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Sammanfattning 
 

Vad var viktigast? Moralen eller spelet? Enligt Miguel Sicart så beror det på din erfarenhet. 

Den här undersökningens huvudsyfte var att ta reda på: Hur påverkas en spelare vid moraliska 

val av sin tidigare spelerfarenhet? För att testa detta byggdes ett spel med moraliska val som 

testpersoner sedan fick spela och svara på frågor om varför de gjorde de valen. Enligt den här 

undersökningen är spelet viktigast för dom som spelar mycket, medan moralen är viktigast 

för dom som spelar mindre. En framtida undersökning skulle kunna avgöra om detta är bra 

eller dåligt. 

Nyckelord: Moral, Erfarenhet, Val, Datorspel. 
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1 Introduktion 

 
 

I bakgrunden går jag igenom den bakomliggande, tidigare och relevanta forskningen för den 

här undersökningen. Bland annat tas Miguel Sicarts olika verk upp angående diskussionen 

om etik mot speldesign. Ermi och Mäyräs immersionsteorier tas upp och jämförs mot Diane 

Carrs Flowteori. Definitionen för Etik och moral presenteras och förklaras hur dess 

användning kommer att se ut i resten av arbetet.  

Lin, Hartmann och Vorderers olika undersökningar angående moraliska motståndare inom 

spel tas upp för att förklara valen bakom artefaktens designval. Bartles spelarmotivation tas 

upp, diskuteras och byts ut mot Yees motivationsgrupper. I problemformuleringen förklaras 

problemet bakom undersökningen samt hypotesen presenteras. I metodbeskrivningen 

beskrivs hur undersökningen ska ske och vilka val som gjorts under utformningen utav 

undersökningen. 

I implementationen tas inspirationen för utseendet på artefakten upp, Lin, Hartmann och 

Vorderer tas återigen upp som skäl till varför motståndarna ser ut och handlar som de gör. 

Den huvudsakliga delen av kapitlet tas dock upp av skapandet av artefakten. Sex huvudsakliga 

iterationer finns med som kapitel och varje kapitel tar upp vad som skapades och valdes i varje 

iteration. 

I utvärderingen presenteras den observerade datan, samt vad som sades under de intervjuer 

som gjordes. Detta analyseras sedan för att kunna komma fram till de slutsatser som kunde 

dras genom undersökningen, däribland ett svar på frågeställningen som ställdes i 

problemformuleringen 
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2 Bakgrund 

Den här undersökningen har ämnat att undersöka om spelare med olika erfarenhet föredrar 

challenge-based immersion eller en blandning av sensory immersion och imaginative 

immersion, beroende på hur mycket erfarenhet de har av spel. Eller enklare uttryckt: har 

erfarenhet av spel inverkan på vad som anses viktigast i spel: narrativ eller gameplay. 

2.1 Immersion 

Immersion liknas av Murray (1997) vid känslan av att befinna sig under vatten, att vara 

fullständigt omsluten av mediet. Att låta hela sin uppmärksamhet upptas av någonting. 

Challenge-based, sensory och imaginative immersion är begrepp som beskrivs av Ermi och 

Mäyrä (2005). Dessa begrepp används för att dela upp Murrays ursprungliga 

immersionsbegrepp till mer precisa beståndsdelar. 

Challenge-based immersion beskrivs som känslan av inlevelse som upplevs när känslan av 

utmaning och skicklighet möts på samma nivå. Skicklighet kan vara både av motorisk art 

såsom fingerfärdighet och reaktionstid, som strategiskt tänkande såsom skicklighet att 

utvärdera situationer och välja den för spelaren optimala lösningen. 

Sensory immersion beskrivs som känslan av inlevelse som upplevs när en spelare stänger ut 

den ”verkliga världen” med hjälp utav starka audiovisuella hjälpmedel, till exempel stängda 

hörlurar och stor skärm, för att enbart fokusera på upplevelsen i spelet. 

Imaginative immersion beskrivs som känslan av inlevelse som kommer när spelaren använder 

sin egen fantasi för att kunna uppleva empati och liknande känslor i den fantasivärld som 

spelet utspelar i. 

Ermi och Mäyrä har valt denna indelning av sin immersionteori på grund av den undersökning 

de gjorde och som resulterade i den refererade artikeln. I undersökningen tillfrågades barn 

angående vad i ett spel som gjorde att de gillade det. De tre olika huvudsakliga områdena som 

undersökningen kom fram till var, vilket utseende spelet har, hur bra utmaningen i spelet är 

och hur intressant den påhittade världen som spelet utspelar sig i är. Dessa tre inriktningar 

utgjorde sedan grunden för begreppen challenge-based immersion, sensory immersion och 

imaginary immersion. Ermi och Mäyrä ger ett antal exempel på hur man kan tänka sig de olika 

indelningarna, för sensory immersion används en skärmsläckare som exempel på något som 

är nästan endast audiovisuellt stimulerande. Imaginative immersion exemplifieras som 

känslan av att läsa en bra bok. En film kan sägas innehålla både sensory och imaginative 

immersion. Som exempel på något som är huvudsakligen challenge-based immersion nämns 

äldre spel såsom t.ex. Tetris (1984) då Tetris t.ex. inte har en ”berättelsevärld” som framgår 

av spelet. 

Dessa teorier påminner en del om Flowteorin såsom beskrivs av Carr m.fl. (2006). Flow 

tillståndet beskrivs som när en aktivitet innehåller ökande men hanterbara utmaningar, val, 

risker och mål, detta gäller inte bara spelmekaniska aspekter utan hela spelets ”flow” därmed 

gäller det även för berättelsedelar att främja flow inom spelet. Via den beskrivningen 

innefattas alla Ermi och Mäyräs teorier, dock så ger den indelningen som Ermi och Mäyrä gör, 

en etablerad indelning av olika typer av immersion, så deras indelning har använts under 

undersökningen, istället för att jag skulle försökt göra en egen indelning utav Carrs flowteori. 
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Man skulle kunna säga att flowtillståndet är det som jag vill ska uppnåtts under 

undersökningen för att se hur erfarenhet påverkar de val som görs under flow. Dock så är flow 

ett nästan omöjligt tillstånd att uppnå repeterbart för flera personer. Så flow var intressant 

som överliggande koncept men Ermi och Mäyräs immersionsteorier har varit av större vikt 

under den här undersökningen då deras indelning av immersion har varit optimal för den här 

undersökningen. 

2.2 Etik och Moral 

Moral definieras enligt The Definition of Morality skrivet av Bernard Gert (2012) som en 

uppförandekod som uppförts i ett samhälle eller som en uppförandekod som de flesta 

människor skulle uppge som godtagbar. Med uppförandekod menas handlingar som ett 

samhälle eller individer anser vara godtagbara eller lämpliga i specifika situationer. Dessa 

handlingar och situationer är sådana som på något sätt påverkar andra människor eller 

kännande varelser. Denna uppförandekod upprätthålls dock utav varje enskild persons 

förståelse för koden och kan därför skiljas åt vid vissa handlingar och situationer. Förståelsen 

för koden skiljer sig åt på grund utav att personer har olika sociala bakgrunder och positioner 

vilket gör att deras synvinkel på handlingar och situationer skiljer sig åt.  

Etik är enligt Robert Audis (1999:284) The Cambridge Dictionary of philosophy det 

filosofiska studiet av moral, men används ofta omväxlande med ordet moral i vardagliga 

sammanhang. I resten av arbetet har jag använt Etik och moral, antingen tillsammans eller 

var för sig för att mena på definitionen av moral så som den presenteras av Gert. 

Moral och etik kan därmed, enligt Gert, definieras som en uppdelning av handlingar av ett 

samhälle eller individer. Uppdelningen är mellan två sidor, godtagbara handlingar och icke-

godtagbara eller förkastliga handlingar. Härifrån kan man då se hur en moralisk indelning av 

individer kan ske, en moraliskt god individ håller sig till uppförandekoden och försöker att 

utföra godtagbara handlingar istället för förkastliga handlingar, medan en moraliskt dålig 

person inte håller sig till uppförandekoden. Då moraliskt förkastliga handlingar inte är 

godtagbara inom samhället kan detta leda till uteslutning ur samhället eller att undvikas utav 

individer. Detta leder till att de flesta individer vill anses som moraliskt goda. 

