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Sammanfattning 
 

Digitala spel är ett interaktivt medium. Engagemanget akten att spela kräver leder till 

känslan av immersion. Detta krav på interaktivitet har lett till undersökningar kring 

effekten av att spela digitala spel, på det etiska planet. Detta arbeta har gjorts för att 

analysera hur spelare med olika etiska spelarrepertoarer upplever etiska inslag i 

digitala spel. En undersökning gjordes genom att först skapa ett digitalt spel med 

etiska inslag och sedan låta respondenter spela det samt besvara några intervjufrågor. 

Resultatet av undersökningen gav inga tydliga svar men visade en tendens hos spelare 

med bredare etisk spelarrepertoar att de utövar moraliskt tänkande mer ofta och är 

mer moraliskt medvetna under tiden de spelar jämfört med spelare med smalare etisk 

spelarrepertoar. Framtida arbeten krävs för att undersöka enskilda faktorers påverkan, 

spelets utformning exempelvis, samt för att göra en mer omfattande, liknande 

undersökning för att nå tydligare svar. 

Nyckelord: digitala spel, dataspel, etik, moral, etiska upplevelser. 
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1 Introduktion 

Vad driver människor till att spela och hur påverkar spelandet dem? Dessa frågor har inga 

tydliga svar. Digitala spel, dataspel, är ett interaktivt medium. Oavsett om man ser mediet 

som underhållning eller en konstform är det unika med digitala spel att de kräver en typ av 

engagemang från sina spelare i form av interaktivitet. Varför spelare ger detta engagemang 

kan kopplas till känslan av immersion på olika vis. Digitala spel är programmerade 

regelsystem som bjuder in till olika sorters beteenden för att uppnå särskilda mål, för att 

klara utmaningar i en virtuell värld. Sådana virtuella världar, simulationer, liknar ofta den 

verkliga världen och de handlingar man kan utföra i dataspel är ofta relaterade till 

handlingar man kan utföra i verkligheten. Detta ger upphov till frågan om de digitala spelens 

etik. Har dessa virtuella världar någon betydelse? Påverkar de sina spelare? 

Detta arbete söker inte att besvara denna specifika fråga men vill däremot bidra till det 

större forskningsområde som berör etik i digitala spel genom att undersöka ämnet från ett 

spelarperspektiv. Målet är att undersöka hur etiska inslag i digitala spel uppfattas av sina 

spelare i förhållande till spelvana hos spelarna. 

För att undersöka detta har ett digitalt spel skapats som en del av detta arbete. Detta spel har 

använts för att testa två grupper av spelare med olika spelvana med berättelsedrivna 

och/eller karaktärsdrivna digitala spel. Syftet med detta är att se om spelares syn på och 

upplevelser av moral och etik i digitala spel förändras i förhållande till spelvana. 
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2 Bakgrund 

2.1 Immersion och spelande 

Akten att spela digitala spel bär på många frågor. Vad driver människor till att spela och hur 

påverkar det dem? Trepte och Reinecke (2011) utförde en undersökning om spelnöje i 

relation till spelares tro på sina egna förmågor att nå specifika mål (inom spelet). Genom att 

låta cirka tvåhundra testpersoner spela ett enkelt spel drog de paralleller mellan spelarnas 

prestationer, spelrelaterade självkompetens-upplevelser (”self-efficacy experiences”) och 

spelnöje. De nådde sina resultat genom att notera spelarnas handlingar (prestationer) samt 

låta dem gradera olika påståenden i samband med spelet. Det de fann var att inte endast den 

objektiva prestationen (att nå målen) utan också den subjektiva upplevelsen av kompetens 

inom spelvärlden gav nöje. Hoffman och Nadelson (2009) utförde en studie mer fokuserad 

på vana spelare (Kriteriet var minst fem timmars spelande per vecka) där de undersökte 

vilka faktorer som associerades med motiverat engagemang i dataspelande. Studien bestod 

av dels en enkät, dels intervjuer. De fann att mycket av engagemanget och de positiva 

effekterna kom från nöjet i att spela och utmaningarna det innebar. Orsaken till att svåra 

utmaningar knöts till spelnöje var för att dataspel ger flera chanser till att uppnå ett mål. 

Man kan alltså dra en slutsats att utmaningar och att överkomma dessa är en stor del av 

själva spelandet. 

Varför det är så kan ha att göra med det som inom dataspelsvärlden kallas immersion, att bli 

uppslukad av spelvärlden, att kliva in i dess verklighet, en fantasisfär kontrollerad av olika 

regelsystem. Termen immersion används ofta både av spelutvecklare och spelforskare men 

dess definition tendererar att variera. Janet Murray (2000:98) ser det som en övergripande 

term för meditativa och omedvetna tillstånd i samband med känslan av att vara förflyttad 

inom en text. Text i detta fall är alla former av uttryck, oberoende av medium; allt från 

böcker till digitala spel. En annan definition, från Douglas och Hargadon (2000), delar upp 

termen i två kategorier: perceptuell immersion och psykologisk immersion. Perceptuell 

immersion handlar om yttre faktorers påverkan, exempelvis den grafiska visualiseringen i ett 

digitalt spel. Psykologisk immersion å andra sidan handlar om spelarens mentala 

absorbering av den fiktiva världen, att leva sig in i fantasin. Vid sidan om immersion talar de 

också om engagemang och dess betydelse för interaktiva medier. Böcker och filmer med hög 

immersion kräver sällan någon form av större engagemang från läsaren/tittaren. Alla former 

av interaktiva medier kräver däremot ett tydligt engagemang och deltagande; därav det 

”interaktiva”. Utan interaktivitet blir upplevelsen inte fullbordad. 

Den definition av immersion denna studie hädanefter använder kommer från Ermi och 

Mäyrä (2005). De klassificerar spelupplevelser som en upplevelse av eskapism; en 

verklighetsflykt, då de består av både immersion och engagemang – som Douglas och 

Hargadon påpekar. Ermi och Mäyrä använder sig också av en kategorisering av olika sorters 

immersion för att särskilja spelupplevelsers olika dimensioner och de ser stort engagemang 

som en typ av immersion. De två första kategorierna är snarlika Douglas och Hargadons. 

Sinnes-immersion [”sensory immersion”] är relaterad till det audiovisuella i spelet 

(perceptuell immersion). Imaginär immersion [”imaginative immersion”] är när spelare blir 

en del av fiktionen och börjar känna för eller identifiera sig med karaktärerna i spelet 

(psykologisk immersion). Den tredje och sista kategorin, utmaningsbaserad immersion 

[”challenge-based immersion”], är baserad på interaktionen mellan spelaren och spelet. 

Denna immersionskänsla är som starkast då spelaren uppnår en tillfredsställande balans 
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mellan spelets utmaningar (både motoriska och mentala) och hens egna förmågor. En hög 

känsla av utmaningsbaserad immersion kan liknas med det som kallas flow; känslan av att 

vara fullt fokuserad på särskilda utmaningar, känslan av att vara ”in the zone” (Carr, 2006: 

56-57). 

2.2 Etiskt spelande 

I sin bok The Ethics of Computer Games (2009) argumenterar Miguel Sicart för ett nytt sätt 

att se på etiska och moraliska aspekter i digitala spel bland annat genom att särskilja etiska 

spel och spel med etiska inslag. Sicart ser också behovet av att ha spelare med i ekvationen, 

som agenter (deltagare) i spelets etiska system, eftersom det endast är vid själva spelandet 

som spelen blir fullbordade. Digitala spel är inte till för att vara. De är interaktiva, de kräver 

input. Sicart ser därför digitala spel, vad de är, som spelupplevelsen de levererar snarare än 

systemet som möjliggör denna upplevelse. Att se digitala spel som system är däremot också 

ett krav då det är på så vis som etik och moral oftast används i mediet. Man kan bryta ner 

digitala spel i tre delar: dess system (spelmekanik och regler), den fiktiva världen (den 

virtuella simulationen) och spelupplevelsen (det spelet blir då en spelare interagerar med 

det). 

Ett exempel Sicart för fram är spelet XIII (Ubisoft Paris, 2003). I detta spel finns en implicit 

etisk evaluering i spelets system, i dess regler. Det intressanta med dessa regler är att de 

måste följas. Reglerna i digitala spel är skapta för att begränsa och främja olika beteenden 

hos spelare. Om reglerna inte följs spelas inte spelet. I XIII spelar man som en skicklig 

lönnmördare som har drabbats av minnesförlust. Trots denna moraliska implikation, att 

man spelar en van mördare, hindrar spelet spelare från att döda oskyldiga människor och 

poliser. Detta är en tydlig etisk ståndpunkt spelet har, en ståndpunkt som är inbyggt i 

systemet som en del av spelets regler. Om spelare bryter denna regel är spelet slut och de får 

starta om sin nuvarande spelnivå. 

Sicart menar att trots denna etiska ståndpunkt så är XIII inte ett etiskt spel för att spelare 

”[…] are deprived of the ethical reflection that the fiction promised us. This process can be 

ultimately defined as unethical game design” (2009:37). Den fiktiva världen och spelets 

regler är två olika etiska system i konflikt med varandra. För att ett spel skall anses som 

etiskt måste det finnas samhörighet mellan de tre aspekterna; systemet, den  fiktiva världen 

och upplevelsen. Spelets regler måste främja etiskt spelande så att det blir en del av 

gameplay och den fiktiva världen måste reflektera dessa regler i sin simulation. Slutligen 

måste också spelaren känna av detta; det etiska måste vara en del av spelupplevelsen. 

I en senare artikel, ”Moral Dilemmas in Games” (2013), diskuterar Sicart vidare kring sin 

teori om det han kallar etiskt spelande [”ethical gameplay”] och instrumentellt spelande 

[”instrumental play”]. Instrumentellt spelande är ”[…] fluid, rewarded, and encouraged by 

design elements, such as incentives and goals” (Sicart, 2013:31). Spelare gör sina val 

baserade på strategier som erbjuds av spelets design – för att uppnå positiva spelhändelser – 

snarare än den moraliska betydelsen bakom handlingarna (i spelvärlden). Det som händer i 

den fiktiva världen, med karaktärerna i spelet, är sekundärt. 

In current ethical gameplay design practices, then, players are understood as 

strategic input providers. The actual instances of ethical gameplay design are 

too careful and too conservative to present ethical challenges as more than 

mere gameplay challenges; strategic decisions affect what branch of the game 
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narrative or the game world state will be explored when, but they do not 

challenge the moral decision-making skills of players. 

Sicart (2013:34) 

Sicart menar alltså att det är mest vanligt att digitala spel försöker ge känslan av 

utmaningsbaserad immersion. Detta verkar rimligt relaterat till undersökningarna av Trepte 

och Reinecke (2011) och Nadelson och Hoffman (2009) då deras resultat visade att mycket 

av nöjet i att spela finns i utmaningen spelandet framför. Det Sicart kallar etiskt spelande 

kan ses som motsatsen till instrumentellt spelande. Det är en paus, ett ögonblick av tvekan 

där spelaren inte kan använda strategiskt tänkande utan istället måste använda etiskt 

tänkande, en evaluering av sitt eget beteende i spelvärlden. 

För att exemplifiera skillnaden mellan etiskt och instrumentellt spelande kan man 

undersöka shooter-rollspelet Mass Effect (Bioware, 2007). En stor del av spelets mekanik är 

de dialogval man kan göra mellan sin egen spelarkaraktär (Shepard) och andra karaktärer i 

spelet. Vid dessa dialoger har spelaren valet att ge svar med olika moraliska laddningar, 

tydligt färgkodade sådana. Detta kan vid första anblick verka uppnå etiskt spelande då det är 

spelaren som får utföra valen och då konsekvenserna har varierande vikt. Ibland kan det 

handla om liv och död för en särskild karaktär. Men det finns två problem. Det första är 

färgkodningen på valen. De är uppdelade i moraliskt goda, neutrala och onda val. Det andra 

problemet är ett överliggande system som evaluerar spelarens val i formen av moralpoäng, 

kallade "paragon-" (godhet) och "renegade points" (ondska). 

I en analys av ett spel med ett liknande system för spelares moraliska val, Star Wars: 

Knights of the Old Republic (Bioware, 2003), säger Sicart: 

Because the choices they [players] make are going to be measured and 

evaluated by the game system, moral choice no longer implies a reflection 

upon their actions, but rather a strategy, another token in the world of the 

game. 

(Sicart, 2009:211) 

Spelets inbyggda system ligger alltså som kärnan till dessa moraliska val – inte spelaren, 

vilket är ett krav för etiskt spelande. Spelet respekterar inte spelaren som en etisk varelse, 

kapabel till moraliskt tänkande. De moraliska valen blir ett spelmoment, ett val baserat på 

strategi. Detta är en sådan speldesign som uppmuntrar till instrumentellt spelande och 

frammanar alltså inte etiskt spelande eftersom spelaren inte utgår ifrån sin personliga 

moraliska kompass utan snarare baserar dem på vad varje val ger för utfall och belöning (i 

form av moralpoäng) eftersom det är spelet som bedömer vad som är ”gott” och vad som är 

”ont”. 

Detta är dock endast en analys av spelet och dess design. Det finns en problematik med att 

dra slutsatser om ett spels etik endast baserat på det då spelare är en väldigt stor del av 

spelet; den agent som förverkligar upplevelsen. Vi spelar digitala spel på olika vis, vi finner 

ro i olika sorters immersion. Jag anser att de moraliska dialogvalen i Mass Effect inte endast 

kan spelas instrumentellt utan även etiskt i Sicarts mening. Detta beror på hur spelaren är, 

om hen är mer eller mindre benägen att fängslas av utmaningsbaserad eller imaginär 

immersion. Min gissning är att Mass Effects mål med de moraliska dialogvalen är att skapa 

ett etiskt spelmoment för den senare typen av spelare, för de spelare som kan känna väldigt 
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stark koppling till den fiktiva världen och dess karaktärer. Istället för ett faktum ser jag 

snarare Sicarts teorier som en kritik mot det vanligare sättet att uppnå etiskt spelande 

eftersom det inte alla gånger fungerar för alla typer av spelare. 

Marcus Schulzke (2006) ser inte heller spelsystems utvärdering av spelares moraliska val 

som en förhindrande faktor för att spel ska kunna ge etiska upplevelser. Han skriver att 

Mass Effect ”[…] lacks any significant consequences to the moral choices”, men menar att 

Fallout 3 (Bethesda, 2008) använder ett system som är bättre lämpat för att ge sina spelare 

en etisk upplevelse. Fallout 3 består av ett moraliskt system baserat på spelarens ”karma”. 

Karma-poäng ges beroende på spelarens handlingar och graderas mellan -1000 och 1000. 

Handlingar som skadar andra karaktärer i spelvärlden, som att stjäla eller att döda, ger 

negativ karma medan goda handlingar, som att rädda karaktärer från världens många 

monster, ger positiv karma. Schulzke menar att detta system fungerar som en bra moralisk 

representation eftersom spelet inte ger spelaren en tydlig moralisk väg att följa. Spelaren får 

göra sina egna val och spelet anpassar sig efter det. Konsekvenserna till valen blir direkta och 

tydliga. Spelarens etiska värden blir en del av spelvärlden. 

