av 
sina äventyr och sågs som en risk. Han färdades då norrut och grundade en by, 
Arroyo. Detta är protagonistens hemby i Fallout 2. Dessvärre håller byn på att dö ut 
på grund av torka och sjukdom i början på Fallout 2. Det blir spelarens uppgift att 
hitta en Garden of Eden Creation Kit, eller GECK. Denna skall enligt legenderna 
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kunna rädda byn. Efter ett inledande prov skickas spelaren i väg för att utföra sin 
uppgift. 

När spelaren väl hittar denna GECK i vad som återstår av Vault 13 blir dock spelarens 
stam tillfångatagen av Enklaven. Enklaven är en återstod av USA:s regering och 
militär som har överlevt kärnvapenkriget ute på sin bas, en oljeplattform i Stilla Havet 
utanför San Fransisco. Spelaren måste då rädda byns invånare därifrån och tillika 
stoppa Enklavens xenofobiska försök att med ett dödligt virus döda alla ”muterade” 
invånare på den Nordamerikanska kontinenten. 

4.1.3 Moral & moraliska system 

Det mest utmärkande för Fallout 1 & 2 som spel är bristen på moralisk och etisk 
tydlighet (och var det speciellt vid tidpunkten för spelens publicering). Det finns inga 
på förhand väljbara eller predisponerade moraliska inriktningar. Istället finns ett 
system baserat på karma, där goda handlingar ger pluspoäng och onda handlingar ger 
minuspoäng. Förutom karmasystemet finns också rykte, det vill säga den allmänna 
åsikten om spelarkaraktären på de olika platserna man kan besöka. Även här kan 
positiva handlingar (positiva för platsens invånare, märkväl) påverka det i en positiv 
riktning och vice versa. 

4.1.4 Min spelarkaraktär 

Då jag började spela skapade jag följande karaktär: 
� 22 år, man 

� Förmågor:  

o Styrka: 06, Perception: 07, Uthållighet: 06, Karisma: 07, Intelligens: 
08, Vighet: 08, Tur: 05 

� Egenskap: Begåvad (”Gifted”, +1 till alla förmågor) 

� Kunskaper: Tunga vapen (”Big guns”), närstridsvapen (”Melee weapons”), 
talförmåga (”Speech”). 

Denna karaktär är gjord för att klara spelet så bra som möjligt. Karaktären har hög 
intelligens och karisma samt talförmåga som en specialkunskap för att ge tillträde till 
alla eller de flesta alternativ vid konversationer. 

4.1.5 Spelvärldens moral 

Som en reflektion av spelet kosmologi är den moraliska världen i spelet knappast 
genretypisk, det vill säga det är inte en regelrätt kamp mellan gott och ont utan snarare 
en fråga om en darwinistisk kamp för överlevnad där den starkes rätt gäller. Man kan 
dra många paralleller till Hobbes ”naturtillstånd” där ett allas krig mot alla råder 
(Bunnin & Tsui-James 1996, s. 531-532). Ur detta kaos kan man hitta ett flertal 
grupper som vill återskapa ordning i världen, men baserat på olika värdegrund. 
Nämnvärda exempel är bland annat New California Republic, en polisstat som med 
styrka vill införliva andra städer i sin maktsfär, och Vault City, en elitistisk och 
xenofobisk teknokrati som utnyttjar sin egen höga nivå av teknologisk sofistikation 
för att överleva och avskärma sig från omvärlden. Spelet återger trovärdigt olika 
moraliska synsätt, och genom att spelet har ett system för rykte beroende på plats, blir 
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spelaren belönad för olika slags gärningar på olika ställen. Beroende på vilken typ av 
bosättning eller plats det rör sig om är även typen av uppdrag olika. I ”brottsstaden” 
New Reno är det oftast kriminella uppdrag som rör sig kring droger, utpressning eller 
mord, medan det i det agrikulturellt inriktade Modoc rör sig om mera fridfulla 
uppgifter. Det som är anmärkningsvärt med detta är att sådant som skulle få en att bli 
illa omtyckt i Modoc får spelaren att bli omtyckt i New Reno. Detta kan vara ett stort 
bevis på moralisk relativism i spelet.  

Som jag nämnde tidigare är spelarkaraktären en hjälte för sin by och sin stam, och är 
idoliserad där. I spelarens kamp för att rädda hembyn kan man använda vilka medel 
som helst utan att ens hjältestatus i hembyn förändras. Därför kan man även säga att 
det finns en etnocentrisk moralisk världsbild i spelvärlden. Det är dock inte bara 
spelarens hemby som är ointresserad av omvärldens öde, utan antagonistfaktionen 
Enklaven är lika ointresserad och oberörd av vad som sker på den nordamerikanska 
kontinenten. Enklaven anser sig ha ett moraliskt mandat att agera i form av att de är 
återstoden av USA:s ursprungliga regering och befolkning.  

Dock finns det i dialogen med icke-spelarkaraktärer ofta, all relativism till trots, 
dialogalternativ för att uttrycka avsky för olika saker eller vägra utföra en del 
uppgifter. Detta tyder också på att det finns en viss inbakad absolutistisk moral. Enlig 
Matthew Norton handlar en stor del av designen i spelet om att ge spelaren valfrihet 
att göra vad han vill inom rimliga gränser (se Bilaga 2). Därför behöver alltså spelaren 
näst intill aldrig gå med på omoraliska uppgifter om han eller hon inte vill, och det är 
också möjligt att till stor utsträckning vara pacifist som spelare och inte direkt skada 
någon. Dock är det betydligt enklare och mera förlåtande att spela spelet som en 
opportunist som kan göra både goda och onda handlingar vid behov. Detta är i sig 
anmärkningsvärt eftersom det i spelet ofta kan löna sig att vara självisk (”ond”) 
snarare än osjälvisk (”god”). Som jag senare i min studie kommer att visa är detta 
långt i från alltid fallet. Detta för oss i vilket fall som helst in på nästa ämne, nämligen 
spelets moral. 

4.1.6 Spelets moral och moraliska teman 

Eftersom spelets belöningssystem och moraliska karaktär varierar väldigt mycket 
beroende på var man befinner sig i spelvärlden kan man säga att spelet har en väldigt 
relativistisk moral. Det som är acceptabelt och gott på vissa orter är inte gott på andra 
och vice versa. Emellertid finns det också drag av andra moraliska världsbilder inom 
spelets ram. Som jag tidigare nämnt kan man alltså som spelare ha en absolutistisk 
moral, eller helt enkelt en moralisk integritet i motsats till att göra allt som man 
ombeds i spelvärlden.  

I spelet finns också drag av utilitarism, det vill säga maximeringen av det största 
möjliga antalet individers största möjliga lycka (Bunnin & Tsui-James 1996, s.627). 
Ofta handlar nämligen uppgifterna man får i spelet om att lösa en större grupp 
mänskors problem, ofta är det hela samhällen som är utsatta och saknar förmågan att 
reda ut sina problem. Då faller det på spelaren att på olika sätt lösa problemen. Det 
konkreta utförandet av uppgiften slutar ibland med att man uppdagar en syndabock, 
det vill säga någon person eller grupp personer vars fel det är att saker har gått snett. 
Ofta påverkas inte slutresultatet negativt av att man använder våld, till exempel att 
man dödar den eller de som ställer till med problem. Karman påverkas också positivt 
av att ha ’löst problemet’ trots våldet, och därför kan man se att spelet har en sorts 
inbyggd utilitaristisk moral, där de mångas välbefinnande går framom de fås.  
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Ibland rör det sig också snarare om de ”rättfärdigas” välbefinnande framom de 
”ondskefullas” välbefinnande, eftersom spelaren inte straffas för oprovocerat våld mot 
en grupp som har blivit utmålad som ondskefull eller omoralisk, till exempel genom 
att vara brottslig eller syssla med slaveri. En del sådana strider kan utvecklas till rena 
massakrerna, då obehöriga civila hamnar i skottlinjen och dör. Trots detta kan 
spelaren ofta se fram emot en högre karma efter en sådan strid så länge inte han eller 
hon direkt har dödat eller skadat någon civil eller icke-dithörande person. Det finns 
inte heller några konsekvenser på lång sikt av att göra sådana val i spelet, förutom att 
de karaktärerna som blir dödade naturligtvis försvinner ur spelvärlden och med dem 
försvinner också eventuellt uppgifter eller upplysningar de kan ha haft. 

4.2 Baldur’s Gate 2 
Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (Bioware 2000) är utvecklat av Bioware 
Corporation och är utgivet av Interplay Entertainment Corp. Spelet utkom år 2000 och 
blev en stor succé (MobyGames 2008). Spelet är en direkt uppföljare till Baldur’s 
Gate.  År 2001 utkom expansionspaketet Throne of Bhaal (Bioware 2001), utvecklat 
av Bioware Corporation och publicerat av Interplay Entertainment Corp. Throne of 
Bhaal markerade slutet för Baldur’s Gate serien för PC. Denna uppsats kommer att 
betrakta Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn och Throne of Bhaal som ett enhetligt 
spel, även om analysfokus kommer att ligga på Shadows of Amn delen. 

Baldur’s Gate 2 grundar sig på Advanced Dungeons and Dragons (AD&D) 
bordsrollspelsregelverket och baserar sig på Forgotten Realms världen gjort för detta 
bordsspel. Denna värld var från början skapad av Ed Greenwod och har blivit en av de 
populäraste fantasivärldarna för AD&D (Wikipedia 2008). Det finns en rik historia 
och kosmologi kring denna värld och mycket av denna återfinns i spelet. 

Spelet spelas i en isometrisk vy och man har kontroll över ett sällskap bestående av 
spelarkaraktären och upp till 5 andra karaktärer som man kan rekrytera i spelvärlden. 
Spelet använder ett sorts realtidssystem för strider som i grund och botten är 
turbaserat och baserat på AD&D reglerna. I striderna kan man pausa och ge order för 
bättre översikt. Många av striderna handlar om att hitta den bästa taktiken för att 
besegra en viss fiende. 
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Figur 2: En bild tagen från Baldur’s Gate 2 som visar dialogläget. Här är en av 
protagonistens kompanjoner i diskussion med en tidigare gladiatorslav. 

4.2.1 Kosmologi och världsbild 

Som tidigare har nämnts utspelar sig alltså BG2 i ett fantasiuniversum som heter 
Forgotten Realms. I denna värld är magi dominant och olika monster som drakar och 
orcer ständigt närvarande. Utvecklingsmässigt ligger världen på en nivå som ungefär 
motsvarar 1200- eller 1300-talets Europa. Man strider alltså med svärd, pilbågar, 
armborst och dylika vapen samt med olika magiska förmågor. 

4.2.2 Handling 

Baldur’s Gate 2 är en fortsättning på spelet Baldur’s Gate (Bioware 1998). I slutet på 
Baldur’s Gate dödade spelaren antagonisten Sarevok som visade sig vara 
spelarkaraktärens bror. Både spelaren och Sarevok är barn till den nu döda 
mördarguden Bhaal. Inom protagonisten/spelarkaraktären finns en essens av denna 
ondskefulla gud och denna essens är central för den fortsatta handlingen. 

I BG2: Shadows of Amn är antagonisten Jon Irenicus, en kraftfull magiker som vill 
stjäla spelarens själ som substitut för hans egen förlorade själ. Irenicus lyckas och 
man måste som spelare få tillbaka sin själ genom att förgöra Irenicus. I Throne of 
Bhaal blir det spelarens uppgift att göra upp med spelarkaraktärens gudomliga essens. 

 

4.2.3 Moral & moraliska system 

I Baldur’s Gate 2 används ett system av väljbara moraliska dispositioner. Dessa består 
av Kaotisk, Laglig och Neutral kombinerade med God, Ond eller Neutral. Detta ger 9 
olika moraliska dispositioner och dessa är grund för mycket i spelet. Det är värt att 
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poängtera att dessa dispositioner är absoluta i spelet och påverkas inte av spelarens 
aktioner. Dock finns det inget som hindrar spelaren från att gå emot sin moraliska 
disposition. 

 Förutom detta finns det ett system för rykte, som påverkas positivt eller negativt 
beroende på vad spelaren gör. Detta system är inte bundet till någon plats utan är 
universellt för hela spelet. Om spelaren får för höga eller låga ryktespoäng kan ens 
kompanjoner välja att lämna spelaren, beroende på deras egen disposition. 

4.2.4 Min spelarkaraktär 

Då jag började spela skapade jag följande karaktär: 
� Ras: Half-elf 

� Kön: Man 

� Klass: Krigare/Magiker 

� Förmågor: 

o Styrka: 18/47 

o Smidighet: 15 

o Uthållighet: 12 

o Intelligens: 18 

o Vishet: 10 

o Karisma: 15 

� Moralisk disposition: Neutral (benämns True neutral i spelet) 

4.2.5 Spelvärldens moral 
I spelvärlden i Baldur’s Gate 2 kan man säga att det råder en väldigt absolutistisk 
moral. Det pågår aktivt en kamp mellan godhet och ondska och överlag är spelvärlden 
starkt uppdelad i det goda och det onda, t.ex. i fråga om raser, gudar och 
organisationer. Här kan man dra intressanta paralleller till Coles argumentation om 
ondskans existens, t.ex. finns ondska högst fysiskt i spelet medan Cole menar att 
ondska är enbart en mytologisk kraft. Undantag från uppdelningen mellan gott och 
ont förekommer i spelet men inte väldigt många gånger.  

I spelvärlden får man ofta välja vilken sida man vill hjälpa när det gäller uppdrag, 
men det är nästan alltid mera lönsamt att vara god eller själförsakande och hjälpsam 
än att vara självisk i spelet. Ofta leder själviskt och illvilligt beteende i spelet endast 
till negativa effekter. Ibland är det likvärdigt att vara självisk eller att hjälpa den onda 
sidan, men sällan motiverat. Till exempel får man ganska tidigt i spelet valet mellan 
att betala tjuvarnas gille eller en vampyrorganisation för att uppsöka spelarens 
bortrövade kompanjon Imoen. Vampyrerna blir det solklart onda alternativet i 
kontexten, och även om tjuvarna kan sägas vara moraliskt tveksamma är de ändå 
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övervägande goda och hjälpsamma. Kostnaden för båda alternativen är det samma 
och uppgifterna som de leder till är likartade. Den största skillnaden är att man när 
man hjälper tjuvarna har en större moralisk auktoritet och sanktionering, t.ex. handlar 
det ofta om att agera i självförsvar eller förgöra uppenbart onda fiender. Man kan anta 
att människorna bakom spelet har utgått ifrån att en ond karaktär hellre skulle arbeta 
med vampyrerna, men frågan man kan ställa här är varför det? Jag kommer att 
återkomma till problematiken kring ”falska val” senare i min uppsats. 

4.2.6 Spelets moral och moraliska teman 

Eftersom spelet har en så stark polariserad spelvärld som är uppdelad i gott och ont 
med få mellansteg är det svårt att argumentera för att spelet i sig självt skulle ha något 
annat än en absolutistisk moral. Man kan rimligtvis konstatera att fokus för spelet 
ligger på att berätta en story och gestalta intressanta karaktärer snarare än att 
porträttera kampen mellan godhet och ondska. Dock finns denna kamp med i spelet 
och är ibland central, vilket har sina implikationer. Dessa implikationer kommer jag 
att gå in på i större detalj i kapitel 6.1. 

Det finns dock några intressanta moraliska teman i spelet som man kan skönja. Mest 
handlar spelet om makt, hungern efter ökad personlig makt hos antagonisten Jon 
Irenicus och spelarkaraktärens inneboende maktpotential och spelarens val att 
utveckla denna i olika riktningar. Man kan sammanfatta det övergripande moraliska 
problemet i spelet med meningen bör man ta all makt man bara kan komma över eller 
bör man avstå? Dock är detta knappast något för vardagen typiskt moraliskt problem 
och således kan det vara svårt att återkoppla till den traditionella moralfilosofin. Man 
kan ändå utläsa moralen i denna fråga som att det moraliskt korrekta inte är att utan 
hänsyn till andras väl ta all makt man kan få, utan att inse att med makt kommer det 
ansvar. Jag kommer att fördjupa min diskussion om mänsklig valfrihet och ångest i 
samband med detta i kapitel 6.1 samt andra teman som har stark anknytning till den 
existentiella filosofin. 

4.3 The Witcher 
Spelet ”The Witcher” är gjort av den polska spelstudion CD Projekt RED och 
publicerat av Atari. Spelet utkom år 2007 och fick ett rätt så varmt mottagande av 
spelpressen (MobyGames b 2008). Spelet baserar sig på ett medeltida 
fantasiuniversum skapat av den polska fantasyförfattaren Andrzej Sapkowski och 
handlar om huvudkaraktären Geralt av Rivia och dennes strävan att återfå sitt minne 
och få svar på ett antal frågor.  

Protagonisten är alltså inte väljbar i detta spel, men man kan utveckla hans färdigheter 
på olika sätt. Man har även flera alternativ i dialoger för hur man vill svara och 
interagera med NPC:s. Emellertid har man inte till lika hög grad kontroll över 
dialogen som i de två andra spelen i studien, utan det finns också en hel del 
”färdigskriven” dialog spelaren inte kan påverka. Spelet spelas i en tredjepersons vy 
och stridssystemet är ett realtidssystem. Stridssystemet baserar sig både på 
kvantifierade karaktärsegenskaper som till exempel skicklighet med ett visst sorts 
svärd, men också på spelarens fingerfärdighet genom att spelaren måste tajma 
attackerna rätt för att göra maximal skada. Till sitt förfogande har spelaren en mängd 
olika vapen, främst svärd, och magiska förmågor som utvecklas under spelets gång. 



  

 18 

 

Figur 3: En skärmdump från The Witcher som visar dialogläget. Protagonisten 
Geralt talar här med en korrumperad vakt, Vincent Meis. 

4.3.1 Kosmologi & världsbild 

The Witcher utspelar sig i ett medeltida fantasyuniversum skapat av den polska 
fantasyförfattaren Andrzej Sapkowski. I spelet finns det mängder av monster av olika 
typer som ständigt utgör en fara för spelvärldens invånare. Förutom detta pågår 
ständigt konflikter mellan människorna och de icke-mänskliga humanoidraserna, det 
vill säga alverna och dvärgarna. Rasism och misstro mellan raserna genomsyrar 
spelvärlden och misstron riktas även mot protagonisten Geralt på grund av dennes 
avvikande utseende. Geralt ser nämligen ut som en människa men har en kritvit 
hudfärg och vitt hår samt gula pupiller vilket gör honom lätt att känna igen som en 
mutant. 

4.3.2 Handling 

Handlingen i The Witcher kretsar kring huvudkaraktären och protagonisten Geralt av 
Rivia. Geralt är en så kallad ”witcher”, det vill säga en mutantmänniska med 
övermänskliga förmågor som specialiserar sig på att döda monster mot betalning. I 
början av spelet hittas Geralt av sina vapenbröder ute i skogen. Det visar sig att Geralt 
har tappat sitt minne, och innan spelaren hinner reflektera över detta attackeras Geralt 
och hans kamraters borg av banditer. En strid följer och banditledarna undkommer 
med för Witcher-krigarna viktiga mutagener. Geralt och de andra witcher-krigarna 
sprider då ut sig över landet för att upphitta banditerna och få tillbaka mutagenerna. 
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4.3.3 Moral och moraliska system 

The Witcher saknar några egentliga moraliska system i och med att moral inte finns 
systematiserat eller kvantifierat någonstans i spelet. En del av valen spelaren ställs 
inför har dock en moralisk karaktär, t.ex. vilken part spelaren skall ta eller vem 
spelaren skall tro på. Dessa val kan ha långtgående och oförutsägbara konsekvenser. 

