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Sammanfattning 
 

Hur bemöter spelare moraliska val i spel? Beror det på psykologiska fördomar? Att alltid 

vilja göra det ”rätta” valet? Skiljer de på moral i spel och moral i verkligheten? Det kan 

vara flera olika faktorer som påverkar. Studien tittade på tidigare undersökningar och 

teorier relaterade till ämnet som visade på att spelare oftast vill göra det ”rätta” valet och 

att faktorer som skuld och skada är de viktigaste faktorerna som påverkar hur spelare 

tar ett moraliskt beslut. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur spelvana 

personer resonerar när de ställs inför olika moraliska problem. För att testa denna 

problemformulering skapade jag en artefakt som innehöll fem olika moraliska problem. 

Artefakten skapades i Twine; ett verktyg för att skriva icke-linjära berättelser. De sju 

spelvana respondenterna fyllde sedan i en enkät och svarade på vilka val de gjorde och 

varför. Resultaten bekräftade mycket av det den tidigare forskningen kommit fram till 

och visade att respondenterna oftast följer sin egna moraliska kompass i spel som 

erbjuder moraliska val. Skuld och skada var de faktorer som mest påverkade hur 

respondenterna gjorde sina val vilket bekräftar det tidigare forskning sagt. De är också 

fullt medvetna om att valen de gör sker inom en fiktiv värld och hade inga problem med 

att skilja moral i spel från moral i verkligheten. Resultaten visar även att de följer någon 

form av konsekvensetik. Framtida arbeten kan genomföra studien med intervjuer 

istället för enkäter då det blir enklare att kunna följa upp på en respondents svar och 

ställa relevanta följdfrågor. Undersökningens olika faktorer såsom deltagare, yrke och 

intressen kan enkelt bytas ut för att kunna forska kring andra grupper av personer 

relaterade till moral i spel. 

 

Nyckelord: datorspel, moral, val, Twine.  
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1 Introduktion 

Många spelutvecklare inkluderar idag någon typ av valmekanik i sina spel där spelare får välja 

mellan två eller flera val. Flera av dessa spel har dock fått kritik för att deras val är alldeles för 

enkla och endimensionella. Detta leder till att spelare inte spelar moraliskt som 

spelutvecklarna förmodligen tänkt då konsekvenserna av dessa val är lätta att förutse. Svårare 

val där spelaren känner att konsekvenserna av ens val är svåra att förutse eftertraktas samt att 

spelare ska spela moraliskt, inte strategiskt. Men vad för typ av moraliska val ska skapas för 

att åstadkomma detta? 

 

I bakgrunden tas teorier och tidigare undersökningar som stödjer frågeställningen upp: 

Konsekvensetik, moraliskt ansvar, immersion och tidigare studier som undersökt hur spelare 

väljer och vad som påverkar hur de väljer. Konsekvensetik diskuteras och lyfts då de är 

relaterat till hur spelare väljer. Immersion är viktigt för att på djupet kunna analysera vad som 

driver spelare till att göra ett visst val och för att få dem att spela moraliskt och inte strategiskt. 

Moraliskt ansvar togs upp för att se om spelare skiljer på den moral de applicerar i spel och 

den moral de använder sig av i verkligheten. Detta ansågs relevant då tidigare forskning tyder 

på att spelare använder sin egna moraliska kompass i de olika spelvärldarna. Den tidigare 

forskningen lyfter som tidigare sagt fram att spelare oftast verkar hantera moraliska val i spel 

som de skulle i verkligheten och nästintill vägrar göra onda handlingar. De undersökningar 

som gjorts som redogör för vilka faktorer som påverkar en spelares resonemang inför ett 

moraliskt val tas även upp. 

 

För att besvara frågeställningen skapades en artefakt vars mål var att undersöka hur spelare 

resonerar när de ställs inför olika moraliska val. Artefakten var en fiktiv berättelse där 

respondenterna spelade som en soldat som ställdes inför fem olika moraliska problem. 

Undersökningen var en kvalitativ sådan med inslag av kvantitativa beståndsdelar och efter att 

respondenterna spelat artefakten fick de besvara frågor i en enkät som behandlade valen de 

gjort i artefakten, hur de resonerade när de gjorde dom och allmänna frågor om moral. 

 

I Genomförande redogörs det för hur prototyperna och artefakten skapades. Det diskuteras 

även viktigare designbeslut och förhinder som uppstod. Pilottest utfördes  för att hitta 

eventuella problem och brister med artefakten och enkäten. Ett andra pilottest gjordes, med 

en utökad enkät då den första inte var tillräckligt djupgående. Den nya enkätens frågor gjorde 

frågeställning lättare att undersöka. 

 

Undersökning gick till på det sättet att sju respondenter med personlig koppling till mig 

kontaktades via Facebook. Spelvana spelare söktes och respondenterna tillfrågades innan 

undersökningen om de uppfyllde det kravet vilket de gjorde. Respondenterna började med att 

spela artefakten och sedan svara på enkäten. Resultatet bekräftar mycket av det den tidigare 

forskningen visat och bekräftade även  

 

I den avslutande diskussionen sammanfattas arbetet och dess potentiella brister och 

felmarginal som kan ha påverkat arbetet. Även vad för samhällelig nytta undersökningen kan 

ha. Slutligen diskuteras hur framtida studier kan bygga vidare på denna undersökning. 
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2 Bakgrund 

Det är skillnad på moral i verkligheten och moral i spel. Handlingar som man utför i spel som 

att skjuta, döda, stjäla med mera skulle de flesta inte göra i den verkliga världen. 

 

Val och andra moraliska problem där spelaren är tvungen att välja mellan två eller flera 

alternativ för att kunna ta sig vidare i spelet är en spelmekanik som blivit allt mer trivial. Dessa 

val kan variera i “svårighetsgrad”, från grundläggande goda/onda val till svårare moraliska 

dilemman som kan kännas omöjliga att lösa. Spel som innehåller någon form av valfunktion 

brukar oftast ha multipla slut. Val relaterade till moral är i dagens spel normen och 

konsekvenserna av dessa val kan påverka utfallet på narrativet.  