Även Sicart använder Fallout 3 som ett exempel för ett spel som lyckats skapa moment av 

etiskt spelande i och med sina moraliska dilemman, något även Schulzke tar upp. För att 

skapa etiskt spelande föreslår Sicart användandet av ”wicked problems”, en term som 

används för att beskriva problem som är ”ill-formulated, where the information is confusing, 

where there are many clients and decision-makers with conflicting values, and where the 

ramifications in the whole system are thoroughly confusing” (Sicart, 2013:32). I digitala spel 

är det med andra ord ett problem där spelare måste stanna upp och överväga vad de gör 

istället för att förlita sig på att spelet säger åt dem vilket val som ger dem det resultat de kan 

tänkas vilja uppnå. Användandet av wicked problems är alltså ett sätt att motverka 

instrumentellt spelande, ett sätt att motverka utmaningsbaserad immersion. Detta uppnår 

Fallout 3 genom att ge spelaren uppdrag där hen ställs inför moraliska val där det inte finns 

något rätt eller fel, där varje val har bra och dåliga konsekvenser (Schulzke, 2006). 

Etiskt spelande är däremot inte ett krav för att ett spel ska ha etisk betydelse. Genom att 

spela olika typer av spel bygger spelare upp en kunskap om själva spelandet. Sicart menar att 

detta även sker på ett etiskt plan, att spelare kan bygga upp en etisk spelarrepertoar, att de 

kan lära sig att ta del av, eller se avsaknaden av, etiska inslag i digitala spel (2009:65). Som 

spelare agerar vi aktivt för att bibehålla den ludiska upplevelsen av att spela, även om det 

innebär att man åsidosätter etiska och kulturella ståndpunkter (Sicart, 2009:70). Men efter 

upplevelsen, och under den, blir vi ändå påverkade. Den person vi åsidosätter för att få ta del 

av spelupplevelsen får lärdom av den. Etiskt spelande innebär att spelarens utomstående jag, 

hens etiska och kulturella ståndpunkter, blir en del av spelaren; den del av oss som direkt tar 

del av spelupplevelsen. För att ett spel ska få etisk betydelse krävs dock endast att denna 

externa del av spelaren tilltalas eller påverkas. 

Ett av Sicarts exempel för ett sådant etiskt spel är Shadow of the Colossus (Sony Computer 

Entertainment, 2006). I Shadow of the Collossus spelar man som en ung man vars uppdrag 

är att besegra gigantiska monster för att skänka livet åter till en ung kvinna. Narrativet är 

mycket mystiskt och spelaren ges aldrig tydliga instruktioner. Det enda hen vet är att målet 

är att döda dessa monster. Att göra detta leder däremot till en filmsekvens som skulle kunna 

tolkas som en förlust. Snarare än att ge spelaren en upphöjande känsla av vinst ger spelet 

spelaren känslan av förlust då hen klarar spelets utmaningar. Detta skapar en etisk 
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upplevelse då spelet ”[…] is forcing the player to interpret her actions by means of 

manipulating the conventional rules and mechanics of games […]” (Sicart, 2009:216). 

Andra etiska upplevelser uppnås också av spel som September 12th (Newsgaming, 2003) och 

Super Columbine Massacre RPG! (Danny Ledone, 2005). Det tidigare genom att spelet inte 

går att vinna; ett politiskt uttalande om kriget mot terrorism (man förlorar alltid). Det senare 

genom att skapa en stark spänning mellan den interna och externa spelaren, personen som 

spelare och som mänsklig varelse; spelet har som mål att få spelaren att ställa frågan ”Vad 

innebär det att vinna?” i ett spel som simulerar den verkliga skolmassakern i Columbine. 

2.3 Immersion och etiskt spelande 

Det finns en stark koppling mellan de tre sorternas immersion som definierats i föregående 

avsnitt (Ermi & Mäyrä, 2005) och Sicarts (2013) instrumentala och etiska spelande. I Diane 

Carrs (2006) termer går spelare mellan immersion (att vara en del av den fiktiva världen) 

och engagemang (att utföra strategiska handlingar i systemet). Man kan alltså säga att en 

spelare dras mellan utmaningsbaserad och imaginär immersion vid spelandet. Den tredje 

sortens immersion, sinnesimmersion, som är kopplad till det audiovisuella i spelupplevelsen 

anser jag vara en underliggande, mer primal sorts immersion som endast förstärker känslan 

av utmaningsbaserad eller imaginär immersion. Stämningsfull ljudbild hör till exempel till 

sinnesimmersion och är enligt min mening endast till för att förstärka den imaginära 

immersionen i ett skräckspel som Silent Hill (Team Silent, 1999). Ett spel som Rocksmith 

(Ubisoft San Fransisco, 2011) använder sig istället av sinnesimmersion, genom att låta input 

till spelet ske genom en gitarr, för att förhöja den utmaningsbaserade immersionen – spelet 

utmanar sinnena väldigt direkt i form av ögon-hand koordination (mer än vad en konsols 

handkontroller eller en dators mus och tangentbord gör). 

Speldesign är en huvudsaklig faktor i hur spel upplevs, vilken typ av beteende de bjuder in 

till. Det är till exempel svårt – jag håller mig från att säga omöjligt – för ett spel som Tetris 

(Alexey Pajitnov, 1984) att få sina spelare att känna imaginär immersion. För ett spel som 

Mass Effect är det däremot mer troligt, då spelets fiktiva värld och narrativ är av större 

betydelse. Men som nämnt ovan beror det också på vilken typ av spelare man är. Olika typer 

av spelare dras till olika typer av spel, till olika faktorer i ett spel, till olika typer av 

immersion. Den vanliga uppfattningen är att majoriteten av digitala spel försöker ge sina 

spelare en upplevelse av utmaningsbaserad immersion snarare än imaginär i sin helhet. Vid 

utmaningsbaserad immersion utövar alltså spelaren instrumentellt spelande, strategiskt 

tänkande för att uppnå målen i spelen. Sicarts motpol, etiskt spelande, skulle i detta 

sammanhang betyda att spelaren upplever en väldigt stark imaginär immersion, att hen är i 

ett tillstånd av reflekterande spelande och tar hänsyn till vad som händer i den fiktiva 

världen. 

Viktigt att påpeka här är däremot att imaginär immersion inte automatiskt ger upphov till 

etiskt spelande. Etiskt spelande har också krav på spelets design. Imaginär immersion kan 

istället ses som ytterligare ett krav för att spelare överhuvudtaget ska kunna utöva etiskt 

spelande. I ett spel som Hitman: Codename 47 (IO Interactive, 2000), där man spelar som 

en lönnmördare, ses mord, en annars omoralisk handling, som en positiv spelhändelse. Det 

är en av spelets utmaningar: att utföra subtila mord. Imaginär immersion, i sin grund, skulle 

innebära att spelare identifierar sig med spelets protagonist, Agent 47, och känner sig som 

en del av den fiktiva värld spelet porträtterar. Detta innebär inte nödvändigtvis att spelaren 
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reflekterar över sina omoraliska handlingar i spelet, då det i fiktionen är Agent 47:s yrke att 

döda människor. Genom imaginär immersion kan spelare istället uppleva hur det är att leva 

ett liv de annars aldrig skulle leva. Att spelare skulle ”känna sig som” Agent 47 innebär 

imaginär immersion, men det innebär inte etiskt spelande – eftersom spelet inte tillåter det. 

2.4 Förgrenade narrativ 

Förgrenade narrativ är en term som används för att beskriva icke-linjära berättelser, 

berättelser som kan utspelas på mer än ett sätt. Givetvis kräver denna typ av berättelser 

någon form av interaktion med sin läsare vilket gör att de lämpar sig bra för interaktiva 

medier. Inom området digitala spel är det berättelser där spelaren kan påverka. De båda 

rollspelen som nämnts i tidigare kapitel, Mass Effect och Fallout 3, består av förgrenade 

narrativ. Spelarens val i dessa fiktiva världar har konsekvenser och förändrar tillståndet i 

spelvärlden, och därmed spelets berättelse. Lee Sheldon (2004) bryter ner förgrenade 

narrativ, i samband med digitala spel, i två huvudtyper: enpunktsförgreningar och spel 

strukturerade med flera grenar. I den första typen byter berättelsen väg endast en gång. 

Sheldon (2004:303) menar att detta i digitala spel oftast sker i slutskedet av en berättelse, 

där spelare kan ställas inför ett val som leder till ett av flera alternativa slut. Den andra typen 

av förgrenade narrativ är mer omfattande och består av fler förgreningar. 

Mass Effect och Fallout 3 består av denna typ av förgrenade narrativ. I båda dessa spel kan 

spelare utföra en mängd olika uppdrag. Inte alla av dessa är dock huvuduppdrag. Det är 

inget krav på att spelaren måste utföra dem alla för att komma till spelets, och berättelsens, 

slut. I enklare termer kan man säga att det i dessa spel finns en huvudberättelse att följa, en 

längre kedja av huvuduppdrag att slutföra, samtidigt som det finns alternativa 

sidoberättelser och uppdrag att ta del av. Vissa av dessa sidouppdrag kan vara väldigt 

frånkopplade från huvudberättelsen men en del kan också vara väldigt närliggande och till 

och med påverka hur huvudberättelsen utspelas. I Fallout 3 kan spelare exempelvis hjälpa 

olika faktioner i den fiktiva, postapokalyptiska spelvärlden och därmed få nya vänner och 

fiender i huvudberättelsens slutstrid. 

Sheldon påpekar dock att: ”Branching is all about illusion” (2004:307). Det han menar med 

detta är att författaren av berättelsen endast skapar en illusion av frihet för de som läser 

(spelar) den interaktiva texten. Förgrenade narrativ är skrivna på förhand. De förgreningar 

som kan ske vid en läsning (spelning) är redan bestämda av författaren. Det är inte läsaren 

själv som väljer var i berättelsen och hur berättelsen skall förändras. Dessa alternativ skapas 

av författaren av texten och visas sedan för läsaren som val. Konceptet förgrenade narrativ 

har använts för att skapa ett digitalt spel till undersökningen för detta arbete. En närmare 

beskrivning av hur utvecklingsprocessen för detta förgrenade narrativ sett ut behandlas i 

kapitel 4. 

2.5 Tidigare forskning 

Digitala spel har på grund av sin immersion, sin interaktivitet, blivit ett mycket omtalat 

ämne med avseende på vilka effekter denna typ av underhållning har på sina mottagare. Jag 

vill inte påstå att andra medier, musik, film och litteratur, helt saknar förmågan att framkalla 

immersion men det går att argumentera för digitala spels förmåga att ta ett ytterligare steg 

genom engagemanget de framkallar hos spelare. Detta har lett till att ett fokus har lagts på 

just deras påverkan, vilken effekt de har på dagliga, aktiva spelare. 
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Media använder ofta digitala spel som en källa till kontrovers, ett säkert kort att spela för att 

skapa moralpanik (Sicart, 2009:3). Måltavlor i detta fall är spel av våldsam karaktär. Ett 

aktuellt, vid skrivandet av detta arbete, spel av sådan karaktär var Hatred (Destructive 

Creations, 2015), ett spel vars enda mål är massmord. Spelet skapade sådan kontrovers med 

sitt virtuella våld att det togs bort från den digitala distributionskanalen Steam, för att senare 

bli återinsatt. Spel som Hatred ger upphov till forskning inom ämnet. 

Så tidigt som 1995 utförde Derek Scott en undersökning kring relationen mellan spelande 

och aggression och avslutade den med: ”The present study points up the need for 

considering the strength of individual differences when researching the effects of video 

games on feelings of aggression” (Scott, 1995:6). 2009 undersökte Jodi Whitaker och Brad 

Bushman den vitt spridda uppfattningen om effekten våldsamma spel har och tog den 

neutrala ståndpunkten att dataspel kan ha både positiva och negativa effekter.  

En mer samtidig undersökning av Elly Konijn, Marije Nije Bijvank och Brad Bushman 

(2007) testade relationen mellan karaktärsidentifikation, realismen och våldet i spel och 

verklig aggression hos unga pojkar (11-17) med lägre utbildning. De fick först spela ett 

slumpvalt spel (från ett bestämt urval) och sedan tävla i ett reaktions-spel mot en annan 

deltagare. Förloraren fick ett ljud spelat i sina hörlurar och vinnaren fick välja vilken ljudnivå 

detta läte skulle ha. De blev informerade att de kunde välja en ljudnivå så hög att mottagaren 

kunde få permanenta skador. Detta var deras aggressions-test. Resultaten de fick sade att de 

pojkar som fick spela våldsamma spel visade högre aggression än de som spelade icke-

våldsamma spel. I samband med detta fann de även att spelets realism påverkade 

identifikation med spelkaraktären, känslan av att vilja vara som denne, vilket i sin tur ledde 

till mer aggression om de spelade ett våldsamt spel.  

All forskning är dock inte fokuserad på våldet i digitala spel. Ajami och Lucas (2014) 

undersökte dataspelandets relation till studenters betyg med hypotesen att mycket spelande 

resulterade i sämre skolbetyg. Deras slutsats var däremot att spelande i det sammanhanget 

endast var som vilken annan hobby som helst, någonting som tog studenternas tid. Det var 

alltså inte spelens innehåll som var orsaken. De påpekade däremot att dataspel indirekt 

kunde vara mest skadligt för studenters betyg på grund av att mediet är så lättillgängligt. 

Detta arbete håller sig däremot inom området moral och etik i samband med digitala spel, ej 

riktat mot vare sig positiva eller negativa effekter. Om virtuella handlingar anser Morgan 

Luck (2008) att alla typer av omoraliska handlingar bör hanteras likadant, att det inte finns 

någon egentlig skillnad mellan virtuella mord och virtuell pedofili. Luck anser att pedofili 

endast bör förbjudas i dataspel om andra omoraliska handlingar förbjuds, såsom mord. 

Virtuella mord är däremot en generellt accepterad handling att utföra, vilket är intressant. 

Man kan säga att det finns sociala och kulturella relationer till vilka virtuella handlingar som 

är okej och vilka som inte är det. Ett land som starkt begränsar vilket typ av innehåll får ha 

är Australien, där bland annat Manhunt (Rockstar North, 2003) – ett våldsamt spel som 

Sicart anser vara en etisk upplevelse (Sicart, 2009) – är förbjudet. 

Sedan finns också de forskare som försöker analysera etiken i digitala spel, likt Miguel Sicart. 

José Zagal (2009) analyserar tre spel, Ultima IV (Origin Systems, 1985), Manhunt och Fire 

Emblem: Radiant Dawn (Intelligent Systems, 2007), och diskuterar kring deras etiska värde 

med fokus på spelupplevelsen, hur spelaren upplever de etiska system spelen består av. Don 

Gotterbarn (2010) anser att det finns ett behov av att göra spelare mer etiskt medvetna, att 

lära dem olika modeller för beslutsfattning och moraliskt tänkande. Spel har påverkan på 
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sina spelare men det finns både bra och dåliga konsekvenser. Spel kan antyda olika idéer och 

syner vilket kan användas både för att lära ut, ge kunskap men också som 

propagandaverktyg. Gotterbarn ser ett problem med att majoriteten av spel är 

självcentrerade. Motivationen i spel för att utföra både goda och onda handlingar är endast 

för att uppnå mål, för att vinna spelet. Gotterbarn ger mycket av det moraliska ansvaret till 

spelutvecklarna eftersom de bestämmer spelets regler, vad som är möjligt i spelets värld, 

vilka beteenden som uppmuntras och belönas. Gotterbarn vill komma ifrån det 

självcentrerade och få spelare att utöva mer komplexa ställningstaganden, lära dem etiskt 

tänkande. Jacqueline Krebs (2013) framför också en vilja att träna spelare inom moraliskt 

tänkande och argumenterar för användningen av ”argument mapping” för att göra 

hanteringen av dilemman lättare, genom visualisering. Detta går att använda i spel för att ge 

klarhet i dilemman; vilka för- och nackdelar olika val har. 