4.3.4 Spelvärldens moral 

I The Witchers spelvärld finns det många olika moraliska synsätt som existerar nära 
varandra. Spelvärlden befinner sig på sätt och viss i en brytpunkt från det gamla där 
man frångår gamla seder och traditioner. Människorna i spelet är som jag tidigare 
nämnt ofta väldigt etnocentriska, simpla och rasistiska. Folk litar inte på 
humanoidraserna och man bedriver en kamp på flera plan mot dessa, speciellt mot 
rebellgruppen Scoia’tael som kämpar för rättvis behandling av humanoidraserna. Mot 
Scoia’tael står främst The Order of the Flaming Rose, en beväpnad gren av 
människornas kyrka. Det som dock på ytan verkar vara väldigt rättfärdigt och gott 
visar sig ofta i The Witcher vara själviskt och korrupt inuti, och detta gäller inte minst 
de olika grupperingarna. Det finns väldigt lite sant altruistiska och osjälviska 
organisationer och personer i The Witcher. Därför kan man argumentera för att det i 
The Witcher råder en djupt rotad etnocentrisk moral, där man bevakar den egna 
gruppens intressen och struntar i andra gruppers behov eller rätt. Moralen är överlag 
väldigt relativistisk eller ibland bara frånvarande i spelets värld. Dock kämpar de 
olika grupperna i spelet för diverse absolutistiska ideal, t.ex. lika rättigheter eller 
religiös rättrådighet. Som spelare får man ofta till uppgift att ta någon parts sida utan 
att egentligen få klara belägg för att någondera parten är moraliskt högre stående än 
den andra. Dessa val får dessutom ofta långtgående konsekvenser i spelet. 

4.3.5 Spelets moral och moraliska teman 

På grund av de många tvistande moraliska synsätten i spelet kan man säga att spelet är 
primärt relativistiskt till sin moral. Det finns dock inte några starka belägg för att det 
egentligen finns en enhetlig moral för spelet. Det grundläggande moraliska tema man 
möjligen kan återfinna i spelet är att alla har sin agenda och sina gömda orsaker att 
agera. Trots bristen på tydlighet diskuterar The Witcher ändå på ett väldigt effektivt 
sätt moraliska frågor och problem genom att visa problem och konsekvenser för 
spelaren. Ofta visas det en kort reflekterande film då spelaren får se konsekvensen av 
ett gjort val. Det är därför svårt för spelaren att inte ta ställning till de olika 
karaktärernas och grupperingarnas moral på grund av det effektiva berättandet i 
spelet. 
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5 Intervjuresultat 
I detta kapitel kommer jag att presentera resultaten för intervjuerna genom att 
beskriva informanten och visa excerpter från de olika intervjuerna samt försöka 
urskilja intressanta strömningar i form av kategorier och begrepp. För kompletta 
intervjutranskriberingar, se bilagorna i som bifogats med uppsatsen. 

5.1 Chris Avellone 
Chris Avellone har bland annat jobbat som designer för spelet Fallout 2 och lead 
designer för spelet Planescape: Torment. För närvarande jobbar han som Creative 
Director på Obisidian Entertainment, och är lead designer för deras spion-RPG Alpha 
Protocol. Sammantaget har Avellone över 10 års erfarenhet i spelbranschen. Jag 
genomförde intervjun med honom via e-post. Nedan följer några excerpter som var 
speciellt intressanta: 

(…) 

ML: Could you outline your professional relation to moral aspects and 
choices in games? For example, have you worked on titles where these 
kinds of choices have been a premiere aspect of the game?  

CA: Almost all the titles I've worked on have dealt with player choice and 
moral consequence, either in terms of a character alignment (good, evil). 
The moral consequences of choices you make in computer games is one 
of the hallmarks of a role-playing game, so it's core to what we do. 

(…) 

ML: Do you consider moral choices in games to be an important aspect of 
game design? If so, why? 

CA: At the risk of being quoted out of context, I don't think it's important. 
I think that the player should have difficult choices to make and moral 
choices are one of the best ways to present it, but the most important thing 
from a role-playing game standpoint is that there be reactivity and 
consequence to your actions, whether they are moral choices are not.  

(…) 

ML: What do you consider to be successful use of morals in a game? 

CA: Fallout 1 and Mass Effect come to mind. In Fallout 1, part of the 
dilemma in retrieving the water chip for your home has the potential to 
cause another race to be extinguished. This ultimately doesn't have the 
impact it could because you have the ability to save both, but it's a choice 
that makes you pause for a moment, since your choice can condemn one 
civilization or another to death. 

There's several moments in Mass Effect where I had to pause before 
making a choice because the game had done an excellent job of painting 
what the consequences of each action could be as I was making the 
choice. I don't want to give any spoilers unless you've played the game, 
but I had to struggle with some of the choices while making them, which 
makes them successful in my book. 

(…) 
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ML: What do you personally consider to be a typically good character? 

CA: A good character is one who places others before himself, and is 
willing to let his character suffer physically, financially, and materially in 
order to help someone else. They sacrifice, in the recognition that the act 
of sacrifice is the reward in itself. Sometimes I fear that games undermine 
the power of these acts by always consistently rewarding good players and 
punishing evil ones, which ends up making the choice a false one.  

(…) 

ML: Is it your opinion that the antagonist in a game needs to have a 
certain type of morality in order for the game to be successful? 

CA: No, but I think any antagonist with a philosophical or moral outlook 
is considered a deeper character and tends to engender more respect from 
players. Heroes, in my opinion, are only as strong as their adversaries, and 
that extends to moral and ethical conflicts as well.  

ML: Can you foresee any potential risk or reward in designing an 
antagonist/villain that goes against your perception of a typical such 
character? 

CA: I think the rewards are great by doing this - players, while they take 
comfort in some archetypes, also appreciate being surprised and 
challenged by adversaries morally and ethically. Gary Gygax once raised 
the point that it wouldn't be surprising if two Lawful Good nations went to 
war, for example, and a world that allows for realistic conflicts such as 
these just seem richer than standard fantasy fare.  

ML: Do you consider the antagonist's/villains motives and personality to 
be important? 

CA: Incredibly important. Without these, there is no villain, and a 
purposeless or emotionally shallow villain is not one that engenders much 
respect - it's more akin to fighting a force of nature than a personality, and 
while that can work (Sauron), it's much more interesting to fight someone 
with motives that run deep and also are understandable in context of the 
situation (Gollum).  

(…) 

Inledningsvis kan man konstatera att Avellone bekräftar en av grundförutsättningarna 
för min studie, nämligen att moraliska val och konsekvenser är speciellt viktiga i 
RPG-dataspel idag genom att konstatera att designandet av moraliska val och 
konsekvenser är en kärnaktivitet för hans yrkesposition. Detta är något av en 
grundpremiss för vikten av min uppsats, även om jag inte bygger någon hypotes 
utgående från det. Avellone fortsätter med att säga att moraliska val egentligen inte är 
så viktiga, utan att det snarare är reaktiviteten av spelarens val som är det viktiga. Han 
vidhåller däremot att det är moraliska val och frågor som kan utgöra svåra, och 
således minnesvärda val i RPG-rollspel. För att nämna exempel på detta tar Avellone 
upp spel som Fallout 1 och Mass Effect där valen ibland varit speciellt svåra, och 
således speciellt minnesvärda. 

När Avellone blir tillfrågad om vad han anser vara en god karaktär (i den moraliska 
bemärkelsen) säger han att det är en självförsakande karaktär som är villig att sätta 
andras väl framför sitt eget väl. Han nämner också en viktig sak, något som har blivit 



  

 22 

ett centralt begrepp för min studie, nämligen att spel ofta konsekvent belönar goda 
spelare och straffar onda, vilket resulterar i att valet att vara god blir ett falskt val. 

Avellone menar också att det inte finns någon särskild typ av moral som man behöver 
applicera på antagonisten eller antagonisterna i dataspel. Det kan i själva verket vara 
positivt att överraska spelaren och bryta genrekonventioner. 

5.2 Matthew Norton 
Jag kontaktade Matthew Norton tack vare att han fungerade som lead designer för 
spelet Fallout 2. Han har totalt 14 års erfarenhet av spelbranschen och har även jobbat 
på spel som Icewind Dale (Black Isle Studios 2000) och Daxter (Ready at Dawn 
2006). Jag intervjuade Norton via MSN och den kompletta transkriberingen av 
intervjun kan man finna i bilagorna. Nedan finns några utvalda excerpter ur intervjun 
som är speciellt intressanta: 

 (…) 

 ML: Could you outline your professional relation to moral aspects and 
choices in games? For example, have you worked on titles where these 
kinds of choices have been a premiere aspect of the game?  

Matthew Norton: 

I think they're always part of a good game. If you give a player a choice in 
which there is only one 'right' answer, or one obvious answer, you might 
as well not have given a choice at all. And the toughest choices are moral 
ones, the more difficult the decision, the more the player becomes 
attached to the world. 

The more they have to think and feel about making a decision 

(…) 

Matthew Norton: 

So if you killed an enemy it was almost always by choice. 

ML: Do you think a player should be penalized in some way if he makes 
such a choice (violence over non-violence), even if the target is an 
"enemy"? 

Matthew Norton: 

I don't think an artificial penalty is appropriate, but I do believe that 
consequences should spring from a player's action, if you give arbitrary 
penalties, or bonuses, rather than consequences then you're basically 
saying which decision is right and which is wrong. Again, giving the 
player a choice in which there is a 'right' answer is the same as giving no 
choice, there's no gain there. Players feel a sense of accomplishment in 
making a difficult choice; they feel none when the choice is obvious 

ML: Ok, that's very interesting there when you say "which decision is 
right and which is wrong", do you think that is problematic in a game 
when you do that? And how does that relate to a system or morals like the 
karmic system which moves the players character a certain way depending 
on actions? 

Matthew Norton: 
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It is more difficult to create a game when there are more choices and it 
costs more to create such a game. Do you mean a karmic system that 
reflects the player's actions? Essentially, when you spend production time, 
you want to make sure that your team is focused on creating the best 
possible experience for the most players. When you split up your 
resources to work on 2,3, or more alternate paths you are spending less 
effort on each one [and] that means that only 1/2 or 1/3 of  your players 
are going to see the efforts on each track. It's something that you cannot 
afford to do casually. 

(…) 

ML: About the karmic system from the Fallout games, you (the designers) 
sooner or later have to decide what actions are good and evil, and do you 
think that can be problematic or difficult? 

Matthew Norton: 

Heh… you could say that we're deciding good and evil, and we are, but 
what we really tried to do was to determine how certain actions would be 
viewed by the people who run into the player. For example, you might be 
running your character as a person that kills without mercy, if it moves, 
I'll shoot it. In most towns that sort of reputation would earn you fearful or 
hostile reactions; however, in some incredibly lawless areas that sort of 
action would earn the player the 'respect' or caution of other lawless types. 

(…) 

ML: Ok, so basically it's about freedom of choice, and the karmic system 
is more of a cultural/social rather than moral meter then? 

Matthew Norton: 

Yes, you are correct. We allowed for three solutions, one for the person 
who kills anything they see (the lowest common denominator), one for a 
person who excelled at charisma and communication, and one for the 
stealth character. In fact it was possible to get through the game by killing 
every single living creature the player ran into and it was also possible to 
win the game without killing, directly, any creature in the game and we 
had players who successfully used both approaches. We, ourselves, 
referred to the rating as a positive or negative scale, which would 
correspond to good and evil but we allowed the player to make the choice 
to be a saint, a devil, or anything in between. 

(…) 

 

Intressant nog konstaterar Norton redan i de inledande fraserna att det är viktigt med 
svåra val i spel för de får spelaren att fästa sig vid spelvärlden. Vidare konstaterar han 
att som designer kan man lika gärna inte ge något val alls åt spelaren om bara ett val 
är ”rätt” eller uppenbart bättre än de andra alternativen. Detta berör han ytterligare 
senare i intervjun när han säger att spelare känner en tillfredställelse då de har gjort ett 
svårt beslut, de känner ingen tillfredställelse om valet är uppenbart. Norton menar 
också att det viktiga är att man ser konsekvenser i spelvärlden, inte straffar spelaren 
godtyckligt för att han valt något visst förfarandesätt. 
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Då det gäller moraliska system och mera specifikt karmasystemet i Fallout 2 menar 
Norton att det snarare handlar om ett system för vad människorna i spelvärlden 
uppfattar som gott och ont, en slags social mätare snarare än en sann moralisk mätare. 
Han säger att det viktiga i Fallout 2 var att ge fria tyglar åt spelaren att göra vad han 
vill och spela den sorts karaktär han själv vill, även i en moralisk bemärkelse. 

Norton tangerar också ekonomiska aspekter när han nämner att det ofta är en fråga om 
resursfördelning när man gör moraliska val i spel. Han argumenterar för att ju fler 
olika banor spelaren kan ta genom spelets handling desto mindre resurser kan 
designteamet satsa på varje alternativ bana. 

5.3 Mike Laidlaw 
Mike Laidlaw är Lead Writer på BioWare Corp. Han har jobbat inom spelindustrin 
totalt 8 år varav 5 år på BioWare. Laidlaw har bland annat jobbat som Lead Writer för 
spelet Jade Empire (Bioware 2005) och Designer för spelet Mass Effect (Bioware 
2007). Jag intervjuade Laidlaw via MSN. Nedan följer några intressanta excerpter 
från intervjun med Laidlaw. 

(…) 

ML: Ok... Could you outline your professional relation to moral aspects 
and choices in games? For example, have you worked on titles where 
these kinds of choices have been a premiere aspect of the game?  

Mike Laidlaw: Certainly. Jade Empire had a morality system which 
argued two core philosophies in the world: the Way of the Open Palm and 
the Path of the Closed fist. While they were superficially similar to the 
Light Side/Dark Side morality of Knights of the Old Republic4, we 
attempted to add a layer of depth by making them about intent.... 

...as opposed to the more ephemeral "judgment" of the force. 

ML: That is interesting... what were your influences/inspiration when you 
decided to factor in intent in the moral system? 

Mike Laidlaw: Two factors, I'd say. 

First, we'd just finished KotOR as a studio and we were very happy with 
how it turned out. For me, that successfully evoked the choices and 
feelings of being a Jedi, potentially teetering on the edge. We saw no 
reason to not use a system like that. So that was why we wanted to have 
the system in the first place... 

As for "intent," that largely came from the source material. We had 
poured through a fair amount of Chinese mythology, history, philosophy 
and so on... 

...and a cut and dried: "Good or Evil" system really didn't feel right. 
There's a different sense to the code, especially among martial artists that 
we wanted to capture. 

(…) 

                                                 
4 Star Wars: Knights of the Old Republic (Bioware 2003) 
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Mike Laidlaw: So, our approach with Jade was to add one step to the 
morality spectrum, which we thought of as the "explanation." 

Every so often, a member of your party or others would ask you why you 
just did what you did. 

And there were moments where your character could offer rationale: "If I 
helped him, the entire village would come to depend on the school. They 
need to help themselves" 

(…) 

ML: 

…do you consider moral choices in games to be an important aspect of 
game design?  

 

Mike Laidlaw: Not universally. I don't think there's any game that 
DEMANDS they have moral choices. However, I think morality is a very, 
very sharp tool in the designer's toolbox. It adds gravity to the situation, 
and it takes advantage of the BIG THING that defines gaming as a 
medium, in my opinion: 

You are involved. 

And the world reacts to your involvement. 

(…) 

Mike Laidlaw: To my mind, the wasteland was the best thing to happen to 
Fallout. The lack of cross-town communication, the sense of seclusion...it 
let them compartimentalize the world. So, you made choices for 
Junktown. And then, at the end? You saw the result of those choices. 

The next logical step, to me, is to show you the result in-game. 

ML: And this would, in your opinion, be a good thing for immersion and 
player enjoyment? 

Mike Laidlaw: I think every time we design a system, area or character 
who reacts to the player's input, we're playing to the strengths of our 
medium. 

(…) 

Mike Laidlaw: It's very, very tricky to make a game that's reactive to a 
near-infinite possibility space. It will fail. To me, it's stronger to narrow 
down the space, offer the player choices that are crafted to evoke an 
emotional response and that he can comprehend. "Damn, if I do X, Y will 
happen, but if I don't? Z!" 

(…) 

Mike Laidlaw: I think you can be as harsh as you can comfortably afford 
to be. It's a risk, reward thing: Is the result of this choice so memorable 
and cool that I can afford to close off X content? Does it make sense that 
X content is closed off?  

Then, at a higher level? Are there ways I could use elements of X content 
in a new way to make it less of a loss leader for the design team. 
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(…) 

Mike Laidlaw: Mmm. Depends on the game. I think those with the 
strongest stories still manage to sell the idea that [the orcs] attack first or 
that they're inherently bad. 

(…) 

Mike Laidlaw: And really? To summarize the whole thing? 

Morals  = Choice = Thing that sets games apart from other media = 
fundamental element. 

(…) 

 

Mike Laidlaw tar upp en intressant aspekt genast i början på min intervju med honom, 
nämligen faktumet att det moraliska systemet i Jade Empire (Bioware 2005) tar med 
spelarens avsikt som en faktor. Avsikt är en viktig faktor i traditionell moralfilosofi, 
och beroende på vilken tankeskola man hör till kan just avsikt vara det som skiljer en 
god handling från en ond. Jade Empire torde utgöra det första RPG-dataspelet som har 
med avsikt i det moraliska systemet, vilket är intressant och något man säkerligen kan 
utveckla i framtiden. 

Om moraliska val i allmänhet menar Laidlaw att det inte finns något spel som 
egentligen kräver implementeringen av moraliska val men att det är ett väldigt 
effektivt verktyg för en designer att använda. Det är också något som vänder sig till 
dataspelets styrka som medium, nämligen interaktiviteten och reaktiviteten. Han 
menar också att moraliska val kan inge allvar i en situation i ett dataspel. Laidlaw 
nämner senare i intervjun att moral är lika med val, och det är val som skiljer dataspel 
från övrig media vilket är fundamentalt viktigt.  

I intervjun nämner Laidlaw svårigheten med att hantera konsekvenser i ett spel. Han 
påpekar att man som designer är tvungen att förminska valmöjligheten att agera för att 
kunna gestalta konsekvenser på ett djupare plan. Han nämner Fallout-spelen som 
lyckade exempel på hur man kan hantera problematiken med konsekvenser. De olika 
städerna i Fallout är inte sammankopplade och således kan man hantera städerna som 
enheter och visa konsekvenserna av spelarens agerande för varje stad skilt för sig i 
slutet av spelet. 

Om hur stränga konsekvenserna kan bli som resultat av spelarens agerande i 
spelvärlden menar Laidlaw att är en designfråga av ekonomisk karaktär. Han menar 
att frågan i grund och botten handlar om hur mycket av spelet man kan stänga av för 
spelaren utan att det blir ekonomiskt svårförsvarbart. Han säger också att man genom 
smart design potentiellt kan återvinna det förlorade materialet genom att återanvända 
det i en annan kontext. 

5.4 Damien Foletto 
Damien Foletto är för tillfället Lead Content designer på Turbine Inc. Foletto har 
jobbat inom spelindustrin i 9 år och har tidigare jobbat i designpositioner för spel som 
Icewind Dale 2 (Black Isle Studios 2002), Marvel Ultimate Alliance (Raven Software 
2006) och Tabula Rasa (Destination Games 2007). Jag intervjuade Foletto via e-post, 
och nedan följer några excerpter ur den intervjun: 

(…) 
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ML: Could you outline your professional relation to moral aspects and 
choices in games? For example, have you worked on titles where these 
kinds of choices have been a premiere aspect of the game?  