 Det är även härifrån vi kan se moraliska problem, vad gör en moraliskt god person om den 

ställs inför ett val där båda alternativen är moraliskt förkastliga ur den personens perspektiv? 

Personen kommer att välja det som den personen uppfattar som närmast till att vara 

godtagbart i rädsla att välja ett förkastligt val kommer leda till uteslutning ur samhället. Sicart 

(2009:2) talar i sin bok The Ethics of Computer Games om hur vissa spel innehåller moraliska 

problem, samt att man som spelare är moraliskt medveten om och kapabel till reflektion över 

moral när man spelar. Detta betyder att oavsett hur hög immersion en person upplever så 

mäts moraliska problem i spelet fortfarande mot den enskilda personen moraliska 

uppfattning. Jag anser att den rädslan som moraliska val kan ställa en individ inför är vad som 

gör moral och etik till starka delar av imaginative immersion. 

 

2.3 Moral och Immersion i spel 

Sicart (2009:210) talar om etik och moral inom spel och hur detta ser ut och hur i en del spel 

som innehåller moraliska och etiska val inte faktiskt handlar om etik och moral, då dessa har 
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integrerats med spelets design. Detta leder till att moral och etik inte är en reflektion av 

spelarnas handlingar utan istället en form av strategisk valuta. Sicart menar att man borde 

undvika att använda moral och etik som strategisk valuta för att framhäva att det moraliska i 

valet som ska göras är det viktiga. I undersökningens artefakt ger alla val samma utkomst, 

detta anser jag leder till att man kan hävda att det uppfyller det krav som Sicart ställer då det 

valet man då gör inte har någon inverkan på någon spelmekanik. 

Sicart (2010:105) talar i sin artikel Wicked Games: On the Design of Ethical Gameplay även i 

stil med hans bok (se paragrafen ovan) om etik och moral i spel, artikeln fokuserar dock på 

ämnet Wicked Problems. Sicart beskriver dessa i artikeln som problem som är specifikt 

utformade för att förvirra spelaren genom att inte ge tillräcklig information för att kunna 

förutse vad som blir utkomsten av ett val. Detta för att tvinga spelaren att tänka moraliskt och 

inte strategiskt. Undersökningens artefakt har inte uppfyllt kraven för ”wicked problems”, dels 

för att spelare med mindre erfarenhet inte ska ha kunnat bli förvirrade, dels för att vara helt 

säker på att alla spelare har förstått vilket val de gjort, så att inga spelare gjort ett val de inte 

ville göra. Jag gjorde detta för att verkligen kunna se om spelarna ansett att challenge-based 

immersion är viktigare än de andra immersionstyperna. 

  
Jones (1991:375) nämner i sin artikel Ethical Decision Making By Individuals In 

Organitzations: An Issue-contingent Model, Social Consensus som en teori inom 

moraltestning. Artikeln handlar om en modell för att testa hur ”moraliskt tungt” ett 

moralproblem är. Jones förklarar Social Consensus som att vi är mer benägna att följa den 

moral som en majoritet följer, där till exempel att döda andra människor är en handling som 

en stor majoritet av alla människor har invändningar emot. Så enligt Social Consensus så är 

mord ett dåligt moraliskt val, därför valdes det som en del spelartefakten, då det är ett tydligt 

moraliskt dåligt val. 

Lin (2011:695) menar i sin undersökning Effect of Opponent Type on Moral Emotions and 

Responses to Video Game Play att en spelare upplever starkare moraliska motsättningar när 

den ställs mot mänskliga karaktärer, jämfört med om spelare som ställs mot andra typer av 

karaktärer, t.ex. monster och liknande. Hartmann och Vorderer (2010:94) anser dock i sin 

undersökning It’s Okay to Shoot a Character: Moral Disengagement in Violent Video Games 

att mänskliga karaktärer inte gör någon större skillnad för spelare, men att de moraliska 

motsättningarna var starkare när en spelare utför handlingar den anser vara mindre 

rättfärdigade, t.ex. om motståndaren inte anföll spelaren ansåg de flesta spelarna att de var 

mindre rättfärdigade i sina handlingar och därmed hade större invändningar mot den 

handlingen. Hartmann och Vorderer diskuterar dock i sin text att det kan vara på grund av 

utformningen av deras test som den mänskliga/ickemänskliga aspekten har liten inverkan. 

Därför valde jag, att för att få ut en så stark moralisk motsättning som möjligt, att göra 

”motståndaren” i artefakten till mänskiskor och spelaren fick en så liten rättfärdighet som 

möjligt (en timer, vilket uppfattades som egen överlevnad).  

 

Skälet till varför den moraliska motsättningen bör vara starkare kan argumenteras för med 

stöd i Brown och Cairns (2004:1 297) artikel A Grounded Investigation of Game Immersion i 

vilken beskrivs att olika nivåer av immersion existerar. I texten säger Brown och Cairns att de 

har tre nivåer av immersion Engagement, Engrossment och Total Immersion. Engagement är 

den lägsta nivån medan Total Immersion är den högsta. De olika nivåerna kan förklaras 

genom att säga hur ”djupt” i immersionen spelaren är, vid engagement så är spelaren relativt 
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insatt i spelet medan i Total Immersion så är spelaren fullständigt försjunken i spelet och anser 

sig starkt påverkad av händelser i spelet. De olika nivåerna har vissa krav som måste uppnås 

för att ett spel ska kunna sägas uppnå den grad utav immersion som kraven motsvarar. Tid är 

ett av dessa krav och då undersökningens artefakt inte är menad att ha längre spelomgångar 

så kan immersionen ha lidit. Jag anser att detta problem har bryggats med hjälp utav starkare 

och simplare moraliska motsättningar för att underlätta immersionen. 

 

För att ge lite ytterligare förklaring till Brown och Cairns immersionsteorier så kan de jämföras 

med Ermi och Mäyräs immersionsteorier. Om man förklarar Ermi och Mäyräs 

immersionsteorier som en indelning på ”bredden” för vilken sort av immersion det är, så är 

Brown och Cairns en indelning på ”höjden” för att se hur kraftigt immersionen är, eller hur 

starkt indragen i spelet spelaren är. 
 

Tabell 1 Förklarning av Immersionsteorier 

 
Ermi & Mäyrä  
 
Brown & Cairns 

 
Challenge-based 
Immersion 

 
Sensory 
Immersion 

 
Imaginative 
Immersion 

 
 
Total Immersion 
 

 
Challenge-based 
Immersion (Strong) 

 
Sensory Immersion 
(Strong) 

 
Imaginative 
Immersion (Strong) 

 
 
Engrossment 

 
Challenge-based 
Immersion 
(medium) 

 
Sensory Immersion 
(medium) 

 
Imaginative 
Immersion 
(medium) 

 
 
Engagement 

 
Challenge-based 
Immersion (weak) 

 
Sensory Immersion 
(weak) 

 
Imaginative 
Immersion (weak) 

 
Tabellen här ovan beskriver sambandet mellan Brown och Cairns immersionsnivåer och Ermi 

och Mäyräs immersionstyper. Brown och Cairns immersionsnivåer är ett sätta att mäta hur 

kraftigt en person upplever immersionen, så ju högre upp i tabellen man befinner sig desto 

kraftigare upplever man upplevelsen. Ermi och Mäyräs immersionstyper är till för att säga 

vilken form av immersion som man upplever, t.ex. så befinner sig en schackspelare till vänster, 

medan en bokläsare befinner sig till höger. De olika teorierna kombineras därmed genom att 

ge en X och Y position för upplevelsen. T.ex. så befinner sig en bokläsare när dennes 

favoritkaraktär är i fara långt upp till höger i tabellen då den emotionella investeringen i 

fantasikaraktären ger en kraftig immersionskänsla samt att läsaren hör till imaginative, 

jämfört med någon som spelar ett ganska enkelt pusselspel och därmed upplever en relativt 

svag challenge-based immersionskänsla. 
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2.4 Spelarmotivation 

Det finns många anledningar till varför människor spelar spel, Richard Bartle (1996) har i sin 

artikel HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES: PLAYERS WHO SUIT MUDS delat in 

spelare efter fyra huvudsakliga spelmotivationstyper. 