Att forskare inte kan enas om dataspels påverkan, om de är övervägande positiva eller 

negativa, använder Nicholai Diamond (2013) som ett argument för att Tyskland ska få 

förbjuda den typ av spel han kallar ”online killer games” – Counter Strike (Valve 

Corporation, 1999) är ett exempel – för att möjligtvis kunna förhindra fler skolmassaker, där 

förövarna kan ha drivits till sina handlingar av att spela ”killer games”. 

Området etik, moral och dataspel är alltså ett etablerat ämne för forskare att undersöka. 

Perspektiven är många och än finns det väldigt få klara svar kring hur spel påverkar oss 

människor som individer, som spelare, men också som ett samhälle, vår kultur. Trots att 

omoraliska virtuella handlingar är ett av de mer undersökta områdena, och trots att det ändå 

inte finns tydliga resultat där, fokuserades detta arbete inte på hur spelande kan påverka 

spelare. Undersökningen som gjordes i samband med detta arbete utfördes istället utifrån ett 

spelarperspektiv, med forskares – Sicart till stor del – syn på dataspelens etik som grund. 

Sicart (2013) och Schulzke (2006) för sina teorier kring etiken i digitala spel genom att 

analysera spelet, objektet, och teoretiserar spelupplevelsen som kommer till följd. Detta 

arbete sökte att undersöka hur etiska inslag i digitala spel faktiskt uppfattas av sina spelare 

genom att låta dem själva sätta ord på sin spelupplevelse. 

Ron Broeders m.fl. (2011) undersökte hur folk löste ”the trolley problem” respektive ”the 

footbridge dilemma”. ”The trolley problem” är ett dilemma där ett inkommande tåg kommer 

att köra över ett flertal personer på spåret. Dilemmat går ut på att antingen låta detta ske 

eller att dra i en spak och få tåget att köra på ett sidospår där endast en person står. ”The 

footbridge dilemma” är ett justerat dilemma där spaken är utbytt mot en människa. I detta 

scenario är en vagn på väg mot ett flertal personer på ett spår nedanför en bro. Valet som 

finns att göra är att knuffa ner en person från bron för att stoppa denna vagn från att köra 

över personerna på spåret men därmed döda den nedknuffade. Resultaten som framkom i 

denna undersökning talade för forskarnas hypotes att folk löste dessa dilemman beroende på 

vilken moralisk lag som var mest tillgänglig. De moraliska lagarna som stod i konflikt med 

varandra i dessa dilemman var ”Rädda liv” och ”Döda icke”. Valen i ”the trolley problem” och 

”the footbridge dilemma” innebar att bryta mot en av dessa lagar för att följa den andra. 

Genom tre studier instruerades [”primed”] försökspersonerna av en av de två lagarna på 

subtila vis. Den första studien genom text, de andra två genom symboler. I ”the trolley 

problem” var det ingen skillnad oavsett vilken moralisk lag försökspersonerna instruerades 

av. Författarna menar att detta beror på att ”the trolley problem” inte har samma tvetydighet 

och ger samma känsla av osäkerhet som ”the footbridge dilemma”. Förklaringen anses vara 

att ”the footbridge dilemma” är mer personligt (Du knuffar personen ner från bron). I ”the 
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footbridge dilemma” fanns det en tydlig skillnad. De försökspersoner som instruerats av 

”Rädda liv” var mycket mer villiga att ingripa, att offra en för att rädda flera, än de som 

instruerats av ”Döda icke”. Hur detta relaterar till dataspel tas upp i nästa avsnitt. 
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3  Problemformulering  

Dataspel har alltså en påverkan på sina spelare, vilket kan vara varför man särskiljer 

virtuella handlingar med avseende på deras moraliska betydelse. Våldsamma spel kan leda 

till aggression. Omoraliska spel kan leda till verkliga omoraliska handlingar. Denna rädsla 

brukar media ofta porträttera som dataspelens ansikte (Sicart, 2009:3). Jag vill däremot 

påpeka att jag använder ordet ”kan” mycket medvetet. Att påvisa exakta effekter digitala spel 

har på sina mottagare är svårt och ännu har inga forskare enats om en slutsats; De har inte 

funnit tydliga bevis för varken spelandets positiva eller deras negativa sidor. Men samtidigt 

som det forskas kring hur virtuella omoraliska handlingar påverkar spelare (Konijn m.fl., 

2007) finns det också en efterfrågan på dataspel med etisk betydelse, spel som lär ut etiskt 

tänkande (Gotterbarn, 2010), som förbättrar spelares etiska spelarrepertoar (Sicart, 

2009:66). 

Detta arbete gjordes för att bidra till forskningen kring etik i digitala spel utifrån ett 

spelarperspektiv genom att undersöka om bland annat Miguel Sicarts teorier kring moral 

och etik i digitala spel stämmer. Hur upplevs etiska inslag i dataspel av sina mottagare och 

finns det en skillnad i denna uppfattning med avseende på spelarnas spelvana, det vill säga 

deras etiska spelarrepertoar? Hur agerar spelare i spelvärlden och varför? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakten 

Till denna undersökning skapades ett digitalt spel (se avsnitt 4) för att ge spelare en etisk 

spelupplevelse att utvärdera. Spelet har två spelarkaraktärer; båda parterna i en moralisk 

konflikt. I spelet kontrolleras dessa två spelarkaraktärer inte samtidigt under spelets gång 

utan spelas genom egna avsnitt. Spelets sista avsnitt ställer spelare inför ett moraliskt 

dilemma genom att hen får välja vem av de två spelarkaraktärerna som ska segra i konflikten 

och på vilket vis karaktären gör det. 

Spelet skapades i två versioner för undersökningens skull. Skillnaden mellan de två 

versionerna är i vilken ordning karaktärernas egna avsnitt spelades. Detta gjordes för att 

undersöka vilket mål spelet verkade utge. Vilken karaktärs mål var spelarens mål? Som 

forskning visar (Broeders m.fl., 2011) kan externa faktorer påverka hur människor löser 

moraliska dilemman under själva beslutsfattandet. Jag framför teorin att digitala spel, 

genom sina regelsystem, mål och inbjudan till olika beteenden, också kan påverka hur 

spelare hanterar olika sorters dilemman inom spelet. Som nämnt ovan; om spelarkaraktären 

är av omoralisk karaktär kan spelare vara mer benägna att göra omoraliska handlingar – en 

effekt av imaginär immersion. 

Genom att ställa spelarkaraktärerna mot varandra i en konflikt där spelaren har makten att 

välja vem av karaktärerna som vinner var förhoppningen att skapa ett tillfälle av etiskt 

spelande, ett tillfälle där spelet av spelaren kräver etiskt tänkande (Sicart, 2013). Detta för att 

se hur spelare upplever en sådan spelsituation. För att få dessa svar genomgick 

testgrupperna en intervju efter spelsessionerna. 



 12 

3.1.2 Undersökningsmetod 

Genom att observera spelare av detta spel och sedan låta dem delta i en semistrukturerad 

intervju (Østbye m.fl., 2003: 104-105) efter testet beräknades undersökningen ge åtminstone 

indikationer på vilka faktorer som var associerade med vardera spelarens val. Frågor som 

undersökningen sökte få svar på var bland annat: ”Hade det betydelse vilken karaktär som 

var den förste spelaren fick kontrollera?”; ”Hade det betydelse att den ene var en mördare 

och den andre ett ’offer’ ute efter hämnd?”; ”Hur valde spelaren att agera vid de moraliska 

valen och varför?” 

Denna kvalitativa form av undersökning valdes då det passade syftet, att få svar utifrån 

spelares perspektiv, hur de upplever etiska upplevelser i digitala spel och om det stämmer 

överens med forskares (Sicart, bland andra) teorier. En kvantitativ undersökning ansågs inte 

lämpa sig då alltför många faktorer har påverkan i den process som skulle undersökas; 

felmarginalen och tvetydigheten skulle bli för bred. Det var heller inte troligt att spelare 

skulle kunna ge tydliga, raka svar på alla frågorna, vilket hellre bjuder in till en form av 

diskussion. Eftersom denna undersökning berör moral och etik var det viktigt att 

testpersonerna inte visste om syftet under spelsessionen och intervjun. Spelet som skapades 

i samband med undersökningen består av moraliska val spelaren ska genomföra och 

eftersom det etiska var i centrum var det viktigt att testpersonerna inte trodde att de dömdes 

utifrån sina val – inte ens av spelet. Spelarna var tvungna att göra ärliga val för att senare 

kunna diskutera dem. För att få ärliga svar måste testpersonerna däremot känna sig 

bekväma med att diskutera ämnet. Det gjordes därför klart för dem att de var helt anonyma 

och att de hade valet att inte svara på särskilda frågor och kunna avbryta intervjun helt. 

Urvalsgrupperna i undersökningen bestod av spelare med varierande spelvana. 

Uppdelningen skedde i förhållande till vilken typ av dataspel de är mest vana vid att spela. 

Den första testgruppen bestod av spelare som kunde tänkas ha bred etisk spelarrepertoar, de 

som har för vana att spela berättelsedrivna och/eller karaktärsbaserade dataspel. Exempel 

på sådana är Dragon Age: Origins (Bioware, 2009), The Elder Scrolls V: Skyrim (Bethesda 

Game Studios, 2011) och The Last of Us (Naughty Dog, 2013). Det fanns alltså inget krav på 

att de ska ha spelat en mängd etiska digitala spel, spel som ger etiska upplevelser eller kräver 

etiskt spelande, eftersom det skulle kräva en utomstående analys av de spel de hade spelat. 

Kravet var endast att de skulle ha för vana att hamna i ett läge av imaginär immersion. 

Förhoppningen var att spelare som oftare spelar berättelsedrivna spel väger imaginär 

immersion över utmaningsbaserad immersion. Den andra testgruppen bestod av personer 

som kunde tänkas ha smal etisk spelarrepertoar. Kravet för denna testgrupp är att de endast 

fick ha för vana att spela tävlingsinriktade spel; Counter Strike: Global Offensive (Valve 

Corporation, 2012) och Mario Kart 8 (Nintendo, 2014) exempelvis, simulationsspel; The 

Sims 4 (Maxis, 2014), samt spel inom ”casual”-genren; Candy Crush Saga (King, 2012), 

Farmville (Zynga, 2009) och Flappy Bird (Dong Nguyen, 2013). Båda testgrupperna bestod 

av män och kvinnor i ålderskategorin 18-30 för att de alla skulle kunna klassas som 

”ungdomar” eller ”unga vuxna” och målet var att varje testgrupp skulle bestå av minst fyra 

deltagare. För att hitta respondenterna gjordes först en intressekoll i en öppen grupp på 

hemsidan Facebook (http://www.facebook.com). Alla som anmält sig som intresserade fick 

sedan berätta hur ofta/sällan de spelade berättelsedrivna digitala spel och blev indelade i 

urvalsgrupperna utefter det. 
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4 Projektbeskrivning 

Till denna undersökning skapades ett digitalt spel kallat The Blackwall Contract. Syftet med 

detta spel var att ge spelarna i undersökningen en spelupplevelse att utvärdera. Målet med 

spelet var att det skulle upplevas vara av etisk karaktär, att det antingen, vid något tillfälle, 

ger upphov till etiskt spelande (Sicart, 2013) eller tas emot som en etisk upplevelse (Sicart, 

2009). Som det nämnts ovan, finns det ett immersionskrav för att ett spel ska kunna 

upplevas på detta vis. Spelet måste ha interaktion, ett krav på engagemang från spelaren. 

Hur man skapar ”bra”, underhållande och engagerande, digitala spel är en konst i sig och det 

är bra att ha i åtanke att det spel som skapats för detta arbete inte hade samma projektvidd 

som andra berättelsedrivna dataspel, likt The Last of Us (Naughty Dog, 2013) och Dragon 

Age: Origins (Bioware, 2009). Det är inte heller ett lika stort projekt som mindre 

berättelsedrivna spel såsom To The Moon (Freebird games, 2011). Projektet för denna 

undersökning måste bjuda in spelaren till sin fiktiva värld på väldigt kort tid, olikt exemplen 

ovan som erbjuder en spelupplevelse i timtal. Detta är ett krav eftersom spelarna måste 

uppleva imaginär immersion – ett krav för spel som etiska upplevelser (se avsnitt 2.3 ovan). 

Det krav spelet hade var att det skulle kunna ge en etisk spelupplevelse. Allrahelst skulle det 

också finnas möjlighet för tillfällen av etiskt spelande, då spelaren vid sådana tillfällen är 

mer eller mindre tvungen att använda sig av sitt egna moraliska tänkande. Etiskt spelande 

skulle resultera i klara svar för undersökningen. Spelare skulle då kunna svara hur de 

upplevde just det spelmomentet och hur det skiljde sig mot spelets andra moment. För att 

försöka uppnå detta var idén att spelet skulle ha två spelbara karaktärer som är i konflikt 

med varandra. Spelaren skulle först få spela som de två karaktärerna enskilt, genom varsin 

delberättelse. Det etiska spelandet skulle uppstå vid spelets slutskede då spelaren 

kontrollerar båda dessa karaktärer och att spelaren får bestämma vem av de två som vinner 

konflikten. Genom att båda karaktärerna är spelarkaraktärer (player characters) under detta 

tillfälle har spelet en neutral position. Spelets design bjuder inte in spelaren till ett särskilt 

val. Spelet säger inte vad som är rätt och vad som är fel och det dömer heller inte spelaren 

beroende på vilket val hen gör. 

Från början var denna idé allt som var inplanerat att finnas med i spelet. Det fanns ingen 

konkret spelmekanik. Viktigt för spelmekaniken var att den skulle samspela med spelets 

fiktion, på det etiska planet. Annars är spelet inte etiskt. Detta samspel innebär dock inte att 

alla handlingar man kan utföra i spelet måste vara moraliska utan endast att de två delarna 

av spelet, spelmekaniken och fiktionen, inte går emot varandra, som i Sicarts exempel med 

spelet XIII (se kapitel 2.2 ovan). 

Den korta speltid detta spel skulle utgöras av innebar att spelmekaniken måste vara enkel att 

ta till sig så att spelaren snabbt lär sig mekaniken och på så vis enklare kan ta till sig spelets 

fiktion, istället för att fundera kring spelets regler och hur man utför särskilda handlingar. 

Att spelet skulle utgöra en utmaning var inte lika viktigt som att spelet skulle innehålla 

interaktivitet. Spelet blev därmed begränsat till att bestå av text och bild snarare än att vara 

en simulerad värld. Först uppkom idén att utmaningen i spelet skulle vara resurshantering. 

Idén var att de två karaktärerna i spelet skulle färdas en längre sträcka och spelaren hade 

som uppgift att ta hand om deras resurser, i form av mat, dryck och tid, samt att fatta olika 

beslut, när de skulle jaga efter mer mat och när de skulle vandra samt slå läger. En 

inspirationskälla var det klassiska spelet The Oregon Trail (MECC, 1971). Utvecklingen av 

denna idé pågick inte länge då det snart visade sig att den gick emot målet med att ha en 
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enkel spelmekanik vars primära mål var att hålla spelaren engagerad men ändå känna 

imaginär snarare än utmaningsbaserad immersion samtidigt som interaktionen ändå känns, 

om inte utmanande, underhållande. Denna idé slutfördes dock inte. 

4.1 Utvecklingsprocess 

Den slutgiltiga idén blev att skapa ett textbaserat spel med ett förgrenat narrativ för att 

tillåta interaktion med spelaren. Spelet skapades med hjälp av spelmotorn Unity 

(https://unity3d.com/) vilket förenklar mycket av processen i att utveckla ett dataspel och 

möjliggjorde detta projekt. Trots att spelet endast skulle ha simpel mekanik krävdes en del 

programmeringsarbete. Det största problemet var konsekvenserna av att ha ett förgrenat 

narrativ. 