 

Spel som Mass Effect (2007), Heavy Rain (2010), The Walking Dead (2012) och Until Dawn 

(2015) är några av många titlar som på senare tid marknadsförts som spel där spelaren 

kontrollerar narrativet. Dessa typer av spel erbjuder olika typer av val; vissa erbjuder 

“goda/onda” val, andra svårare moraliska problem. 

 

Det har framförts kritik ur olika perspektiv mot dessa typer av spel. Miguel Sicart menar att 

de moraliska problem som presenteras i spel är för enkla (2013, s. 28). Att spelare tänker 

strategiskt när de borde tänka moraliskt är enligt Sicart ett problem. Men som spelutvecklare 

är immersion något att ha i åtanke om man vill få spelaren att spela moraliskt. Som Sicart 

nämner så är vissa val alldeles för okomplicerade. Svårare typer av problem där utfallen är 

många, så kallade wicked problems, lömska problem på svenska, kan vara ett sätt att hantera 

detta immersionsproblem. Sicart ger ett exempel på ett lömskt problem som finns i spelet 

Fallout 3 (2008):  

When players discover the Tempenny Tower quest, they find a building in which 

the dream of a time past is preserved. The dominant cast keeps the population 

happy but scared, preventing riots by presenting the ghouls that roam just outside 

the residence as the enemy. Throughout the game, however, ghouls are presented 

as mostly pacific denizens. In this quest, players face a dilemma: They can 

eliminate all ghouls in the proximity of the Tower, help the ghouls kill the humans, 

or negotiate peace between both. 

(Sicart 2013, s. 34) 

 

Det är omöjligt att förutse alla de möjliga utfallen av detta dilemma. Sicart menar att 

informationen som är tillgänglig är inte tillräcklig för att göra ett välgrundat beslut. På ytan är 

det omöjligt att se vilket tillvägagångssätt som är det mest optimala. I detta läge är spelarens 

egen moraliska kompass den enda sanna vägledningen som spelaren har enligt Sicart. Att 

valen spelare gör har konsekvenser är också viktigt. Om spelaren känner att de kontrollerar 

narrativet kan det leda till att de följer sin egna moraliska kompass oftare. 

2.1 Moral och etik 

Ett antal olika begrepp starkt relaterade till moral och etik kommer att behöva definieras då 

dem är relevanta för projektet. De är av stor vikt då de är kopplade till hur människor 

resonerar och agerar, både i verkligheten men även inom olika spelvärldar. 
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Definitionen av moral är enligt Oxford Dictionaries: “Concerned with the principles of right 

and wrong behavior and the goodness or badness of human character”.  Etik defineras i Oxford 

Dictionaries som: “Moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an 

activity”. Moral och etik betyder ungefär samma sak då båda handlar om rätt och fel och 

beteenden. De är dock två väldigt breda termer och har flera olika förgreningar, och några av 

dessa förgreningar behöver behandlas för projektets skull. 

 

2.1.1 Konsekvensetik 

Konsekvensetik är enligt Nationalencyklopedin det som bestämmer om det vi gör är moraliskt 

rätt eller inte, blir konsekvensen av handlingen positiv var handlingen rätt 

(Nationalencyklopedin u.å.). Det är alltså resultatet av handlingen som ska värderas.  

 

En annan etisk teori som ligger nära konsekvensetiken är utilitarism. Utilitarism är en teori 

som menar att man ska handla så att nyttan blir så stor som möjligt. Man skall handla så att 

konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda 

välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt (Nationalencyklopedin 

u.å.). 
 

Pliktetik handlar om att man ska göra rätt genom att följa vissa plikter. Det är inte 

konsekvensen av handlingen som räknas utan om man följt vissa plikter 

(Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Dessa tre teorier var relevanta för undersökningen då tidigare undersökningar som gjorts 

visade att spelare i de olika spelvärldarna oftast väljer att agera på ett sätt som orsakar minsta 

möjliga skada och där konsekvenserna av ens handlande blir så positiva som möjligt. Spelare 

anser att den minst våldsamma lösningen ofta är den bästa (Lange 2014, s. 2). Konsekvensetik, 

utilitarism och även pliktetik kan möjligtvis omedvetet styra hur personer resonerar när de 

konfronteras med ett problem. Strävan efter att göra ”det rätta valet” är stark hos många. Det 

kan också vara så enkelt som att spelare är ointresserade av att spela som ”ond” eller att det 

känns bäst att spela heroiskt och känna att man gjort något bra. Den ”goda” vägen inom spel 

är också oftast mer lönsam än den ”onda” som spelare upplever kan straffa en ibland (Lange 

2014, s. 9). Spelare verkar följa sin inre moralisk kompass mer än något annat i spel. Enda 

gången de förefaller vara villiga att undgå sin egen moral och experimentera är under en andra 

genomspelning av ett spel (Lange 2014, s. 11). 

 

2.2 Moral i spel 

De olika etiska teorierna gäller inte enbart för hur vi resonerar och agerar i den verkliga 

världen, vi kan även ta med våra egna moraliska värderingar och etiska förhållningsätt in i de 

olika spelvärldarna. Moral inom spel kan kategoriseras inom området moralfilosofi. Enligt 

James Fieser så involverar moralfilosofi, eller etik “systematizing, defending, and 

recommending concepts of right and wrong behavior" (Fieser u.å.). Det är skillnad på moral i 

verkligheten och moral i spel. Vissa handlingar som man utför inom olika spelvärldar skulle 

man förmodligen inte utföra i verkliga livet då det kan ha verkliga konsekvenser. 
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Amanda Lange genomförde en undersökning där 56% av 1067 svarande sa att de aldrig 

befunnit sig i en situation i ett spel där de vägrat utföra en handling (Lange 2014, s. 8-9). De 

argument som gavs var att spel inte är verklighet och att ens handlingar inte har några 

konsekvenser i den verkliga världen och av den orsaken så finns det ingen anledning att inte 

vägra en handling i ett spel. Lange konstaterar även att 31% av de svarande aldrig haft 

skuldkänslor över någon handling de utfört i ett spel. 