DF: I usually try to focus on shades of gray rather than black and white 
moral choices. I believe in letting the player really think about their next 
move within a game environment and, hopefully, think about the possible 
repercussions from their actions.  

(…) 

ML: Do you consider moral choices in games to be an important aspect of 
game design? If so, why? 

DF: I believe they are important depending on the game. Games like 
Madden and Burnout don’t really reap any benefit from moral choices. 
However, any RPG worth it’s bytes should have moral choices that let the 
player develop their character they way they choose. If moral choices 
aren’t present in an RPG, then I must question whether it is indeed an 
RPG. 

DF: In addition, action games and strategy games definitely benefit from 
moral choice dilemmas. Games like Bioshock try to emphasize moral 
choices throughout the action, giving the player different endings based 
on the player’s choices. It’s a fun, RPG-ish technique that helps boost the 
fun factor of an action game, and in my opinion, more action games 
should consider implementing these types of moral choices.  

ML: In what game design phase do you think one should begin to think 
about moral issues in the game world, and why? 

DF: Preproduction. The more planning ahead developers can do, usually 
the more complete the implementation (in theory, but not always in 
practice). At the very least, the pre-production lays the foundation of what 
could be done given all the time and resources needed. Editing and 
compromise takes over once the reality of tools, budget and time sets in, 
so streamlining the early pre-production ideas and docs into an actual 
game eventually becomes a reality.   

(…) 

ML: To what degree do you think the consequences of such moral 
decisions can affect the player’s progress without damaging the game 
experience? 

DF: I think it could affect how the entire game is played out, particularly 
if it’s an RPG.  

(…) 

ML: What do you personally consider to be a typically evil character? 

DF: Emperor Palpadin or (my favorite) Thanos (from the Marvel 
universe) 

ML: Is it your opinion that the antagonist in a game needs to have a 
certain type of morality in order for the game to be successful? If so, what 
kind of morality? 
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DF: Usually an antagonist is willing to do anything that furthers their own 
selfish wants. They may not see their actions as evil (Emperor Palpadin, 
for example, thinks it is a good thing to unite all the planets under one, 
strong governmental organization), but as a necessary means to an end for 
the “greater good.” 

ML: Can you foresee any potential risk or reward in designing an 
antagonist/villain that goes against your perception of a typical such 
character? 

DF: Yes, boredom. A plain bad guy who does things just because he/she 
is EVIL is just not interesting. At first Thanos comes across as a destroyer 
who just likes to destroy because he’s “evil,” but the truth is that he is in 
love with the female incarnation of Death and wishes to court her by 
offering up the deaths of billions. He is willing to do anything for his love 
and sees it as “good.” And THAT is more interesting than just destroying 
things because it’s what’s expected.  

(…) 

Foletto påbörjar intervjun med att redan i andra frågan framhålla vikten av att inte 
designa en svartvit moralisk värld utan också röra sig i de grå områdena mellan gott 
och ont. Foletto menar att moraliska val inte är nödvändiga för vissa sorters spel men 
att de är nödvändiga för RPG-spel och han ifrågasätter till och med om ett RPG-spel 
utan moraliska teman och val verkligen är ett RPG-spel. Han säger också att fler spel 
från andra genren gärna skulle få tillämpa moraliska val eftersom det är en metod som 
ger ökad spelkänsla. 

Foletto tvekar inte när han skriver att man definitivt bör tänka på moraliska val redan i 
preproduktionsfasen av ett spel. Detta är nödvändigt inte minst av ekonomiska skäl 
eftersom man riskerar att utelämna moraliska val och teman senare om de inte är 
planerade från början och har resurser tilldelade till sig. Han säger senare att ett 
moraliskt val till och med kan ändra hur hela spelet förlöper. 

Om antagonister säger han att typiska ”onda” antagonister är Kejsar Palpadin från 
Star Wars och Thanos från Marvel-serietidningsvärlden. Enligt Foletto vill onda 
karaktärer oftast främja sina egna själviska viljor och mål. Sådana karaktärer bör 
förvåna spelaren eller ha något intressant karaktärsdrag för att verkligen intressera 
spelaren enligt Foletto. 

 

5.5 Kategorier och begrepp 
Kategorier och begrepp är centrala delar av grounded theory. I korthet går de ut på att 
man kontinuerligt söker meningsfulla begrepp inom sitt datamaterial som man sedan 
försöker koppla till större kategorier. De primära, mest viktiga kategorier man kan 
skönja i mitt intervjumaterial är följande: 

• Reaktivitet / Konsekvenser 
Vikten att spelaren får konsekvenser av sitt agerande uppkommer frekvent 
med stöd av formuleringar som ”the most important thing from a role-playing 
game standpoint is that there be reactivity and consequence to your actions” 
(Chris Avellone) och ”I do believe that consequences should spring from a 
player's action”(Matthew Norton). 
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• Svåra val 
De svåra valen är intimt sammankopplade med vikten av reaktivitet. Svåra val 
handlar om att måla upp konsekvenserna för spelaren och ge valmöjligheter 
där inget av alternativen känns som klart bättre än de andra. Vikten av svåra 
val formuleras med exempelvis följande fraser: “Players feel a sense of 
accomplishment in making a difficult choice” (Matthew Norton) och “but it's 
a choice that makes you pause for a moment”(Chris Avellone). 

• Falska val 
Falska val är något som också frekvent nämndes i intervjuerna. Falska val 
handlar i grund och botten om att det i en valsituation inte kan eller bör finnas 
ett alternativ som är fundamentalt bättre än de andra alternativen, eftersom 
valet då blir falskt eller icke-meningsfullt. Falska val knyter också an till valet 
att spela en osjälvisk karaktär i ett spel, genom att det verkligen bör finnas ett 
val där man försakar något för någon annans skull. Falska val illustreras med 
fraser som ”games undermine the power of these acts by always consistently 
rewarding good players and punishing evil ones, which ends up making the 
choice a false one” (Chris Avellone) och “If you give a player a choice in 
which there is only one 'right' answer, or one obvious answer, you might as 
well not have given a choice at all”(Matthew Norton). 

• Ondska och godhet 
I intervjuerna finns det ett ensidigt medhåll för att godhet är det samma som 
viljan att försaka egna fördelar i förmån för andras väl. En god person är alltså 
en osjälvisk person. Informanterna slår också fast att en ond person således är 
en självisk person som alltid sätter sitt eget väl framom andras väl, och en 
person som vet om att han gör ont utan att bry sig om det. Exempel på 
formuleringar är “someone more altruistic who cares more for others than 
themselves” (Matthew Norton) och “I think the best way to sell that is to make 
a character who knows that he's doing harm and absolutely doesn't care” 
(Mike Laidlaw). 

• Antagonistens aspekter 
Antagonisten nämns ofta i intervjuerna och till antagonisten kopplas en stor 
mängd olika aspekter. För det första menar en av de intervjuade att hjälten i en 
berättelse bara är så stark som antagonisten är, och således måste antagonisten 
beskrivas väl för att protagonisten skall bli meningsfull i ett spel. Alla 
intervjuade säger att antagonisten inte nödvändigtvis behöver ha en förståelig 
motivation men att den bör ha det för att spelaren skall imponeras och bli 
intresserad. Informanterna nämner att antagonistens moral och motivation bör 
vara förståelig i kontexten av situationen. De intervjuade nämner endast 
själviska antagonister som exempel på bra antagonister, men däremot är det 
inte ensidigt klart att en antagonist måste vara ond eller självisk. Om 
antagonisten säger intervjuobjekten bland annat följande: ”I think any 
antagonist with a philosophical or moral outlook is considered a deeper 
character and tends to engender more respect from players. Heroes, in my 
opinion, are only as strong as their adversaries” (Chris Avellone) och “[The 
antagonists] need to have a consistent goal and rationale for their actions, 
and I think there needs to be SOME sort of morality present in the game for 
them to work”(Mike Laidlaw). 

• Designa moral tidigt och vikten av kontroll 
När man gör dataspel bör man så tidigt som möjligt tänka på moraliska val och 
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frågor för att maximalt utnyttja sådana. Detta framkommer ofta i intervjuerna, 
tillsammans med vikten av att utöva kontroll över designmaterialet för att det 
skall bli enhetligt. Formuleringar som följande är vanliga: “I think choices like 
this should be at the very beginning, they have to be part of plot development 
and, also, part of the overall game design” (Matthew Norton) och “Games 
need a point. They need to be about something, So, our strategy is to have a 
few key vision holders. People who live and breathe the "brand identity" and 
can answer what things are about” (Mike Laidlaw). 

• Ekonomiska aspekter 
En sak som kom upp för mig förvånande ofta i intervjuerna var de ekonomiska 
aspekter som oundvikligen finns i dagens spelindustri. Många framhöll att 
man var tvungen att noga tänka igenom vad man vill göra med moraliska 
frågor och hur på grund av de inblandade ekonomiska aspekterna. 
Informanterna uttryckte sig bland annat så här: ”You have finite and limited 
resources: you can make any game you want, but not every game you want. 
You need to determine what to focus on, and yes, you do need to do that with 
an eye towards sales” (Matthew Norton) och “Editing and compromise takes 
over once the reality of tools, budget and time sets in, so streamlining the 
early pre-production ideas and docs into an actual game eventually becomes a 
reality” (Damien Foletto). 

Detta är inte de enda begreppen och kategorierna man kan skönja i mitt material men 
på grund av materialets relativa begränsningar i omfång är det svårt att underbygga 
flera kategorier. Trots detta tangerar många av intervjuerna intressanta teman och 
kategorier som föreställningar om spelare och spelpress eller de premisser en fiktiv 
värld ger för spelupplevelsen. En del av dessa tangenter kommer i alla fall att tas upp i 
mitt diskussionskapitel. 
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6 Resultat 
De resultat jag har fått in i min undersökning av ämnet är inte helt ensidiga. Man kan 
ändå skönja några tankeriktningar som är viktigare än andra och en del problem som 
är mera markanta än andra.  

Inledningsvis kan man konstatera att då det gäller moral och moraliska val kan man 
argumentera för att det är viktigt med en dynamisk spelvärld som inte är immun mot 
påverkan. Det vill säga att de val och ställningstaganden spelaren gör, och har gjort, 
bör påverka spelets fortsatta förlopp, i någon mån. Vikten av konsekvenser har jag 
hittat stöd för både i mina egna undersökningar och i intervjuerna. I intervjuerna blev 
ofta vikten av konsekvenser och reaktivitet en central del. Emellertid kan man 
argumentera för, vilket många av mina intervjuobjekt även har gjort, att det av 
praktiska och ekonomiska skäl inte är görbart att skapa en fullständigt dynamisk 
spelvärld. Det finns förslagsvis sätt att göra konsekvenser hanterbara i spel, till 
exempel genom att dela upp spelvärlden i mindre fack som sinsemellan inte påverkas 
lika mycket. Det blir då mindre resurstyngande och mera lättöverskådligt att designa 
påverkan och konsekvenser i spelvärlden. Detta kan man se ett exempel på i Fallout 2, 
där de olika städerna har en minimal interaktion och kommunikation sinsemellan och 
såldes är varje stad en enhet vars öde man kan följa, speciellt i slutet av spelet som 
förändras beroende på vilka val man gjort i spelet. Också graden av konsekvenser 
finns det delade meningar om, men i intervjuerna har det framkommit att det ofta är 
en ekonomisk fråga, det vill säga hur stor del av spelets innehåll kan man göra 
otillgängligt för spelaren som följd av spelarens val och ändå bibehålla en ekonomisk 
hållbar utvecklingsprocess? Mike Laidlaw belyser problematiken väl: 

“It's a risk, reward thing: Is the result of this choice so memorable and 
cool that I can afford to close off X content? Does it make sense that X 
content is closed off?” 

Emellertid kan det kanske vara ett incitament för spelare att spela spelet flera gånger 
genom att stänga av delar av spelet beroende på spelarens val. I The Witcher ser man 
relativt stora förändringar av spelets förlopp beroende på vad spelaren väljer. 
Förändringarna beror dessutom på konsekvenser av val som är relativt oöverskådliga 
och svåra att förutsäga. Detta ökar troligen spelets omspelningsvärde, något som är 
viktigt för ett spel som inte erbjuder ett flerspelarläge och således kanske inte kan 
erbjuda en potentiell spelare eller köpare lika många timmars underhållning som ett 
spel som har ett flerspelarläge. Ekonomiska frågor för oss in på följande ämne, 
nämligen själva utformningen av moraliska problem i spel. 

Ekonomi är en stor del av att designa spel, och Matt Norton säger bland annat 
följande om att designa spel: 

“Essentially, when you spend production time, you want to make sure that 
your team is focused on creating the best possible experience for the most 
players. When you split up your resources to work on 2,3, or more 
alternate paths you are spending less effort on each one [and] that means 
that only 1/2 or 1/3 of  your players are going to see the efforts on each 
track.” 

Detta innebär att man av ekonomiska orsaker inte kan ha ett oändligt antal 
förgrenande händelseförlopp när man designar ett moraliskt problem. Därför bör man 
lämpligen ha några hypotetiska spelare eller några sorters moral i åtanke när man 
designar moraliska problem. Vilka dessa hypotetiska möjligheter är kan dock variera 
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beroende på spelet men bör i vilket fall som helst vara föremål för noggrann 
eftertanke. Om det finns ett moraliskt system för moraliska dispositioner i spelet är 
det troligtvis logiskt att utgå ifrån dessa dispositioner. Även om det inte finns några 
sådana dispositioner att utgå från kan man troligtvis utgå från ett gott och ett ont 
alternativ, eller kanske snarare ett osjälviskt och ett själviskt alternativ. Mina 
intervjuer och spelanalyser har påvisat vikten av att göra valen betydelsefulla. Om 
man alltid belönar det goda alternativet i en dialog till större utsträckning än det onda, 
eller själviska, alternativet tar man bort det självförsakande i det goda alternativet. 
Detta gör valet till ett så kallat falskt val vilket Chris Avellone beskriver så här: 

“A good character is one who places others before himself, and is willing 
to let his character suffer physically, financially, and materially in order to 
help someone else. They sacrifice, in the recognition that the act of 
sacrifice is the reward in itself. Sometimes I fear that games undermine 
the power of these acts by always consistently rewarding good players and 
punishing evil ones, which ends up making the choice a false one.” 

Att ha ett neutralt alternativ är vanligt i de spel jag har analyserat men lönsamheten 
kan ibland vara tveksam. Mina intervjuer och spelundersökningar tyder på att det kan 
vara fördelaktigt att utmana spelaren med svåra val där alla alternativ har allvarliga 
implikationer, och ingetdera alternativet känns som en klart bättre lösning. Damien 
Foletto nämner att han väldigt gärna rör sig i ”det gråa fältet” mellan godhet och 
ondska i spel. Detta kan man tolka som en favorisering av moralisk relativism i 
dagens RPG-spel. Det är dock knappast en slump, och som Harré & Krausz (1996) 
poängterar har relativism blivit ett väldigt vanligt och välanvänt filosofiskt synsätt 
idag.  The Witcher använder svåra val ofta och relativt skickligt, och även andra spel 
utnyttjar svåra val som en del av spelupplevelsen. Som det har kommit fram i 
intervjuerna är det dock knappast fördelaktigt om varje val under spelets gång är ett 
gruvligt svårt moraliskt val, utan även lättare val behöver för att spelets njutbarhet 
skall bibehållas. 

För det konkreta utformandet av moraliska problem är det betydligt svårare att hitta 
någon särskild struktur som bör tillämpas. Som Chris Avellone har poängterat ger ofta 
blotta platsen i spelet ett antal möjliga upplägg för moraliska problem: 

“Usually, the game sources we draw on are the situations that take place 
in the game - for example, when doing area summaries for a locale, 
usually a number of moral choices will suggest themselves just from the 
overriding idea for the location“ 

Andra intervjuade har också poängterat vikten av att hitta inspiration utanför 
spelvärlden och har argumenterat för att ju mera användbart material man kan hitta, 
desto större är möjligheterna att lyckas ge en positiv spelupplevelse och till och med 
väcka känslor och tankar hos spelaren. I spelen jag analyserat har det också funnits en 
stor mängd olika sorters val som kan sägas vara moraliska till sin karaktär. I grund 
och botten handlar moraliska val om att välja mellan alternativ som kan kategoriseras 
som goda eller onda. Möjligheterna för utformandet av moraliska problem är väldigt 
många. 

Det som ett flertal intervjuobjekt varit överens om är, något förvånande, att moraliska 
problem och frågeställningar inte är centralt viktiga i dataspel eller ens RPG-spel. 
Detta är dock inte helt ensidigt, och överlag verkar konsensus vara att moraliska val 
bör finnas i alla välgjorda RPG-spel. Moraliska val ger RPG-spel en god möjlighet att 
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skapa intressanta spelupplevelser och är ett ”verktyg” som spelar på dataspelsmediets 
styrkor, nämligen interagerbarheten hos mediet.  

För att kunna ge spelaren intressanta och djupgående konsekvenser av moraliska 
problem och frågor är det nödvändigt att i ett tidigt skede av designfasen fundera över 
och skissa fram vilken sorts moraliska val man vill ge spelaren och vilka 
konsekvenser dessa skall ha. Andra viktiga aspekter att begrunda i designfasen är 
vilken moralisk världsbild man utgår från i spelet. Att ha en formulerad moral för 
själva spelet är förmodligen ett sätt att undvika problem och moraliska klavertramp, 
eftersom man då har en färdig tankemodell att ha i åtanke när spelet designas. I 
intervjuerna framkommer klart åsikten att det är viktigt med ett moraliskt tema för 
spelet, och om man dessutom kan ha flera underteman som man kan knyta ihop med 
huvudtemat är det nästan enbart fördelaktigt. Alla mina intervjuobjekt har framhållit 
att det för att få en sammanhållen moral i spelet är viktigt att ge några nyckelpersoner 
ansvar för att spelet blir enhetligt. Dessa nyckelpersoner bör också ha en stor makt 
och ansvar att gå igenom allt material och göra förändringar där det är nödvändigt för 
att spelet skall bli enhetligt. 

Enhetligheten till trots kan man likväl skapa flera olika moraliska synsätt inom 
spelvärlden utan att det påverkar spelet negativt, det kanske till och med ökar 
spelarens inlevelse i spelet. The Witcher och Fallout 2 är framgångsrika exempel på 
detta och speciellt i Fallout 2 är blotta mängden detaljer i beskrivningen och 
porträtteringen av olika grupperingars moral imponerande. Om spelvärlden saknar en 
tydlig moralisk uppdelning i gott och ont kan detta också fungera till spelets fördel. 
De flesta intervjuobjekt har framhållit att det ofta kan vara fördelaktigt och 
tankeprovocerande om man går mot etablerade konventioner i genren eftersom man 
då kan trotsa spelares förutfattade meningar. Detta kommer jag att diskutera mera i 
nästa kapitel. 

I ett spel har man högst antagligen en protagonist och en antagonist eller flera 
antagonister. I spelen jag har analyserat har det både funnits fördefinierade 
protagonister (Geralt i The Witcher) samt så kallade ”Tabula rasa”-protagonister där 
man fritt får disponera utseende, kön, egenskaper med mera (Fallout 2 och Baldur’s 
Gate 2). Gemensamt för både Fallout 2 och Baldur’s Gate 2 är att spelarkaraktären har 
ett på förhand bestämt ursprung. I varken min undersökning eller i mina intervjuer har 
jag funnit något stöd för att endera versionen av framställning av protagonist skulle 
vara klart bättre än den andra. Det är dock tänkbart att ett spel med en ”tom” 
protagonist som spelaren helt själv får disponera kan öka spelarens inlevelse och 
delaktighet i skeendena. Detta är emellertid något för en annan studie att utforska. 
Antagonistens moral skall jag diskutera närmare i nästa kapitel. 