Spelet byggdes upp av paragrafer av text med tillhörande val för spelaren att välja mellan. 

Paragraferna kan liknas med en sida i en bok och kallas i spelutvecklingstermer för noder. 

Valen spelaren kunde välja mellan var då olika handlingar huvudkaraktären kunde utföra, 

vilka ledde till egna noder (paragrafer). Denna typ av spelmekanik är vanligt förekommande 

i dataspel inom rollspelsgenren, Dragon Age: Origins exempelvis, men också i dataspel med 

etiska inslag, såsom Schulzkes (2006) och Sicarts (2009) exempel Fallout 3 (Bethesda, 

2008). Ett förgrenat narrativ är en berättelse och spelvärld som tillåter spelaren att påverka. 

Alla val är däremot skrivna på förhand vilket endast skänker spelaren en begränsad frihet. 

Denna begränsade frihet kan dock vara nog för att tillåta moraliskt tänkande. 

Som Lee Sheldon (2004:302-307) är det vanligt att digitala spel använder förgrenade 

narrativ bara för att skapa mer interaktivitet och att sådana moment i spelet oftast är 

bortkopplade från gameplay. Såsom Sicart (2009) menar att etiken i digitala spel måste 

samverka genom hela spelet menar Sheldon att även narrativ och gameplay måste göra det. 

Enligt Sheldon används förgrenade narrativ nästan som en gimmick, som en lockvara för att 

göra digitala spel mer intressant och för att få spelare att vilja spela om spelet. Sheldons 

viktigaste punkt vid skapandet av alla typer av berättelser till digitala spel, inklusive 

förgrenade narrativ, är att göra det betydelsefullt och intressant. Berättelser i spel ska 

frammana imaginär immersion. Utmaningen med detta är att ett förgrenat narrativ i princip 

betyder flera berättelser i en och att alla dessa måste vara lika intressanta och betydelsefulla. 

Principen ”frihet” innebär också en utmaning i och med detta. Spelaren måste tillföras val 

som känns intressanta och betydelsefulla samtidigt som det är val som spelaren själv kan 

tänkas vilja göra. Spelet som skapades till detta arbete förenklade detta något genom att inte 

låta spelaren skapa sin egen karaktär. Genom att ha färdiga karaktärer i fiktionen som 

spelaren endast får kontrollera skapas en gräns för vilka handlingar karaktären kan utföra 

som spelaren kan förstå (se kapitel 4.2 nedan). 

Ett annat problem som uppstod vid utvecklingen av spelet var också vidden av berättelsen. 

Det finns inget krav på hur många grenar ett förgrenat narrativ ska bestå av. Som Sheldon 

(2004:303) påpekar använder många digitala spel endast ett val i slutet av spelet som leder 

till olika berättelseklimax. Men eftersom detta spel endast består av val i spelmekaniskt 

avseende var det tvunget att ha en del sådana för att göra en spelsession måttlig i form av tid. 

Resultatet blev ett dokument på dryga 8000 ord prosa där narrativets struktur bestod av 

drygt 60 textnoder. För att ge perspektiv kan det påpekas att spelaren under en spelomgång 

endast tar del av cirka 25 noder (beroende på spelarens val i spelet). Bortsett från att det är 

en utmaning att få dessa paragrafer av text att vara konsekventa i berättelsens gång och att 

https://unity3d.com/
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framställa val som spelare tycker är intressanta, var det också en utmaning att detta spel 

skulle bestå av två spelarkaraktärer, karaktär R och E. Med andra ord skulle den innehålla 

två sammanhörande berättelser. Målet var att de två berättelserna skulle vara lika långa och 

valmöjligheterna skulle vara lika många. Resultatet blev däremot en mycket enklare 

berättelse åt karaktär E, vilket var den andra berättelsen som skrevs. Alla betydelsefulla, för 

undersökningen, moraliska val gavs också till den första karaktären (karaktär R). Detta 

skapade en problematik då upplevelsen att spela som de två karaktärerna kunde skiljas åt på 

grund av detta. Under utvecklingstiden av spelet var det dock inte möjligt att åtgärda detta. 

Spelet skapades i två versioner där skillnaden var vilken av de två berättelserna spelarna fick 

spela igenom först, vilken som var den första karaktären. Syftet med detta var för att 

motverka ordningen på spelarkaraktärerna som en betydande faktor för hur spelare skulle 

agera i spelet, särskilt vid valet av vilken spelarkaraktär som fick stå som segrare. Detta var 

kopplat till Sicarts (2009) betoning på hur speldesign bjuder in till olika etiska handlingar 

samt undersökningen som gjordes av Ron Broeders med flera (2011) där det visades att det 

mest tillgängliga moraliska valet var det flest människor gjorde. I samband med detta spel 

kunde det exempelvis betyda att spelare väljer lönnmördaren som segrare i spelet för att han 

var den senaste karaktär de spelat, den senaste typen av moraliskt resonemang de tagit del 

av och förhållit sig till. 

4.2 Slutprodukten 

Resultatet av projektet blev textbaserat spel, en interaktiv bok med inslag av spelmekanik i 

form av placering av färdighetspoäng och val baserade på dessa. Tanken var att spelet skulle 

påminna om ett enkelt rollspel såsom de spelas med penna och papper. Spelet består av två 

berättelseark, ett för vardera karaktären. Dessa förmedlas till spelaren via text. Varje ”sida” 

med text ställer spelaren inför ett val. Spelmekaniken består av att spelaren får bestämma 

karaktärernas färdigheter och dessa färdigheter möjliggör de olika valen. 

4.2.1 Berättelsesynopsis 

Spelets narrativ behandlar två karaktärer; Raze och Edmund. Nedan följer en synopsis av 

båda karaktärernas enskilda berättelser samt det överliggande narrativet.  

Razes berättelse börjar med att ett meddelande har lämnats i hans gömma, ett nytt uppdrag. 

Raze är en lönnmördare och hans nya mål är att döda lord Beckett av Blackwall. Lord 

Beckett har varit på en resa och är på väg tillbaka till Blackwall. Raze ser detta som ett bra 

tillfälle att slå till och ger sig därför ut för att invänta lord Becketts karavan genom en 

skogsväg. Denna del i Razes berättelse kan gå till på tre vis. I det första scenariot håller han 

sig tillbaka och väntar men mister därmed också sin chans att slå till innan lord Beckett når 

sin hemstad. I det andra scenariot anfaller han någon gång lord Becketts karavan, antingen 

genom att direkt anfall eller från avstånd med ett armborst. I detta fall lyckas han döda den 

person som sitter i den beskyddade vagnen men inser efter dådet att det är fel person, att 

lord Beckett är en av soldaterna som skyddar vagnen. I det tredje scenariot övertalar han 

soldaterna att han är i behov av skydd och får följa karavanen till staden Blackwall. I alla tre 

av dessa fallen anländer lord Beckett till staden oskadd och Raze är tvungen att infiltrera 

slottet lord Beckett vistas i. Han lyckas med detta och finner lord Beckett i sin kammare 

tillsammans med sin hustru. Där ställs Raze inför valet att endast döda lord Beckett, sitt 

faktiska mål, eller att också döda hustrun. Oavsett vad han gör lyckas han med sitt uppdrag 

och tar till flykten. Hans flyktväg ut ur slottet går dock genom kammaren som tillhör lord 
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Becketts tioåriga son, Cole. Även här ställs Raze inför valet att låta detta vittne leva eller att 

döda barnet. Vad han än väljer att göra lyckas han fly från slottet oskadd, men med Edmund 

hack i häl. 

Edmund är lord Becketts oäkting, en son herren inte vill veta av men inte kan göra sig av 

med. Hans berättelse börjar med att han en kväll deltar i ett tärningsspel i stadens taverna, 

där han blir anklagad för fusk efter att han vunnit en stor mängd pengar. Edmund kan lösa 

detta på tre vis genom handling. Antingen tar han till knytnävarna, eller så smyger han åt sig 

sina vinster och flyr, eller så använder han smarta, kvicka ord för att starta ett bråk mellan 

alla spelarna och smyger sedan iväg under tumultet. Edmund kan också välja att inte agera, 

vilket leder till att han lämnar tavernan tomhänt. Edmund beger sig sedan till slottet 

Blackwall. Om han agerat tidigare återvänder han alltid med en bula på huvudet och 

beroende på hur händelsen innan utspelat sig med eller utan sina vunna pengar. När han når 

slottet finner han att några soldater medvetet försöker dryga ut klingan på Edmunds svärd. 

Han kan här välja att konfrontera soldaterna fysiskt, endast skrämma dem med ord eller låta 

dem vara. Oavsett vad spenderar han timmarna efteråt med att slipa sitt svärd. Sedan 

återvänder lord Beckett till slottet och meddelar att karavanen blivit anfallen på vägen dit. 

Utan att lord Beckett direkt frågat honom väljer Edmund en särskild vaktposition. Vad han 

än väljer är dock finner dock lönnmördaren Raze sin väg till lord Beckett. Inte förrän Raze 

lämnar slottet och börjat springa mot väggen ser Edmund honom, och han är den enda som 

lyckas följa Raze över muren. 

Edmund lyckas jaga ifatt Raze och de tvingas duellera med varandra. Beroende på ödets 

(spelarens) val vinner antingen Edmund eller Raze svärdsduellen. När Raze vinner kan han 

välja att antingen döda Edmund eller endast avväpna och skada honom för att sedan fly sin 

väg. Om Edmund står som segrare kan han också välja att antingen döda Raze själv eller 

endast slå honom medvetslösa för att överlämna honom till de andra soldaterna och lagens 

grymma hand. 

4.2.2 Reflektioner kring skrivandet 

The Blackwall Contract är ett textbaserat spel där hela berättelsen förmedlas i form av text 

medan det minimalistiska grafiska gränssnitt som finns med endast är till för att förmedla 

information till spelaren, samt för att enklare symbolisera de val spelaren kunde göra. I och 

med att detta spel är textbaserat innebar det även att sättet berättelsen förmedlas på är 

snarlikt det sätt skönlitteratur förmedlar sina. Att spelet är textbaserat samt dess 

spelmekanik påverkade hur berättelsen formgavs. Först och främst krävde spelmekaniken 

ett förgrenat narrativ, att spelaren kunde göra val i spelet som ledde till särskilda händelser. 

Berättelsen formgavs alltså efter detta. Den fiktiva världen skapades för att möjliggöra 

intressanta och underhållande val för spelaren, samtidigt som det fanns rum för att skapa val 

av moralisk karaktär. Att den fiktiva världen blev en medeltida sådan med riddare, herrar 

och lönnmördare var inte ett val gjort av särskilda skäl för undersökningens skull utan 

skedde helt på personlig preferens. Vad som sker i berättelsen skrevs däremot i förhållande 

till färdighetspoängen som spelaren får placera ut. Mer om det tas upp i kapitel 4.2.3 nedan. 

Språket berättelsetexten är skrivet på är likaså en personlig preferens som inte lades mycket 

tanke kring. Att språket håller en något mogen ton är dock för att passa berättelsen som 

förmedlas, för att den skall kännas seriös och förhoppningsvis intressant. 

Angående de etiska inslagen i spelet och valen spelarna kan göra finns också en del att säga 

om. Dels märktes det efter skrivandet att det fanns skillnader mellan Razes och Edmunds 
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berättelser. Det som skiljer dem åt, förutom händelserna, är till största grad moralen i de val 

karaktärerna, och därmed spelarna, kan göra. Eftersom det slutgiltiga valet i spelet, det 

moment som skulle framhäva etiskt spelande, var det viktigaste fanns det inget krav att de 

resterande valen i spelet skulle vara av moraliska slag. Då de skrevs var det viktigare att de 

var förankrade i spelets fiktion. Dessa val uppfyller inte kravet för etiskt spelande men de 

kan däremot skapa en etisk upplevelse. Spelaren ges inte full kontroll och sätter inte sig själv 

i fokus utan agerar utifrån en karaktär. Lönnmördaren Raze har exempelvis ett val mellan att 

döda endast sitt specifika mål, lord Beckett, eller både han och hans fru (Figur 1). Det detta 

skapar är ett moraliskt val inom en särskild kontext. Om spelaren exempelvis kunde göra 

valet att Raze vänder tillbaka för att han anser att mord är fel skulle det gå emot hans 

karaktär. Valen karaktären Edmund ställs inför följer samma princip. Edmunds karaktär är 

inte en mördare, han har aldrig tagit ett liv, och trots att han under spelets gång kan hamna i 

två slagsmål finns inte valet för honom att döda sin motståndare då det skulle gå emot hans 

karaktär. 

 

Figur 1. Karaktären Raze ställs inför valet att döda endast sitt mål eller också ett vittne. 

Detta skapar en kontext för spelaren att förhålla sig till och det ger karaktärerna ett djup; det 

skapar en gräns för hur spelarens val kan forma dem. Genom att de är karaktärer kan också 

spelare känna sig dragna till dem och på så vis förstärks det slutgiltiga valet genom att också 

hamna på det narrativa planet. Spänning skapas genom tre faktorer. Båda karaktärerna är 

spelarkaraktärer (Hur vinner man spelet?). Båda karaktärerna är aktörer i en berättelse 

(Vilken av dem gillar spelaren mest?). Och till sist genom den moraliska konflikten (Hur 

viktigt är det att fatta ett moraliskt korrekt beslut i denna situation?) 

Karaktären Raze ställs inför de mest betydande moraliska valen, vilket var viktigt för att 

etablera hans karaktär som en person med ”ond” moral. Ett antal gånger ställs han inför 

valet att ”döda” och att ”inte döda” vissa personer. Varför han ställs inför detta val är för att 

dessa personer ligger utanför hans uppdrag; hans enda egentliga mål är att döda lord 
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Beckett. Dödar han någon annan gör han det utanför sin, även om den anses vara omoralisk, 

plikt. Raze ställs exempelvis inför valet att döda ett barn eller inte genom berättartexten: 

“A pair of eyes filled with fear met Raze’s surveying gaze. The chamber belonged to a child, 

the lord’s son, perhaps. He seemed to be about ten years old, sitting on the side of his bed, 

shaking relentlessly. 

‘You’ve seen my face…’ Raze realized. 

Assassins were not recognized. They were moving shadows. Predators of the night. Never 

heard, never seen…” 

Det Raze dras mellan under dessa val är det omoraliska att ta ett liv han inte är betald att ta, 

ett barns liv i detta fall, och risken som skapas av att lämna levande vittnen, personer som 

har sett hans ansikte och kan känna igen honom. Att göra även dessa val till en form av 

dilemman var för att kräva mer från spelarens sida; för att spelet inte skulle väga det ena 

valet som mer ”rätt” än det andra. Dessa val kom att bli nyckelfrågor till undersökningen för 

att se hur spelaren upplever en sådan situation. 

Ett annat val, som kanske inte var direkt kopplat till undersökningen, är hur Raze kan 

behandla en tiggarkvinna han möter. Spelaren får valet att antingen ignorera kvinnan, 

skänka henne pengar, eller ge henne oäkta mynt (som saknar värde). Det som är intressant 

med denna spelsituation är att valet inte har några särskilda konsekvenser. Hur Raze 

hanterar tiggaren påverkar inte huruvida han kommer att lyckas med sitt uppdrag eller ej, 

vilket är intressant vid undersökningen för att höra hur spelaren resonerade vid detta val. 