 

Harry G. Frankfurt (1971) menar att om en person ska hållas “moraliskt ansvarig” för sina 

handlingar måste den handlingen stämma helt överens med den personens vilja. Enligt 

Christopher Bartel (2015, s. 288) så skiljer Frankfurt på begreppen freedom to will och 

freedom to act; även om våra handlingar (actions) kan vara förutbestämda, så kan vår vilja 

(will) inte vara det. Bartel skriver också att många av de våldsamma handlingarna som utförs 

i spel inte är frivilliga (Bartel 2015, s. 289) så enligt Frankfurts kriterier så kan inte spelaren 

hållas fullt moraliskt ansvarig. 

 

Mycket av detta leder in på determinism.  Nationalencyklopedin beskriver begreppet som att 

allt är bestämt av ödet eller av en gudomligkraft (Nationalencyklopedin u.å.). Determinism 

inom datorspelssammanhang handlar enligt Bartel om oförmågan att kunna välja att göra 

något annat (2015, s. 287). Utifrån Bartels definitionen kan man säga att en person bara har 

fri vilja om man har möjligheten att kunna välja annorlunda. Definitionen kan dock bli 

problematiskt, till exempel om valen man kan välja mellan i en situation inte stämmer överens 

med ens vilja så kan det blir svårt att hålla den personen helt ansvarig för den handlingen 

eftersom valet inte helt reflekterade den personens vilja. Tekniskt sett kan man dra det här 

hur långt som helst, om ens vilja inte överensstämmer ens val till 100 procent kan man inte 

hållas fullt ansvarig. En risk som kan uppstå om spelare inte känner att de inte kan spela på 

det sätt de vill kan det leda till att spelaren börjar ”rollspela” och göra det de tror att karaktären 

det spelar som skulle ha gjort. 

Katsarov, Christen, Mauerhofer, Schmocker och Tanner (2017, s. 19) skriver att speldesigners 

bör överväga den nivå av moral sensitivity, moralisk mottaglighet, som målgruppen för deras 

spel förmodligen redan har utvecklat. Spelarna tar med sig olika erfarenheter och normer från 

världen utanför digitala spel in i sitt spelande och har därför olika nivåer av moral. Katsarov 

m.fl. skriver att det kan vara psykologiska fördomar som kan bidra till varför vissa personer 

handlar omoraliskt: 
 

There are many psychological biases that can affect people. For example, psychic 

numbing refers to the tendency of people to experience less compassion for groups 

of victims than for individual victims (Small, Loewenstein, & Slovic, 2007). The 

status-quo bias motivates people to favor established behaviors and conditions, 

for example, smoking or discriminating rules, even when there are good reasons 

to change them (Samuelson & Zeckhauser, 1988). To cope with psychological 

biases, morally sensitive people rely on ethical principles (Gibbs, 2010) and 

prepare well for dealing with situations, in which they risk biased perceptions and 

judgments (Bazerman & Tenbrunsel, 2011). 

(Katsarov m.fl. 2017, s. 3-4) 

 

Med detta menas att det inte endast behöver vara personer som är övertygade om att moral 

inte är relevant för dem, eller att de står över moral, som gör att de väljer att handla omoraliskt, 
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utan det kan finnas djupare psykologiska orsaker till en persons moraliska val. Detta innebär 

även att en person med moraliska svagheter kan bli mer påverkad av spel, som exempel 

tvingar på spelaren att göra omoraliska val som att skjuta någon eller stjäla, än vad en person 

utan moraliska svagheter kan bli. Detta gör att moraliskt osäkra personer kan vara mer 

lättpåverkade att ta med sig moral från spel till den riktiga världen. Personer med mycket 

spelvana är sannolikt inte lika lättpåverkade. Eftersom de har utsatts för och gjort flertalet 

olika moraliska val i spel skiljer de på moral i spel och moral i verkligheten. 

 

Eftersom handlingar man utför i spel inte har verkliga konsekvenser känner många att det inte 

finns någon anledning att låta bli att utföra en ond handling. Determinism kan ses som ett 

hinder inom spel för spelutvecklare då det är omöjligt att ge dem helt fri vilja inom spelvärlden 

och därmed lägga ett moraliskt ansvar på dem. Dock kan en spelares fördomar mot vissa 

personer, grupper eller andra saker ses som anledningar för att handla omoraliskt och att 

moraliskt känsliga personer kan vara mer lättpåverkade och mer benägna att ta med sig moral 

från spelvärlden.  

 

2.3 Immersion 

Immersion är en väsentlig beståndsdel inom spel. Immersion ska påverka och motivera 

spelare att engagera sig i händelserna som sker inom spelvärlden. Därför är immersion så 

viktigt för moraliska spel, för om spelare inte bryr sig om valen de gör och hur de påverkar 

händelserna i spelet, då har immersionsaspekten misslyckats. Min artefakt ska eftersträva att 

engagera och motivera spelare samt vara immerserande för att på bästa sätt kunna besvara 

frågeställningen och diskutera den insamlade datan i efterhand. 

 

Janet Murray definierar immersion som att bli psykologiskt transporterad till en annan värld 

(1998, s. 98-99). Man känner att man drömt sig bort. Bort ifrån den verkliga världen och in 

textens eller datorspelens värld. Man glömmer tid och rum för en stund. 