I två av mina tre undersökta spel finns det ett ”kvantifierat” system för indelning av 
moral. I Fallout 2 finns det ett system för karma och rykte, och i Baldur’s Gate 2 finns 
det ett system för rykte och moraliska dispositioner, samt kompanjoner som kan ta 
ställning till moraliska problem. Dessutom har jag via mina intervjuer kommit i 
kontakt med ett antal andra system, nämnvärt är till exempel Neverwinter Nights 2 
(Obsidian Entertainment, Inc. 2006)5 som har ett system som påminner mycket om 
det i Baldur’s Gate 2 men är mera dynamiskt, eller Jade Empire där också avsikt tas 
med som en faktor i det moraliska systemet. I min undersökning är det endast The 
Witcher som saknar ett system för kvantifiering eller förtydligande av moraliska 

                                                 
5 Se intervju med Chris Avellone 
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ställningstaganden, vilket kanske också illustrerar spelvärldens mörka natur. Det kan 
emellertid finnas problem med moraliska system eftersom de ofta förr eller senare 
kräver att man som speldesigner sätter en etikett på ett visst val eller beteende och 
bestämmer huruvida det är gott eller ont. Detta är något som kräver stor eftertanke 
men knappast ett oöverkomligt hinder. Om man vill ha moraliska teman med i ett spel 
kan ett system för att hantera moralen vara välkommet eftersom det kan föra med sig 
faktum som att spelaren medvetandegörs mera effektivt av den moraliska aspekten i 
spelet eller starkare identifierar sig med protagonisten. Å andra sidan kan ett system 
för moral vara begränsande om det designas oförsiktigt eller verka egendomligt när 
det utsätts för kritisk granskning. Sist och slutligen handlar valet om att ha med ett 
moraliskt system ändå om att bestämma vad som passar spelet bäst, men att 
objektifiera och kvantifiera så abstrakta skeenden som moral kan ändå vara 
problematiskt. 

6.1 Diskussion 
Utifrån mina resultat från både intervjuerna och min spelanalys kan man hitta några 
punkter som är värda att diskutera. Som jag har nämnt har så vitt jag vet ingen formell 
akademisk forskning bedrivits om RPG-dataspel och detta föranleder vissa problem 
med grundläggande definitioner. 

För det första måste man för RPG-spel göra vissa distinktioner från andra dataspel. 
Eftersom RPG-spel utmärker sig genom att ha med dialog och väljbara alternativ för 
spelaren, som potentiellt har stora inverkningar på spelets fortsatta förlopp, är sådana 
spel inte bara en form av mental skicklighetsträning för hjärnan som Koster 
framhåller att spel ofta är. När ett spel har dialog som innehåller moraliska val och 
teman bryter sig spelet ur spelens traditionella roll och går över till sådana saker som 
traditionellt filmer och litteratur är bra på, som exempelvis att få spelaren att känna 
empati. Dessa dialogsekvenser har ofta mer renodlade spelmoment mellan sig, i olika 
hög grad beroende på spelets tonvikt. Dock fortsätter RPG-spel parallellt med sina av 
andra medietyper förvärvade egenskaper att ha speltypiska egenskaper som 
experimentellt lärande. Detta kan vara en potentiellt väldigt kraftig kombination som 
ger RPG-spel förmågan att verkligen lära ut moraliska problem åt spelaren och visa 
moraliska konsekvenser för spelaren. 

Som Koster emellertid poängterar har dataspel ofta nästan infantila teman som 
handlar om makt och styrka, och detta gäller definitivt för RPG-dataspel. I RPG-
dataspel har man å andra sidan ofta moraliska val och ibland väldigt djupa moraliska 
teman som är ett välkommet steg i rätt riktning när det gäller dataspels tematiska 
utveckling. Maktfokuseringen fortsätter dock att ha en central roll vilket har sina 
följder för berättandet i RPG-spel. Varifrån besattheten med makt och maktfantasier 
kommer från är det svårt att säga, men man kan dra intressanta paralleller mellan 
RPG-spels fokus på kontinuerlig maktökning och strävan efter odödlighet och vår 
egen kulturs (eller kanske all kulturs) ständiga strävan att undkomma den mänskliga 
dödlighetens ödeläggande kraft (Bauman, 1992). Eftersom spelaren förr eller senare 
ofta utvecklar sin protagonists styrka till att vara betydligt starkare än de flesta andra 
varelser i spelvärlden blir de moraliska valens överförbarhet till spelarens eget liv 
kanske något tveksam.  I RPG-spel är man ofta så kraftfull att man utan vidare kan 
bestämma över liv och död, vilket innebär att det inte finns någon risk i att välja 
utmanande ståndpunkter i moraliska val. Protagonisten blir med andra ord sällan 
tvingad att välja något mot sin egentliga vilja, och om det är något som ofta 
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återkommer i mina intervjuer är det att svåra val ofta är positiva och minnesvärda för 
spelaren. 

Svåra val, tillsammans med konsekvenser av moraliska val, är något som ofta har 
blivit nämnt i mina intervjuer. Många av de intervjuade vill också gärna att man ger 
spelaren svåra val där vartdera alternativet har sina nackdelar och inte är ensidigt gott 
eller ont. Ur detta kan man dra intressanta paralleller till existentialismen, vars olika 
förgrundsfigurer ofta framhållet det svåra i mänsklig frihet och frihet att välja (Sartre 
1997, s. 6). Enligt många existentialister, bland annat Kierkegaard och Sartre, är det 
mycket ångest sammankopplat med att välja och mänsklig frihet att välja 
(Nationalencyklopedin 2008; Kemerling 2001). Många människor väljer att helt 
enkelt inte tänka på vilka val de gör under sitt liv för att det är enklare än motsatsen. 
Man kan argumentera för att de intervjuade egentligen vill åt den existentiella 
ångesten sammankopplad med att välja när de argumenterar för vikten av svåra val. 
Det är troligt att denna ångest och eftertanken denna ångest väcker ses som ett 
effektivt sätt att påverka spelaren på djupet. I vilket fall som helst rör det sig om en 
simulerad verklighet, så ångestens djup är tveksam, men det torde inte heller vara 
meningen att skapa riktigt djupgående och allvarlig ångest och vånda hos spelaren. 

Alternativt vill några av de intervjuade att man inte gör valet att vara god eller 
osjälvisk till ett falskt val, och således tar bort det svåra i att vara god. Denna 
problematik är speciellt tydlig i Baldur’s Gate 2 där man ofta kan neka belöning och 
ändå få den. Därför finns det ingen motivation att inte vara god eller självförsakande, 
vilket ju i och för sig är trevligt men kanske inte särskilt realistiskt. Om det fungerade 
så i verkligheten skulle knappast girighet vara ett existerande problem, vilket man kan 
argumentera för att det är med tanke på den utbredda globala fattigdomen (Shah 
2008) och den ojämna fördelningen av tillgångar på många håll i världen (Smith 
2008).  

Om antagonister i spel är de flesta intervjuade ense om att de bör ha en definierad 
personlighet och en trovärdig motivation till varför de agerar som de gör. Många 
framhåller att det inte är något som säger att antagonisten behöver vara ond, utan att 
det tvärtom kan vara fördelaktigt att bryta några konventioner för RPG-genren och 
göra antagonisten förståelig, eller kanske till och med god. Detta kan man knyta an till 
Coles förklaringar av extrema former av mänskligt agerande, där han effektivt 
förklarar även svårförklarade fall (2006). I Baldur’s Gate 2 ser man exempel på en 
antagonist, Jon Irenicus, som trots sin moraliska förkastlighet ändå är förståelig och 
som man som spelare till och med kan känna empati för. Dock kan man konstatera att 
demoner och djävulsk ondska har blivit något av genrekonventioner i fantasy RPG-
spel, vilket har sina följder för berättandet och moraliska val i spelet. 

Eftersom demoner och andra övermänskliga och övermänskligt onda varelser ett 
standardinslag i fantasy RPG-spel, blir ofta protagonisten eller hjälten i sådana 
berättelser jämförelsevis god. Just på grund av ondskans höga grad av ondska blir 
spelaren väldigt lätt en odiskutabel hjälte i sammanhanget, oavsett vad spelaren gör. 
Som Damien Foletto säger: “kill the bad guys to save the good guys“ blir ofta 
standardtekniken för att hindra antagonisten i ett sådant sammanhang. Detta är en 
konvention som det skulle vara intressant att utmana, för om motståndarsidan är mer 
förståelig och human ställer det högre krav på spelarens egen moral, och således ger 
det utrymme för intressantare moraliska teman och val inom ramen för spelet.  

Dock är det idag okonventionellt att helt lämna bort demoner och liknande varelser 
från RPG-dataspel. I RPG-dataspel i synnerhet, där man direkt interagerar med 
ondskefulla entiteter som demoner och monster, finns det emellertid en utmärkt 
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möjlighet att skildra spelarkaraktärens egen moral genom interaktionen med sådan 
absolut ondska: ”He who fights with monsters might take care lest he thereby become 
a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you” 
(Nietzsche 2003, Aforism 146). Detta kan dock ge upphov till berättartekniska 
problem eftersom det kan vara svårt att beskriva drivkraften bakom en djävulsk 
ondska. Orsaken till detta är att både spelaren och de som har gjort spelet är 
människor och man kan argumentera för att övermänsklig eller djävulsk ondska blir 
som företeelse i grunden ofattbar (Cole 2006). Det är dock inte helt självklart att man 
behöver eller bör bry sig om antagonisternas personliga eller psykologiska motivation 
eftersom, som jag tidigare nämnt, kan de helt och hållet tillskrivas en berättarteknisk 
roll genom att vara de som driver handlingen framåt. Detta illustreras också i 
intervjuerna där många drar paralleller till Sauron från Sagan om Ringen, som mera 
liknas vid en naturkraft som hjältarna kämpar mot än en regelrätt antagonist. 

En del andra genrekonventioner kan också vara klart moraliskt problematiska, i min 
egen analys av spelen har jag kommit till uppfattningen att ”orcer” (underraser som 
alltid är fientliga) kan vara ett problematiskt område vilket jag delvis får stöd av i 
mina intervjuer. Problemet med orcerna är att, så vitt jag kan se det, de i grund och 
botten är medvetna, tänkande varelser med fri vilja som alltid och enbart visas i en 
negativ kontext. Mike Laidlaw säger till exempel att de historier i spel som är mest 
framgångsrika troligtvis är de som endast visar orcer i en negativ kontext. 
Nyckelordet här är ordet visar, eftersom en demoniserande bild ändå inte utesluter att 
orcer faktiskt kan ha rätt att existera. En sådan tankegång kan te sig löjlig för en del 
spelare eftersom orcer är en relativt väldigt gammal del av RPG-spel, och det är inte 
moraliskt problematiskt att döda orcer i RPG-spel. Men man bör komma ihåg att ord 
som ”neger” eller ”undermänniska” en gång var accepterade och moraliskt 
oproblematiska termer. Som Koster är noga med att poängtera är spel utmärkta 
verktyg att lära ut saker. Om en viss spelkonvention säger att det är okej att döda en 
viss ras utan restriktioner så länge man inte har sett sagda ras i en positiv kontext, vad 
lär det spelare som dagligen ser bilder på nyheterna av andra folkslag i negativa 
kontexter? Sådana genrekonventioner kanske man helt kan undvika i framtida titlar 
utan att förlora någonting väsentligt. 

6.1.1 Spelspecifik diskussion 

Nedan följer diskussion om vissa spelspecifika intressepunkter. 

6.1.1.1 Moraliska dispositioner 

Som jag tidigare nämnt finns det i Baldur’s Gate 2 ett system för predisponerade 
moraliska inriktningar, och detta system är hämtat från AD&D brädspelet. Systemet 
är dock väldigt främmande från vanlig moralfilosofi. Att man kan säga att godhet och 
ondska finns till och är varandras motsats skulle säkert de flesta gå med på (eller, i 
alla fall, att onda handlingar och goda handlingar finns till eftersom det råder delade 
meningar om det alls finns något sådant som ondska). Men att påstå att det dessutom 
finns ett annat motsatspar bestående av kaos och lag/ordning som skulle vara lika 
viktigt som det tidigare nämnda motsatsparet är dock mindre självklart. Det går 
visserligen att argumentera för att olika personlighetstyper hör hemma i en viss 
moralisk inriktning men hela systemet rimmar illa med det mesta av den vanligaste 
moralfilosofin och är dessutom allt för statiskt för att kännas verklighetstroget. Det är 
till exempel lätt att argumentera för att en person med en hypotetisk lagligt god 
(”Lawful Good”) moralisk disposition skulle kunna vara en som eftersträvar Kants 
strikta moraliska regler. Men var skall en person som Adolf Eichmann placeras i ett 
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sådant system, som var en av upphovsmännen bakom Nazisternas förintelseplaner, 
men ändå ingen demonisk människa utan snarare en fantasilös byråkrat som helt 
enkelt valde att inte tänka på följderna av hans verk (Cole, 2006). Inte heller en 
definitiv kategorisering av en människa som god eller ond är helt oproblematisk, men 
denna diskussion är i vilket fall som helst inte främmande för traditionell 
moralfilosofi. Inom moralfilosofin kan två ytterligheter hittas, ”val-moral” och 
”karaktärsmoral”, som i korthet går ut på att en människa antigen är av sin natur ond 
och har fundamentala brister i sin karaktär, eller att alla människor i grund och botten 
är likadana och skillnaden ligger i vilka val vi gör som människa. Val-moralen 
rymmer också större utrymme för att ursäkta omoraliskt mänskligt beteende genom 
att ta i beaktande bakomliggande faktorer som omgivning, uppväxt och liknande. Om 
man definitivt placerar en person i ett fack märkt ”ondska” rör det sig sannolikt om en 
moralisk världsbild som har tagit starka intryck av karaktärsmoral. 

Denna kritik och diskussion kanske dock borde betraktas som kritik mot och 
diskussion om AD&D-spelsystemet snarare än Baldur’s Gate 2, men är svår att 
separera eftersom de två är så tätt sammankopplade. I vilket fall som helst kan 
systemet kanske beskrivas som begränsande men knappast något definitivt hinder för 
att porträttera intressanta moraliska frågor och val. 

6.1.1.2 Rykte och kompanjoner 

Som jag tidigare tangerat finns det i Baldur’s Gate 2 ett universellt system för rykte, 
med poäng som varierar mellan 1 och 20. Man startar med ett rykte på ungefär 10 och 
beroende på vad man gör kan det sjunka eller stiga. Om man dödar en oskyldig person 
(av en viss ras) utan orsak kan poängen sjunka med flera steg på en gång. Man kan 
göra bot genom att donera pengar till kyrkan för att höja sitt rykte. Om man har goda 
kompanjoner med sig kan de lämna spelarens sällskap ifall ryktespoängen sjunker för 
mycket. Det samma gäller för onda kompanjoner, som lämnar sällskapet om det får 
ett för gott rykte. I detta läge kan man ställa sig den retoriska frågan vem vill inte ha 
ett gott rykte? Detta kan tyckas som trivial kritik men illustrerar den ibland 
klichéartade beskrivningen av både godhet och ondska man ofta påträffar i Baldur’s 
Gate 2 och för övrigt också i mycket av AD&D-materialet. Det finns mycket skrivet 
om vad ondska är men man kan argumentera för att de flesta som kan betecknas som 
onda tycker om att bli idoliserade och gillade.  I mina intervjuer har alla informanter 
varit ense om att ondska är det samma som att vara självisk. Att vara en idoliserad och 
ryktbar hjälte är knappast något som en självisk karaktär skulle tacka nej till. 

6.1.1.3 Ett belägrat samhälle 

I spelet The Witcher är landet man befinner sig i under attack av monster, banditer 
och sjukdomsepidemier. Man kan dra intressanta paralleller till häxrättegångarna i 
Europa då man upplevde sig vara under attack av djävulens styrkor och arrangerade 
häxrättegångar som en slags symbolisk eliminering av inre och yttre fiender (Cole, 
2006). Skillnaden mellan det Europeiska 1600-talet och The Witchers spelvärld är att 
i spelet är monstren och fienderna verkliga. Enligt Cole är det dock irrelevant om 
fienderna är verkliga eller ej, så länge de upplevs vara verkliga kan politiker och 
andra makthavare utnyttja folks känsla av att vara sårbara för att genomföra sin 
politiska agenda. Detta kan man återfinna i The Witcher, där rasism och fientlighet 
mot icke-mänskliga raser är genomgående drag i mänskornas kultur. Alverna, 
gnomerna och dvärgarna samt andra udda figurer får i spelvärlden skulden för 
sjukdom och generell nedgång av människorna. Dessutom bedrivs ett gerillakrig 
mellan den mänskliga riddarorden och de icke-mänskligas gerillaband där ingendera 
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part skyr några medel för att uppnå sina mål. Spelaren hamnar ofta i prekära 
situationer, till exempel kan man vid ett visst tillfälle välja om man vill eller inte vill 
sälja vapen till Scoiatel-gerillan. Om man väljer att sälja dem vapnen av medkänsla 
för deras sak kommer det senare att visa sig att de har använt vapnen för att avrätta en 
mänsklig fiende mitt inne i staden med diverse negativa följder. 

6.1.1.4 Genus i The Witcher 

Även om genusfrågor kanske inte direkt hör till moralfilosofins område är det dock ett 
område jag känner mig nödgad att ta upp gällande The Witcher. I spelet förekommer 
nämligen på gränsen till extrem objektifiering av kvinnor och de flesta kvinnliga 
karaktärer i spelet finns där endast som informationskällor och möjliga erövringar för 
protagonisten Geralt. Kvinnokaraktärerna i spelet är ofta klichéartade svaga och 
passiva kvinnor som gömmer sig bakom maskulina Geralt vid första bästa tillfälle och 
dessutom villigt låter sig förföras med enkla medel. För ett spel som i min mening 
annars tar upp vuxna teman som rasism och maktfrågor tycker jag det är tämligen 
beklagligt att en sådan pubertal syn på kvinnor har kommit med i spelet. Framförallt 
är det en aspekt som potentiella spelare måste trotsa för att ta del av spelets annars 
lyckade design vilket jag tror kan vara svårt, speciellt för kvinnliga spelare. Eftersom 
man i The Witcher annars kan se många frön till tematisk och berättarteknisk 
utveckling för dataspel är det synd att kvinnosynen är så svårförsvarbar. 

6.2 Designprinciper för moral och moraliska val 
Baserat på mina resultat har jag ställt upp ett antal principer som man kan ha nytta av 
att följa då man vill designa spel med moraliska frågor och val. Dessa är som sagt 
baserade på de resultat jag fått in i min studie men också naturligtvis delvis färgade av 
personlig erfarenhet. Dock är min egen personliga uppfattning så lång som möjligt 
minimaliserad som premiss för mina principer. 

 
1) I en designprocess är det fördelaktigt att så tidigt som möjligt tänka på 

moraliska frågeställningar och val. 
Om ett spel är dialogdrivet och har en handling som är vital för spelets förlopp 
kan man inte lägga till moraliska val som en eftertanke och ändå ge kännbara 
konsekvenser av sådana val. Mina informanter har varit tydliga med att man 
bör tänka på moraliska val redan i preproduktionsfasen av ett spel, eftersom 
det annars blir svårt att förverkliga ambitionen att ha med sådana frågor. Om 
hela spelets riktning förändras av spelarens moraliska val kommer spelet 
troligtvis att kännas mera engagerande tack vare det. 