Det enda val av stark moralisk betydelse karaktären Edmund får fatta är vad han gör med 

Raze om spelaren väljer att slutduellen ska sluta i hans favör. Vid det slutgiltiga valet är 

förhoppningen att spelaren ska spela etiskt, att hen ska göra valet fullständigt baserat på sitt 

egna moraliska tänkande. Först får spelaren välja vem av karaktärerna som vinner sin duell, 

Raze eller Edmund. Efter det valet kommer ett sista val, nämligen om den vinnande 

karaktären dödar den andre eller håller sig från att utdela det slutgiltiga slaget. Skillnaden 

mellan de två här är att Raze lämnar platsen, vilket leder till att Edmund överlever, medan 

Edmund endast får valet att slå Raze medvetslös istället för att själv döda honom, vilket leder 

till att Raze blir dömd av lagen – vilket förmodligen (det sägs inte explicit) leder till hans 

död. 

4.2.3 Spelmekaniken 

Karaktärernas färdigheter bestäms på följande vis: Spelaren får sätta ut poäng för att 

bestämma nivån på sin karaktärs tre olika attribut; Force, Skill och Wit (Figur 2). Dessa 

attribut används sedan som krav för att göra olika val i spelet. Force används när karaktären 

utför handlingar som kräver fysisk styrka. Skill används för handlingar som kräver 

smidighet. Det tredje attributet, wit, används för att utföra handlingar som kräver försiktigt 

men snabbt planerande samt sociala interaktioner med andra människor. Denna 

information ges till spelaren då hen får placera sina attributpoäng och hen får under det 

tillfället bestämma hur hen kan tänkas hantera berättelsens kommande situationer. 

Placeringen av attributpoäng sker också efter vardera karaktärens prolog (första sida med 

berättelsetext) vilket ger spelaren någonting att förhålla sig till. 
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Figur 2. Spelaren får placera sina attributpoäng. 

Vid varje sida i spelet har spelaren tre tärningar till sin hjälp. Varje tärning hör till ett 

attribut och de används för att addera poäng till karaktärens basattribut. Spelaren kan alltså 

göra sina val beroende på hur hen placerat sina baspoäng samt vilka resultat tärningarna 

ger. Förhoppningen med tärningarna och den slumpfaktor de tillför under skapandet av 

spelet var att de skulle skapa ovisshet och spänning. 

De olika valen spelaren kan fatta i spelet har konsekvenser och leder till olika 

berättelsetexter i spelet, olika noder (grenar) i det förgrenade narrativet. Eftersom de tre 

attributen används för olika typer av handlingar var det viktigt under skrivandet av 

berättelsen att spelaren ställdes inför val som förhöll sig till dessa. Ett exempel på en nod 

som använder sig av alla tre attribut är Razes första val (se Figur 3). Om Raze ska överfalla 

lord Becketts karavan är han tvungen att nå upp till tio poäng i både force och skill. Om han 

ska försöka skjuta sitt mål med sitt armborst krävs åtta poäng i skill. Och om han vill ställa 

sig på vägen för att möta lord Becketts karavan krävs sju poäng i wit. En viktig punkt var 

också att spelaren vid varje nod i berättelsen skulle kunna ta sig vidare, vilket gav kravet att 

varje nod också måste ha ett val utan attributskrav. I detta exempel är det valet att följa lord 

Becketts karavan från ett säkert avstånd. 

Som nämnt i kapitel 2 handlar förgrenade narrativ endast om en sorts illusion av frihet och 

oändlighet. Spelaren kan inte göra vilket val hen vill, oavsett attributpoäng, och alla val i 

spelet tar berättelsen framåt, närmare slutet. Spelaren kan aldrig återvända till ett avsnitt i 

berättelsen som hen redan upplevt. Valen är fasta. Alla de olika valen leder dock inte till 

individuella berättelseavsnitt utan vissa förgreningar kan i slutändan leda till en och samma 

nod. Denna återanvändning av noder i det förgrenade narrativet samt det faktum att 

berättelsen alltid går framåt är en följd av att spelaren alltid ställs inför ett val, och varje val 

måste föra spelaren till en ny sida. Genom dessa två metoder begränsas hela narrativet och 

gör det överhuvudtaget möjligt att skrivas. 
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Berättelsestrukturen för de två berättelsearken har illustrerats i Appendix A (för Raze) samt 

Appendix B (för Edmund). Rutorna i dessa illustrationer symboliserar berättelsens olika 

noder, de textstycken spelaren får läsa. Romberna symboliserar de val spelarna kan göra. 

Pilarna som går mellan noderna och romberna är färgkodade för att förmedla vilket attribut, 

om något, som behövs för att göra valet. Röda pilar står för val som kräver force, gröna för 

skill och ljusblå för wit. Övriga färgade pilar står för val som kräver två attribut: gul för force 

och skill, lila för force och wit samt mörkblå för skill och wit. De svarta pilarna från 

romberna är från val som inte kräver något attribut. Dessa berättelsestrukturer skapades 

efter att berättelsen hade skrivits för att förenkla programmeringen av spelet, vilka val som 

skulle leda till vilka noder och vilka attributskrav de skulle ha. 

 

Figur 3. Spelaren kan endast utföra handlingar om kraven för attributspoäng möts.  

4.2.4 Pilotstudie 

Undersökningen till detta arbete formades för att få indikationer på hur spelare kan tänkas 

hantera liknande spelsituationer. För att spelare ska kunna svara på frågor kring spelets etik 

och de val de fattade måste de först känna imaginär immersion. Spelaren måste bry sig om 

spelvärlden, fiktionen, om hen ska kunna bry sig om konsekvenserna hens val får. Frågorna 

spelarna sedan fick besvara behandlade de moraliska valen. Hur löd resonemanget bakom 

valen och var något val svårare att göra än de andra? 

Inför undersökningen gjordes först en pilotstudie för att säkerhetsställa denna artefakts 

utvärderingsbarhet. Resultaten visade att spelet i sig hade etiska inslag då testpersonens svar 

visade att hen gjorde vissa val baserade på sitt egna moraliska tänkande. Exempelvis gav hen 

tiggarkvinnan riktiga mynt för att det reflekterade en verklig livssituation och att inte ge 

pengar gav respondenten dåligt samvete. Pilotstudien visade däremot också att 

frågeformuläret till intervjun som skedde efter spelsessionen behövde förändringar i viss 

mån. 
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5 Utvärdering 

De två testgrupperna till undersökningen bestod av spelare med vana för att spela 

berättelsedrivna spel; tre män och en kvinna (hädanefter ”vana spelare”), samt spelare som 

inte hade för vana att spela berättelsedrivna spel; två män och en kvinna (hädanefter ”icke-

vana spelare”). Värt att poängtera är att de icke-vana spelarna alla tre hade för vana att spela 

digitala spel. Ingen av dem var alltså ovan att spela digitala spel överhuvudtaget. Samtliga 

testpersoner var mellan åldrarna 18-30 och de hade alla enskilda undersökningstillfällen. 

Vid testpersonernas ankomst förklarades undersökningens upplägg och deras anonymitet 

samt deras rätt att när som helst lämna undersökningen. Syftet med undersökningen hölls 

hemligt till slutet av varje session. Då endast två kvinnor deltog i denna undersökning 

kommer det tyvärr inte gå att genomföra någon genomgående analys av genusskillnader som 

är meningsfull. 

Undersökningarna började med att testpersonerna fick spela igenom en tilldelad version av 

spelet som skapats till arbetet. De som spelade version E (Karaktären Edmund är den första 

spelarkaraktären) var Van Man #1, Van Kvinna #1 och Icke-van Man #1. De som spelade 

version R (Karaktären Raze är den första spelarkaraktären) var Van Man #2, Van Man #3, 

Icke-van Man#2 och Icke-van Kvinna #1. Varje testperson fick spela igenom hela spelet och 

fick sedan delta i en intervju för att diskutera kring några frågor. Testpersonernas svar på 

samtliga frågor antecknades under diskussionerna. Efter intervjuerna erbjöds samtliga 

testpersoner en chokladbit som tack för deras deltagande. 

5.1 Presentation av undersökning 

Som det argumenterats för ovan (avsnitt 2.3) är upplevelsen av imaginär immersion ett krav 

för etiskt spelande. För att utvärdera om spelarna upplevt denna typ av immersion bads de 

att kort återberätta spelets berättelse. Samtliga spelare, i båda testgrupperna, kunde återge 

vad som hänt i spelet. Många gånger gick testpersonerna in i mer detalj än vad som söktes då 

de berättade hur deras berättelse utspelats. Exempelvis förklarade Icke-van Man #1 de två 

karaktärernas bakgrunder då han ställdes frågan. Det viktigaste att ta ut från dessa svar var 

dock att alla deltagare kände någon form av koppling till fiktionen och att de förstod bytet av 

spelarkaraktär i relation till den övergripande berättelsen. 
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5.1.1 Var något val svårare än de andra? 

 

Figur 4. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Var något val svårare än 
de andra?" 

Testpersonerna fick sedan säga om de upplevde att något val i spelet var svårare än de andra. 

Deras svar kategoriserades med avseende på deras resonemang; varför de ansåg att ett val 

var svårare (Figur 4). Av de sju sammanlagda testpersonerna var det tre stycken som tyckte 

att det svåraste valet var det på grund av dess moraliska implikation. Van Kvinna #1 svarade 

att det var svårt att välja om karaktären Raze skulle döda barnet; ”För jag försökte leva mig 

in i karaktären, men personligen var det lite svårt, just för att det hade med ett barn att 

göra”. Den andra majoriteten var kopplat till spelupplevelsen och vilka fiktiva konsekvenser 

ett val hade. Van Man #3 sade att han ”brukar tänka på konsekvenser, så det är svårt [att 

bestämma] om folk får överleva”. Det kan dock argumenteras för att dessa svar också bör 

anses vara baserade på moral då båda respondenterna, Van Man #3 och Icke-van Kvinna #1, 

talade om döda/icke-döda val som svåra, Van Man #3 om det i allmänhet och Icke-van 

Kvinna #1 om valet mellan Raze och Edmund i slutet av spelet. Skillnaden var den att de inte 

använde sig av moraliskt tänkande vid sina val utan snarare såg spelupplevelsen från ett mer 

utomstående perspektiv och gjorde sina val för att forma berättelsen så som de ville, inte 

nödvändigtvis för att de val de gjorde var de moraliskt rätta. 

Halva gruppen av de vana spelarna ansåg att det svåraste valet i spelet, enligt dem, var det på 

grund av dess moraliska implikationer. Bland denna grupp fanns också den ende 

testpersonen, Van Man #1, som ansåg att det svåraste valet i spelet var att distribuera 

attributpoängen för de två karaktärerna. 

Bland de icke-vana fanns ingen direkt majoritet bland svaren. I denna grupp fanns däremot 

den enda testperson, Icke-van Man #2, som svarade att inget val i spelet kändes svårare än 

de andra. 
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5.1.2 Ångrade du något val? 

 

Figur 5. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Ångrade du något val?" 

Som en följdfråga ställdes frågan: ”Ångrade du något val?”. Kategoriseringen skedde på 

samma sätt (Figur 5). Fyra av de sju respondenterna ångrade minst ett val de gjort i spelet. 

De två typerna av svar som gavs var att de ångrade hur de distribuerade sina attributpoäng 

och att de ångrade ett val av moraliska skäl. De kände sig elaka och ville göra om. 

De två respondenter som ångrade sin distribution av attributpoäng, Van Man #1 och Van 

Man #2, hörde båda till den vana testgruppen. Att de ångrade just detta val kan kopplas till 

deras senare svar angående de olika valen i spelet. Van Man #1 påpekade att det var ”lite 

jobbigt att inte kunna ingripa” och tyckte att det hade varit ”roligare att kunna interagera 

mer”. Van Man #2 påpekade samma sak vid ett val som karaktären Edmund då han 

”försökte få tillräckligt med poäng” med hjälp av tärningarna i spelet men inte lyckades. 

De två respondenter som ångrade ett val i spelet på grund av dess moraliska implikationer, 

Icke-van Man #1 och Icke-van Kvinna #1, tillhörde båda den icke-vana testgruppen. Icke-van 

Man #1 ångrade att han gav fejkmynt till tiggarkvinnan och yttrade under spelsessionen: ”Nu 

kände jag mig lite hemsk ju”. Icke-van Kvinna #1 upplevde en bug, ett fel i spelet, då hon 

valde att döda barnet som lönnmördaren. Hon bemöttes av en text som sade att han, 

lönnmördaren, inte dödade barnet trots allt och ångrade sig på grund av det. Hon ansåg att 

”spelet manipulerade en” och kände sig elak då hon försökt utföra en omoralisk handling 

som spelet inte verkade tillåta. 
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5.1.3 Hur hanterade du mötet med tiggarkvinnan? 

 

Figur 6. Diagram som visar vilka val respondenterna gjorde vid mötet med tiggarkvinnan. 

Efter de övergripande frågorna diskuterades de moraliska valen respondenterna gjort i 

spelet. Det första var scenen då karaktären Raze stötte på en tiggarkvinna och spelarna fick 

välja mellan att ge henne riktiga mynt, ge henne fejkmynt (pengar utan värde) eller att 

ignorera henne. Diagrammet ovan (Figur 6) visar hur respondenterna valde. Majoriteten, av 

båda grupperna, gav tiggaren riktiga mynt, medan en ur varje spelargrupp gav henne 

fejkmynt. Ingen respondent valde att ignorera tiggarkvinnan. 

 

Figur 7. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Hur hanterade du 
tiggarkvinnan?" 

Riktiga mynt
(3 vana, 2 icke-vana); 5

Fejkmynt
(1 van, 1 icke-van); 2

Ignorera; 0

Hur hanterade du mötet med tiggarkvinnan?

Riktiga mynt
(3 vana, 2 icke-vana)

Fejkmynt
(1 van, 1 icke-van)

Ignorera
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Svaren kategoriserades med avseende på vad respondenterna baserade sina val på, hur de 

resonerade vid beslutsfattandet. Resultatet blev tre typer av svar (se Figur 7). Tre 

respondenter gjorde sina val baserade på moral, för att göra en god gärning, trots att de 

spelade som den ”onda” karaktären. Tre respondenter gjorde sina val baserade på 

kopplingen de kände till berättelsen och karaktären de spelade. Två av dem levde sig in i 

karaktären och agerade såsom de tänkte att han skulle agera. Den tredje, Icke-van Kvinna 

#1, gjorde sitt val för att forma karaktären; ”Ifall jag ger henne pengar innebär det att han 

[Raze] är god inombords – Han dödar bara för att själv få pengar.” Delvis kan detta svar 

även kopplas till moral men valet gjordes huvudsakligen för att forma karaktären som god, 

inte för att spelaren själv skulle agera moraliskt korrekt. 

Bland de vana spelarna var det vanligare att de baserade detta val på moral. Van Kvinna #1 

sade: ”Min instinkt är att vara snäll”, och gav därför kvinnan riktiga mynt. Van Man #2 sade 

att han oftast spelar som en ”god” karaktär om valet ges men också att det kändes moraliskt 

bättre att ge tiggaren riktiga mynt även om det inte hade någon särskild effekt. Han tyckte 

också att det finns en tendens i digitala spel att ”om du är snäll är andra snäll mot dig”, vilket 

är mer kopplat till utmaningen i spelet. Van Man #3 gav svaret att han baserade sitt val helt 

på vilka konsekvenser det skulle få för honom i förhållande till spelets utmaning. På sätt och 

vis kan detta även ses som konsekvenser i berättelsen eftersom detta spel inte hade något 

förlustvillkor. Detta visste dock inte testpersonerna om. Van Man #3 gav tiggaren riktiga 

mynt ”eftersom man inte hade någon guldmätare, så man förlorar ingenting på det men det 

kan möjligtvis ge någonting positivt.” Han nämnde också att han behållit mynten om det 

funnits skrivna dåliga konsekvenser av att ge dem till tiggaren. 