 

På senare år har termen fått tydligare och mer specifika definitioner. Dessutom anges nu flera 

olika typer av immersion. Laura Ermi och Frans Mäyrä (2005) tar upp begreppen sensory, 

challenge-based och imaginative immersion. Sensory immersion, sensorisk immersion, 

innebär att spelaren stänger ute den “riktiga världen” med hjälp utav audiovisuella redskap 

som hörlurar och en stor skärm som överväldigar information som kommer från den “riktiga 

världen” vilket leder till att spelaren är helt fokuserad på spelet. Challenge-based immersion, 

utmaningsbaserad immersion är en typ av immersion som är som allra starkast när en balans 

mellan utmaningen och spelarens skicklighet.  Imaginative immersion, fantasifull immersion 

är då spelet erbjuder spelaren möjligheten att använda sin fantasi, känna empati eller “just 

enjoy the fantasy of the game” (Ermi & Mäyrä 2005, s. 7-8). De val som spelaren gör kan göra 

att de känner en ökad empati och emotionell koppling till spelkaraktären (Ostenson 2013, s. 

77; Banks & Bowman 2013, s. 2; Boyan, Grizzard & Bowman 2015, s. 43). 
 

Det mönster som kan uppstå när val och förgrenade narrativ används är att spelarens 

immersion kan öka då spelare känner att de har kontroll över narrativet och handlingarna som 

sker under spelets gång och att deras val faktiskt spelar roll. Van Lent och Swartout (2007, s. 

99) skriver att det krävs starka narrativa strukturer för att framkalla denna specifika känsla. 

Om ett spel som innehåller förgrenade narrativ och val men har ett svagt narrativ är det inte 
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garanterat att spelaren kommer att bli immerserad och applicera sina egna moraliska 

värderingar i valen som presenteras vilket var något Sid Meier pratade om (se Sicart 2013, s. 

33). Sett till artefakten ska sensorisk immersion eftersträvas. De två andra immersionstyperna 

var svårare att tillämpa på artefakten. 

 

2.3.1 Ludisk fronesis och moraliskt engagemang 

Sicart använder sig av begreppet ludic phronesis och beskriver det som “the practical wisdom 

that guides decisionmaking processes based on moral arguments in the context of game 

experiences.” (Sicart 2013, s. 31), hädanefter används begreppet ludisk fronesis för ludic 

phronesis. Begreppet fronesis härstammar från antikens Grekland och betyder förstånd 

(Nationalencyklopedin u.å.). Fronesis är alltså en typ av visdom som innebär att man har bra 

omdömesförmåga och att kunna se inom sig själv för vägledning. För att ett emotionellt 

förgrenat narrativ ska fungera bra krävs det nästan att spelaren är immerserad i berättelsen 

och bryr sig om de val de gör. När de gör det kan ludisk fronesis appliceras enligt Sicart (2013, 

s. 31). För att ludisk fronesis ska kunna tillämpas måste spelaren vara moraliskt investerad i 

valen de gör och reflektera över betydelsen av dem. Detta innebär att när spelare är moraliskt 

immerserade och noggrannare väljer utefter sin egna moraliska kompass så bör de vara mer 

försiktiga och rädda om sin karaktär som de spelar som vilket gör att spelaren kan leva sig in 

i spelet och bli än mer immerserade.  

 

Sven Joeckel, Nicholas D. Bowman och Leyla Dogruel (2013) gjorde en undersökning där 

resultatet blev att personer vars moral salience var låg begick fler moraliska överträdelser än 

de med hög som resulterade i väldigt få moraliska överträdelser. Salience definieras av 

Cambridge Dictionary (u.å.) som “the fact of being important to or connected with what is 

happening or being discussed”. Moral salience (moraliskt engagemang) är med andra ord 

hur moraliskt engagerad man är. Detta tillstånd eftersträvades med testpersonerna i min egen 

undersökning, att de faktiskt bryr sig om sin karaktär och konsekvenserna av valen som 

påverkar deras karaktär. 

 

Alltså när ludisk fronesis fungerar bör spelarens moraliska engagemang vara relativt hög 

vilket då leder till att spelaren vid det laget bör vara moraliskt immerserad i spelet. När dessa 

två psykologiska tillstånd samverkar kan förgrenade narrativ fungera som bäst eftersom de 

två kompletterar varandra och tillsammans skapar en moraliskt immerserande 

spelupplevelse. Detta eftersträvades även i den här undersökningen. Men för att kunna uppnå 

dessa två tillstånd krävdes det att testpersonerna kännde empati för karaktärerna i artefakten 

och att valen som presenterades var moraliskt immerserande. 

 

2.4 Spela strategiskt eller moraliskt? 

Ludisk fronesis, moraliskt engagemang och immersion är eftertraktade psykologiska 

tillstånd som spelutvecklare vill uppnå hos spelare. Dessa är väsentliga för spel med moraliska 

val. Men om dessa tillstånd inte åstadkoms kan konsekvenserna bli att spelet och dess 

moraliska och narrativa strukturer brister helt.  

 
Miguel Sicart (2013, s. 28) menar att moraliska val som spelare ställs inför är för enkla och 

förutsägbara. Majoriteten av undersökningar och statistik från spel indikerar också att spelare 
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oftast väljer att göra val i spel som anses vara bra, goda och/eller “moraliskt korrekta” (Boyan, 

Grizzard & Bowman 2015, s. 43, 45, 47, 49, 52; Lange 2014, s. 1; Weaver & Lewis 2012). 

 

Men om spelare säger att spel inte är verklighet och att handlingarna som utförs inte påverkar 

verkliga livet (Lange 2014, s. 9), varför spelar folk då så moraliskt korrekt? Det kan bero på att 

valen i spelen, som är obetydliga för den riktiga världen, kan ha konsekvenser för spelets 

berättelse och dess gång (Boyan, Grizzard & Bowman 2015, s. 49). En annan anledning kan 

vara att spelare inte vill att känslan av skuld ska drabba dem (Boyan, Grizzard & Bowman 

2015, s. 49-50; Weaver & Lewis 2012, s. 611-613). Bartel menar att spelare tillämpar sina egna 

moraliska värderingar i de olika spelvärldarna som erbjuder moraliska val (2015, s. 291). 