Achievers: Spelare som spelar spelet för att uppnå högsta möjliga poäng eller nivå i spelet. 

Explorers: Spelare som spelar spelet för att utforska spelets alla möjligheter och funktioner. 

Socializers: Spelare som spelar spelet för att umgås med andra spelare. 

Killers: Spelare som spelar för att besegra eller övervinna andra spelare. 

Bartles indelningar var dock inte optimala för applicering på det här arbetet då de inte passar 

in på den sortens spel som testades i den här undersökningen utan är till största del 

applicerbar på spel för flera spelare. Så istället har jag valt att använda Yees (2005:3) indelning 

av spelares motivationstyper som presenteras i artikeln Motivations of Play in MMORPGs. 

Även Yees indelning är avsedd för spel för flera spelare, men jag anser att Yees indelning är 

mer applicerbar på spel för enskilda spelare. Yees indelning är tio beståndsdelar 

underordnade tre översiktliga huvudgrupperingar, dessa tre huvudgrupperingar är efter 

huvudsaklig inriktning av beståndsdelarna. Yee nämner även att dessa indelningar inte är 

exklusiva, utan en spelare hör mer eller mindre till alla beståndsdelar. 

Achievment: Achievment är den huvudgruppen som handlar om framgång på en 

spelmekanisk nivå, oavsett om det handlar om poäng, nivåer eller uppnådd skicklighet inom 

spelet. Underordnade beståndsdelar är Advancement som handlar om framgång i poäng och 

nivåer, Mechanics som handlar om uppnådd förståelse och skicklighet med spelets mekanik, 

samt Competition som handlar om framgång när de ställs mot andra spelare. 

Social: Social är den huvudgruppen som handlar om sociala aspekter utav spel för flera 

spelare. Beståndsdelar för social är Socializing som handlar om att träffa och prata med andra 

spelare, Relationship som handlar om att skapa långsiktiga relationer mellan sig själv och 

andra spelare, samt Teamwork som handlar om att vilja arbeta tillsammans med andra 

spelare. Social är förmodligen den minst applicerbara på den här undersökningen av Yees 

indelning 

Immersion: Immersion är den huvudgruppen som handlar om att uppleva spelets estetiska 

och imaginära aspekter. Beståndsdelar är Discovery som handlar om att upptäcka saker och 

information i och om spelets imaginära värld. Roleplaying handlar om vara en del och uppleva 

spelets imaginära värld. Customization handlar om att kunna använda spelet för att skapa en 

unik karaktär. Escapism handlar om att använda spelet för att avlösa stress och undgå 

problem i det verkliga livet. 

Då det kan vara svårt att säga att en spelare tillhör en specifik beståndsdel så kan den 

överliggande huvudgrupperingen fungera bra som indelning av spelarmotivation. Dessa 

indelningar, Achievment och Immersion åtminstone, överensstämmer ganska bra med Ermi 

och Mäyräs immersionsteorier, där Achievment motsvarar challenge-based immersion och 

Immersion motsvarar imaginative och sensory immersion.  

(2.5 Borttagen) 
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3 Problemformulering  

I sin bok tar Sicart (2009:210) upp idén om strategiskt spelande. Denna idé handlar om hur i 

många spel så har moraliska val spelmekaniska effekter. Detta menar Sicart att det leder till 

att spelare inte väljer det moraliska valet utan väljer utifrån den spelmekaniska aspekten av 

valet. Sicart anser att detta tar ifrån spelaren det moraliska valet, vilket då leder till en fråga 

om detta verkligen stämmer. En erfaren spelare borde ju kunna känna igen ett sådant 

spelmekaniskt val i ett moraliskt val, till skillnad från en oerfaren spelare som förmodligen 

inte ser det spelmekaniska, och borde fokusera mer på det moraliska valet. Detta leder till 

teorin om att en erfaren spelare kan känna igen det spelmekaniska i valet och enligt Sicart så 

bör en spelare välja efter det spelmekaniska istället för det moraliska. Frågan blir då: 

 

Hur påverkas en spelare vid moraliska val av sin tidigare spelerfarenhet? 

 

Utöver denna frågeställning så har jag även tagit reda på de tankar som ligger bakom de val 

som gjordes och hur spelaren kände inför de val som de gjorde. 

3.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen genomfördes genom att låta ett antal spelare med varierande spelerfarenhet 

spela en spelartefakt. Artefakten skapades med hjälp av Hammer Editor (2013) och resurser 

från spel som kan modifieras med hjälp av Hammer editor (exempel på spel är Half-Life 2 

(2004) och Left 4 Dead (2008)). Hammer editor är ett verktyg som är till för att skapa 

scenarion som modifikationer till Half-Life 2 och Left 4 Dead, verktyget är relativt enkelt att 

använda och skapa relativt imponerande scener på kort tid. Eftersom modifikationerna är till 

för Half-Life 2 och Left 4 Dead så utspelas artefakten likt spelen från en förstapersonsvy. 

Målet för spelaren var att ta sig till slutet av spelartefakten så snabbt som möjligt. Efter 

 Möjlig 
artefaktdesign 
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genomspelande av artefakten fick spelare välja om de vill försöka igen, för att förbättra sin 

”tid” eller att göra andra val. Detta för att undvika att någon spelare skulle blivit alltför passiv 

på grund av att bara ha haft en chans. 

 

 Skärmdump ifrån Half-Life 2 

 

 Skärmdump ifrån Left 4 Dead 

Spelartefakten satte spelarna i en position där den var tvungen att ta sig igenom en korridor 

samtidigt som tid tickar ner. Om tiden når noll förlorar spelaren, tiden var dock tillräcklig för 

att spelare av alla erfarenheter skulle klara artefakten utan att förlora spelandes på det sättet 

som de ville. I korridorerna utsätts spelarna för en sorts moraliskt val, de kunde döda NPCer 

(Non Playable Characters) för att komma igenom korridoren snabbare. Det är detta val som 

var intressant i undersökningen, så detta noterades av den, under testets gång närvarande, 

testansvarige manuellt, detta för att en närvarande testansvarig även kunde notera om 

testpersonen uppvisade någon form utav tvekan angående det moraliska valet för att sedan 
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utveckla på detta under den efterföljande intervjun. De NPCer som blockerar vägen varierade 

i utseende/kön/ämbete för att se om detta gjorde någon skillnad i spelarens val. 

Efter att spelaren ansåg sig vara klar med spelartefakten, så följde en intervju med spelaren. 

Detta för att se om spelaren tänkt aktivt på valen den gjorde eller om valen var omedvetna. 

Intervjun tog även upp hur spelaren känner inför detta och inför valen. Ålder, kön och 

spelerfarenhet noterades också. Intervju valdes som huvudsaklig undersökningsmetod 

då  Østbye m.fl. (2004:101) anser att intervjuer ger tillgång till tankar, känslor kring och 

bakomliggande orsaker till de val som gjordes inom undersökningar, detta är lämpligt då jag 

ville ha de tankar som låg bakom de val som gjordes under spelningen av artefakten. De gjorda 

intervjuerna var semistrukturerade. Medan kvantitativa undersökningar är användbara i en 

nummerisk utvärderingsynpunkt, så ger den tyvärr inte samma insikt i den spelandes tankar 

som en kvalitativ undersökning. Hade tid funnits i större utsträckning så skulle båda 

metoderna kunna tänkas vara användbara för att få en bättre bild utav hur många som faktiskt 

gör vilka val, medan ett antal kvalitativa intervjuer kan ge insikt i hur spelarna faktiskt tänker. 

Som nämnts tidigare gjordes undersökningen med icke-deltagande observation, då 

immersion är en viktig beståndsdel utav testet så testpersonen har inte störts under testets 

gång men möjliga observationer av spelaren kunde göras, som inte kunde göras på något annat 

sätt än att vara närvarande på samma plats som spelaren befinner sig, t.ex. tidigare nämnd 

tvekan inför ett specifikt val som senare kan utvecklas på i intervjun. 