Bland de icke-vana spelarna var det vanligare att spelarnas resonemang var 

fiktionsförankrat. Icke-van Kvinna #1 ville forma karaktären Raze med sina handlingar. 

Icke-van Man #1 levde sig in i karaktären och agerade utefter det. Han såg Raze som en 

”outlaw” och gav tiggaren fejkmynt. Han kommenterade även att han inte hade gjort så i 

verkligheten. Icke-van Man #2 agerade utefter sin egna moraliska kompass och gav tiggaren 

riktiga mynt då han ansåg att han skulle ha gjort så själv om han befann sig i den 

situationen. 
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5.1.4 Hur hanterade du mötet med lord Beckett och hans fru? 

 

Figur 8. Diagram som visar vilka val respondenterna gjorde vid mötet med lord Beckett och hans fru. 

Karaktären Raze hade i uppdrag att lönnmörda lord Beckett, men när han når fram till 

honom är hans hustru också i kammaren. Spelaren får vid detta tillfälle välja att endast döda 

lord Beckett eller döda dem båda. Ingen av respondenterna, varken vana eller icke-vana, 

valde att döda hustrun (se Figur 8). 

 

Figur 9. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Hur hanterade du mötet 
med lord Beckett och hans fru?" 

Likt föregående val utvärderades respondenternas svar med avseende på resonemanget 

bakom deras val (se Figur 9). Det vanligaste fallet vid detta val var fiktionsförankrade svar. 

Endast lord Beckett
(4 vana, 3 icke-vana); 7

Båda; 0

Hur hanterade du mötet med lord Beckett och 
hans fru?

Endast lord Beckett
(4 vana, 3 icke-vana)

Båda
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Värt att poängtera är en skillnad mellan detta val och avsnittet med tiggarkvinnan då 

paragrafen spelarna läst innan detta val förklarar karaktären Razes dilemma; varför 

karaktären ställs inför ett val. Å ena sidan står inte hustrun med i hans kontrakt; hans 

uppdrag är endast att döda lord Beckett. Å andra sidan är hustrun ett vittne och ett 

potentiellt hot för Razes framtid. Dessa två konsekvenser är vad Raze ställer emot varandra 

och det vanligaste svaret respondenterna gav var att de inte dödade hustrun just för att det 

inte stod med i kontraktet. 

De två respondenter som grundade sina val i moral, Van Man #1 och Van Kvinna #1, 

tillhörde de vana spelarna. De hade dock olika anledningar. Van Man #1 kände sympati för 

folket lord Beckett regerade över och svarade: ”Vi kör på att endast döda lorden så får hon 

[hustrun] ta över.” Detta kan liknas vid ett upplevelse- eller fiktionsförankrat svar men 

svaret har utvärderats som ett moraliskt grundat val då respondenten inte gjorde sitt val för 

att han ville att det fiktiva kungariket skulle ha det bra i en framtida spelupplevelse utan för 

att han ville göra en god gärning. Van Kvinna #1 var mer direkt då hon svarade: ”Instinktivt 

vill jag vara snäll och jag kände att jag inte behövde [döda hustrun]”. Hon påpekade också 

att hustrun, som kvinna, inte skulle utge ett så stort hot som karaktären Raze möjligtvis 

upplevde det, vilket gjorde det lättare att agera moraliskt. 

Den ende som baserade sitt svar på spelets utmaning, Icke-van Man #1, tillhörde de icke-

vana spelarna. Hans resonemang var att han kunde få ett mildare straff ifall han blev 

tillfångatagen senare i spelet för att han endast dödade lord Beckett; ”om man blev fångad 

kanske de förstod att det fanns en anledning bakom [att döda lord Beckett]”. De två andra 

respondenterna baserade sina svar på spelarkaraktärens resonemang till viss del (att det inte 

stod i kontraktet). Icke-van Man #1 nämnde likt Van Kvinna #1 att hustrun inte var hotfull 

och att även därför valde att inte döda henne. Icke-van Kvinna #1 svarade att hon ville forma 

karaktären Raze som en god karaktär, som hon ville vid mötet med tiggarkvinnan, och lät 

därför hustrun leva. 

5.1.5 Hur hanterade du mötet med barnet? 

 

Figur 10. Diagram som visar vilka val respondenterna gjorde vid mötet med det tioåriga barnet. 

Dödade
(2 vana, 1 icke-vana); 3

Dödade inte
(2 van, 2 icke-van); 4

Hur hanterade du mötet med barnet?

Dödade
(2 vana, 1 icke-vana)

Dödade inte
(2 van, 2 icke-van)
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Efter att Raze avslutat lord Becketts liv försöker han fly från slottet han befinner sig i och 

finner en flyktväg genom ett barns kammare. Barnet är lord Becketts son, Cole, och vid 

mötet får spelarna välja att ignorera eller döda barnet. Varför Raze skulle välja att döda 

barnet är av samma anledning som med hustrun. Cole är ett vittne och ett potentiellt hot. 

Diagrammet ovan (Figur 10) visar en sammanställning av svaren. Två av respondenterna, 

Van Kvinna #1 och Icke-van Man #1, ansåg att detta val var det svåraste att göra i spelet. En 

respondent, Icke-van Kvinna #1, ville ångra sitt val med barnet, och en annan, Van Man #2 

sade att han var ”[…] glad att jag inte dödade frun också”, då han skulle göra sitt val. Av de 

tre som valde att döda barnet tillhörde två av dem de vana spelarna. 

 

Figur 11. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Hur hanterade du mötet 
med barnet?" 

Överlag var det vanligast att respondenterna resonerade inom fiktionen, det vill säga att de 

baserade sina val på spelarkaraktärens resonemang (se Figur 11). Hustrun stod inte med i 

Razes kontrakt och hon bör därför inte dödas. 

Bland de vana spelarna var det vanligaste resonemanget fiktionsförankrat. De två 

respondenter som hade ett sådant resonemang, Van Man #1 och Van Kvinna #1, valde båda 

att döda barnet. Van Man #1 gjorde det för ”säkerhetsmarginal” då berättelsetexten sade att 

barnet sett Razes ansikte. Van Kvinna #1 kände att ”det var det realistiska att göra som den 

karaktären. Om jag dödar folk kan jag väl döda pojken för att skydda mig själv.” De andra 

vana spelarnas svar hörde till de andra grupperingarna. Van Man #2 lät barnet leva av 

moraliska skäl. Dock nämnde han att det till viss del också var för att barnet inte heller var 

en del av uppdraget: ”[…] nja, ta ihjäl en tioåring, det är kanske lite väl mycket”. Van Man #3 

lät barnet leva som säkerhetsmarginal. Han ansåg dels att barnet inte var ett stort hot samt 

att det kändes onödigt och att han förmodligen skulle spara mer tid på att inte döda honom. 

De icke-vana spelarna gav alla olika svar. Icke-van Kvinna #1 dödade barnet då det ”hade 

med hans yrke att göra”. Icke-van Man #1 lät barnet leva av samma anledning som han inte 

dödade hustrun, att det skulle ge ”ytterligare bevis att uppdraget endast var att döda lord 

Beckett”. Han påpekade också att ”man kanske skulle göra det [döda barnet]. Om storyn 
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fortsatte kanske man kom undan bättre”. Denna respondent visade sig också påverkad av de 

moraliska implikationerna scenen framställde då han yttrade: ”Jag kan ju inte döda en 

pojk…” under spelsessionen. Icke-van Man #2 lät barnet leva till största del för att det hade 

med ett barn att göra, för att det bara var ”en unge”, men också på grund av att det inte var 

hans uppdrag.  

5.1.6 Var det annorlunda att spela som Edmund? 

 

Figur 12. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Var det annorlunda att 
spela som Edmund?" 

Eftersom den andra spelarkaraktären i spelet, Edmund, inte ställdes inför de huvudsakliga 

moraliska valen i spelet krävdes inte en lika noggrann genomgång av spelarnas resonemang 

kring dem. Spelet självt satte också en begränsning genom att de flesta av Edmunds val var 

attributbaserade, vilket inte ger frihet till moraliskt tänkande. Det var däremot intressant för 

undersökningen att veta om spelarna upplevde någon skillnad att spela som Edmund, 

moraliskt sett, i jämförelse med Raze, eftersom Raze ändå var en karaktär som utförde 

omoraliska handlingar. Respondenternas svar sattes inom olika kategorier beroende på vad 

de tyckte var den tydligaste skillnaden (se Figur 12). De två vanligaste svaren var en skillnad i 

berättelsen, vilket fick dem att agera annorlunda, samt att de upplevde en skillnad i vilka 

typer av val som fanns tillgängliga. Endast en av respondenterna uttalade sig explicit om att 

det var en tydlig skillnad att spela som Edmund på det moraliska planet. 

Bland de vana spelarna var det vanligast att se valen som den största skillnaden. Van Man #1 

tyckte att Edmunds val var mer attributbaserade och märkte av att han inte hade samma val 

att döda. Van Kvinna #1 tyckte att valen var annorlunda jämfört med Raze för att de inte 

visade lika tydliga konsekvenser vid beslutsfattandet. Det ställdes en följdfråga om 

respondenterna tyckte att det var lättare eller svårare att spela som Edmund och där svarade 

dessa respondenter annorlunda. Van Man #1 tyckte att det var svårare på grund av 

attributkraven. Van Kvinna #1 tyckte tvärtemot att det var lättare att göra Edmunds val då 

hon inte behövde tänka lika mycket över sina val. Detta svar skulle kunna kopplas till 

avsaknaden av moraliska implikationer hos Edmunds val men kategoriseras inte inom den 
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kategorin då respondenten inte explicit sade att det var så. Van Man #2 sade däremot att det 

”rent moraliskt var lättare”. Han ansåg däremot att det problemmässigt var svårare på grund 

av attributkostnaderna. Van Man #3 tyckte att den största skillnaden mellan de två 

spelarkaraktärerna var deras berättelser och tonen texten satte. Han nämnde också att de två 

karaktärernas olika bakgrunder gjorde att han ”satte attribut för att matcha karaktärernas 

typ”. 

Ingen av respondenterna bland de icke-vana spelarna sade att det fanns en tydlig etisk 

skillnad i att spela som de två karaktärerna. Icke-van Man #1 märkte en skillnad i de val man 

kunde göra och vilka konsekvenser de hade. Han påpekade att de överlag handlade mer om 

att ”ta risk själv istället för att sätta andra i risk”. Icke-van Man #2 påpekade att det var 

skillnad i hur han kände en koppling till karaktären: ”Ja, jag vill inte vara honom”. Icke-van 

Kvinna #1 spelade annorlunda på grund av karaktärens bakgrundshistoria genom att välja 

andra val och att distribuera attributpoängen annorlunda. Hon lade mycket på Force-

attributet ”för det skulle passa hans personlighet. Han har mycket ilska inom sig”. 

5.1.7 Vilken karaktär lät du vinna konflikten? 

Tabell 1 En sammanställning av vilken version av spelet respondenterna spelade och vilken 

karaktär de lät vinna konflikten. 

 

Efter att spelarna tagit sig igenom vardera spelarkaraktärens delberättelser nådde de det 

sista kapitlet. Edmund jagar ifatt Raze efter att lord Beckett blivit mördad och de kämpar 

mot varandra i en duell. Det är då upp till spelarna att välja vem av karaktärerna som vinner 

denna duell. Tabellen ovan (Tabell 1) visar en sammanställning av respondenternas svar. En 

stor majoritet, sex av sju, valde att Raze skulle vinna duellen. Den ende respondent som 

valde att Edmund skulle vinna hörde till de vana spelarna. Samtliga respondenter som 

spelade versionen där Edmund var den första karaktären lät Raze vinna konflikten. Fyra av 

respondenterna valde att den andra spelarkaraktär de fick spela som skulle vinna konflikten. 

Tre valde den första karaktären. 

Respondent Spelversion/Första karaktär Vinnande karaktär 

Van Man #1 Edmund Raze 

Van Man #2 Raze Raze 

Van Man #3 Raze Edmund 

Van Kvinna #1 Edmund Raze 

Icke-van Man #1 Edmund Raze 

Icke-van Man #2 Raze Raze 

Icke-van Kvinna #1 Raze Raze 
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Figur 13. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Vilken karaktär lät du 
vinna konflikten?" 

Respondenternas svar har här kategoriserats på samma vis som svaren angående de 

moraliska valen; baserat på anledningarna bakom valen (se Figur 13). Fem av de sju 

respondenternas svar kategoriserades som fiktionsförankrade. Det fanns däremot olika 

sorters anledningar till deras val. Fem respondenter baserade sina val på kopplingen till, hur 

de identifierade sig med och sympatin de kände för karaktärerna. Den sjätte respondent som 

baserat sitt val på hur hen upplevde berättelsen valde karaktär baserat på vad hon tyckte var 

mest ”logiskt”. En ensam gjorde inte ett medvetet val utan lät slumpen avgöra vem av 

karaktärerna som skulle vinna. Intressant var att ingen av respondenterna gjorde valet av 

karaktär baserat på vad de tyckte var moraliskt rätt. 

Till de vana spelarna hörde den respondent som lät berättelsens utformning av karaktärerna 

bestämma vem som skulle vinna. Respondenten i fråga, Van Man #1, påpekade även att det 

var baserat på vilka attribut han hade givit de två karaktärerna. Två av de andra tre 

respondenterna valde Raze som vinnande karaktär för att de var mer engagerade med 

honom och hans berättelse. Van Kvinna #1 sade att hon var mer engagerad med den 

karaktären ”då jag tänkte mer på hans val, ville helst att han skulle vinna”. Den tredje 

respondenten, Van Man #3, inom samma svarskategori lät Edmund vinna duellen för att 

”han hade en mer ingående bakgrund. Man kunde relatera till honom”. 

Bland de icke-vana var majoriteten liknande svar. Icke-van Man #1 sade till exempel att han 

”hellre spelat den karaktären”. Att hans anledning var denna kan förklaras med att spelarna 

under spelsessionen inte visste att detta var slutet på spelet. Icke-van Man #2 var den ende 

respondent som inte självmant valde vilken karaktär som skulle vinna duellen. Istället slog 

han tärning och lät den avgöra vem han skulle välja. Det frågades inte varför han inte kunde 

välja under intervjun men samma respondent svarade att detta val, om något, var det 

svåraste i spelet. 
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5.1.8 Dödade du den andra karaktären? 

 

Figur 14. Diagram som visar hur många av respondenterna som valde att döda den förlorande 
spelarkaraktären. 

Efter att spelarna valt vilken karaktär som skulle vinna duellen fick de också välja ifall den 

vinnande karaktären skulle döda den andre eller inte. Detta val skapades till spelet för att 

undersöka hur spelarna upplever att döda en spelarkaraktär och om de gör sitt val baserat på 

det; att de en gång spelat som karaktären. Endast en respondent valde att döda den andra 

karaktären och hen tillhörde de vana spelarna (se Figur 14). 

 

Figur 15. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Dödade du den andra 
karaktären?" 
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Likt andra svar kategoriserades dessa med avseende på respondenternas huvudsakliga 

resonemang bakom sina val (se Figur 15). Intressant nog var det endast en respondent som 

lät den förlorande karaktären leva för att det var en spelarkaraktär. Det vanligaste (svaret 

från fyra respondenter) resonemang respondenterna hade var baserat på deras koppling och 

identifikation till karaktärerna (liksom valet om vem som skulle vinna). En respondent 

gjorde sitt val för att skapa en intressant fortsatt berättelse. Den siste respondenten valde 

den handling som innebar en eventuellt enklare fortsättning för den vinnande karaktären. 