 

Boyan, Grizzard och Bowmans undersökning kom fram till att fokus på skada, både inom spel 

och i riktiga världen kan vara den viktigaste faktorn för både spelutvecklares designbeslut och 

spelare när de ska ta ett moraliskt beslut (2015, s. 51-52). Detta är logiskt då skuld 

uppenbarligen också är en viktig faktor. Det är mycket möjligt att spelare inte vill orsaka 

smärta hos varken riktiga personer eller virtuella karaktärer. Om vi föreställer oss ett scenario 

där en spelare får någon typ av belöning för att döda en person men får inget om de inte dödar 

personen verkar det som att majoriteten av spelare skulle välja att inte döda. Spelare verkar 

föredra att känna att de gjort något bra och hederligt istället för att få materiella belöningar i 

spel (Lange 2014, s. 12). En stor skara spelare verkar hantera moraliska val i spel som de skulle 

i verkligheten (Weaver & Lewis 2012, s. 612). Även när de verkligen ställs mot vägen verkar de 

ovilliga att handla på ett ondskefullt sätt (Lange 2014, s. 13). Till skillnad från Lange (2014, s. 

12) så menar Sicart (2013, s. 31) att spelare tänker strategiskt och inte moraliskt. För att lösa 

detta föreslår Sicart vad han kallar för wicked problems, lömska problem. Dessa typer av 

problem är enligt Sicart strukturerade runt ofullständig information och där de möjliga 

utfallen är många vilket gör att konsekvenserna av valen blir svåra att förutse. Detta tvingar 

spelaren till att utgå från sin egna moraliska kompass. Lange förespråkar också liknande 

utformning kring moraliska val då hon menar att spelare alltid är ute efter att göra “det rätta 

valet”, om man kan göra det svårt för dem och tvinga dem till att tänka kan det leda till mer 

meningsfulla spelupplevelser (Lange 2014, s. 14). Sicart varnar dock för att lömska problem 

kan orsaka problem då de krockar med traditionell speldesign. 
 

Sicart skriver att: “ethically interesting games are those in which the existence of the rules 

predicts a game world in which ethical values can be deduced from the actual gameplay” 

(Sicart 2009, s. 37). Om ett spel misslyckas med att vara en intressant etisk upplevelse är det 

för att det finns en motsägelse mellan spelvärlden och systemets etik (Sicart 2009, s. 37). När 

detta sker berövas spelare den etiska reflektionen som spelet lovade oss fortsätter Sicart. Detta 

kallar han för “unethical game design”, oetisk speldesign. Sicart använder spelet Bioshock 

(2007) som exempel. Bioshocks moraliska dilemma är om man är villig att döda så kallade 

Little Sisters för att kunna “skörda” (harvest) resurser. Sicarts kritik är att dessa “val” inte 

direkt hade några spelmässiga konsekvenser och inte påverkade hur själva spelvärlden 

reagerade på spelarens etiska hållning utan bara påverkade slutet. Sicart vill att 

konsekvenserna av valen man gör ska synas. Marcus Schulzke (2009) håller dock inte helt 

med Sicart. Schulzke skriver att i enlighet med aristotelisk dygdetik så handlar moral inte om 

att lära sig universella lagar utan om att lära sig hur man stärker sin egen fronesis. Schulzke 

fortsätter med att skriva att om man sätter spelaren i en virtuell värld där de kan testa sin 

fronesis utan att det har verkliga konsekvenser så kan spel fungera som ett pedagogiskt 

verktyg. Ur ett aristoteliskt perspektiv så kan det alltså räcka med att bara presentera 
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möjligheter att agera moraliskt för att göra spelare mer visa och känsliga inför riktiga 

moraliska dilemman, avslutar Schulzke. 

 
Att spelaren inte bryr sig om de val och händelser som sker inom spelet är det slutgiltiga 

tecknet på att ett spel som vill vara moraliskt engagerande har misslyckats. Om de val som 

erbjuds är för enkla eller om konsekvenserna är förutsägbara kan det leda till problem. 

Lömska problem kan vara en metod för att få spelare att tillämpa sina egna värderingar på ett 

val istället för att tänka strategiskt och vilket val som kan vara mest lönsamt för dem. 

Undersökningar visar vilka faktorer som kan påverka hur en spelare resonerar, dessa faktorer 

kan spelutvecklare då försöka bygga sina moraliska val och dilemman kring. Men att skapa 

dessa typer av val kan vara svårt då de måste framstå som logiska inom spelvärlden samt att 

spelaren vill se konsekvenser av valet de gjorde i spelvärlden. 

2.5 Sammanfattning 

Moral i spel och moral i verkligheten är två olika saker men de etiska teorierna kan appliceras 

inom båda områdena. Mycket handlar fortfarande om rätt och fel. Men diskussionen handlar 

mer om det moraliska ansvaret man har i verkligheten och om det också kan appliceras inom 

spel. Svaret är oftast nej då valmöjligheterna inom spelvärlden är begränsade, fri vilja inte 

fungerar fullt ut och att konsekvenserna inte påverkar den riktiga världen. 

 

Immersion kan spela en stor roll i hur spelare agerar inom spelvärlden. Om de känner att valen 

de gör har konsekvenser på spelvärlden runt omkring dem kan de bli mer moralisk 

immerserade. Om immersionen dock bryts på något sätt och spelaren blir medveten om att 

valen och dess konsekvenser bara är en illusion kan det helt förstöra upplevelsen. En risk är 

att spelaren då börjar ”rollspela” som karaktären de kontrollerar och gör de val de tror att 

karaktären skulle göra, inte valen spelaren hade velat göra. 

 

Kritik som framförts mot valfunktioner i spel är att de är endimensionella och inte har några 

riktiga konsekvenser i spelvärlden. Detta riskerar leda till att spelarna inte applicerar sina egna 

moraliska värderingar i spelvärlden utan spelar istället strategiskt. Lömska problem kan vara 

en lösning för att undkomma detta. Dock kan man inte forcera en spelare att spel moraliskt. 