2) Alla val skall ha konsekvenser och i synnerhet moraliska val bör ha 
konsekvenser. 
Att ge kännbara konsekvenser åt spelaren som följd av de val han eller hon gör 
då de spelar spelen är synnerligen viktigt enligt min analys och intervjuerna. 
Om spelvärlden uppvisar reaktivitet börjar spelaren tänka på sina val, speciellt 
de av moralisk karaktär. Om spelaren tänker på det moraliska valet, och valet 
är skickligt utformat, är det inte otänkbart att spelaren tar med sig något av 
tankarna till verkligheten och sitt eget liv. Spelaren lär sig något av 
erfarenheten med andra ord, vilket enligt Koster är en av spelens inneboende 
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styrkor som medieform (2005). Reaktiviteten i spelvärlden är dessutom i 
högsta grad relevant om man vill kunna sammankoppla moraliska val i spel 
med moraliska val i verkligheten. De flesta intervjuade anser att kännbara 
konsekvenser förbättrar spelupplevelsen och ingen placerar egentligen några 
konkreta gränser för hur långt gående konsekvenser val kan ha. Det är däremot 
en stilfråga om valen skall vara överskådliga och konsekvenserna förutsägbara 
eller inte. The Witcher är ett extremt men väl fungerande exempel, där val 
ibland har konsekvenser långt utöver det spelaren kan känna till eller förutse 
då han gör valen. I de flesta RPG-dataspel är spelaren en aktör med stor makt 
att genomföra förändring i spelvärlden och denna makt bör också ha 
konsekvenser. 

3) Moraliska val bör vara svåra. 
I spel får moraliska val vara, och bör kanske vara, svåra. Detta är de jag har 
intervjuat ense om. Några framhåller att alla val naturligtvis inte behöver vara 
svåra val av moralisk karaktär, men när man väl vill göra ett viktigare 
moraliskt val är denna designprincip viktig.  

4) Då valmöjligheter ges till spelaren skall inga val vara ”falska val”. 
Om man i ett spel ges en valmöjlighet som är klart bättre på alla sätt än andra 
alternativ, blir valet falskt. Som Matthew Norton säger kan man lika gärna inte 
ha gett ett val alls åt spelaren. I spel är det fördelaktigt om man ibland är 
tvungen att välja bort någonting eller göra ett svårt val för att stå upp för en 
moralisk övertygelse. Det samma gäller för att vara självisk eller girig, sådana 
vals konsekvenser kan med fördel förr eller senare konfrontera spelaren i form 
av någon negativ konsekvens. Detta beror på vad man vill lära spelaren, vad 
spelets moraliska tema är. Det som dock kan sägas med säkerhet är att stå upp 
för en moralisk övertygelse är svårt. Historien har visat att det i extrema fall 
blir ännu viktigare att ha en fungerande moralisk kompass och kunna fatta 
moraliska beslut utan sanktionering av ett system eller någon auktoritet. 
Vikten av detta illustreras i exemplet med den höga frivilliggraden i 
Nazisternas organisation, där en stor merpart av vanliga tyskar deltog i 
folkmordet på judarna direkt och indirekt utan något tvång att göra så, 
eftersom de, bland annat, saknade den inneboende moraliska kapaciteten att ta 
avstånd från nazisternas (och således auktoritetens och statens) verk (Cole, 
2006). En sådan moralisk kompass är något som ett RPG-spel i ett idealfall 
skulle kunna lära ut till spelaren. 

5) Antagonistens moral behöver inte vara demonisk ondska, men bör förklaras. 
Att förstå ondska förhöjer spelupplevelsen och är inte det samma som att 
ursäkta den. 
Chris Avellone säger att “Heroes, in my opinion, are only as strong as their 
adversaries” och det beskriver ganska väl vikten av att ha en trovärdig och 
engagerande antagonist. Även de andra intervjua intygar vikten av att 
antagonisten bör ha en i kontexten förståelig moral och drivkraft. En del 
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intervjuade menar att en antagonists ondska kan vara så kraftfull att den blir en 
styrka jämförbar med en naturkraft. Man kan dock argumentera emot blotta 
existensen av en sådan djävulsk ondska som detta skulle förutsätta. Philip Cole 
för framgångsrikt en sådan argumentation i sin bok (2006). Däremot kan ett 
fantasiuniversum ändra på premisserna och införa en sådan ondskefull entitet 
som en del av spelets värld, men man bör fråga sig om det är lyckat med tanke 
på att en sådan ondska kan kännas väsensfrämmande eller svår att i grund och 
botten förstå för spelaren. Om vi förutsätter att Coles argument är riktigt och 
att djävulsk ondska inte existerar i verkligheten, minskar även spelets 
överförbarhet till den riktiga världen. Däremot är det bevisat att djävulsk 
ondska existerar som en politisk konstruktion. Att rutinmässigt använda 
”ondska” som ett begrepp som inte behöver vidare förklaringar kan i värsta 
fall vara destruktivt och ge makt åt sådan politisk retorik i verkligheten som 
strävar till att demonisera sina motståndare, vilket kan få extremt negativa 
följder. 

6) Granska genrekonventioner kritiskt, en del konventioner kan vara moraliskt 
problematiska. Det kan vara positivt att utmana spelarens förväntningar och 
överraska spelaren. 
Många av de intervjuade har sagt att det är positivt att gå emot 
genrekonventioner ibland för att överraska spelaren. Det kan också finnas 
djupare orsaker att bryta mot genrekonventioner. Bara för att ett spel utspelar 
sig i ett science fiction- eller fantasyuniversum bör man inte sluta tänka på 
implikationerna av det vad spelaren faktiskt gör. Om man till exempel belönar 
en karaktär i ett spel för att han har förintat en hotfull stam av orcer, kan det 
vara så att man egentligen förhärligar och belönar etnocentriskt och rasistiskt 
våld? Rasism existerar i verkligheten och att inkludera det i en spelvärld kan 
göra den mera verklighetstrogen och engagerande, men då bör man vara 
noggrann med inte förhärliga rasism eller bara fördöma rasism i vissa fall. Det 
är min personliga åsikt att ett spel inte har något att tjäna på att inkludera ”orc-
raser”, det vill säga undermänniskor som det ofta eller alltid är tillåtet att 
attackera och döda urskillningslöst. Om sådant tillåts bör man i någon mån 
iallafall möjliggöra en insikt om att det kan vara fel eller omoraliskt att göra 
så, oavsett spelvärldens inneboende kulturella eller moraliska värderingar. 
Tänk på att värdeladdade och nedsättande ord som ”undermänniska” eller 
”neger” har varit lika rumsrena som ”orc” är i dagens fantasylitteratur och 
fantasyspel. 
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7 Framtiden & Avslutning 
I den närmaste framtiden finns det stor möjlighet för RPG-dataspel och egentligen alla 
formers dataspel att utvecklas som medieform. Förutom uppenbara grafiska och 
visuella förbättringar är det rimligt att anta att dataspel som vill berätta en historia och 
förmedla en stark handling kommer att närma sig olika filmiska grepp för att effektivt 
kommunicera ut handlingens framskridande åt spelaren. Vid skrivandet av detta har 
spelet Grand Theft Auto IV just kommit ut och det har redan blivit kallad en ny 
standard vad gäller vad som är möjligt inom dataspel (Schiesel, 2008). Det är dock 
mitt hopp att man i dessa försök att närma sig filmen inte glömmer bort dataspels 
unika styrka som medieform, nämligen interagerbarheten. Som Koster poängterar kan 
dataspel lära experimentellt i motsats till berättelser som lär genom att visa, vilket jag 
personligen tror att kan vara en stor styrka för dataspel när det gäller moraliska frågor, 
val och konsekvenser. Om man på ett genomtänkt vis tar med moraliska frågor i spel 
tror jag också det endast kan öka spelets värde som konsthantverk. 

I akademisk bemärkelse finns det också mycket kvar att göra inom detta fält. Min 
studie har haft som strävan att undersöka moral och moraliska val i spel i en väldigt 
vid bemärkelse, vilket har satt sin prägel på resultatet. En framtida studie skulle 
förmodligen ha nytta av en mera fokuserad frågeställning, och definitivt mera resurser 
till sitt förfogande. Denna studie anser jag ger vissa svar men också många frågor som 
man kan forska vidare på i framtiden. Och naturligtvis är det svårt att veta hur ett 
annat undersökningsmaterial eller bara ett bredare material skulle påverka en liknande 
studie i framtiden. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att trots denna uppsats fokus på allvarliga teman och 
val bör man aldrig glömma det som spel i grund och botten baseras på: att ha roligt. 
Det är viktigt att tänka igenom sin design och fundera på moraliska teman, förslagsvis 
enligt de designprinciper jag ställer upp, men denna strävan bör aldrig blockera 
spelets grundläggande underhållningsvärde. Om spelaren inte är underhållen av spelet 
kommer han eller hon inte heller att orka spela spelet. Således går alla möjligheter att 
lära spelaren och påverka spelaren något förlorade om man glömmer bort detta 
grundläggande faktum om spels natur. 
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Bilagor: 

Bilaga 1: Intervjubrev 
Dear Sir/Madame 

I am a student at the University of Skövde in Sweden attending the games 
development program. I am currently writing my final thesis, which is about moral 
choices in traditional role-playing games and how such choices have been portrayed. 
As an important part of my thesis I will interview game designers with experience 
from games with such moral choices and aspects. I would appreciate your 
participation for one such interview, as my research has shown you to be a valuable 
candidate because of your work on game X and Y. All of the work I do is strictly non-
profit and not affiliated with any other organization or company other than the 
University of Skövde. If you wish, your identity can be protected in the finished 
thesis, and I will not ask for any information that might violate any potential non-
disclosure agreement, past or present. 

The interview can be done via e-mail, where is send you the interview questions, or 
trough some real-time medium like MSN or Skype. If you have the time for a real-
time interview that would be greatly appreciated and can be done at a time of your 
convenience which I will do my utmost to meet. If you are interested in participating, 
please contact me at the listed e-mail address.  Remember that your input is very 
valuable and the success of this study depends on these interviews. No academic 
research has been done on this field as far as I know and this could be a valuable 
contribution to the field of computer games, and a useful tool for game designers. 

Yours sincerely, 

Mats Liljeroos 

Torggatan 26, 54130 Skövde, Sweden 

+46 (0) 768 323 747 

matsliljeroos@gmail.com 



  

  

Bilaga 2: Intervjuguide 
“Here are the interview questions. Feel free to be as brief or verbose as you consider 
necessary in your answer, and if you can think of any additional important 
information not covered by the questions you are welcome to add this information. 
1) What is your name and professional title? 
2) For how long have you been working in the computer games industry? 
3) Could you outline your professional relation to moral aspects and choices in 

games? For example, have you worked on titles where these kinds of choices have 
been a premiere aspect of the game?  
a) If so, which titles? 

4) Do you consider moral choices in games to be an important aspect of game 
design? If so, why? 

5) In what game design phase do you think one should begin to think about moral 
issues in the game world, and why? 

6) What do you consider to be successful use of morals in a game? 
7)  

a) What do you think (in an ideal case) should be the consequences game-wise of 
a moral decision made by the player in the game? (for example: branching 
plotline, different reward/penalty, story related or functional character 
development, NPC-PC relationship development) 

b) To what degree do you think the consequences of such moral decisions can 
affect the player’s progress without damaging the game experience? 

8) What, if any, non-game sources do you draw upon when contemplating moral 
choices in games (i.e.  works on moral philosophy, current events, movies, 
literature etc)? 

9) What do you think a game design team should do in order to impart a coherent 
view on morality in a game? 
a) Have you ever during your professional career made any efforts to ensure a 

coherent game world regarding morality? If so, what have these efforts been? 
10) What do you personally consider to be a typical morally good character? 
11) What do you personally consider to be a typically evil character? 
12) Is it your opinion that the antagonist in a game needs to have a certain type of 

morality in order for the game to be successful? 
a) If so, what kind of morality? 
b) Can you foresee any potential risk or reward in designing an antagonist/villain 

that goes against your perception of a typical such character? 
13) Do you consider the antagonist’s/villains motives and personality to be important? 
14) Would you say that it is ok in a game to have human characters that the player can 

kill without any form of penalty or consequence (apart from experience points or 
loot)? 
a) If so, in what kind of situations in a game do you think such human characters 

could be encountered? 



  

  

b) If not, do you think it is ok in a game to have any sentient beings that the 
player can kill without penalty or consequence, and if so, when can these 
beings be encountered in a game? 

15) Are there in your opinion situations in video games where the use of violence can 
be considered to be OK? 

16) In games, do you think violence can be a successful/desirable way to solve a 
problem of moral character? If so, why?  
a) And if not, what kind of penalty or consequence do you think should be 

incorporated into the game for this kind of violence? 
i) Should this kind of consequence always apply to the player or would it 

depend on the particulars of the case? 
17) Do you think it would contribute to or detract from the game experience if the 

player was presented with a moral choice that had no obvious morally superior 
choice? Why? 

18) In what games you have played in the past do you consider the use of moral 
choices particularly interesting or successful? 

19) What do you envision in the future of the games industry for these kinds of moral 
choices? 

 

Thank you for your time and participation!” 

 



  

  

Bilaga 3: Intervju med Chris Avellone 
Intervjun med Chris Avellone sköttes via e-post, där han svarade på mitt 
frågeformulär. 

ML: What is your name and professional title? 

CA: My name is Chris Avellone, and I'm Creative Director (and Lead Designer on 
our Alpha Protocol CIA RPG) here at Obsidian Entertainment. 

ML: For how long have you been working in the computer games industry? 

CA: Over ten years (yikes) - I got my start in pen-and-paper gaming (Dungeons and 
Dragons, Champions), but the last decade has been primarily at two companies: as a 
designer at Interplay Entertainment, and then I went on to be one of the founders of 
Obsidian Entertainment. 

ML: Could you outline your professional relation to moral aspects and choices in 
games? For example, have you worked on titles where these kinds of choices 
have been a premiere aspect of the game?  

CA: Almost all the titles I've worked on have dealt with player choice and moral 
consequence, either in terms of a character alignment (good, evil). The moral 
consequences of choices you make in computer games is one of the hallmarks of a 
role-playing game, so it's core to what we do. 

ML: If so, which titles? 

CA: Planescape: Torment (the alignment system - you start out as a blank neutral 
slate, then your actions make you more chaotic, lawful, good, or evil), Fallout 2 (the 
karma system), Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords (you can 
fall to the light side or dark side of the Force, depending on your actions, and it has 
consequences for your companions as well through the "influence" system), 
Neverwinter Nights 2, Neverwinter Nights: Mask of the Betrayer (both feature 
improved versions of the influence system, where not only can you become more 
good or evil, but the respect of your companions also increases or diminishes based 
on your actions).   

ML: Do you consider moral choices in games to be an important aspect of game 
design? If so, why? 

CA: At the risk of being quoted out of context, I don't think it's important. I think that 
the player should have difficult choices to make and moral choices are one of the best 
ways to present it, but the most important thing from a role-playing game standpoint 
is that there be reactivity and consequence to your actions, whether they are moral 
choices are not.  

ML: In what game design phase do you think one should begin to think about 
moral issues in the game world, and why? 

 

CA: Generally, I think it should be considered as early as possible in the game design, 
preferably at the time that you decide upon the game's "theme." For our Aliens 
project, for example, the moral theme that we're trying to communicate was 
considered an important establishing point in our early pre-production phase (as it was 
for Mask of the Betrayer).  



  

  

ML: What do you consider to be successful use of morals in a game? 

CA: Fallout 1 and Mass Effect come to mind. In Fallout 1, part of the dilemma in 
retrieving the water chip for your home has the potential to cause another race to be 
extinguished. This ultimately doesn't have the impact it could because you have the 
ability to save both, but it's a choice that makes you pause for a moment, since your 
choice can condemn one civilization or another to death. 

There's several moments in Mass Effect where I had to pause before making a choice 
because the game had done an excellent job of painting what the consequences of 
each action could be as I was making the choice. I don't want to give any spoilers 
unless you've played the game, but I had to struggle with some of the choices while 
making them, which makes them successful in my book. 

In our latest title, Alpha Protocol, we're presenting some of the moral choices within 
the context of the CIA operation itself - and the choices you make to achieve your 
mission or your goal can depend on how much you're willing to place others at risk.  

ML:  What do you think (in an ideal case) should be the consequences game-wise 
of a moral decision made by the player in the game? (for example: branching 
plotline, different reward/penalty, story related or functional character 
development, NPC-PC relationship development) 

CA: All of your examples would be appropriate. The most important thing is that the 
world react[s] to the choice, and the player sees the consequences of the action.  

ML: To what degree do you think the consequences of such moral decisions can 
affect the player's progress without damaging the game experience? 

CA: - 

ML: What, if any, non-game sources do you draw upon when contemplating 
moral choices in games (i.e.  works on moral philosophy, current events, movies, 
literature etc)? 

CA: A good many of the choices we make in daily life are the best indicators. 
Usually, the game sources we draw on are the situations that take place in the game - 
for example, when doing area summaries for a locale, usually a number of moral 
choices will suggest themselves just from the overriding idea for the location.  

ML: What do you think a game design team should do in order to impart a 
coherent view on morality in a game? 

CA: At Obsidian, either the lead designer or the lead creative designer (the designer 
responsible for the narrative and character) is the enforcer of the morality and choice 
in the game, in tandem with the game's theme. They act as the policeman across all 
quests, interactions, and NPCs to see that the theme and any moral arcs in the game 
are maintained.  

ML: Have you ever during your professional career made any efforts to ensure a 
coherent game world regarding morality? If so, what have these efforts been? 

CA: Not so much morality, but presenting balanced lawful, chaotic, good, and evil 
choices in Planescape: Torment, and in Star Wars: Knights of the Old Republic II: 
The Sith Lords, the main characters in the game frequently questioned the over-
arching influence of the Force on the lives of individuals and whether surrendering to 
its Light or Dark sides served the purpose that was intended for good or evil, or 
whether the true enemy was the predestination the Force seemed to lay out.  



  

  

ML: What do you personally consider to be a typically good character? 

CA: A good character is one who places others before himself, and is willing to let his 
character suffer physically, financially, and materially in order to help someone else. 
They sacrifice, in the recognition that the act of sacrifice is the reward in itself. 
Sometimes I fear that games undermine the power of these acts by always 
consistently rewarding good players and punishing evil ones, which ends up making 
the choice a false one.  

ML: What do you personally consider to be a typically evil character? 

CA: An evil character puts himself first before all others, and let others die or suffer if 
there is something to gain by it. They are the ones who kill anyone who blocks their 
progress, steal from others, lie to gain trust, and do anything they wish to get ahead.  

ML: Is it your opinion that the antagonist in a game needs to have a certain type 
of morality in order for the game to be successful? 

CA: No, but I think any antagonist with a philosophical or moral outlook is 
considered a deeper character and tends to engender more respect from players. 
Heroes, in my opinion, are only as strong as their adversaries, and that extends to 
moral and ethical conflicts as well.  

ML: Can you foresee any potential risk or reward in designing an 
antagonist/villain that goes against your perception of a typical such character? 

CA: I think the rewards are great by doing this - players, while they take comfort in 
some archetypes, also appreciate being surprised and challenged by adversaries 
morally and ethically. Gary Gygax once raised the point that it wouldn't be surprising 
if two Lawful Good nations went to war, for example, and a world that allows for 
realistic conflicts such as these just seem richer than standard fantasy fare.  