De vana spelarna gav alla olika svar. Van Man #1 lät den förlorande karaktären leva: ”Det 

kan bli intressant om han någonsin lyckas ta sig upp på benen igen”. Van Man #2 lät också 

den andra karaktären leva då det ”kändes onödigt [att döda] och samtidigt var det en 

karaktär jag spelat”. Van Man #3 tänkte strategiskt och lät den förlorande karaktären leva 

för att försöka ”få ut information innan man dödar honom [Raze]”. Hans mål var alltså att 

döda den andra karaktären efteråt. Van Kvinna #1 valde att döda den förlorande karaktären 

och sade att det kanske varit annorlunda om han ”porträtterats som mer omtänksam” 

eftersom hon inte sympatiserade med honom. 

Bland de icke-vana spelarna var det vanligast att få fiktionsförankrade svar. Icke-van Man #1 

valde att Raze skulle vinna duellen men kände sympati för den andra karaktären, Edmund. 

Han ansåg inte att Edmund förtjänade att dö: ”Jag respekterade hans mod”. Icke-van Man 

#2 gjorde samma val och visade liknande sympati för Edmund samtidigt som han nämnde 

att det inte heller var en del av hans uppdrag. Den siste respondenten i denna grupp, Icke-

van Kvinna #1, gjorde samma val som de andra respondenterna men hade en annan 

anledning. Hon lät Edmund leva för att hon ville att han skulle fortsätta, ”att det skulle 

komma mer efteråt”. 

5.1.9 Är du van vid virtuella våldshandlingar/mord? 

 

Figur 16. Diagram som visar kategoriseringen av respondenternas svar vid frågan: "Är du van vid virtuella 
våldshandlingar och/eller mord?" 
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Den avslutande frågan var till för att kunna diskutera kring testpersonernas generella syn på 

virtuella våldshandlingar/omoraliska handlingar och hur de brukar förhålla sig till dem. 

Samtliga respondenter ansåg sig själva som vana vid att utföra våldshandlingar i digitala 

spel. Definitionen av våldshandlingar var i detta fall ospecificerad. På en följdfråga svarade 

tre respondenter att de helst undviker virtuella våldshandlingar och spel där nöjet finns i att 

utföra dem (se Figur 16). Tre andra respondenter sade att de har för vana att forma sina 

spelarkaraktärer som ”goda” om det är möjligt. En respondent påpekade att det var svårt för 

hen att välja ifall karaktärer skulle få leva eller dö i spel beroende på berättelsen, hur hen 

känner för karaktärerna. 

Av de fyra vana spelarna svarade två respondenter att de har för vana att försöka forma sina 

spelarkaraktärer som goda om spelet tillåter det. De hade dock individuella anledningar till 

det. Van Man #1 formar sina karaktärer som goda för att det är mer likt honom själv. Han är 

”mest bekväm med att vara god”. Van Man #2 försöker vara god i spel för att det innebär en 

lättare utmaning; ”Det är mycket lättare att spela då, för karaktärerna i spelet tycker om dig”. 

Men han påpekar också att han inte spelar som ond då han i sådana tillfällen känner att det 

inte är så han skulle agera i de fiktiva situationerna. Van Man #3 svarade att han inte har 

några problem med att utföra virtuella mord om han har det som mål i spelet men att det 

däremot ”kan vara jobbigt att när man får välja att döda en viktigare karaktär […] men det 

beror på hur man känner dem, hur nära man är dem och hur långt in i spelet man är”. Van 

Kvinna #1 sade att hon drar sig från att vara våldsam och att hennes ställning till att döda en 

karaktär beror på hur den karaktären framställs. Om det exempelvis inte visas några goda 

sidor hos karaktären så funderar hon inte så mycket över saken: ”Men annars kan jag ta mig 

en tankestund.”  

För de icke-vana spelarna var det vanligare att de helst undviker virtuellt våld i spel. Icke-

van Man #1 sade att han endast spelar våldsamma spel om det är i strategiskt- eller tävlings-

syfte. Han finner annars inget nöje i spel som ”handlar om att brutalt döda folk”. Icke-van #2 

svarar på ett liknande vis att han också vanligen utför våldshandlingar i spel men i annat 

syfte än för själva våldet och om valet finns i spel väljer han snarare att ”smyga” än att döda. 

Icke-van Kvinna #1 svarade likt majoriteten av de vana spelarna att hon vill spela som goda 

karaktärer i spel och att hon inte spelar spel som ”på något vis hyllar våld”, utan endast spel 

som har ”rättfärdigat våld”. 

5.2 Analys 

Vid efterfrågan kunde alla respondenter återge berättelsen i spelet de just spelat, vilket tyder 

på att samtliga deltagare upplevde imaginär immersion till någon grad. Imaginär immersion 

har definierats som när spelare blir en del av fiktionen och börjar känna för eller identifiera 

sig med karaktärerna i spelet (se kapitel 1.1). Detta visas mer tydligt av de svar 

respondenterna gav då de diskuterade de val de gjort i spelet. Vid varje moraliskt val i spelet 

fanns en tendens att spelarna agerat på grund av vad som sagts i berättelsen eller för att 

forma berättelsen så som de själva ville. Det var inte lika vanligt att uttala sig om moral då 

testpersonerna förklarade sina resonemang bakom valen. Exempelvis var det vanligaste 

svaret att spelarna låtit lord Becketts hustru och/eller barnet leva på grund av att det inte 

stod i lönnmördarens kontrakt, vilket sades explicit av narrativet. Det var alltså inte vanligt 

för testpersonerna att säga att de inte utförde handlingarna för att de var omoraliska eller 

vice versa. 
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Det förekom flest svar inom moral-kategorin bland de vana spelarna då de reflekterade över 

sina val. Att deras svar kategoriserats inom denna kategori innebär att de under 

beslutsfattandet utövat moraliskt tänkande, med andra ord etiskt spelande (Sicart, 2013). 

Detta resultat visar alltså, åtminstone, en indikation på att Sicarts (2009) teorier kring 

spelarrepertoarer stämmer. Det finns en större sannolikhet att berättelsedrivna digitala spel 

har etiska inslag. Resultaten från denna undersökning visar en tendens att spelare som har 

för vana att spela sådana spel oftare baserar val i digitala spel på sin egen moraliska kompass 

än spelare som inte spelar denna typ av spel lika ofta eller inte alls. 

Ett annat resultat som pekar på detta är svaren från frågan om vilket val respondenterna 

ångrade, om något. Bland de vana spelarna var det ingen som ångrade ett val på grund av 

moraliska implikationer, vilket var fallet för två av tre av de icke-vana spelarna. Att de vana 

spelarna gjort sina val i spelet av moraliska skäl men inte ångrat något val av moraliska skäl 

indikerar att deras val varit medvetna. Det visar att de vana spelarna varit mer medvetna om 

spelets etiska sida under själva spelandet och under beslutsfattandet, medan de icke-vana 

spelarna istället slagits av de moraliska implikationerna efter att de gjort sina val. 

Både Sicarts (2013) och Schulzke (2006) påpekar vikten av spelets neutralitet för att ett 

spelmoment verkligen ska anses som etiskt. Målet med att ha två spelarkaraktärer var att 

uppnå ett sådant spelmoment, ett spelmoment som bjuder in till etiskt spelande. Zagal 

(2009) identifierade ett liknande spelmoment i Fire Emblem: Radiant Dawn (Intelligent 

Systems, 2007) där en grupp tidigare spelarkaraktärer på en nivå blir spelarens fiender. 

Genom att de porträtteras som fiender blir dock målet i spelet att besegra dem, vilket kan 

motverka etiskt spelande. Viktigt vid valet av vinnande spelarkaraktär var att spelet självt 

inte uttalade sig om vad som var rätt eller fel, bra eller dåligt. Dock lyckades inte spelet med 

sitt mål. Vid utvärderingen av respondenternas svar fanns ingenting som tydde på att någon 

av dem utövat moraliskt tänkande vid beslutsfattandet. Det fanns istället en tendens inom 

båda spelargrupperna att basera sitt val på hur de tyckte om de två spelarkaraktärerna. 

Undersökningen av Ron Broeders m.fl. (2011) visade att utomstående, subtila faktorer kan 

påverka hur människor agerar vid moraliska dilemman. Tanken med valet av vinnande 

spelarkaraktär var att skapa en spänning mellan spelarens känslor för de olika karaktärerna 

samt det moraliska i situationen; är det okej att låta den onda karaktären vinna? De två 

versionerna av spelet, att skifta första spelarkaraktär, var till för att se om det ändrade hur 

spelarna kände för karaktärerna. Resultaten från denna undersökning visade att det inte 

hade någon betydelse för detta spel, där berättelsen verkade väga mycket tyngre både vid 

detta val och för spelarnas identifikation med de två karaktärerna. Det var lika vanligt för 

respondenterna att välja sin första spelarkaraktär som sin andra. Tydligt var att de flesta 

kände en annan sorts koppling till karaktären Raze då sex av de sju respondenterna valde 

honom som vinnare. Ingen av spelarna kände alltså att det var svårt att agera som eller 

identifieras sig med en ond karaktär. Detta kan kopplas vidare till att endast en respondent, 

en van spelare, uttalade sig om att det var annorlunda att spela som Edmund på det 

moraliska planet. Det var istället vanligare för samtliga respondenter att påpeka att det var 

en annorlunda ton i Edmunds berättelse samt att han hade andra valmöjligheter. Detta 

ansågs varken göra spelet eller beslutsfattandet lättare eller svårare. 

Detta är de enkla svar som kan dras av resultaten undersökningen gett i form av 

kategoriseringen som gjorts med respondenternas svar. Dessa resultat visar att det finns en 

tendens hos dessa vana spelare att utöva etiskt spelande oftare än de icke-vana spelarna, 
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samt att de vana spelarna är mer moraliskt medvetna då de fattar sina beslut i spelet medan 

de icke-vana spelarna möter de moraliska implikationerna efter sina val. De icke-vana 

spelarna ignorerar alltså inte sina vals etiska betydelse, utan lägger endast mindre vikt vid 

det under själva spelandet. Det finns dock många implikationer att diskutera om man går 

djupare i hur respondenterna besvarat undersökningens frågor. 

Majoriteten av respondenterna gav svar som kategoriserades som fiktionsförankrade, men 

som sammanställningen visar var det ytterst få som inte gjorde de moraliskt goda valen. 

Ingen spelare beslutade sig för att döda lord Becketts hustru. Endast två av sju respondenter 

valde att döda det tioåriga barnet, Cole. Och en ensam respondent valde att döda den 

förlorande spelarkaraktären. Bland dessa respondenter fanns det alltså en tydlig tendens att 

agera som moraliskt god även om spelarna själva inte sade att det var deras skäl och att de 

använde fiktionens uttalade resonemang som grund för det. 

Detta kan vidare kopplas till samtliga respondenters förhållandesätt till valet mellan att 

”döda” och ”icke döda”. Det fanns en tendens bland de icke-vana spelarna att helst undvika 

våldshandlingar i spel överhuvudtaget, om dessa våldshandlingar hade betydelse i den 

fiktiva världen. Att de till exempel skjuter ihjäl varandra i tävlingsinriktade spel som Counter 

Strike: Global Offensive (Valve Corporations, 2012) ansåg de inte ha samma effekt. Som en 

respondent sade skulle det lika gärna kunna vara kuber som representerade karaktärer i den 

virtuella världen. Att det är just terrorister och poliser har inte sådan betydelse. Bland de 

vana spelarna var det vanligare att de agerade som formgivare av sina karaktärer, att de gör 

moraliskt goda val i spelen för att forma sin spelarkaraktär som god. Men även här berodde 

det på vilken typ av spel de spelade och vilka karaktärer det hade att göra med. Dessa svar 

stämmer bra överens med Sicarts (2009) syn på vad som krävs för att skapa ett etiskt spel. 

Både spelets system och regler – spelmekaniken – och spelets berättelse måste agera på 

samma etiska plan, bjuda in till samma spelbeteende. 

Skillnaden mellan spelare och deras egna sätt att spela på problematiserar dock dessa annars 

enkla krav. Att spelet bjuder in till ett särskilt beteende hos spelaren betyder inte att hen 

kommer att agera så. Som resultaten ovan visar spelade varje respondent igenom spelet på 

ett eget, unikt vis, vilket gör att kategoriseringen av svaren blir svårtolkade och ibland 

tvetydiga. 

För att exemplifiera: Två av de fyra vana spelarna sade att de ångrade hur de placerat sina 

attributpoäng efter att de spelat igenom spelet. I presentationen av resultaten 

kategoriserades dessa svar som utmaningsbaserade. Det vill säga att de ångrade ett val i 

spelet som påverkade hur de kunde agera i spelet, vilken kontroll de hade. Attributen i spelet 

bestämmer vilka val spelaren kan göra och är tänkbart samma egenskap som att kunna 

bromsa i ett racing-spel som Mario Kart 8 (Nintendo, 2014). Det är en spelmekanik. Frågan 

är dock varför respondenterna ångrade detta. En av de två respondenterna, Van Man #1, 

kunde inte ingripa i de problem Edmund ställdes inför på grund av attributen. Han 

påpekade att han ville ingripa och sade i reflektion att det hade varit roligare att kunna 

interagera mer. Detta svar är tvådelat. Ville respondenten ingripa för att han kände sympati 

för karaktären, för att han ville påverka berättelsen på ett visst sätt? Eller ville han ingripa 

endast för att det skulle upphöja spelupplevelsen eller för att det hade kunnat förenkla den 

potentiella utmaningen? 

De svar som kategoriserats som utmaningsbaserade faller alla offer för samma problem. 

Detta spel har ingen särskild utmaning. Det finns inget förlustvillkor. Det spelas alltid från 
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början till slut. Spelarna visste dock inte om detta under sin spelsession vilket tydligt visas i 

svaren från Van Man #3 som genom hela spelsessionen baserade sina val på vilka 

konsekvenser de skulle få. Vid mötet med tiggarkvinnan gav han henne pengar för att spelet 

inte visade någon guldmätare, för att han inte förlorade någonting på det men 

förhoppningsvis skulle få ut någonting bra av att utföra en god handling. På samma vis valde 

han att Edmund skulle vinna konflikten men lät den andra karaktären, Raze, leva då han 

tänkte att han kunde få ut information från honom innan han dödades. Man kan säga att 

Van Man #3 ville agera så effektivt som möjligt, göra sina förutsättningar så bra som möjligt 

vid varje enskilt val. Frågan är dock vad ”bra förutsättningar” innebär i ett sådant spel. Det 

beror helt på vad spelaren identifierar för mål. På det fiktiva planet är information från 

lönnmördaren bra att få ut, men spelmekaniskt skulle det inte förändra någonting. Spelaren 

skulle inte få någon belöning förutom att hen tas till det fiktiva världstillstånd hen strävar 

efter. Så, på sätt och vis är denna sorts resonemang i denna typ av spel starkt kopplat till 

berättelseförloppet och imaginär immersion. 

Sicart (2013) klassar båda dessa två viljor som samma typ av spelande, nämligen 

instrumentellt spelande. Instrumentellt spelande är då spelare utövar strategiskt tänkande 

för att uppnå ett särskilt tillstånd i spelvärlden, vilket kan ske både på ett spelmekaniskt och 

fiktivt plan. En spelare kan vilja klara ett särskilt uppdrag (spelmekaniskt) eller vilja påverka 

berättelsen på ett visst sätt (fiktivt). Endast i förhållande till motpolen, etiskt spelande, anser 

jag att denna klassificering fungerar – om målet är att undersöka om spelare utövar etiskt 

spelande och därmed moraliskt tänkande vid ett särskilt spelmoment – för den visar inte hur 

spelare faktiskt resonerat och upplevt det undersökta etiska inslaget. 