Spel är ett frivilligt medium och det är spelaren som i slutändan väljer om de vill spela 

moraliskt eller inte. 
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3 Problemformulering  

Då många av de undersökningar som gjorts tyder på att majoriteten av spelare oftast spelar 

”moraliskt korrekt” och att det kan vara många olika faktorer som påverkar. Det jag ville testa 

med min undersökning var att försöka bekräfta om dessa faktorer spelar in eller om det fanns 

andra faktorer som inte nämnts här. Så frågan var: 

 

Frågeställning: 

Hur resonerar spelare när de ställs inför olika moraliska val? 

 

Jag ville undersöka spelares inställning till moral i spel kontra moral i verkligheten och om de 

skiljde på dem samt om personer med spelvana hade en mer avslappnad inställning till 

moraliska problem inom spel vilket tidigare forskning antyder. Även undersöka om de följde 

någon form av konsekvensetik. 

 

3.1 Artefakt 

Min artefakt var en visuell novell och skapades i mjukvaran Twine. Twine är ett verktyg som 

man kan använda för att skapa interaktiva icke-linjära berättelser och är enkel att använda. 

En berättelse skapades i Twine som innehöll ett antal olika moraliska vägval där 

respondenterna behövde välja hur berättelsen skulle fortsätta, se figur 1 (bilden visar första 

iterationen av artefakten, inte den slutgiltiga). Figur 1 visar startpunkten för berättelsen. I den 

passagen kunde spelaren få välja mellan två olika val. Beroende på vilket val spelaren valde så 

kunde berättelsen antingen fortsätta i passagen ”Run” eller ”Save”, därefter ställdes spelaren 

inför ett nytt val och processen upprepades. Spelaren interagerade med artefakten genom att 

läsa text som fanns i de olika passagerna. För att göra ett val behövde spelaren klicka på en 

utav de två valalternativen som också fanns i passagen. Beroende på vilket val spelaren gjorde 

så fortsatte berättelsen på passagen associerad med det valet. 

 

 
Figur 1 Exempel på hur berättelsen med val var utformad (första iterationen) 
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Berättelsen var mellan 10-15 minuter lång och innehöll fem olika typer av moraliska problem.  

Spelarna tog kontroll över en sovjetisk soldat i en krigssituation under andra världskriget. De 

första problemet var ett ”enkelt” problem, sedan var tanken att problemen skulle bli gradvis 

mer avancerade. Det sista problemet var ett moraliskt dilemma. Detta dilemma grundade sig 

i strukturen som lömska problem följer. Twine gav mig möjligheten att kunna skapa dessa 

lömska problem, dock var det upp till mig att få andra faktorer som ludisk fronesis, moraliskt 

engagemang och immersion att fungera inom berättelsen som skapades; att få spelaren att 

bry sig samt märka att valen de gjorde kunde ha konsekvenser och att det skapade känslan av 

att de fick axla ett moraliskt ansvar. Detta var viktigt för frågeställning för att undersöka om 

spelare bemötte artefakten och dess moraliska problem på ett strategiskt eller moraliskt sätt. 

 

Sensorisk immersion var immersionstypen som eftersträvades. Twine erbjöd möjligheten att 

kunna lägga in ljudeffekter i de olika passagerna. Olika typer av ljud spelare kunde förknippa 

med krig; explosioner, flygplan, sirener och skottlossning skulle bidra till att höja 

immersionen. Det kunde dock uppstå problem med immersionen då artefakten var så pass 

kort. Att bygga immersion och känna empati med karaktärer tar tid. För att lösa 

immersionsproblemet på bästa sätt skulle artefakten vara en sammanhängande berättelse 

som innehöll fem olika val istället för ett val i fem olika scenarion. 

 

Respondenterna fick i början av artefakten välja kön och namn på protagonisten, detta för att 

de skulle känna att de kunde sätta sin egen prägel på berättelsen. 

 

Protagonisten skulle i grunden vara så neutral som möjligt då tanken var att spelaren skulle 

följa sin egna moraliska kompass. Om protagonistens egen moral och personlighet lös igenom 

uppstod risken att respondenterna kunde börjaa rollspela och göra de valen de trodde 

protagonisten skulle gjort. Målet var att spelarna skulle utgå från sina egna moraliska 

värderingar. 

I slutet av artefakten visas valen man gjort i en lista så spelaren inte behövde komma ihåg 

valen de gjort.  Denna lista kunde spelarna ta hjälp av när de sedan fyllde i enkäten. 

3.2 Metodbeskrivning 

Undersökningen genomfördes genom att kontakt togs med sju personer med spelvana som 

hade en personlig koppling till mig. Undersökningen och dess syfte att presenterades om de 

gav sitt godkännande och ville delta i undersökningen skickades prototypen och enkäten till 

dem via Facebook. En person med ”spelvana” innebar i detta fall att speltiden var omkring 

elva timmar i veckan vilket var genomsnittet för ”gamers” i Storbritannien år 2007 

(Askaboutgames 2007). 

 

Undersökningens utformning kan liknas vid hur en semi-strukturerad intervju genomförs. 

Frågorna var väldigt allmänt formulerade vilket kännetecknade denna intervjuform (Bryman 

2002, s. 127). Utrymme för följdfrågor eller ytterligare frågor fanns också då respondenterna 

kunde kontaktas efteråt via Facebook. 

 

Østbye m.fl. (2004, s. 152) påpekar även vikten av att testa frågeformuläret innan en slutgiltig 

version skickas ut till allmänheten. De rekommenderar att man genomför en 

pilotundersökning innan själva huvudundersökningen, dels för att då kunna rensa bort 

mindre viktiga frågor, prova längden på enkäten och för att se om enkäten i sig fungerar. 
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Efter att respondenterna har svarat på enkäten och svaren har kommit in ska en textanalys 

göras. Där ska svaren analyseras; vilka val de gjorde, hur de resonerade när de ställdes inför 

de olika moraliska valen, deras allmänna inställning till moral i spel och i verkligheten med 

mera. Dessa och andra möjliga faktorer och frågor som kan uppenbara sig efter ska analyseras 

för att kunna dra en slutsats för problemformuleringen. 