Den data som framkom igenom intervjun och artefakten (vilka val som gjordes) jämfördes 

sedan med deras erfarenhet för att visa om det finns ett samband mellan erfarenhet och vilka 

val som gjordes i artefakten. 

Som Monica Dalen (2015) säger i sin bok Intervju som metod så finns det ett antal etiska 

reflektioner som bör göras över intervju som metod. T.ex. så måste testpersoner förstå och 

godkänna att testet de kommer att undergå innehåller moraliska val och vilka val som görs 

kommer att noteras och diskuteras. Testpersonen har därför varit över 18 års ålder, då 

intervjuer och undersökningar med minderåriga som svarande har sina egna regler och 

moraliska problem och även mer så när undersökningen handlat om moral och 

våldshandlingar och har varit av en ganska grafisk natur. För att inte ge alltför stor 

åldersskillnad mellan testpersoner har den övre gränsen varit ca 26 år, vilket skulle kunnat 

skapa en stor social bakgrunds- och positionsskillnad mellan testpersoner. Denna ökade 

skillnad på social bakgrund och position kan göra att uppfattningen av den moraliska 

uppförandekoden som Gert (2012) beskriver varit för olik mellan olika testpersoner. Detta 

skulle kunnat leda till att det är den sociala bakgrunden och positionen som stod för skillnader 

i resultat mellan testpersoner, istället för testpersonernas spelerfarenhetsskillnad som var det 

som eftersöktes. Testpersoner har haft varierad erfarenhet av spel för att undersöka om 

erfarenhet var en variabel som påverkade resultatet på undersökningen. Detta på grund utav 

teorin angående att erfarna spelare spelar för att ”vinna” inom spelet och därmed hör till Yees 

(2005) Achievmentgrupp av motivering istället av någon av de andra motiveringssorterna. 

Antalet testpersoner har varit åtta för att artefaktgenomspelningar och intervjuer skulle 

hinnas med och processeras. Eftersom immersion är något som kräver en viss mängd tid för 

att vara effektiv, så har t.ex. kontroller och liknande gåtts igenom innan testet börjat för att 

testpersonerna skulle känna sig säkra på att de kunde ”klara av” testet.  

  

http://www.adlibris.com/se/bok/metodbok-for-medievetenskap-9789147073504
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4 Implementation  

4.1 Verktyget 

Implementationen av artefakten skedde i Valve’s Hammer Editor som är till för att skapa 

nivåer och modifikationer till spel byggda med Valve’s Source motor. Exempel på spel skapade 

med Source motorn är t.ex. Half-Life 2 (2004) och Left 4 Dead (2008). Hammer editor finns 

dock i ett antal versioner beroende på vilket spel man vill skapa sin nivå eller modifikation till. 

Ursprungligen så hade jag tänkt att skapa min artefakt i Left 4 Dead 2’s (2009) variant av 

Hammer editor då detta skulle leda till att jag fick tillgång till de senaste och mer avancerade 

texturerna och karaktärsmodellerna. Detta för förstärka den sensoriska immersionen som 

Ermi och Mäyrä (2005) pratar om, då allting som stärker immersion är av stor vikt för 

undersökningen. Skillnaden mellan Half-Life 2 och Left 4 Dead 2 karaktärsmodellers syns i 

Figur 4 och 5. Men på grund utav problem som beskrivs under progressionsdelen så skapades 

artefakten med hjälp utav Half-Life 2’s Hammer editor. Hammer editor har även en 

webbaserad wiki för att hjälpa utvecklare att förstå användningen utav verktyg och funktioner.  

 

Utöver Hammer editor användes Notepad++(2015) för att modifiera kod i artefaktens filer. 

 

 Skärmdump av karaktärsmodell ifrån Left 4 Dead 2 
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 Skärmdump av karaktärsmodell från Half-Life 2 

4.2 Förstudie 

Då jag ville ge spelaren en känsla av instängdhet, så är utseendet i artefakten baserat på 

underjordiska anläggningar, som t.ex. CERNs LHC, se figur 6, eller Thomayer University 

Hospital underjordiska anläggning. 

 

 Till vänster CERN LHC, fotografi av Anna Pantelia 2013. Till 
höger Thomayer University Hospital Underground Facility, fotografi av Petr 

Brož 
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Dock så ville jag att spelaren skulle förstå att platsen varit övergiven, så att ingen räddning 

skulle komma inom en snar framtid. Detta betydde att artefakten skulle behöva se sliten och 

gammal ut, vilket passar väldigt bra då Half-Life 2 är designat för att se slitet och gammalt ut, 

se figur 7. 

 

 Skärmdump ur Half-Life 2 

4.3 Progression 

Jag valde att arbeta med iterationer av funktionalitet för att se till att alla grundläggande 

funktioner fungerade innan jag jobbade vidare med estetiska funktioner.  

4.3.1 Version 1 

I version 1 skapades själva nivån, och efter feedback vid presentation så bestämde jag mig för 

att skapa nivån i stil med den designen jag tidigare föreslagit med tre tillfällen för ett moraliskt 

val att ske. 
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 Till vänster: Föreslagen design av artefakten. Till höger: Skapad 
artefakt i Hammer Editor. 

Dörrar sattes in för att avskilja start och slutområdet från resten av nivån och dörrarna gjordes 

användbara genom Hammer Editors inbyggda funktionalitet. 

 

 Skärmdump av en dörr och rödmarkerat finns Hammer editors 
funktion för fungerande dörrar. 

Det första problemet dök upp när sedan spelaren skulle göras tillgänglig på nivån. Då 

artefakten hittills skapats i Left 4 Dead 2s Hammer editor så fanns bara Left 4 Dead 2s 

playerspawn (spelarkaraktärsursprung) funktionalitet med, och då Left 4 Dead 2 är menat att 
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spelas med hjälp med fyra karaktärer så skapades alltid fyra karaktärer vid denna position. 

Detta gick emot hur artefakten var tänkt att spelas, så flera försök gjordes för att åtgärda detta, 

men utan framgång. Det visar sig att Hammer editor gör det väldigt enkelt att använda dess 

inbyggda funktioner, men gör det väldigt svårt att göra något utöver de tänkta 

användningsområdena. Detta ledde till att jag var tvungen att använda mig utav Half-Life 2s 

Hammer editor, då Half-Life 2s playerspawn endast skapar en karaktär. Spelaren styrde sin 

karaktär genom att använda W, A, S och D - tangenterna för att röra sig framåt (w), bakåt (s) 

och åt sidorna (a och d), genom att använda sig av muspekaren kunde spelaren se sig omkring, 

att vänsterklicka med musen gjorde att spelaren skjuter om den har ett vapen upplockat. 

 

 Skärmdump ifrån Hammer editor på Half-Life 2 playerspawn 

4.3.2 Version 2 

Efter att nivån skapats och en spelare kunde vandra runt på nivån så var det dags att skapa 

spelarens ”mål” som i denna undersökning är att välja mellan att döda eller inte döda NPCer. 

Dessa NPCer ska vara mänskliga efter vad Lin (2011), Hartmann och Vorderer (2010) säger 

för att skapa en stark moralisk invändning hos spelaren. Ursprungligen skulle även styrkan på 

den moraliska invändningen stegras genom att låta NPCer av olika rang vara representerade 

vid de olika valen, detta visade sig dock vara omöjligt då Half-Life 2 inte har tillräckligt stor 

variation på sina NPC modeller för att göra detta möjligt. Det finns karaktärsmodeller som ser 

ut som doktorer som jag tänkte använda som den starkaste nivån av invändning, men på 

grund av hur de fungerar i Half-Life 2, där de inte är tänkta att kunna dödas, så betydde det 

att när de dödades föll de genom marken vilket är oerhört immersionsbrytande och kunde 

därför inte användas. Som nämnts så är spelaren tänkt att kunna döda NPCer så denne måste 

utrustas med ett vapen. En vanlig pistol valdes, då denna är väldigt träffsäker och mer 

vardaglig (andra vapen i Half-Life 2 är bl.a. automatiska laserkarbiner och raketgevär). 
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NPCer är inte heller tänkta att skjutas av spelarkaraktären men kan dö utav fiender som möts 

i Half-Life 2 så NPCerna skapades med speciella funktioner för att se till att spelaren faktiskt 

kunde döda dem se figur 11. 