ML: Do you consider the antagonist's/villains motives and personality to be 
important? 

CA: Incredibly important. Without these, there is no villain, and a purposeless or 
emotionally shallow villain is not one that engenders much respect - it's more akin to 
fighting a force of nature than a personality, and while that can work (Sauron), it's 
much more interesting to fight someone with motives that run deep and also are 
understandable in context of the situation (Gollum).  

ML: Would you say that it is ok in a game to have human characters that the 
player can kill without any form of penalty? 

CA: Yes. I think there should be consequences for it, but not always a penalty. If 
that's how the player wishes to play the game, they should be allowed to do so. 
Arbitrary invulnerability for townspeople or non-player characters isn’t something 
that caters to evil characters. 

There [are] types of characters could be placed anywhere, the important thing is that 
their deaths have consequences that fit the context of their placement (murder in 
towns should affect reputation, should affect guard presence, and if the player is seen 
hurting or attacking anyone, then the town should turn against him). 

Again, the important thing is that there is some consequence, but such a consequence 
is not only a penalty.  

ML: Are there in your opinion situations in video games where the use of 
violence can be considered to be OK? 



  

  

CA: Yes, because the game world is a fictional one, as such the moral choices can 
easily be set up so that you know that if a certain person were killed or defeated it 
would obvious be to the world's benefit.  

ML: In games, do you think violence can be a successful/desirable way to solve a 
problem of moral character? If so, why?  

CA: I generally play diplomatic and speech-skill characters in games (which usually 
allow you to talk your way out of situations), but games often present the player with 
clearly evil opponents that if they were captured, defeated, or killed would be to the 
game world's benefit.  

We usually try to provide the "capture" option for some encounters in our games, but 
usually, some villains refuse to surrender (usually out of fear or pride) and it comes 
down to self-defense. We always try to make sure that moral characters have a choice 
in how to approach a situation and at least try to reason with criminals, enemies, and 
monsters, even if the results end poorly because that's what good players  

ML: Do you think it would contribute to or detract from the game experience if 
the player was presented with a moral choice that had no obvious morally 
superior choice? Why? 

CA: It would contribute to the game experience - choices like this challenge the 
player to think them through, and to all accounts, the Witcher did this quite well. 
When you present options that could go either way, it makes the world seem richer 
and deeper, and as long as you show the consequences of the actions, that's what's 
important.  

ML: In what games you have played in the past do you consider the use of moral 
choices particularly interesting or successful? 

CA: See above for Fallout 2 and Mass Effect.  

ML: What sort of development of these kinds of moral choices do you envision in 
the future of the games industry? 

CA: More cinematic interactions and conversations are becoming an increasing part 
of role-playing games (you see this in Mass Effect), but I think one of the most 
interesting aspects of moral choices is actually in massively multiplayer online games, 
because the victims and benefactors of your choices are other players... and they are a 
huge jury to play with. If people routinely rob, betray, or leave other players in bad 
situations, one's reputation usually catches up with them. I usually find other players 
are the best policemen and reflections of your status and the consequences of your 
actions in the world. 



  

  

Bilaga 3: Intervju med Matthew Norton 
 

ML: To begin with, you can be as brief or verbose as you want or feel necessary, 
and all thoughts are welcome 

What is your name and professional title? 

Matthew Norton: 

Matt Norton, Executive Producer 

ML: For how long have you been working in the computer games industry? 

Matthew Norton: 

About 14 years 

ML: Could you outline your professional relation to moral aspects and choices in 
games? For example, have you worked on titles where these kinds of choices 
have been a premiere aspect of the game?  

Matthew Norton: 

I think they're always part of a good game. If you give a player a choice in which 
there is only one 'right' answer, or one obvious answer, you might as well not have 
given a choice at all. And the toughest choices are moral ones, the more difficult the 
decision, the more the player becomes attached to the world. 

The more they have to think and feel about making a decision 

Fallout 2 was probably the game with the largest number and most diverse selection 
of difficult moral questions of the games that I've worked on. 

ML: Ok... Apart from Fallout 2, are there any other games you consider to 
incorporate moral questions successfully? 

Matthew Norton: 

There certainly have been others 

ML: Any games in particular that comes to mind? 

Matthew Norton: 

Bioshock had some, Thief had some. In Bioshock I believe you had to make a few life 
or death choices with later consequences [and] in Thief you were given many non-
lethal ways of dealing with opponents. So if you killed an enemy it was almost always 
by choice. 

ML: Do you think a player should be penalized in some way if he makes such a 
choice (violence over non-violence), even if the target is an "enemy"? 

Matthew Norton: 

I don't think an artificial penalty is appropriate, but I do believe that consequences 
should spring from a player's action, if you give arbitrary penalties, or bonuses, rather 
than consequences then you're basically saying which decision is right and which is 
wrong. Again, giving the player a choice in which there is a 'right' answer is the same 
as giving no choice, there's no gain there. Players feel a sense of accomplishment in 
making a difficult choice; they feel none when the choice is obvious 



  

  

ML: Ok, that's very interesting there when you say "which decision is right and 
which is wrong", do you think that is problematic in a game when you do that? 
And how does that relate to a system or morals like the karmic system which 
moves the players character a certain way depending on actions? 

Matthew Norton: 

It is more difficult to create a game when there are more choices and it costs more to 
create such a game. Do you mean a karmic system that reflects the player's actions? 
Essentially, when you spend production time, you want to make sure that your team is 
focused on creating the best possible experience for the most players. When you split 
up your resources to work on 2,3, or more alternate paths you are spending less effort 
on each one [and] that means that only 1/2 or 1/3 of  your players are going to see the 
efforts on each track. It's something that you cannot afford to do casually. Does that 
make sense? 

ML: Yes, it does and is certainly an understandable and realistic standpoint.   

About the karmic system from the Fallout games, you (the designers) sooner or 
later have to decide what actions are good and evil, and do you think that can be 
problematic or difficult? 

Matthew Norton: 

Heh… you could say that we're deciding good and evil, and we are, but what we 
really tried to do was to determine how certain actions would be viewed by the people 
who run into the player. For example, you might be running your character as a 
person that kills without mercy, if it moves, I'll shoot it. In most towns that sort of 
reputation would earn you fearful or hostile reactions; however, in some incredibly 
lawless areas that sort of action would earn the player the 'respect' or caution of other 
lawless types. Does that make sense? 

 

Other things that we included were the ability to take drugs of all sorts. Players in a 
game won't really take drugs that just make them 'high' because there is no gameplay 
benefit, they will take drugs that give them combat or other bonuses. What we tried to 
present is that you can do anything you want, but everything you do has 
consequences. So, if you take drugs that make you faster or stronger for a brief 
amount of time you will be very tired and worn out later, and you may grow to crave 
the drugs, to be addicted. I think that in the most extreme cases the more powerful 
drugs, much as in real-life—mimicking medical reality--tend to have the worst, and 
longest lasting, side-effects [and] also, they tend to impair one's judgment, so they 
cause the player to have different dialog and interaction choices based on his lowered 
mental capacity. But we don't say that this is good or bad, we let the player make the 
choice in each major encounter, quest, or puzzle. 

ML: Ok, so basically it's about freedom of choice, and the karmic system is more 
of a cultural/social rather than moral meter then? 

Matthew Norton: 

Yes, you are correct. We allowed for three solutions, one for the person who kills 
anything they see (the lowest common denominator), one for a person who excelled at 
charisma and communication, and one for the stealth character. In fact it was possible 
to get through the game by killing every single living creature the player ran into and 
it was also possible to win the game without killing, directly, any creature in the game 



  

  

and we had players who successfully used both approaches. We, ourselves, referred to 
the rating as a positive or negative scale, which would correspond to good and evil but 
we allowed the player to make the choice to be a saint, a devil, or anything in 
between. We also gave choices that were much tougher, for example, one city was 
filled with humans--like the player. They were like him---remaining survivors of the 
nuclear war but they were terrible bigots and not very pleasant to deal with… 

ML: You are referring to Vault City right?  

Matthew Norton: 

Yes.  

And then there was an adjacent city of horribly disfigured ghouls who were physically 
the most unlike the player, horrifically burnt and scarred but who had the most helpful 
and tolerant personalities in the game. The player needs to choose which city lives 
and which dies. Which is the right choice? There isn't one; it's a tough call either way. 

ML: But as far as I recall, the player can indeed save both? Or was one 
eventually destroyed either way? 

Matthew Norton: 

We created an afterwards section to the game that reported back to the player the 
long-term consequences of their actions, one of those two cities was destroyed [and] 
there was no other way. Not [destroyed]by the player but one would run out of live 
prolonging radiation or water so it wasn't a direct and immediate action of the player 
pulling a trigger, but the demise of a town was assured 

We also gave the player choices that were just horrendous, *lol*, like the opportunity 
to assassinate someone by giving the person's child a 'Birthday Present' to deliver to 
his father. It was a timebomb. 

Other choices were just funny. The player, if they made some poor choices could get 
stuck as married. We were originally going to make it a male spouse for a female 
character and vice versa, but we decided why differentiate? So the player could get 
themselves into a heterosexual or homosexual marriage and at a later point in the 
game they could choose to put their spouse into prostitution or even sell them as a 
slave. 

ML: Hehe… That’s certainly very gender-neutral of you  

But, to change the pace a little bit, in what phase of game design do you think 
moral choices should be thought about? 

Matthew Norton: 

I think choices like this should be at the very beginning, they have to be part of plot 
development and, also, part of the overall game design. For example--part of the 
social and reputation system [and] part of weapon and combat systems design. Non-
linear gameplay needs to be part of a game's most basic design. I'm not saying that 
every game needs to be created that way, not at all, that would be silly in Mario Kart 
for example 

ML: hehe 

Matthew Norton: 

But in games where you're going to let the player make choices they need to be 
meaningful choices, much like a novel: if you read a novel and the protagonist talks 



  

  

about deciding between tea and coffee to drink, who cares? [Then there is] no 
excitement, no tension, no consequences. But if they talk about serving coffee or 
strychnine to someone, now there's something to read about. The same [thing applies] 
with a movie. Nothing that happens in a book, or a film, or a game, should be without 
meaning. I guess I really am talking primarily about RPGs here but the same thing 
applies to other sorts of games, for example, if you create an FPS game and one 
weapon is by far the best in the game why would you offer other weapons? No one 
will use them. But if you make each weapon a trade-off, then there are interesting 
choices, [if] one has a high rate of fire, but is less accurate--the other is more accurate 
but has a smaller magazine and is noisy, etc. Same trade-offs with other systems. 

ML: Thank you... Do you have any specific or more prominent non-game 
sources you draw upon for inspiration for this type of (moral) questions in 
games? When designing/thinking about them that is 

Matthew Norton: 

I read a lot, watch movies…A good story is a good story regardless of medium and at 
least for RPGs they're basically storytelling. The player wants to feel special, 
different, [and] heroic. For other games I read up on the type of game. I'm a military 
buff so guns and tech are interesting to me 

ML: Hehe, I can relate to that  

Matthew Norton: 

Also, for game systems… I've played games all my life: board games, RPGs, card 
games. There are a lot of very good ideas about game systems that I've taken from 
various board games. Game makers need to look at other entertainment media and 
other forms of games for good ideas and innovation 

ML: What about sources that aren´t entertainment media, like classic literature 
or moral philosophy? 

Matthew Norton: 

I read a lot, not just fantasy [or] Sci-Fi. I majored in English Lit and History, a good 
story is a good story and many classics are called classics because they have value 
that transcends time 

ML: How much has the fact that you majored in literature impacted on your 
game designer career? 

Matthew Norton: 

Hugely 

I believe that games need to have an underpinning of some system of fact, as in any 
story, they need to have some sort of framework that makes sense, that describes why 
the people/creatures think and act the way they do. The player may never see that 
whole story but they do sense that things within the game make intrinsic sense… the 
same way that a good novel is true to itself or a movie doesn't break the third wall. 
Well, ok, sometimes they do and that can be good too. 

 

ML: ☺☺☺☺ 

 



  

  

Matthew Norton: 

But essentially, you can suspend disbelief only to the point where it makes sense in 
each story… Does that make sense? 

ML: Yes I think I see your point 

Matthew Norton: 

For instance, if a sci-fi movie has laser pistols, you would say ok, that's ok, that 
doesn't ruin the movie for me, but if the people walk out the airlock and start strolling 
around the outside of the ship that would just ruin it for you. 

You can suspend disbelief for laser pistols, but a gross disregard for the fiction like 
walking around in vacuum just takes you out of the fiction. 

ML: So, speaking of logical coherency, how about a moral coherency, do you 
think it is as important to impart moral coherency as well? And if so, how would 
one do that? 

Matthew Norton: 

Yes, I do. I think morals and ethics are systems like other systems for instance if you 
create a tribe of cannibals and they worship their ancestors by eating their flesh you'd 
expect a character from that tribe to eat any of your fallen characters, or something 
like that. It's not something you might do in the real world (I hope) but it's consistent 
with the fiction you've created. Moral systems decree right and wrong, or socially 
acceptable actions vs. unacceptable actions and while they may not be your values, 
they make sense in the context of your fiction. You can have a lot of fun with that, 
playing with people's perceptions 

ML: Do you think it can be detrimental for a game if it has a very different set of 
morals or ethics from that of the target audience, for example a games that 
rewards killing a certain ethnicity or something like that? Or can that just be 
thought provoking? 

Matthew Norton: 

I think that could be either, for example some movies show horrific acts of violence 
for shock value and only to sell tickets, with little redeeming value. Other movies 
show violence in a social context, often to prove [a] point, movies about Apartheid or 
heck, “Running with Wolves”. Not all games, or books, or movies need to change 
your life or make you think. They're entertainment but ideally the best of the genre 
can entertain and maybe, make you think a bit too. So, killing a certain ethnicity for 
shock-value is not a game that I'd want to work on, I feel that's just wrong, even if 
you're just killing, say, Orcs. 

ML: Ok I see 

Matthew Norton: 

I like to throw things in that make the player think about it 

ML: But in most games, killing orcs is ok and perfectly alright? 

Matthew Norton: 

Yes, and I've gleefully slaughtered them in their millions myself over the years. But, 
not every game will make you think, nor should [they]. Ideally there'll be some 
redeeming value in any entertainment, but realistically that's not always possible 



  

  

ML: But, in the case of the perpetual genocide on orcs (heh..) do you see it as 
problematic that the player can be hailed as a hero for committing often 
unprovoked action of violence on another culture and race? 

Matthew Norton: 

I don't know if you do this, but I try to alternate between reading books that are good 
for me in some way and other books that I call mind-candy, games are similar. 

ML: That’s a good distinction I guess… well that last question was a bit leading I 
suppose  

Matthew Norton: 

No problem…Yes, genocide on a race is a bad thing, no real way around that, but 
combat and violence is usually the simplest and most direct way to engage the 
character in a game so it's frequently used. 

I also have to admit that I really enjoy shooting other players in FPS games but I can't 
bring myself to feel that it's wrong. At some base level, in a judeo christian sense I 
guess it's wrong lol 

ML: I think most players do enjoy shooting other players, and do not think it’s 
wrong 

Well… moving on… What do you consider to be a typically good character? 

Matthew Norton: 

How do you mean? About a good character I mean 

ML: Well, just give me your thoughts on what you consider to be typical traits of 
a "good" character? 

Matthew Norton: 

A good character as in a nice guy or a well-crafted character? 

ML: A nice guy, a *morally good* guy  

Matthew Norton: 

Ahh ok… 

I guess someone more altruistic who cares more for others than themselves.  

A hero. Also someone that has an integral moral code which may not be society's 
standard template but which is a still adhered to by the character. Sam Spade in the 
Maltese Falcon, Shane, Batman… 

ML: Interesting... and what do you consider being a typically evil character? 

Matthew Norton: 

I have to say that the typical all-bad all the time evil character is not very interesting. 
The most interesting evil characters, and most powerful, are ones that you can 
empathize with. For example, Magneto in the X-man movies, you can very much 
understand why he distrusted non-mutants 

 

Have you seen 'Unforgiven', the movie? 



  

  

ML: No, I haven't I'm afraid, but feel free to take an example from it, I can 
always watch it later? 

Matthew Norton: 

I'd recommend it, in that movie, horrible things happen to a great many of the 
characters or I should say the characters do horrible things to one-another. But each 
one does things that are absolutely right and well justified from that character's point 
of view. No one is truly good or evil but horrible things happen nonetheless. It makes 
it almost painful, edge of the seat tension to watch. If one of the characters was just 
plain evil, it would not be nearly as interesting. I guess for coldly calculating evil, the 
villain in “No Country for Old Men” is pretty hard to beat. Anton Chigurh, played by 
Javier Bardem… 

ML: I recently saw that on a plane trip, it really gets to you 

Matthew Norton: 

Yes it does, it's an excellent adaptation of the book. 

That's pure evil and it's interesting in the way he moves through the movie like a force 
of nature 

ML: That’s a very interesting comparison 

Matthew Norton: 

It's almost like "The Perfect Storm", it's a struggle of mortals against the inexorable 
force. As a person rather than as a force, the bad guy is not very interesting. That's an 
oversimplification, but the idea seems to fit 

ML: So, in a game, do you think it can be problematic if the main antagonist has 
a non-typical personality or morality (by for example being sympathetic)? 

Matthew Norton: 

No, I think it makes it more interesting but there need to be parts that the player can 
latch on to as well. If you make it too alien it's too hard to absorb because you don't 
have 300 pages of text to get the player to see inside the weirdness. You have 
pictures, which are very powerful, but the purpose of a game is to have fun, [and] 
exposition is not fun 

ML: Well, I guess that is true for most mainstream gamers 

Matthew Norton: 

So, you have to be careful to make characters interesting without making them too 
obscure. 

Ahh, but you see, the game business is just that, it's a business 

ML: And that weighs heavily on your creative freedom? 

Matthew Norton: 

Making your game appeal to only a very narrow spectrum can be financially painful, 
it's a risk factor, smaller and newer studios cannot afford that risk usually but it 
depends on their funding. It's like a movie, right? Sometimes you take a risk and it 
works out great but for every Titanic there are 15 Heaven's Gates 

ML: ☺☺☺☺ 

 



  

  

Matthew Norton: 

In every single game you're doing maybe 6 new things, each with its own inherent 
risks to production, but you have to pick which things you're doing and do them well 
and get the game finished 

ML: So the lower the number of new things you try, the lower the risk but also 
the potential pay off? 

Matthew Norton: 

You can't afford to do 12 new things or you'll run out of time and money. Well, not all 
new things are good things. But it's about risk management. You have finite and 
limited resources: you can make any game you want, but not every game you want. 
You need to determine what to focus on, and yes, you do need to do that with an eye 
towards sales 

ML: Interesting 

Matthew Norton: 

Games are expensive, not movie expensive, but $5-7M is about mid-range for a 
PC/PS3/Xbox360 title and more for marketing 

ML: I see… 

 

I think we have mostly covered the topics i wanted to talk about now… so, in 
conclusion, what sort of development of these kinds of moral choices do you 
envision in the future of the games industry? 

Matthew Norton: 

I hope there's more of it in the games that it makes sense for because it makes the 
games more interesting and more immersive. 

ML: Can you see such choices making way into more genres or will they remain 
in the domain of the RPG? 

Matthew Norton: 

As games become more expensive to make, there's a growing trend for bringing in 
real writers. Real writers, either novelists, or Hollywood-style scriptwriters 
understand that interesting choices and characters are more engaging, so I think that 
we will continue to see the quality of the very best games continue to improve. Better 
storytelling makes use of the most effective hooks [and] tougher choices are an 
excellent hook. 