 

3.2.1 Undersökningsmetod 

Ämnesområdet kretsade kring kvalitativ data då respondenternas moraliska resonemang och 

känslotillstånd utvärderades djupgående, därför gjordes en kvalitativ undersökning, dock 

med inslag av kvantitativa beståndsdelar i form av en enkät och inte personliga intervjuer.  

 

När man ska använda sig av ett frågeformulär i en undersökning är det viktigt att frågorna är 

formulerade på ett sätt så att alla respondenter uppfattar frågorna likadant (Østbye, 

Knapskog, Helland & Larsen 2004, s. 150).  Genom att jag kontaktade personer jag kände 

personligen minimerades risken för att respondenterna skulle svara oärligt. Att 

respondenterna som valdes ut kände mig personligen kan ses som en risk, men eftersom 

artefakten inte tog hänsyn till vad som är rätt och fel så fanns det ingen anledning för 

respondenterna att vara snälla och svara ”rätt”. Med enkäter försvann också den så kallade 

intervjuareffekten. Vid en intervju kan den som är intervjuare påverka respondenterna på 

olika sätt (Østbye m.fl. 2004, s. 153). Respondenterna har enligt Østbye m.fl. en tendens att 

svara så som de tror att intervjuaren personligen önskar. Därför valdes enkäter istället för 

intervjuer. 

3.3 Etikdiskussion 

När respondenterna öppnade upp enkäten förklarades syftet med undersökningen och att alla 

svar som lämnades var anonyma. Det underströks även att artefakten innehöll moraliska 

problem som kunde uppfattas som påfrestande och jobbiga för vissa personer. Om 

respondenterna valde att starta enkäten innebar det att de hade läst och förstått vad som 

väntade och hade därmed gett sitt godkännande att delta. De informerades även om att de 

kunde avbryta undersökningen när de ville. 
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4 Genomförande 

De flesta moraliska val och problem som återfinns i spel och som spelare är tvungna att ta 

ställning till är inte moraliska problem som vanligt folk brukar ställas inför i sin vardag. Att 

välja vem man ska döda, välja vem man ska rädda, välja om man ska offra sig själv och rädda 

Jorden eller fly planeten och rädda sitt eget skinn. Majoriteten av Jordens befolkning kommer 

inte att ställs inför dessa typer av val vilket kan göra det svårt för spelutvecklare att få folk att 

spela efter sin egna moraliska kompass; för spelare har aldrig ställts inför liknande val tidigare, 

valen och problemen är inte relaterbara för spelarna. För att undvika detta så eftersträvades 

ett så realistiskt narrativ som möjligt. 

 

För att besvara frågeställningen så implementerades fem olika moraliska problem som 

testpersonerna kommer att behöva ta ställning till och reflektera över. Några av problemen 

kan anses vara psykiskt påfrestande då de spelar på faktorerna ”skada” och ”skuld” men var 

nödvändiga för det som ska undersökas. 

 

4.1 Berättelsen 

Spelet Call of Duty: Finest Hour (2004) var den primära inspirationskällan för artefaktens 

handling och miljö. För att på bästa sätt kunna besvara frågeställningen valdes krig som den 

huvudsakliga konflikten i artefakten då de moraliska problemen kunde rättfärdigas i en 

krigsmiljö då artefakten inte skulle innefatta några övernaturliga händelser. Tanken var att 

artefakten skulle kännas så verklig som möjligt. 

 

Som tidigare nämnt så skulle protagonisten i grunden vara så neutral som möjligt. I artefakten 

tillåts spelaren att välja både kön och namn på karaktären de ska spela som. Då namnet 

spelaren skriver in nämns under narrativets gång, så hade valet av kön ingen betydelse och 

påpekades inte i artefakten, utan fanns med för att skapa illusionen av att spelaren var med 

och påverkade. Målet med denna form av spelaranpassning var att respondenterna skulle 

kunna identifiera sig med karaktären de spelade som. Dorothée Hefner, Christoph Klimmt 

och Peter Vorderer (2007, s. 42) skriver att personer som har avsmak för militärrelaterade 

berättelser och scenarion kan ha svårt att identifiera sig i rollen som soldat medan personer 

som finner det lockade har det mycket lättare att identifiera sig i den rollen. Det är omöjligt 

att göra alla spelare nöjda så det var viktigt att kunna hitta en balans, detta kunde möjligtvis 

ha blivit en avgörande faktor för hur testpersonerna resonerade när de ställdes inför de olika 

moraliska problemen i artefakten. 

 

Berättelsen i artefakten utspelade sig under andra världskriget i staden Stalingrad. 

Protagonisten var en sovjetisk soldat. Under narrativets gång ställdes spelaren inför fem olika 

moraliska val. Alla dessa val kretsade i olika grad kring strukturen av hur lömska problem är 

uppbyggda; där det är svårt för spelaren att förutse konsekvenserna av valen de gör, se figur 

2.  
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Figur 2 Exempel på ett moraliskt problem i artefakten. De blåa meningarna visar de 
olika valen spelaren kan göra. (variabeln ”$name” ändras till det namn spelaren anger i 

början av artefakten) 
 

Vid viktiga ögonblick i narrativet spelades ljudeffekter upp, som till exempel skottlossning, 

eld, bomber med mera, detta för att försöka uppnå sensorisk immersion. Förhoppningen var 

att ljudeffekterna skulle öka spelarens immersion i spelvärlden och medverka till att spelaren 

kunde identifiera sig i karaktären på något plan och därigenom applicera sina egna moraliska 

värderingar. Den sensoriska immersionen skulle bidra till att spelaren kunde föreställa sig hur 

miljön såg ut och hur olika händelser utspelade sig. Ljudeffekterna hämtades från 

bbcsfx.acropolis.org.uk, youtube.com/audiolibrary/soundeffects och från olika videoklipp på 

YouTube. Ljudeffekterna från BBC är upphovsrättskyddade men tillät användning i 

personligt, pedagogiskt eller forsknings-syfte. Samma gällde ljudeffekterna från YouTube. 