 

 Skärmdump ifrån Hammer editor med rödmarkerad funktion 
som tillåter spelaren att döda NPCer. 

 

 Skärmdump ifrån Hammer editor med rödmarkerat lista på 
NPC funktioner.  
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De skapade NPCerna är tänkta att blockera vägen för spelaren så att denna tvingas att välja 

mellan att gå runt den långa vägen eller att döda NPCen för att få detta att fungera så används 

Hammer editors basfunktioner för NPCer vilket ses i figur 12. 

 

För att spelaren skulle förstå vad som skulle göras så skapas ett meddelande som visas på 

skärmen som beskriver vad som ska göras genom en av Hammer editors funktioner för detta. 

Hammer editor har flera funktioner för att göra detta, den funktionen som valdes gjordes det 

för att de andra funktionerna kräver att man går in och ändrar i vissa av spelets andra filer, 

vilket jag ville undvika så mycket som möjligt för att inte oavsiktligen förstöra funktionalitet 

samt att se till andra som vill använda artefakten bara behöver nivåfilen. Den valda funktionen 

är begränsad i sitt användningsområde men duger väl för artefakten, se figur 13. 

 

 Skärmdump ifrån Hammer editor på textfunktionsruta samt 
område som gör att textfunktionen startas. 

4.3.3 Version 3 

För att se till att spelaren kände att det faktiskt fanns en anledning att göra valet mellan att 

döda NPCen och att gå runt, krävdes en tidsbegränsning för att ”klara” nivån. En 

tidsbegränsning ger även en viss nivå av tävlingskänsla en person som passar in på Yees 

(2005) Achievementindelning, denna tävlingskänsla kan även sägas höra till challenge-based 

immersion som Ermi och Mäyrä talar om. Hammer editor har en del funktioner som fungerar 

som tidsräknare och liknande, men ingen av dessa kan visa tid på skärmen. Detta gjorde att 

jag var tvungen att skapa egna tidsvisningar och detta då för varje sekund och sedan se till att 

de visades med rätt mellanrum. Så ca 200 textfunktionerskapades och sågs till att börja visa 

sig vid rätt tillfälle se figur 14. Detta sätt att skapa en timer på gör det svårt att öka tidsgränsen 

om det skulle behövts, samt att den är väldigt oorganiserad vilket gör den svår att handskas 

med om något skulle behöva ses över funktionsmässigt 
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Ljussättning av nivån påbörjades även under arbetet med den här versionen, bland annat 

skapades en fördröjd ljussättning över den första NPCen för att hjälpa spelaren att förstå att 

det var ett val den var tänkt att göra. 

 

 Skärmdump ifrån Hammer editor som visar hur en timer som 
visas för spelaren har skapats. 

4.3.4 Version 4 

I version 4 fortsattes ljussättningen av nivån genom att göra om det ursprungliga vita ljuset 

till röda blinkande ljus för att samband med timern ge spelaren en ökad känsla av immersion. 

För att ge en känsla av imaginative immersion behöver en berättelse skapas runt 

spelarkaraktärens skäl till att befinna sig i artefaktens situation. För att förbereda 

implementationen av detta så ses spelaren till att hållas stilla när artefakten startas. För att få 

detta att fungera var jag tvungen att använda mig utav ett objekt för att blockera spelaren från 

att röra sig se figur 15. Detta objekt tas sedan bort efter en förbestämd tid, vilket bör ha gett 

spelaren nog med tid att läsa och förstå berättelsen bakom spelarkaraktärens situation. Utöver 

detta så flyttades spelarens pistol till ett upplyst bord. När pistolen plockas upp genom att gå 

fram till den, så låser även dörren ut upp sig, detta för att se till att spelaren faktiskt har plockat 

upp pistolen innan den beger sig ut på nivån. 
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 Skärmdump ifrån Hammer editor som visar hur spelaren hålls 
fast. 

4.3.5 Version 5 

I version 5 implementerades hela berättelsen. En textbit som visas på skärmen när artefakten 

startas, samt en bit som talar om spelarkaraktärens relation till en NPC visas när spelaren 

närmar sig den NPC:n. Då dessa textbitar är lite för långa krävs radbrytningar i texten, 

Hammer editors wiki informerade mig dock om att radbrytningar är buggade i Hammer editor 

och endast kan användas genom att ändra i nivåns filer. Detta var dock viktigt att få att fungera 

rätt, samt att det var i själva nivåns fil som ändringen behövde göras, så det problemet löstes 

genom att använda Notepad++ för att göra de nödvändiga ändringarna så att radbrytningen 

fungerade se figur 16 och 17. Utöver detta så lades ett sirenljud till för de blinkade ljusen så att 

den sensoriska immersion ökas. 
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 Skärmdump av Notepad++ 

 

 Skärmdump ifrån artefakten som visar berättelsetext med 
radbrytning 

4.3.6 Version 6 

Version 6 skiljer sig endast estetiskt ifrån version 5. I version 6 så har artefakten fyllts med 

saker som är till för att höja immersionen, men som i övrigt inte fyller någon funktion. Det 

enda skälet till varför inte version 5 och 6 är samma version är för att version 6 är ganska så 

mycket mer krävande än version 5. Half-Life 2 är visserligen ett relativt gammalt spel så de 

flesta datorer borde klara av att köra version 6 utan större problem, men utifall att det skulle 

blivit problem för någon att köra version 6 så finns version 5 som är en ”barebones” version 

av artefakten, den har bara det absolut grundläggande för att undersökningen skulle kunnat 

genomföras. 
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4.3.7 Version 6.1 

Den version som har använts i undersökningen är en variant av Version 6. I denna version 6.1 

så har timern flyttats lite närmare mitten av skärmen så att spelaren lättare kan se den. Samt 

så har tiden som text visas på skärmen förlängts, då pilottestet visade att den ursprungliga 

tiden nästan inte var tillräcklig för personer som läser långsammare. Detta är de enda 

skillnaderna mellan version 6 och 6.1. 

4.4 Den färdiga artefakten 

Den använda artefakten startade med att visa en text för att förklara för spelaren varför 

spelarens karaktär befinner sig i den situationen som den gör, se figur 18. Spelaren kan inte 

röra på sig mer än att kolla sig omkring, men efter att par sekunder så släpps spelaren lös. 

Precis innan spelaren får tillbaka sin förmåga att röra sig, så tänds en lampa för att dra 

spelarens uppmärksamhet till bordet med pistolen på, så att spelaren vet vad den var tvungen 

att göra för att kunna gå vidare i artefakten, se figur 19. 

 

 Skärmdump ifrån artefakten 

Förstapersonsperspektivet har gett en känsla högre immersionskänsla för spelaren, mer så än 

ett tredjepersonsperspektiv skulle ha gett. Texten som dyker upp på skärmen kan däremot 

sägas sänka immersionskänslan då text sällan dyker upp framför ögonen på en person, men 

detta såg till att ingen viktig information missades. 
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 Skärmdump ifrån artefakten 

När spelaren sedan tagit sig ut ur det första rummet, dörren låses upp när pistolen plockas 

upp, så kommer en nedräkning att starta, röda ljus börjar blinka och sirener startar. Text dyker 

upp på skärmen som förklarar vilka val spelaren har, se figur 20. 

 

 Skärmdump ifrån artefakten 

När spelaren sedan närmar sig karaktären som blockerar vägen, så dyker text upp på skärmen 

som förklarar för spelaren vem karaktären är i relation till spelarens karaktär se figur 21, 

därefter får spelaren själv välja om den vill ta den långa vägen eller döda NPCen och ta den 

korta vägen. Detta val sker tre gånger, med tre olika karaktärer på olika ställen i artefakten. 
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Sedan är en spelomgång klar ur artefakten. Spelarna frågades efteråt om de ville spela igen för 

att spela på något annat sätt. 