That won't be true for games of all genres, nor for all games (there’s a lot of crap in 
any media/entertainment industry) but with the RPG being the most story-driven of 
any of the game genres, you'll probably continue to see more of this type of story 
element or tool in RPGs than in other genres of game. 

ML: Ok... Is there anything else you would like to add to the topic of moral 
choices in games? 

Matthew Norton: 

I think it's important to show people and game players that their actions (in game and 
out of game) have weight and consequences. Hopefully, while it entertains, it may get 
people to think about their actions a bit more. That was our plan with all of the 



  

  

choices that we gave, we'll let them do anything they want, as long as we diligently 
show them the consequences of their actions, both good and bad. 

ML: Thank you for your time and participation!  

 



  

  

Bilaga 4: Intervju med Mike Laidlaw 
ML: First, for the sake of formality, what is your name and professional title? 
 
I'm Mike Laidlaw. I'm a Senior Designer at Bioware, and the Lead Writer of both my 
current, unannounced project and Jade Empire. 
 
Formal! 
 
ML: Great.. And for how long have you been working in the games industry? 
 
I've been a developer for a bit over five years now, all of them spent at Bioware. 
Before that I was the console editor for a website called the Adrenaline Vault (Which 
is still up at www.avault.com, but is a very different site these days. I was writing 
back before the first dot.com collapse. Good times!) 
 
Oh, and that was...about 3 years doing that. So 8 years involved in the industry 
somehow. 
 
ML: Ok... Could you outline your professional relation to moral aspects and 
choices in games? For example, have you worked on titles where these kinds of 
choices have been a premiere aspect of the game?  
 
Certainly. Jade Empire had a morality system which argued two core philosophies in 
the world: the Way of the Open Palm and the Path of the Closed fist. While they were 
superficially similar to the Light Side/Dark Side morality of Knights of the Old 
Republic, we attempted to add a layer of depth by making them about intent.... 
 
...as opposed to the more ephemeral "judgment" of the force. 
 
ML: That is interesting... what were your influences/inspiration when you 
decided to factor in intent in the moral system? 
 
Two factors, I'd say. 
 
First, we'd just finished KotOR as a studio and we were very happy with how it turned 
out. For me, that successfully evoked the choices and feelings of being a Jedi, 
potentially teetering on the edge. We saw no reason to not use a system like that. So 
that was why we wanted to have the system in the first place... 
 
As for "intent," that largely came from the source material. We had poured through a 
fair amount of Chinese mythology, history, philosophy and so on... 
 
...and a cut and dried: "Good or Evil" system really didn't feel right. There's a 
different sense to the code, especially among martial artists that we wanted to capture. 
Ever see Kung Fu Hustle? 
 
ML: No actually I haven't, I never got around to doing it when it came out 
 
Well, I'll lay it out. In there, there's a martial arts master known as the beast. By most 
standards, he's THE bad guy. 



  

  

 
He kicks the crap out of all kinds of people, right? 
 
Right 
 
But by the end, you realize that he's not bad, so much as bored. He just wants to 
finally meet a good challenge. 
 
And when he does, when the hero pummels the tar out of him? He becomes the hero's 
disciple. 
 
So, our approach with Jade was to add one step to the morality spectrum, which we 
thought of as the "explanation." 
 
Every so often, a member of your party or others would ask you why you just did 
what you did. 
 
And there were moments where your character could offer rationale: "If I helped him, 
the entire village would come to depend on the school. They need to help themselves" 
 
I'll be frank and say that we could have gone further with it, but I was happy with the 
moments where it really worked. The "Old Masters" plot was up there among my 
favorites. 
 
ML: Ok, that sounds very interesting, as far as I know no other CRPG has 
factored in the players intention. But do you think a system of morals is 
necessary or beneficial for a RPG game that deals with moral questions? 
 
It depends on the degree of immersion you want to hit with your players, I think. 
 
ML: Ok. Would a system add or detract from immersion in your opinion? 
 
I think it adds identification rather than immersion. 
 
So, let's set up two types of RPG:  
 
Type 1: I'm the guide. In this game, you're there to take a predefined character 
through his trails, largely acting as a "skills" advisor. 
 
That would be, let's say, Final Fantasy X, or --if you think about it-- GTA: San 
Andreas (All of them really, but SA was one of the best RPGs ever made, IMO  ) 
 
Type 2 is different, it's asking you to immerse yourself in the character you're creating 
and dropping into the world. Bioware's games do this quite a bit, as do more hardcore 
RPGs like the Elder Scrolls series. 
 
I think there's a buffer inherent in type one.  
 
"Protagonist is doing bad things, but it's not me" 
 
In type 2, "I am doing bad things" is more the order of the day. 



  

  

 
So, I think adding morality to type 2 has more impact. Type one allows you to view 
an outside morality, as you watch Tidus mature, and frankly watch CJ come of age. 
They're classic bildungsroman structures. 
 
ML: Ok, that is an interesting distinction... But, to ask a more general question, 
do you consider moral choices in games to be an important aspect of game 
design?  
 
Not universally. I don't think there's any game that DEMANDS they have moral 
choices.However, I think morality is a very, very sharp tool in the designer's toolbox. 
It adds gravity to the situation, and it takes advantage of the BIG THING that defines 
gaming as a medium, in my opinion: 
 
You are involved. 
 
And the world reacts to your involvement. 
 
So, Bioshock, honestly? Could have done away with the Little Sisters morality 
choice. 
 
It was not all that inherent to the game. 
 
There were other ways for me to get reward Tree X or Reward Tree Y. 
 
But in those moments when I was there chasing a terrified, yet demonic little girl, I 
was IN the moment. 
 
And that was pretty brilliant. 
 
ML: Hehe 
 
And let's be frank... 
 
I think most of the criticism people have leveled at the whole "Little sister thing"? 
 
I think it comes from them desperately WANTING it to be more than it was. 
 
Which kind of makes the point, if you ask me. 
 
ML: Ok. What do you, generally speaking, consider to be successful use of 
morals in a game? Are there any (other) games that come to mind in particular? 
 
*Ponders for a moment* 
 
Planescape Torment was a fascinating character study. It wasn't just about the 
morality of you, right now, it was about the morality your character had through 
dozens of lifetimes. 
 
And ultimately deciding what the right final choice was for your nameless, blank-slate 
character who turned out to be anything but. 



  

  

 
Some others that stand out... hmm.  
 
Well, to go back to the GTA series, while the level of reactivity to your moral choices 
is ultimately low... 
 
The fact that everyone talks about how it's a game where you can kill hookers(!) is 
utterly fascinating to me. 
 
Because, frankly, you don't HAVE to. 
 
But you can. 
 
It's very much like real life. 
 
Unlike real life? Minimal repercussions. 
 
ML:  And what do you think we can deduct from the fact that this freedom 
created such fuss? 
 
That sensationalism is the easiset route to modern journalism? That my industry has a 
big, easy target on it? And that we're seeing a generation gap. 
 
People my age (32), grew up with an NES, or with friends who had them. Three-four 
years older? Nope. They missed it. Games are still for kids. I imagine 20 years of 
deep pop culture invasion by gaming will chance the sensationalism a bit. Just due to 
education. 
 
ML: Yes. But I think we are seeing a gradual change now, that games are 
actually starting to become a legitimate art form now.. 
 
Gosh, I hope so. 
 
Would it be bad form to flog Mass Effect a tiny bit? 
 
ML: But, back to morals, you mentioned that GTA has a low level of reactivity 
to your moral choices; do you think the game would have benefited from a 
higher degree of reactivity? 
 
No, go ahead 
 
(I'll get it later) 
 
 ML: Any and all input on morals, moral questions and adjacent issues in games 
is welcome 
 
GTA... hmm. I actually don't think it would have benefitted, insofar as higher levels 
of reactivity would have changed the nature of the game, and their design is honestly 
this shining gem of purity. 
 



  

  

So, their basic rule is that if you die, the stuff around you dying simply never 
happened. It's core to their narrative. 
 
So instead of going with big, heavily reactive global stuff, they went for small 
nuances, like characters noting your clothes, or running when you start firing into a 
crowd. The reactions don't persist, but because they aren't heavy features or 
demanding on the game, they can be pretty visceral. 
 
Which is to say: you never run out of hookers to kill. Conversely, in GTA: Vice City, 
you never run out of bad guys running from the cops. Did you know you got $100 
good citizen reward for stopping those guys? Not many people do. It doesn't play well 
in the papers  
 
ML: Ah, I did not know that, heh.. Do you think that can be some sort of hidden 
social comment in the low level of social reactivity, some sort of "nothing matters 
what you do in the ghetto?" 
 
The scene from “American Gangster” comes to mind when he steps out of the 
diner and blows a hole in the head of a person in broad daylight 
 
I couldn't say if that was in their head. It's certainly a valid read, and I know from 
talking to some Rockstar employees that they're much more careful about that game 
than some people would want to believe. 
 
The more practical side of me just knows how much work goes into tracking long-
term reactions to actions. It can be a bugger. 
 
Though, there are ways! Surely you're familiar with the Fallout games? 
 
ML: Yes, Fallout 2 is a quite integral part of my thesis 
 
Figured. To my mind, the wasteland was the best thing to happen to Fallout. The lack 
of cross-town communication, the sense of seclusion...it let them compartimentalize 
the world. So, you made choices for Junktown. And then, at the end? You saw the 
result of those choices. 
 
The next logical step, to me, is to show you the result in-game. 
 
ML: And this would, in your opinion, be a good thing for immersion and player 
enjoyment? 
 
I think every time we design a system, area or character who reacts to the player's 
input, we're playing to the strengths of our medium. 
 
Have you ever looked at Facade? 
 
ML: No, I'm afraid not, I'm not even sure what it i s? 
 
http://www.interactivestory.net/ if you haven't seen it. 
 



  

  

It's basically a real-time text adventurish single-scene drama. It's considered one of 
the more innovative story-telling advancements in a while. I think it's impressive as 
all hell, though it ALSO is a brilliant example of where systems like that can break 
down. The thing with Facade is that you can type anything into that window. Like an 
infocom game, it tries to parse what you're saying, and it does a pretty good job up to 
a point. 
 
The kicker, of course, is that there's a finite amount of comment the game can react to. 
Sure, you could add more, but there comes a point at which you're dealing with cases 
that are extreme outlyers.  
 
Like "I have a gun" 
 
Sure, you can say that, but they won't react, because you're a friend coming over for 
dinner. So why would you have a gun? Outlyer case.  
 
Anyway, the point of this tangent is this: It's very, very tricky to make a game that's 
reactive to a near-infinite possibility space. It will fail. To me, it's stronger to narrow 
down the space, offer the player choices that are crafted to evoke an emotional 
response and that he can comprehend. "Damn, if I do X, Y will happen, but if I don't? 
Z!" 
 
ML: Ok… And how harsh without it detracting from th e game experience do 
you think you can make the consequences of such "limited choices" questions? 
 
How harsh, as in: "Millions of people will die!" kind of harsh? 
 
ML: Well, rather effects on the player character and perhaps closing off 
branches of the plot or potential rewards? In my opinion the death of a million 
hypothetical people in a computer game has a close to zero impact on the player 
 
Good point! I think it all boils down to your design. And I hate to get economics into 
your morality, but really? We gotta. 
 
ML: Well, you are not the first to mention the harsh reality of video game 
production 
 
I think you can be as harsh as you can comfortably afford to be. It's a risk, reward 
thing: Is the result of this choice so memorable and cool that I can afford to close off 
X content? Does it make sense that X content is closed off?  
 
Then, at a higher level? Are there ways I could use elements of X content in a new 
way to make it less of a loss leader for the design team. 
 
Neverwinter 2's official campaign had a few moments that did a really good job of 
using morality as a spin. In Act...One? I think end of act one, you were working for 
either the guard or the thieves. And what they ended up doing was putting you at 
opposite ends of the same basic scenario. In one, you were trying to get the guards out 
of a thieves warehouse that they'd raided. The alternate was that you were leading the 
raid. Not the deepest thing ever, but a smart re-use of the area coupled with a neat 
"Oh, that's the other side of the story!" feeling. 



  

  

 
ML: Ok, I understand and I agree, but I think it can be a bit transparent 
sometimes. But, when you design game material with a moral element, is there 
some specific non-game source material you like to use? As inspiration? 
 
For example, classic literature or moral philosophy or current events perhaps? 
 
All of the above! The more reference you can dig up around a conundrum, the more 
angles you're going to get on it. So, supposing you're doing a: "Elect the guy who will 
restore the country, but likely lead it to war, or elect the guy who won't have a 
positive impact, but will keep the common man from being slaughtered" kind of 
situation? Well, I can tell you, there's a TON of source material out there that will 
give you every angle you could want. Including today's news. You know, or Hitler. 
 
ML: Heh, quite obviously  
 
And to not be too punitive? America's decision to enter WWII could be considered a 
war-mongering action too. And that one worked out okay. 
 
ML: Yes, I've read about that a bit, an interesting piece of fact 
 
Do you think it can be rewarding to make a situation in a game an analogue of 
an actual or historical event (if that question makes sense?) 
 
Oh sure, the whole "They seem to have LET Pearl Harbor happen...huh." 
 
Sure! The problem is that you rarely can understand the full ramifications of the event 
as it happened. Simply because events, if you ask me, are always too big to 
understand. Chaos theory and all that. 
 
But sure, I think putting someone in a position that, if not directly references, but 
definitely "evokes" the feel of a historic moment is a great way to tap into a collective 
unconscious. If you're doing it really, really well, the player won't realize what you're 
doing, but they'll still be reacting on a deep "this feels uncomfortably familiar" 
situation. 
Done poorly, though, it's going to come across as...well cheesy. 
 
But any element of storytelling becomes cheesy if you do it poorly, so it's just a field 
of landmines. 
 
 
ML: On the topic of peace and war, do you think that can be a challenge seeing 
as Europe and America has an arguably different position on that? 
 
I have monthly geo-political meetings that suggest that yes, there are challenges! 
 
I guess what I'm trying to ask is how sensitive do you think games are to cultural 
interpretation? 
 
As sensitive as any other media or art form. (Which is a subtle way of saying that I 
think they are an art form, if only because they're capable of evoking responses) To 



  

  

me, the thing isn't to ask yourself if you should or shouldn't do things based on 
random guesses, though. 
 
Instead, what we try to do is say: This is the message this moment should be 
conveying. Is it possible that it will convey another message elsewhere? 
 
We tend to do targeted situational analysis for key moments of the game to make sure 
they're sending the same message for most players. 
 
We don't always get it right, but I think it's well worth the effort. If need be, and if the 
moment's important enough, I'd push for deep localization. 
 
ML: To the point of changing content? 
 
If needed. Jade Empire, for instance, shipped with no beheading in Germany. The 
content was removed because of the social context. And I'm perfectly in support of 
that. That element of the gameplay was not integral to the game's message or feel. If, 
however, we had a moment that was designed to make people feel uncomfortable, or 
to really highlight a moral moment? I'd fight to keep it in. 
"The discomfort is the point!" 
 
ML: Yes... I myself am quite deeply against censorship, but I'm lucky to have 
grown up in Scandinavia where we don’t have to suffer censored or dubbed 
movies and games 
 
*Pours out some maple syrup, pets the beaver in his backyard and high-fives 
Scandinavia.* 
 
(Note: I do not actually have a beaver in my back yard, or maple syrup nearby.) 
 
ML: Hehe 
But, back to some questions regarding morality, what do you think a game 
design team should do in order to impart a coherent view on morality in a game? 
 
Or do you think that is important at all? 
 
I think it's very important. Games need a point. They need to be about something, So, 
our strategy is to have a few key vision holders. People who live and breathe the 
"brand identity" and can answer what things are about. 
 
For Mass Effect, those people would be Drew Karpyshyn, Preston Watamnyiuk and 
Casey Hudson, the Lead Writer, Lead Designer and Project Director. 
 
For my project? Exactly the same set of people, just different names. 
 
I think it's important to make it more than one person, so you have sanity checks, but 
ultimately we try to have people who have the authority and vision to say: "This game 
is about X." 
 
Mass Effect? It is about "Us. Alone" vs. "Us standing together with Them." 
 



  

  

And if you play through it, almost every major choice breaks down to that basic 
structure. To me? That's a nice cohesive structure; it's self reinforcing and the small 
choices lead to bigger ones. 
 
ML: Interesting... And do you think you can afford to have "sub-themes" as 
well, beside the overall moral theme of the game? 
 
Absolutely. It's going to get heavy handed if all you do is flog the main theme  
 
Often it's good to give each thematic area a...er...theme! 
 
So, take Fallout 2. The big game is about Governmental control and extreme 
measures versus the more ad-hoc tribalism of the wasteland. I mean, there's a 
REASON you start in a tribe, complete with a shrine to their hero. And you put that 
up against the insulated, suit wearing president, right? 
 
Beginnings and endings. 
 
But New Reno had its own sub theme with the families. Vault city had its own story 
arc. When things are really cooking, the sub themes feed into the main ones, though. 
They support it, like the bottom of a house of cards, I suppose. And yeah, it' THAT 
fragile, in my experience. 
 
ML: Like, in FO2 where the cities actually turn out to be entangled with each 
other and in some cases the Enclave as well? 
 
That's what I'm talking about. Similarly, Bastilla "falling" to the dark side in KotOR? 
Yep, she might just be serving as your counterpoint there, Darthy. All the sub stories 
in Planscape for your followers? 
Yeah, they'd all met YOU in some form in the past. 
 
ML:  But, speaking of chaos theory, do you think it can sometimes be "too neat" 
if everything ties together completely? 
 
*Grins* Ever read Alexander Pope? 
 
ML: Again, nope can’t say I have... I struggle to keep up with my reading  
 
His "An Essay on Criticism" is essentially a heroic verse poem about critiquing work, 
writing and so on. 
 
And it's always stuck with me, because there's a part where he's talking about 
mastering the forms and rules of ANY piece of art. 
 
And the thing is, the whole damn thing is done in rhyming couplets. 
 
And then, out of the blue, this:  
Some Beauties yet, no Precepts can declare, 
For there's a Happiness as well as Care. 
Musick resembles Poetry, in each 
Are nameless Graces which no Methods teach, 



  

  

And which a Master-Hand alone can reach. 
 
See that at the end? 
 
Rhyming triplet. 
 
ML: Nice 
 
So, at the moment he says "Sometimes you have to be SO GOOD that you know 
when the rules have to be broken," he breaks the rules. 
 
That, to me, was worth the entire price of admission for my English degree.  
 
So yeah. It's too neat. You HAVE to break the rules, and you have to know the rules 
so well that you know when they demand being broken. Which, I think, is where you 
occasionally make sure stuff doesn't sit in a nice neat package. It's that lump on the 
side that intrigues and gives it SOUL. 
 
ML: But you can afford to be a bit too neat if it serves the game experience? 
Ah, ok 
That makes sense 
 
You seem to have thought about these things quite a bit 
 
That said, slapping a stealth level into the middle of a non-stealth game? 
 
That is not a nameless grace. 
 
It's a pain in the ass. 
 
Amen 
 
Yeah, I do. And it's hard to put down any hard and fast rules, but the art of design and 
story telling's something I think about a lot. Have to. They pay me to worry about it so 
others can worry about combat. 
 
And animation... 
 
And art... 
 
And texture paths... 
 
And... 
 
Yeah. 
 
 Yes, I can relate to that. But, to change the pace a bit, what do you consider to 
be a typical morally good character? 
 
 
 



  

  

To be frank, he's someone who reacts the way I would react. 
 
Which is quite a tricky moving target. 
 