Inom kategorin ”fiktionsförankrat” finns samma komplexitet. En intressant händelse var då 

Icke-van Kvinna #1 vid mötet med barnet som lönnmördarkaraktären valde att döda 

tioåringen men på grund av ett fel i spelet kom till en text som sade att barnet inte dödats. 

Efter spelsessionen påpekade respondenten att hon kände sig manipulerad av spelet. Genom 

imaginär immersion, genom att hon identifierat sig med sin spelarkaraktär som en karaktär 

kapabel till omoraliska handlingar, ville hon agera som karaktären. I det tillfället upplevde 

hon alltså att spelet och spelarkaraktären ville att man skulle döda barnet, vilket var det 

beslut hon fattade. När hon sedan kom till en text som sade att lönnmördaren inte dödade 

barnet kände hon sig ”hemsk”, eftersom hon tydligen försökt utföra en handling som till och 

med spelet ansåg vara omoraliskt. Enligt Sicart är detta oetiskt från spelets sida eftersom det 

utvärderar spelarens handlingar. Det hamnar i bakgrunden som någonting oviktigt och 

trivialt eftersom spelaren endast agerar utifrån vad spelet säger är rätt eller fel. Vill hen vara 

en god karaktär väljer hen de val spelet anser vara moraliskt goda och vice versa. I detta fall 

var denna upplevelse av att spelet utvärderade Icke-van Kvinna #1:s beslut däremot en etisk 

upplevelse eftersom utvärderingen var subtil och skedde inom spelets system.  

När det kom till att forma sina karaktärer fanns en skillnad mellan de vana och icke-vana 

spelarna att identifiera. De vana spelarna använde en form av ”jag-identifikation” med 

karaktärerna som saknades hos de icke-vana. Van Kvinna #1 sade att hon ”instinktivt är 

snäll” då hon spelar och formar sina spelarkaraktärer utefter det, med andra ord vilken 

spelarkaraktär hon än får spela som. Denna tendens fanns inte hos de icke-vana spelarna där 

kopplingen var mer specifik. Exempelvis svarade Icke-van Kvinna #1 att hon ville att Raze 

skulle vara god och att hon därför gav mynt till tiggarkvinnan. Båda dessa är former av 

imaginär immersion, känslan av att bry sig om och vara en del av en fiktiv värld. Antagligen 

finns ingen korrekt gradering av dessa två fall utan det som går att se är att det finns skilda 
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former av den sortens immersion. Som Sicart (2009) säger lär vi oss som spelare att forma 

vår spelupplevelse, och min uppfattning är att detta är subjektivt, att olika spelare kan vilja 

uppnå olika spelupplevelser, även om de har en lika bred spelarrepertoar. 

Slutligen vill jag exemplifiera komplexiteten hos spelarnas beteenden genom en djupare 

analys av valet mellan vinnande karaktär. Vanligast baserade samtliga respondenter sina val 

på vad de tyckte om de två karaktärerna. Också här fanns två olika resonemang, vad som fått 

spelarna att känna olika inför de två spelarkaraktärerna. En del lade fokus på vilken typ av 

val de fått göra som karaktärerna. Några valde att Raze skulle vinna konflikten då de varit 

mer engagerade i hans val eftersom de var mer av det moraliska slaget. Det andra 

resonemanget kom från hur de upplevde berättelsen och karaktärerna där, istället för hur de 

fått spela som dem. Van Man #3 ansåg till exempel att Edmund var en mycket mer 

intressant karaktär än Raze och gjorde sitt val utefter det. I Sicarts termer utövade alla dessa 

respondenter instrumentellt spelande men det är intressant att se hur skilda de faktiskt är. 

Den första typen av resonemang är mer grundad i spelupplevelsen än den andra. De 

respondenterna valde vinnande karaktär baserat på vad de fått göra som karaktärerna i 

spelet, vilken typ av interaktivitet och engagemang som krävts av dem. De andra 

respondenterna lade inte lika mycket vikt vid vad de själva fått interagera med, och hur, utan 

fokuserade istället på det redan skrivna narrativet och hur de förhöll sig till det. 

5.3 Slutsatser 

Denna analys visar att denna typ av kategorisering av respondenters svar kan användas för 

att se spelares huvudsakliga resonemang bakom sina val i digitala spel och hur de ser på 

spelupplevelsen, samt för att kunna jämföra dessa resultat med andra grupper av spelare. 

Det är däremot svårare att dra en slutsats inom detta ämne. Resultaten indikerar skillnader 

mellan spelare som vanligtvis spelar berättelsedrivna spel och spelare som inte har för vana 

att göra det i förhållande till vilka beslut de fattar vid moraliska val i digitala spel. Spelare 

med bred etisk spelarrepertoar utövar oftare moraliskt tänkande och är överlag mer 

moraliskt medvetna under själva spelandet. Men hur dessa spelare, både vana och icke-vana, 

fattar sina beslut i spel med etiska inslag och varför är mycket mer komplext, vilket gör det 

svårt att placera spelare i enkla typer av spelare; exempelvis ”etiska spelare” och ”oetiska 

spelare”. Denna undersökning använde sig av alldeles för få respondenter och en alldeles för 

enkel kategorisering av deras svar för att besvara en sådan fråga. Analysen ovan har visat att 

det finns många fler faktorer som påverkar spelarnas val än vad som tagits hänsyn till vid 

utvärderingen av respondenternas svar. Majoriteten av respondenterna använde sig av 

berättelsens uttalade resonemang då de ställdes inför de moraliska valen i detta spel men 

majoriteten använde också fiktiva resonemang för att utföra de moraliskt goda valen. En 

enskild analys av sådana svar är av vikt för att förstå hur spelare faktiskt tänker under 

speltillfället och vilka faktorer som påverkar deras beslut, medvetna som omedvetna. Det 

denna undersökning kommit fram till är att det inte enkelt går att se hur spelare hanterar 

moraliska val i digitala spel och att en sådan undersökning bör vara mer fokuserad på 

enskilda faktorer, exempelvis förhållandet mellan berättelse, identifikation med 

spelarkaraktärer och spelares moraliska tänkande, då det visats att spels berättelse och 

spelarnas imaginära immersion har stor betydelse vid etiska inslag i digitala spel. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete har argumenterat för en koppling mellan det krav av engagemang, i form av 

interaktivitet, digitala spel har och känslan av immersion det skapar i förhållande till etiska 

inslag i sådana spel. Immersion har delats i tre olika former; utmaningsbaserad immersion, 

imaginär immersion och sinnesimmersion, och en koppling har setts mellan dessa tre och 

Sicarts (2013) två typer av spelande; instrumentellt och etiskt. Känslan av imaginär 

immersion, känslan av att känna en koppling till eller identifiera sig med den fiktiva värld ett 

digitalt spel porträtterar, har identifierats som ett krav för att spelare ska kunna utöva etiskt 

spelande, och därmed moraliskt tänkande under spelandet. Den forskning som gjorts inom 

ämnet digitala spels etik, har inte kommit fram till en gemensam slutsats med avseende på 

hur digitala spel faktiskt påverkar sina spelare, trots mängder av undersökningar, många 

gånger fokuserade på vad omoraliska handlingar och våld i digitala spel har för effekt 

(Konijn, m.fl., 2007). Det finns heller ingen gemensam bild av hur etiska inslag i digitala spel 

påverkar spelupplevelsen. Sicart (2009) och Schulzke (2006) argumenterar för olika sätt att 

se på det hela men de för fram en gemensam argumentation att vissa digitala spel skulle 

kunna klassas som etiska och att dessa kan lära och utveckla moraliskt tänkande hos spelare 

genom att göra det till en del av spelupplevelsen. Gotterbarn (2010) efterfrågar sådana spel, 

spel som lär ut etiskt tänkande, och lägger mycket av ansvaret hos spelutvecklarna. 

Sicarts (2009 & 2013) teorier har varit grundpelare för detta arbete, som söker att 

komplettera dessa teorier genom att undersöka ämnet från ett annat perspektiv. Både Sicart 

och Schulzke diskuterar etik i digitala spel genom att analysera spelens utformning, design 

och spelupplevelsen de söker att ge. Detta arbete gjordes för att bidra till detta 

forskningsområde utifrån ett spelarperspektiv genom att applicera de teorier Sicart och 

andra framför i en faktisk spelupplevelse. Hur upplevs etiska inslag i dataspel av sina 

mottagare och finns det en skillnad i denna uppfattning med avseende på spelarnas 

spelvana? 

För att besvara denna fråga skapades ett digitalt spel utefter Sicarts krav på etiska spel (se 

kapitel 4). Spelet är till största del textbaserat och låter spelare fatta en mängd olika 

moraliska val under spelets gång. Spelet har också två spelarkaraktärer, en lönnmördare och 

en soldat, med skilda berättelser och spelavsnitt. Under en spelomgång för spelaren ta del av 

båda karaktärernas avsnitt och får vid slutet av spelet välja vilken av dessa spelarkaraktärer 

som ska vinna berättelsens konflikt. 

Den valda undersökningsmetoden för detta arbete var att låta två grupper av spelare få spela 

igenom detta spel och sedan besvara några frågor i form av en semistrukturerad intervju där 

de fick reflektera och förklara sina resonemang bakom de moraliska val de gjort i spelet och 

hur de upplevde dem. Det som skiljde dessa två grupper åt var deras vana att spela 

berättelsedrivna spel, spel som kan tänkas innehålla etiska inslag. Den ena gruppen bestod 

av spelare som ofta spelade denna typ av spel. Den andra gruppen bestod av spelare som 

sällan eller aldrig spelat denna typ av spel. Båda grupperna var inom ålderskategorin 18-30 

och bestod av både män och kvinnor. 

Resultaten visar att denna undersöknings- och analysmetod gott kan användas för att 

identifiera tendenser hos spelargrupper i förhållande till hur de agerar i spel med etiska 
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inslag. Just denna undersökning kan dock inte påvisa mycket då den hade väldigt få 

respondenter och en alldeles för vid frågeställning. Det går att komma nära kring hur 

spelarna tänker vid de undersökta spelmomenten med denna metod men det ger inga enkla 

svar. Resultaten visar en antydan till en tendens hos de vana spelarna, spelarna med bred 

etisk spelarrepertoar, att utöva moraliskt tänkande oftare och att överlag vara mer moraliskt 

medvetna under tillfällena av beslutsfattande under spelandet i jämförelse med de icke-vana 

spelarna, spelarna med smal etisk spelarrepertoar. Denna undersökning använde sig dock av 

för få respondenter och en för enkel kategorisering av deras svar för att besvara hur spelare 

uppfattar etiska inslag i digitala spel. Visserligen gav den svar men inte tillräckligt tydliga 

sådana för att nå en slutsats. Sammanfattningsvis har denna undersökning kommit fram till 

att det inte enkelt går att undersöka och analysera hur spelare hanterar etiska inslag i 

digitala spel men den visar också att det går att få dessa svar, ifall en mer fokuserad 

undersökning skulle göras. 

6.2 Diskussion 

Denna undersökning använde sig av respondenter inom ålderskategorin 18-30 av båda 

könen. Spelet som skapats för undersökningen tillåter, och tvingar vid vissa tillfällen, sina 

spelare att utföra omoraliska handlingar, i form av virtuella mord. Resultaten visar att 

spelare inom denna målgrupp är respondenter kapabla till att reflektera kring de moraliska 

implikationer dessa virtuella handlingar fört med sig. Den interaktivitet digitala spel kräver 

och den starka känsla av immersion denna interaktivitet kan skapa ger betydelse åt 

forskning inom ämnet digitala spel och etik. Det argumenteras både för positiva och negativa 

effekter digitala spel kan ha på det etiska planet. Denna undersökning har försökt att hålla 

en neutral ståndpunkt angående detta genom att låta respondenterna fritt reflektera över 

sina virtuella handlingar. 

Av resultaten går det inte att dra en övergripande slutsats men de har visat olika tendenser 

hos de två undersökta spelargrupperna. Gotterbarn (2010) efterfrågar spel som kan lära ut 

etiskt tänkande och resultaten från detta arbete visar att det kan vara möjligt. Att dessa 

resultat kommit fram visar också att det finns information att hämta från Sicarts (2009 & 

2013) forskning för att skapa etiska upplevelser i form av digitala spel och spel som kan 

klassas helt som etiska spel. Att göra moraliskt tänkande till ett spelmoment möjliggör ett 

nytt sätt att utveckla och forma digitala spel, vilket är intressant för spelutvecklare. Om detta 

samtidigt kan användas för att skapa spel som utvecklar spelare som etiska människor är det 

en väldigt unik förmåga digitala spel kan, och bör, ta tillvara på. 

6.3 Framtida arbete 

Som det diskuterats ovan och i analysen (kapitel 5.2) har denna undersökning varit 

otillräckligt för att komma fram till en slutsats. Denna studie visar endast att det kan finnas 

svar att hämta genom en större, liknande undersökning för att granska vilka typer att etiska 

spel som leder till vilken typ av spelande, vilka faktorer som har betydelse. Spelet som 

skapades för detta arbete var nästan helt textbaserat. Var det en betydande faktor? Hade 

undersökningen fått annorlunda svar om spelet bestått av en 3D-miljö med realistisk grafik? 

Har spelarperspektiv betydelse? Hanterar spelare moraliska val i digitala spel olika beroende 

av perspektivet de upplever spelmiljön? Främjar förstapersonsperspektiv etiskt spelande? 

Motverkar fågelperspektiv etiskt spelande? Eller är det ingen skillnad? Spelets berättelse och 

spelarens imaginära immersion visade sig vara en väldigt påverkande faktor för just denna 



 41 

undersökning. Framtida arbeten skulle kunna undersöka om de är av samma vikt för andra 

typer av spel och vad det som påverkar grundar sig i. Är det berättelsens ton/genre? Eller 

narrativet i sig? En annan faktor som går att använda sig av är spelets längd. The Blackwall 

Contract spelas igenom på cirka femton minuter. Det är inte säkert att det är tid nog för att 

spelare ska kunna känna av den starka känslan av imaginär immersion som krävs för att de 

ska känna sig kopplad till den fiktiva världen och därmed kunna utöva etiskt spelande.  

Hur spelet är utformat, dess berättelse, genre, visuella representation, spelmekanik… Allt 

detta påverkar spelupplevelsen, och därmed hur spelare upplever de etiska inslag som 

möjligtvis finns i ett digitalt spel. Att undersöka skillnader och likheter mellan dessa 

beståndsdelar av ett spel kan ge intressanta och välbehövliga resultat. Andra aspekter som 

inte togs i hänsyn till fullo i denna undersökning var bland annat genus och 

kulturella/sociala aspekter. Det är möjligt att just detta spel, The Blackwall Contract, skulle 

upplevas helt annorlunda om det spelats av människor från andra kulturer. Som det också 

diskuterats krävs dock att framtida undersökningar görs mer fokuserade på enskilda faktorer 

då varje faktors förhållande till etiken i digitala spel är mycket komplex. 

För att endast undersöka generella tendenser och spelbeteenden kan dock denna 

undersökningsmetod användas i sin helhet. Ett mycket större antal respondenter skulle 

krävas i jämförelse med denna undersökning för att nå en godtagbar slutsats men det kan 

visa vilka generella spelbeteenden olika spelartyper utövar. Exempelvis kan man med endast 

Sicarts definitioner av instrumentellt och etiskt spelande undersöka vid vilka etiska moment 

i ett digitalt spel olika spelartyper faktiskt använder sig av moraliskt tänkande. Detta skulle 

inte besvara varför de agerar som de gjorde, som denna undersökning försökte, men det 

skulle kunna förenkla framtida forskning inom ämnet och öppna fler dörrar till intressanta, 

djupare ämnen inom forskningsområdet. 
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