 

 Skärmdump ifrån artefakten. 

Och som man kan se så är artefakten uppbyggd med hjälp av texturer som får väggar och 
andra objekt att se åldrade ut. T.ex. så kan man se rostiga behållare och rör som går igenom 
hela artefakten, för att påminna om hur det ser ut i LHC och Thomayer University Hospital 
underjordiska facilitet, men i ett åldrat stuk. 
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5 Utvärdering 

Undersökningens huvudsakliga syfte var att ta reda hur en spelare påverkas vid moraliska val 

av sin tidigare spelerfarenhet och hur de tänkte när de gjorde valet. Deras gjorda val kommer 

att presenteras i form utav diagram och deras bakomliggande tankar kommer att presenteras 

genom beskrivning av deras svar under intervjun som följde genomspelningen av artefakten.  

Under undersökningen deltog åtta personer, två män och två kvinnor som har stor erfarenhet 

av spel, samt två män och två kvinnor som har liten erfarenhet av spel. Som nämnt så var 

åldersgruppen 18-26. 

5.1 Presentation av undersökning 

 

 

 Diagram av testpersoners val indelade som samlad grupp efter 
erfarenhet 

I figur 22 visas testpersonernas genomförda val som grupp indelade efter erfarenhetsmängd.  

Som kan ses i diagrammet så dödades totalt sett mer NPCer utav de med stor erfarenhet än av 

de med liten erfarenhet. Totalt sett kunde 12 NPCer dödas av varje erfarenhetsgrupp, 4 

deltagare i varje grupp och 3 NPCer i artefakten (3*4=12). I gruppen med stor erfarenhet 

dödades 5 och i gruppen med liten erfarenhet dödades 3. 

(Flyttade slutsats till början av analysen) 
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  Diagram av testpersoners val indelade efter enskilda deltagare 

Som figur 23 visar så är det bara en person som faktiskt har gjort valet att döda alla karaktärer, 

och det är nästan lika många som har liten erfarenhet som dödat någon som de som har stor 

erfarenhet, tre med stor erfarenhet och två med liten erfarenhet. Figur 23 visar även att tre 

kvinnor dödade NPCer medan två män dödade NPCer. Den personen som har dödat alla hör 

dock till de med stor erfarenhet medan den som dödat näst flest hör till de med liten 

erfarenhet, så frågan om hur spelarna påverkats av sin erfarenhet vid moraliska val kan inte 

besvaras med endast den observerade datan, utan de bakomliggande tankarna krävs för att 

kunna ge ett svar. 

5.2 Redovisning av intervjuer och spelomgångar 

Den första manliga deltagaren med stor erfarenhet (som härefter kommer nämnas som MSE1) 

säger att skälet till varför han inte dödade någon inte var på grund utav en stark moralisk 

övertygelse, då han som han själv säger ”att jag är en van gamer” och ”oftast drar man inte den 

kopplingen. Att jag dödar någon av moraliska anledningar” utan han spelar spel efter den 

spelmekaniska utmaningen. Han anmärkte också att de flesta spel som har moraliska val i sig 

har en spelmekanisk andel i sig, som är mer intressant för honom och då spelets 

spelmekaniska fördel var att ta sig fram lite snabbare inte var särskilt lockande för honom så 

gjorde han valet att inte döda någon NPC. Observationer som gjordes under MSE1 spelomgång 

var att MSE1 bara stannade under en längre period för att läsa den första NPCens berättelse, 
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och annars tog sig snabbt igenom artefakten. Tiden för att ta sig igenom artefakten för MSE1 

var ca 1 minut och 15 sekunder. 

Den andra manliga deltagaren med stor erfarenhet (som härefter kommer nämnas som 

MSE2) anmärkte att ”det gick ju på tid, och jag ville få en bra tid” och ”det är ju bara ett spel” 

så han avgjorde snabbt att det som var mest underhållande för honom var själva 

spelmekaniken och att den imaginativa aspekten av spelet bara var överflödigt jämfört med 

den utmaning som spelmekaniken ställde framför honom. Han anmärkte dock att han ansåg 

att om spelet hade varit ett ”riktigt spel” så de moraliska valen bara varit illusioner och därmed 

hade det inte gjort någon skillnad på vilket val han gjorde, så då kunde han lika gärna ha roligt 

med spelmekaniken. Observationer som gjordes under MSE2 spelomgång var att MSE2 i 

likhet med MSE1 bara stannade för att läsa den första NPCens berättelse och sedan tog sig 

snabbt igenom artefakten. Tiden som MSE2 använde för att ta sig igenom artefakten var ca 45 

sekunder. 

Den första manliga deltagaren med liten erfarenhet (som härefter kommer nämnas som 

MLE1) 1 var en av de som provade flera genomspelningar. Vid sin första genomspelning så 

dödade han ingen NPC. Skälet han gav till detta var att han ansåg sig själv vara ”lite av en Good 

guy” och därför inte ville döda någon. Vid genomspelning 2 så dödade han den första NPCen, 

men inte de två följande. Skälet han gav till detta var att genom den story som gavs så var den 

första NPCen den som hade minst påverkan på honom som person (den första NPCen berättas 

i spelet var bara någorlunda bekant med spelaren), medan de två följande var viktigare och 

därför jobbigare att döda. Han anmärkte även att ett av skälen till varför han inte dödade NPC 

2 var därför NPCen är en kvinna, vilket han är en av de få som överhuvudtaget anmärkt på. 

Efter att ha blivit snabbt introducerad för hur vissa spel gör sina moraliska val (att ställa 

spelmekaniska fördelar mot moraliska), så tyckte han att det var en intressant avvägning som 

gav ”intrig till situationen som får att tänka efter lite mer” och att han i de flesta fall fortfarande 

skulle basera sina val på det moraliska planet och inte det spelmekaniska. Observationer som 

gjordes under MLE1 spelomgångar var att MLE1 stannade och läste igenom alla NPCers 

berättelser, under första spelomgången så tog MLE1 liknande tid på sig inför varje val. Medan 

under den andra spelomgången så tog MLE1 mindre tid på sig vid det första valet, men tvekade 

och tog längre tid på sig inför det andra valet, detta på grund av skälen som beskrivs ovan. Det 

tredje valet tog liknande tid som vid första genomspelningen. Tiden som MLE1 använde för 

att ta sig igenom artefakten var ca 2 minuter för första och andra spelomgången. 

Den andra manliga deltagaren med liten erfarenhet (som härefter kommer nämnas som 

MLE2) valde att inte döda någon därför att ”om det hade varit jag där, i verkliga livet, hade jag 

inte kunnat förmå mig att skjuta mina vänner”. Han nämner även att när han kom till den 

första NPCen, som han kommer ihåg namnet på, att han kände att han borde göra en 

chansning och ta omvägen för att se om han skulle hinna ändå, och eftersom han gjorde det 

så tyckte han sig göra ”rätt” val. Observationer som gjordes under MLE2 spelomgång var att 

MLE2 tog längre tid för att läsa den första NPCens berättelse och sedan mindre och mindre 

tid inför varje val igenom artefakten. Tiden som MLE2 använde för att ta sig igenom artefakten 

var ca 1 minut och 30 sekunder. 

Den första kvinnliga deltagaren med stor erfarenhet (som härefter kommer nämnas som 

KSE1) dödade den första NPCen eftersom hon ville ta den snabbaste vägen först, då hon inte 

visste hur lång omvägen var, varefter hon bestämde sig för att ta den långa vägen de två nästa 

tillfällena, då hon kände att det inte var så viktigt att vara så snabb. Hon säger även att hon 
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känner sig mer ok med att skjuta någon i början av spelet, men är osäker på om det har att 

göra med hur insatt hon känner sig, utan hon tror att det har mer med att göra om hur hon i 

början inte bryr sig om NPCerna, men senare så vet hon att hon kan klara sig så det är mindre 

risk att ta de längre omvägarna. KSE1 fortsätter med att förklara att hon skjuter även hellre i 

spel som inte har några konsekvenser och att det då till och med kan vara underhållande, och 

underhållning är huvudsaken till varför hon spelar spel. Observationer som gjordes under 

KSE1 spelomgång var att KSE1 tvekade inför det första valet, men rörde sig sedan snabbt 

igenom resten av artefakten. Tiden som KSE1 använde för att ta sig igenom artefakten var ca 

1 minut och 30 sekunder. 