But I believe no one sees themselves as "evil" 
 
They might be self aware enough to know that others see them as evil, but to proceed 
in what they're doing, they're got to be a sense of "greater good." 
 
But there's some common themes: selfless where lesser people would be selfish, 
willing to act where others would let the problem go by, etc. 
 
If we're talking about good in a "qualitative" sense, though? 
 
Then I think complexity. 
 
Someone whose point of view holds up to scrutiny, when you say: Why WOULD he 
do that? 
 
"Oh, that's why." 
 
If that's your answer? He's a good character. 
 
ML: How do you think it would be prudent for a RPG game to let you play a 
good (in the moral sense) character? 
 
Well, they're always easier to identify with. 
 
I think most people harbor thoughts that, given the chance, they'd be the hero. 
 
I mean, the hero is an ideal, right? 
 
ML: Arguably yes 
 
So, if we let you play one, to immerse yourself in the moment of hero, then you adopt 
some of that. 
 
And that's the best thing about morality in games: they let you make a choice. 
 
And, I think it was wither Milton or critics around Milton's Paradise Lost, who 
advanced the theory of the "fortunate fall." 
 
Where, basically, humanity in the Garden of Eden? Sure they were good and innocent 
and stuff, but really ALL they had to do was not eat the apple. 
 
"Did you eat the apple? NO? You're still good!" 
 
The argument behind the fortunate fall is that by descending into a world of 
temptation, desire, evil, and so on, when a person is still good DESPITE that, he's 
better than he would be when all he had to put up with was that apple. 
 



  

  

So, it's a chance to prove yourself. 
 
And if I make a good choice in a game, even though the BAD choice would be more 
advantageous? I get to feel that same: Yeah, TAKE THAT, EVIL! sense. 
 
ML: Ok... Do you ever get the sense that being the good guy is too easy? Or, to 
draw a parallel to real-life, it seldom is as easy to do the right thing in real life as 
it is in a RPG game 
 
Oh, heck yes. 
 
ML: And do you think this is good or bad for RPG-games? 
 
I think we're going to see more complex choices as games mature. I don't think it's 
ideal, but it's also a degree of those harsh-realities. But I know Bioware's trying to get 
more complex in their issues. And other studios seem to be going the same way. 
 
I guess....hmm... 
 
Let me dig a moment: 
The problem with games is that they're still an entertainment medium. So there's 
something to be said for a satisfying experience? If that makes sense. 
 
ML: Ok, I think I get your point 
 
So, a choice between two completely ineffective and utterly depressing things? That's 
a bit harsh for the player. 
 
Hence the occassional: There, see? That's the good thing. Get to it, sparky! It helps. 
 
BUT 
 
I think you can walk the line, so long as your player has the sense of achievement. 
 
Maybe not morally, but at least something got done, regardless. Foiling the plans of 
the bad guy, no matter the moral implication, still offers the carrot of progress, even if 
your conscience is swinging a stick. 
 
ML: Ah, ok... And speaking of bad guys, what do you consider to be a typically 
evil (I know the word can be problematic) character? 
 
Well, for the most part the 10,000 foot view of evil is someone or something that puts 
the needs of the few ahead of the needs of the many. Self-serving. 
 
I think the best way to sell that is to make a character who knows that he's doing harm 
and absolutely doesn't care. 
 
"I could make an extra 5% on the bottom line? And it's only going to cost 500,000 
acres of rainforest? Fuck yeah! Slash and burn baby!" 
 
"But sir, that's going to have an impact on a planetary scale!" 



  

  

 
"Yeah? Well, guess those tree's shouldn't have been made of redwood, huh? Besides, 
fuck it, I'll be dead in forty years." 
 
That's a good evil character, because he blows right through clearly presented good 
alternatives. Also, forgive that apostrophe  
 
ML: Ah ok, I see your point. No problems.  But, in a game, do you think the 
antagonist(s) needs to have a certain morality in order for the game to be 
successful? 
 
They need to have a consistent goal and rationale for their actions, and I think there 
needs to be SOME sort of morality present in the game for them to work. 
 
That doesn't rule out "grey" morality games, though. I mean... Max Payne? Who was 
the good guy? I'm not really sure. Max wasn't the bad guy, but was he good? 
 
What about Kain and Raziel from the whole Legacy of Kain series? FIND me a good 
guy, I dare you. 
 
But there's still a sense of right and wrong in all of those titles. But it would be more 
accurate to say "Righter" and "Wronger". Because there's no absolutes. Which is 
good! Very compelling stuff. 
 
oh! 
 
Off the top of my head, the more muddy your morality, the more you need to rely on 
sympathitic and antagonistic to see the traditional hero and villain roles. The guy I can 
identify with is good. The guy who's messing with him? Bad. 
 
ML: Do you think you in a game today can get away with a totally "grey" moral 
scale where nobody is good or bad? Or do you think gamers rely on such labels? 
 
I think it's already been done. I think the GTA games pretty much hit that mark for 
me. CJ is not a good person. But I identify with him. 
 
ML: Good point. 
 
Here's... 
 
Hmmm 
 
So: I think as the graphics mature? I think we can get closer to that being common. 
Because you need characters to be expressive for you to identify with them without 
the broader archetypes. 
 
It's like liking DeNiro or Pacino even when they're bad guys. They have charisma. 
 
ML: Do you consider the antagonists/villains motives and personality to be 
important? 
       



  

  

SO important. Especially if you're designing a game where the hero is a tabula rasa, 
like Oblivion. The villain's the one selling the story in that case. 
 
But typically, one of the best techniques you can do to test your story is try to write it 
from the villain's point of view, where he's the hero. 
 
If you can do that? He's a good villain. 
 
ML: Good point 
 
What about a villain like Sauron? Do you think that is an example of good or 
bad design? 
 
Sauron's one of those....he's like a force of nature. 
 
He's the insurmountable obstacle, whose personality is expressed via his associates. 
 
The interesting thing is that if you dig into the Similiarrion (or however you spell it), 
Tolkien digs further into Sauron's whole schtick. 
 
ML: But you never really understand his motivation, nor actually his associates’ 
motivation to a high extent? 
 
But yeah, he works, but only because you get a sense of the "man behind the curtain" 
from his underlings. The associates, yes. Him? No. Unless you dig, of course. 
 
Saruman, however, you can totally get. You can see his fall in his talks with Gandalf. 
 
"Don't you see that we can't win?" 
 
ML: Well yes 
 
"This is the only way!" 
 
And that tells you something about Sauron too, which is pretty interesting. Oh, he's a 
manipulator. 
 
ML: Do you think Saurons motivation is malevolence? I.e. simply not wanting 
things to go well? 
 
The whole palintir thing was pretty effective, if you ask me. I also liked Jackson's 
literal interpretation of Sauron as just an eye. 
 
IIRC, Sauron was the lieutenant of the BIG BAD, who had gone head to head with the 
BIG GOOD. They were almost zororostrian dualities: one the creator, the other the 
destroyer. And the destroyer, essentially, took affront to the creator changing things 
from the nothing that he enjoyed. 
 
I always like the sense of the brooding, pissed off god who isn't really trying to do 
evil, he's just trying to unmake things that never should have been, in his opinion. 
 



  

  

Like the idea of the sympathetic Satan, who was pissed off that God put men above 
angels by giving them choice. 
 
(And then, in a lovely fit of irony, Satan CHOOSES to rebel.) 
 
ML: So, from this I can gather that you do indeed consider even such elemental 
evil as Saurons' should have a motive or rationale? 
 
I think the world's creator owes it to himself or herself to give a character like Sauron 
a motive. I don't, however, think that if HAS to be explored in the work being 
produced. You could probably ignore it and just handwave it away to "because he's 
bad!" but that's going to make for a weaker story. 
 
ML: Ok, I see 
 
Speaking of Sauron, and more specifically Orcs, do you think it is ok in games to 
have races that you can kill without penalty and even be rewarded for killing? 
I’m mainly talking about CRPG games here 
 
Oh, good one! 
I think that games NEED to have an enemy that's guilt-free. In the same way the 
Hamlet needs his gravedigger. It takes some of the pressure off. 
 
So, zombies are good. 
 
Nazis are generally fair game (but not "germans") 
 
Robots! Gotta love robots. They're taking our jobs, you know? *kerblam* 
 
ML: Ok... But, zombies, robots and other non-sentient beings aside, how about a 
tribe of orcs that maybe only did the crime of being in the wrong cave at the 
wrong time 
 
Ah, that's the tricky bit: A tribe of orcs is different from the LotR orcs. 
 
The LotR orcs are mutated elves designed to detroy the world. 
 
Guilt free! 
 
And they're regularly shown to be foul. 
 
They fight one another, they're greedy, base, dirty, mean.... 
 
Yep, guilt free. 
 
ML: I sense a bit of sarcasm here 
 
No! 
 
Well... a bit. 
 



  

  

But honestly, they're a great villain: they are unnatural. 
 
Zombies are right there with them: this was a person. But he's dead. 
 
And he's trying to eat me. 
 
*Blam* 
 
But a tribe of orcs? 
 
Where you see identifiable "human" behaviors? 
 
That's a lot harder to kill. 
 
ML: But, as it is, not in games 
 
In some games, say the Baldur’s Gates you kill them per default really. Or any 
old AD&D game really 
 
Mmm. Depends on the game. I think those with the strongest stories still manage to 
sell the idea that they attack first or that they're inherently bad. 
 
But sure, your point is fair. But you typically aren't seeing them presented in a 
domestic light. When was the last time a game took you into an orc clan-home? 
Typically you're in the caves where they're planning to attack your people. 
 
ML: No, that is true. But there was one memorable sequence in Baldurs Gate 1 
where your assault a small village of humanoids (xivilais or kobolds or some 
such) and the village elders yells at you "what are you doing" 
 
It was memorable because it was so rare 
 
I agree! And I think that's good stuff. Because if you're able to turn convention on its 
head... Well, you're telling a fresh story. 
 
ML: Yes indeed... And there I was, the player, wondering for a bit "yes, what 
indeed am I doing attacking these people"... but then it passes and you wrap up 
your little destruction 
 
And the flip side is that I think we owe the player even the briefest nod to say: "Yes, 
it's okay. These are the bad guys, and you may kill them." It's why every mercenary in 
... every game.... eventually talks about how he loves what he does and that the 
money's great and that he really just likes killing cops." 
 
Not everyone does this, but those tiny hints of there being a real world outside the 
scope of the game is good stuff. 
 
ML: Yeah... So, I think we by now have covered the topics I wanted to talk 
about... There was something you wanted to say about Mass Effect earlier? 
 
Oh, just that I think the choices it presents are up there in terms of moral complexity. 



  

  

 
"Do I let the brood mother of an alien species that almost wiped out that galaxy 
10,000 years ago live and potentially do it again, or do I commit genocide?" 
 
That's a .... that's quite a choice. There are others; don't want to spoiler it too much. 
 
ML: Yes sounds like good stuff, haven’t played Mass Effect yet firsthand though, 
die hard PC gamer and all  
 
It's coming! 
 
Soooon! 
 
ML: Yes, to my delight! 
 
I think you'll enjoy it. An interesting thing to note about it: As a character, it's the 
closest we've ever come to making you pre-defined. You're not "an adventurer," 
you're Commander Shepherd. You have a past, and so on. And you're in a role: 
Alliance Marine. 
 
Which makes the experience different. You still have lots of control over the 
character's actions and comments, but the direction is more focused. Personally, I 
found it quite strong. More die-hard RPG enthusiasts probably feel it's too close to a 
Final Fantasy game. 
 
(Actually, s/he might be "Sheperd") 
(Yeah, I think so. Different spelling from the tender of sheep) 
 
ML: Well, personally, I think the blank-slate character approach has both its 
pros and cons and it comes down to execution mostly 
 
Bingo! I agree. 
A government official asking me what race I am in Morrowind does bad things to my 
suspension of disbelief. "Er? I'm a cat-dude?" "Oh, yes! Good show!" 
 
ML: Hehe! 
 Thank you again for your help, is there anything you'd like to add on the topic 
before we conclude the interview? 
 
Just glad to see some serious academic work being done on the subject. 
 
ML: Yep! We here at the University of Skövde are doing some pioneering work 
here I feel, there’s basically no formal theory (well, very little) to lean on, 
compared to movies and other forms of media 
 
And really? To summarize the whole thing? 
 
Morals  = Choice = Thing that sets games apart from other media = fundamental 
element. 
 
ML: Agreed. 



  

  

 
Yep... Well, now I have to go. Thanks again for your participation! I will 
transcribe / edit the interview and send it to you so you can validate it 
 
Sure! 
 
Have a good night. 
 
ML: And I will offer you a possibility to follow up  on the results once it’s done 
 
Great! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Bilaga 5: Intervju med Damien Foletto 
What is your name and professional title? 

Damien Foletto. Lead Content Designer @ Turbine Inc. 

For how long have you been working in the computer games industry? 

9 years. 

Could you outline your professional relation to moral aspects and choices in 
games? For example, have you worked on titles where these kinds of choices 
have been a premiere aspect of the game?  

I usually try to focus on shades of gray rather than black and white moral choices. I 
believe in letting the player really think about their next move within a game 
environment and, hopefully, think about the possible repercussions from their actions.  

If so, which titles? 

In Icewind Dale 2, I had so many moral choices going on in the Severed Hand (the 
game’s end-game area) that I truly can’t remember what moral choices I gave to the 
player. All I do remember was that they were there and they had a lot to do with 
choosing one life over another or coming across as a grisly psychopath in order to 
scare a demon (collecting dead bodies to scare Yquog comes to mind…). 

In Marvel: Ultimate Alliance I planned out a moral choice of either rescuing the Shiar 
Queen and/or disabling a doomsday device onboard the Queen’s ship that would have 
wiped out an entire solar system. No pressure there. ☺ 

In Tabula Rasa moral choices were precariously placed. Not so much because they 
weren’t wanted, but because the tools made it very difficult to implement. But what I 
managed to implement was a situation where the player had to make a choice between 
aligning with a covert, black ops faction of the protagonist alliance or align with the 
overt protagonist alliance. In theory, aligning with one or the other would have major 
ramifications in the later end-game, but unfortunately the tech kind of put a roadblock 
on that and so the rewards were differentiation. What can I say – you work with the 
tools you’ve got, not the ones you want.  

Do you consider moral choices in games to be an important aspect of game 
design? If so, why? 

I believe they are important depending on the game. Games like Madden and Burnout 
don’t really reap any benefit from moral choices. However, any RPG worth it’s bytes 
should have moral choices that let the player develop their character they way they 
choose. If moral choices aren’t present in an RPG, then I must question whether it is 
indeed an RPG. 

In addition, action games and strategy games definitely benefit from moral choice 
dilemmas. Games like Bioshock try to emphasize moral choices throughout the 
action, giving the player different endings based on the player’s choices. It’s a fun, 
RPG-ish technique that helps boost the fun factor of an action game, and in my 
opinion, more action games should consider implementing these types of moral 
choices.  

In what game design phase do you think one should begin to think about moral 
issues in the game world, and why? 



  

  

Preproduction. The more planning ahead developers can do, usually the more 
complete the implementation (in theory, but not always in practice). At the very least, 
the pre-production lays the foundation of what could be done given all the time and 
resources needed. Editing and compromise takes over once the reality of tools, budget 
and time sets in, so streamlining the early pre-production ideas and docs into an actual 
game eventually becomes a reality.   

What do you consider to be successful use of morals in a game? 

Two games spring to mind concerning successful use of morals in a game; Fallout and 
Planescape: Torment. Both games are pretty much wrapped around moral choices that 
flesh out the player character. In fact, in Planescape, one’s moral choices actually 
defines how the end-game plays out and how NPCs react to the player throughout the 
game.  

 

What do you think (in an ideal case) should be the consequences game-wise of a 
moral decision made by the player in the game? (for example: branching 
plotline, different reward/penalty, story related or functional character 
development, NPC-PC relationship development) 

All of the above.  

To what degree do you think the consequences of such moral decisions can affect 
the player’s progress without damaging the game experience? 

I think it could affect how the entire game is played out, particularly if it’s an RPG.  

What, if any, non-game sources do you draw upon when contemplating moral 
choices in games (i.e.  works on moral philosophy, current events, movies, 
literature etc)? 

Current events, novels, comic books, movies, LIFE. 

What do you think a game design team should do in order to impart a coherent 
view on morality in a game? 

Live life. Experience more of what the world has to offer outside one’s cubicle. I 
believe the best designers are the ones who actually get out and experience the world 
around them. I don’t mean they have to be Danger Mouse or something, but I do 
believe that it is important to explore other entertainment mediums and social 
interactions.  

Have you ever during your professional career made any efforts to ensure a 
coherent game world regarding morality? If so, what have these efforts been? 

An entire game world? No. But sections of a game world, Yes. I usually try to have 
some degree of moral choice within the areas I’ve designed, be it big or very subtle. 

What do you personally consider to be a typical morally good character? 

Gordon Freeman from Half-life 

What do you personally consider to be a typically evil character? 

Emperor Palpadin or (my favorite) Thanos (from the Marvel universe) 

Is it your opinion that the antagonist in a game needs to have a certain type of 
morality in order for the game to be successful? 

If so, what kind of morality? 



  

  

Usually an antagonist is willing to do anything that furthers their own selfish wants. 
They may not see their actions as evil (Emperor Palpadin, for example, thinks it is a 
good thing to unite all the planets under one, strong governmental organization), but 
as a necessary means to an end for the “greater good.” 

Can you foresee any potential risk or reward in designing an antagonist/villain 
that goes against your perception of a typical such character? 

Yes, boredom. A plain bad guy who does things just because he/she is EVIL is just 
not interesting. At first Thanos comes across as a destroyer who just likes to destroy 
because he’s “evil,” but the truth is that he is in love with the female incarnation of 
Death and wishes to court her by offering up the deaths of billions. He is willing to do 
anything for his love and sees it as “good.” And THAT is more interesting than just 
destroying things because it’s what’s expected.  

 

Do you consider the antagonist’s/villains motives and personality to be 
important? 

Absolutely. Read my previous example.  

Would you say that it is ok in a game to have human characters that the player 
can kill without any form of penalty or consequence (apart from experience 
points or loot)?  

There’s no such thing. Good game play always has consequences. In Half-life the 
player kills Marines, but the consequence of that action is that the Marines chase 
Gordon and fire back at him. In GTA (choose you number), the consequence of 
shooting civilians, police, etc. is that the player earns “stars” which causes the game’s 
law enforcement to escalate their intercept and apprehend AI. The more stars a player 
gets, the ferocious the police get in their tactics. If there was no consequence for the 
player killing off civilians, the game would be pretty dull.  

Are there in your opinion situations in video games where the use of violence can 
be considered to be OK? 

Yes, especially mature rated games. Violence is usually a key component with 
shooters and action games. It’s the nature of the beast. Even in teen games, like Hulk: 
Ultimate Destruction, it’s the violence that makes the game fun. Not every game can 
be Beautiful Katamari.  

In games, do you think violence can be a successful/desirable way to solve a 
problem of moral character? If so, why?  

Yes – kill the bad guys to save the good guys.  

Do you think it would contribute to or detract from the game experience if the 
player was presented with a moral choice that had no obvious morally superior 
choice? Why? 

Yes, shades of gray are interesting dilemmas in RPGs. It causes the player to think 
before they act and thus flesh out their character even more.  

In what games you have played in the past do you consider the use of moral 
choices particularly interesting or successful? 

Planescape: Torment, Fallout, even Bioshock, to a small point.  



  

  

What do you envision in the future of the games industry for these kinds of 
moral choices? 

We’ll probably see more of them as games and gamers become more sophisticated.  

 