Den andra kvinnliga deltagaren med stor erfarenhet (som härefter kommer nämnas som 

KSE2) spelade två omgångar, under den första så ville hon bara prova hur spelet fungerade 

och sköt därmed den första karaktären. Under andra gången så spelade hon som hon skulle 

ha gjort om det varit ett ”riktigt spel” och dödade därmed ingen. Hon nämner även att den 

texten som dyker upp förklarar NPCerna som vänner till spelarens karaktär och hon inte skulle 

skjuta sina vänner. Hon diskuterar även att skälet till vilka val hon gör i spel oftast är knutet 

till vilken karaktär hon anser sig vara i spelet och gör sina val därefter. KSE2 anser även att en 

faktor som spelar in är hur svårt man anser spelet vara, och om spelet är svårt så väljer hon 

oftare en spelmekanisk fördel än att spela efter sin moral. Observationer som gjordes under 

KSE2 spelomgångar var att KSE2 inte tvekade vid något val under första spelomgången utan 

läste NPCernas berättelse under tiden som hon rörde sig. Detsamma hände under andra 

spelomgången förutom de val som KSE2 utförde. Tiden som KSE2 använde för att ta sig 

igenom artefakten var ca 1 minut för första spelomgången och ca 1 minut och 15 sekunder för 

den andra spelomgången. 

Den första kvinnliga deltagaren med liten erfarenhet (som härefter kommer nämnas som 

KLE1) dödade ingen NPC, eftersom för henne var det självklart att inte döda någon är vän med 

henne. Hon ansåg även efter ha blivit introducerad för problemet med spelmekanik mot moral 

i moraliska val att detta var dåligt och att det inte borde vara så, utan att ett moraliskt val bara 

ska handla om moralen och inte något annat. Observationer som gjordes under KLE1 

spelomgång var att KLE1 inte uppvisade någon tvekan inför valen, men en viss tvekan inför 

styrsystemet i spelet och tog därför längre tid på sig att avklara artefakten. Tiden som KLE1 

använde för att ta sig igenom artefakten var ca 2 minuter. 

Den andra kvinnliga deltagaren med liten erfarenhet (som härefter kommer nämnas som 

KLE2) döda de två första NPCerna, men inte den sista. Skälet till detta var att hon ansåg att 

det var skälet till att spela och att den första NPCen såg farlig ut enligt henne. Den andra 

NPCen dödade KLE2 eftersom det var roligt att döda den första NPCen. Den sista gick hon 

runt för att hon ansåg att hon inte behövde döda den NPCen också. Enligt KLE2 så är även 

problemet med spelmekaniska fördelar i moraliska val inte ett så stort problem, eftersom det 

är i ett spel, så då skulle hon också välja efter det hon får i spelet och hon känner inte att hon 

reflekterar över moral när det kommer till spel. Observationer som gjordes under KLE2 

spelomgång var att KLE2 uppvisade viss tvekan inför det första valet, men visade ingen tvekan 

inför det andra valet för att sedan tveka igen inför det sista valet. Tiden som KLE2 använde 

för att ta sig igenom artefakten var ca 1 minut och 30 sekunder. 
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5.3 Analys 

Genom att bara studera valen som gjordes är det lätt att dra slutsatsen att Sicart(2009) har 

rätt, att de som har större erfarenhet gjorde det spelmekaniska valet att ta den snabbare vägen 

istället för att bry sig om det moraliska valet, fler NPCer dödades av de med stor erfarenhet än 

av de med liten erfarenhet, men som kan ses i figur 23 och sedan i intervjuerna så är det inte 

så enkelt. 

Något som är intressant att se är att även om de männen med stor erfarenhet tog två helt vägar 

igenom spelet (den ena döda ingen, den andra dödade alla), så gjorde de det av i grunden 

samma skäl, att ”klara” av spelet. För MSE2 betydde detta att göra det på så kort tid som 

möjligt, medan MSE1 bara ville göra det innan tiden tog slut. De båda ansåg även att spelets 

berättelse inte var tillräcklig för att de skulle bry sig, alltså tyckte ingen av dom sig känna någon 

imaginativ immersion (Ermi och Mäyrä, 2005), MSE1 påpekade att det krävs mycket för att 

han ska intressera sig i sådant överhuvudtaget.  

Jämfört med de båda männen med liten erfarenhet som ansåg att berättelsen hade stor 

inverkan på deras val, så ignorerades berättelsen i princip av männen med stor erfarenhet. 

Detta kanske beror på att männen med stor erfarenhet är vana vid spel där moraliska val ställs 

upp oftast är väldigt långa och avancerade både spelmekaniskt, audiovisuellt och 

berättelsemässigt, vilket ger tid åt att faktiskt bygga upp djupare band med karaktärer och 

världen. De båda männen med liten erfarenhet värdesatte dock den imaginativa immersionen 

högre än utmaningen med spelet (challenge-based immersion (Ermi och Mäyrä, 2005)) 

Både KSE1 och KSE2 dödade en NPC var, men av olika skäl. KSE1 dödade en eftersom hon var 

orolig över hur lång tid omvägen skulle ta, medan KSE2 dödade en NPC för att se vad som 

hände. Så KSE1 ville klara av tidsbegränsningen och KSE2 ville testa spelets mekanik. KSE1 

brydde sig inte särskilt om spelets imaginativa immersion, medan KSE2, efter att ha prövat 

mekaniken, spelade med fokus på den imaginativa aspekten av artefakten. Dock så skulle jag 

argumentera för att KSE2 var mest intresserad av det spelmekaniska då hon först testade 

mekaniken innan hon valde hur hon ville spela.  

En intressant punkt som KSE1 tar upp är risk. Det finns två olika risker att ta upp i den här 

undersökningen. Det finns en risk i att göra ett val som inte överensstämmer med den sociala 

normen (Gert, 2012) och som KSE1 menade i det här fallet, risken att göra ett val som leder 

till att misslyckas med det upplevda målet med att sig till slutet av artefakten innan tiden tar 

slut. Så risk kan ställas som den avvägningen vi gör när vi ställs inför ett val, och när vi ställs 

inför ett moraliskt val så ställs vi inför att göra ett val mellan våra sociala ställning och vad vi 

kan vinna av att välja det andra valet. Detta kan överföras till min frågeställning i stil med 

”Hur påverkar en spelares tidigare erfarenhet vilken typ av risk de är villigast att ta?”. 

Det verkar som att i stil med männen med stor erfarenhet så är spelmekaniken det av störst 

vikt för kvinnorna med stor erfarenhet när det spel med moraliska val. KLE1 var dock skarpt 

ointresserad av det spelmekaniska, utan ansåg att det moraliska var viktigast och att den 

imaginativa immersionen var av stor vikt för hennes val. Detta i likhet med männen med liten 

erfarenhet, som ansåg att den imaginativa immersionen var viktigast. KLE2 var dock likt 

männen med stor erfarenhet inte så intresserad av den imaginativa delen, utan baserade sina 

val på vad hon ansåg var roligt. 
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KLE1 och KLE2 hade väldigt olika syn på vad som var viktigt i artefakten även om de hörde 

till liknande grupper, båda har liten erfarenhet av spel, är kvinnor och är av liknande ålder. En 

möjlig skillnad mellan dem kan vara spelarmotivation. Som Yee (2005) förklarar så hör olika 

personer olika mycket till olika grupperingar av vad de föredrar inom spel. En del föredrar 

spelmekanik (Yees Achievmentgrupp) medan andra föredrar inlevelse (Yees 

Immersiongrupp), i det här fallet verkar KLE1 ha hört till Immersionsgruppen medan KLE2 

hörde till Achievmentgruppen. Dessa grupperingar är inte bara applicerbara på KLE1 och 

KLE2, utan även de andra deltagarna. MSE1 sa i sin intervju att han inte är särskilt intresserad 

utav berättelser i spel, så MSE1 är en person som tydligt hörde mer till Achievmentgruppen 

än Immersionsgruppen, medan MLE2 som tog tid på sig att läsa om NPCerna i artefakten är 

av motsatsen och hörde mer till Immersionsgruppen. KSE1, KSE2, MSE2 och KLE2 verkar i 

likhet med MSE1 ha hört till Achievmentgruppen medan MLE1 tillsammans med KLE1 och 

MLE2 verkar ha hört till Immersionsgruppen.  

5.4 Slutsatser 

Något som man kan se är att personer med liten erfarenhet har lättare att ta till sig berättelser 

som inte är så avancerade, dock så kan detta bero på att de som har stor erfarenhet av spel 

lättare ser skillnad på spel och vad som är verkligt och därför är kräsnare när det kommer till 

berättelser som de faktiskt anser vara intressanta nog att lägga vikt vid. 

En intressant sak som man kan observera genom resultaten är att kvinnorna har i de flesta fall 

varit villiga att göra ett val och sedan anpassa sig efter vad dom tror sig behöva, medan tre av 

de deltagande männen har valt en plan och hållit sig till den igenom hela omgången, 

Om man nu då studerar den observerade datan tillsammans med informationen som kan dras 

ifrån intervjuerna, så kan man dra slutsatsen att de med stor erfarenhet i större utsträckning 

spelar efter den spelmekaniska immersionen än den imaginativa och de med liten erfarenhet 

förhåller sig till vad den imaginativa aspekten berättar för dom. 

Som svar på min frågeställning om hur erfarenhet påverkar moraliska val i spel kan jag enligt 

min undersökning säga att större erfarenhet i de flesta fall leder till att man prioriterar det 

man kan få ut av valet istället för att fundera över det moraliska i valet. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Det här arbetet har ämnat att undersöka hur spelare påverkas vid moraliska val av sin tidigare 

spelerfarenhet, genom att låta spelare med stor erfarenhet och spelare med liten erfarenhet 

spela ett spel som går ut på att göra ett moraliskt val och se om skillnader uppstår, 

undersökningen ämnade även att ta reda på varför dessa skillnader uppstod om de gjorde det. 

För att göra detta så skapades en modifikation till Half-Life 2 (2004) i Hammer Editor som 

innehöll ett val mellan att döda en person och hinna fram snabbare eller att ta en lång omväg. 

Denna modifikation testades sedan av åtta personer, varav fyra hade stor erfarenhet och fyra 

hade liten erfarenhet. Deras val noterades och sedan intervjuades personerna för att ta reda 

på varför de gjort de val de gjorde. Det visade sig att de flesta med stor erfarenhet inte lade så 

stor vikt vid det moraliska valet utan var mer intresserade utav vad de kunde få om de gjorde 

ett visst val. De som hade låg erfarenhet valde oftare att basera sina val på det moraliska i valet. 

6.2 Diskussion 

Det resultatet som presenterades i det tidigare kapitlet är precis vad Sicart (2009) anser att 

det skulle vara, att de med större erfarenhet skulle välja det spelmekaniska före det moraliska, 

dock så ansåg ett antal av de som var med i undersökningen att detta inte är ett problem utan 

tvärtemot gör valet intressantare eftersom det faktiskt finns något som lockar en person mer 

än att vara ond eller god för ond eller godhetens skull. Detta skulle kunna leda till en framtida 

undersökning angående att ha eller att inte ha moraliska val som innehåller spelmekaniska 

aspekter i spel. 

Värt att nämna kan ju vara att det även finns en aspekt utav det genomförda testet som handlar 

om hur spelarna faktiskt är som personer. Enligt Yee (2005) så hör personer till olika typer av 

motivation som ligger till grund för hur de spelar, så eftersom testet utfördes på så få personer 

så kan det vara så att alla deltagare som hört till gruppen med stor erfarenhet hör till Yees 

achievmentgrupp och därmed inte är intresserade av att låta sig uppslukas utav Ermi och 

Mäyräs (2004) imaginativa immersion och på så sätt bli mer påverkade av den moraliska 

aspekten av valet. På samma sätt kan alla i gruppen med liten erfarenhet ha hört till Yees 

immersionsgrupp och därför aktivt sökte att känna den imaginativa immersionen ifrån valet. 

Ingen av dessa händelser är sannolika eftersom det var tillräcklig skillnad bland de svarande 

för att jag ska tro att så var fallet, men någon form av skevning av svaret kan ha skett på grund 

av den bakomliggande motivationen till varför testpersonerna spelar spel. 

Som nämnt så är även mängden svarande något som kan ha påverkat resultatet. Om många 

fler personer hade varit med i undersökningen så kunde den ovanstående möjliga 

motivationsskevningen motverkats samt andra felaktigheter som kan ha uppstått på grund av 

utomstående påverkan hos de deltagande personerna. 

Då, som tänkt, alla deltagare var över 18 år, så har inga problem uppstått med att använda 

gärningen att döda människor som del av testet uppstått. Om inte den undre gränsen varit 18 

år så hade detta kunnat bli ett mycket mer komplicerat arbete, som då hade krävt om inte 

förälders översyn så åtminstone förälders godkännande för att utföra undersökningen. En 

förälders översyn hade ju möjligtvis kunnat påverka den deltagande personen, vilket hade 

kunnat ge felaktig data. 
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Moral är ju överlag ett känsligt ämne när det kommer till forskning, så alla deltagande fick i 

förväg reda på att undersökningen handlade om moral för att de skulle kunna neka om de 

ansåg sig känsliga för moralisk diskussioner. 

Allt fler personer i samhället spelar spel, så spel med moraliska val kan komma att bli en 

intressant aspekt ur samhällsperspektiv av moraliska och etiska diskussioner, då spel som är 

immersiva tillåter personer att uppleva situationer där de ställs inför moraliska val, där 

utkomsten faktiskt kan upplevas och inte bara tänkas. 

Något som är intressant att nämna är att den totala mängden dödade NPCer mellan män och 

kvinnor är samma, nämligen fyra stycken. Ytterligare nämnvärt är att det var fler kvinnor som 

dödade NPCer, men det var en man som dödade flest själv. En annan skillnad mellan män och 

kvinnor som jag även nämnde i förra kapitlet är att de flesta kvinnor ofta testade ett val och 

sedan ändrade sig om hur de skulle göra under en spelgång, medan männen oftast höll sig till 

antingen ena eller andra valet. 

6.3 Framtida arbete 

Om det arbetet skulle ha fortsatt ytterligare lite tid så hade fler personer kunna testats, vilket 

hade lett till att någon möjlig skevning av resultatet hade kunna bli korrigerat. Som nämnts 

kunde även en enkät kunna skickats ut för att ta reda på hur personer känner inför att ha 

spelmekaniska delar utav moraliska val, om det tar bort ifrån det moraliska som Sicart säger 

eller om det är en intressant aspekt som MLE2 ansåg med det också. 

Om undersökningen blivit upplockad för att bli en mycket större undersökning hade det varit 

intressant att förbättra artefakten, att göra den längre och bättre, både utseendemässigt och 

innehållsmässigt, så hade man kunnat se om det finns en gräns där spelare med stor 

erfarenhet inte längre anser den spelmekaniska aspekten viktigast och istället byter till att 

tycka att den imaginativa är viktigare, då flera av de som var med i undersökningen nämnde 

att de tyckte att det krävdes mycket mer för att få dom intresserade av den imgainativa 

aspekten. Möjligtvis så skulle ett existerande spel kunna användas för att fortsätta 

undersökningen t.ex. Mass Effect (2007) eller Dragon Age: Origins (2009) som är spel som 

innehåller moraliska val och har mycket mer innehåll som kan skapa immersion än vad jag 

själv skulle kunna skapa. 

Eftersom den här undersökningen pekar på att spelare med stor erfarenhet gör sina moraliska 

val utefter den spelmekaniska fördelen som de kan få, så kan detta med fördel användas av 

spelskapare för att lura spelare att göra val som de tror att de vill göra, då i stil med Sicarts 

(2010) Wicked Problems. 
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