Ljudeffekter tagna från individuella YouTube-videoklipp användes då uppladdaren gett 

tillåtelse att de fick användas. 

 

De moraliska problemen i artefakten tog inspiration från krigsfilmer och krigsspel som 

innehöll liknande typer av problem. Filmer som Rules of Engagement (2000) och Lone 

Survivor (2013) var inspirationskällor för problemen om man skulle skjuta mot civila och 

hjälpa en ”civilperson” som potentiellt kunde avslöja ens position för fienderna. Call of Duty: 

Finest Hour (2004) var inspirationskällan för det första problemet. Det femte och sista 

moraliska problemet tog inspiration från ett dilemma som Marcus Schulzke (2013) skrev om. 

Dilemmat Schulzke lyfter nämns i boken The Soldier’s Guide: The Complete Guide to US Army 

Traditions, Training, Duties, and Responsibilities (Department of the Army 2007) och det 

involverar en grupp soldater som vaktar en kontrollstation och hur de ska agera när en 

oidentifierad bil närmar sig den kontrollstationen. Soldaterna har en anledning att vara 

oroade då en bilbomb detonerades i området för några dagar sedan (Schulzke 2013, s. 103-

106). Dilemmat var snarlikt problemet i artefakten. 

 

4.2 Narrativa och tekniska förhinder 

Under arbetets uppenbarade sig ett antal problem, både narrativa och tekniska. 

 

4.2.1 Första iterationen 

Den första iterationen av artefakten skiljde sig väldigt mycket från vad som blev den 

slutgiltiga. Den första artefakten bestod av fem olika moraliska problem, saken var dock att 

spelaren gjorde fem olika val i fem olika scenarion som inte hade något med varandra att göra, 

se figur 3 och 4. 

 

http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects
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Figur 3 Exempel på ett moraliskt problem i första iterationen 
 

The trolley problem, eller Spårvagnsproblemet på svenska är ett klassiskt moraliskt dilemma 

som jag också använde i den första iterationen. Detta problem involverar ett tåg som åker på 

rälsen och rakt framför tåget står det fem personer på spåret. Du står själv en bit från spåret 

bredvid en spak som gör att du kan leda in tåget på ett annat spår. Gör du det räddar du fem 

personer men det finns en hake; det står en person på det andra spåret. Dilemmat är att du 

kan välja att inte göra något och då tåget kommer att döda fem personer eller så drar du i 

spaken, räddar fem personers liv men är direkt ansvarig för en persons död (Vsauce 2017). 

 

 

Figur 4 Spårvagnsproblemet i första iterationen 
 

Denna iteration representerade hur artefakten ursprungligen skulle ha se ut. Vad som dock 

blev problematiskt med den var att eftersom man växlar mellan olika problem som helt skiljer 

sig åt och som inte har något med varandra att göra så skapas problem för immersionen. Då 

immersion är essentiell för artefakten, fungerade inte denna typ av uppbyggnad kring 

moraliska problem då immersionsfaktorn inte kunde uppnå önskad effekt. Artefakten skulle 

ursprungligen baseras på Spårvagnsproblemet men det var alltså inte möjligt. Detta krävde 

att artefakten fick designas om för att bättre kunna uppnå den önskade immersionen. 

 

4.2.2 Twine 

Programmet som artefakten har skapats i är relativt enkelt att använda men artefakten krävde 

lite kodningskunskaper. För att valen spelaren gör ska ha konsekvenser krävdes olika variabler 

och kodstycken som till exempel påverkade vilket textstycke som skulle visas om spelaren 

hade gjort ett visst val. Även implementationen av ljudeffekter krävde kodkunskaper men var 

inte alls lika besvärlig. Då kodningen efter ett tag blev väldigt mödosam blev det enklare att 
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dela narrativet i två grenar istället för att skriva många olika variabler och kodstycken i de 

olika passagerna, se figur 5. Detta gav även en tydligare överblick över narrativet, se figur 6. 

 

 

Figur 5 Kod och variabler inuti en passage i artefakten 
 

 

 

Figur 6 Till vänster i bild ses förgreningen i artefakten 
 

 



17 
 

4.2.3 Designbeslut 

Slaget vid Stalingrad utkämpades under andra världskriget mellan Tyskland och 

Sovjetunionen. Att få spelaren att identifiera sig med en nazist eller en kommunist blev ett 

designproblem när tidpunkt och plats för berättelsen var bestämt. Att protagonisten skulle 

vara på Sovjetunionens sida motiverades med att kommunism generellt idag är mer socialt 

accepterat än nazism. För mycket vikt bör dock inte läggas på vilken sida man spelar som då 

artefakten inte försöker göra några politiska poänger och för att det inte är relevant för vad 

som undersöks. 

 

Det tredje moraliska problemet i artefakten som involverar den ”skadade” 

soldaten/civilpersonen som man antingen kan rädda eller skjuta var det svåraste problemet 

att skriva. Att på ett diskret sätt ge spelaren information utan att helt avslöja personens riktiga 

identitet i textform var en utmaning. Personen var i första iteration av detta problem tänkt att 

vara en ung nazist som skadat sig och som ångrat att den blev soldat då han nu sett krig för 

vad det verkligen var. Personen inom just den situationen kändes alldeles för kliché och 

användes därför aldrig. Flera tänkbara personer testades: en rysk familj, en rysk civil och en 

rysk soldat. Dessa användes aldrig heller då det inte var särskilt logiskt att personer med 

samma nationalitet och som vars stad var under attack skulle avslöja information för 

fienderna. 

 

4.3 Pilotundersökning 

4.3.1 Planering 

För att kunna utvärdera om artefakten samt den valda metoden skulle fungera tillsammans 

gjordes ett pilottest, en mindre variant av huvudundersökningen (Østbye m.fl. 2004, s. 152). 

En enkät skapades med frågor som spelaren skulle besvara efter genomspelningen av 

artefakten (se Appendix A). Enkäten var relativt kort och frågorna som ställdes fokuserade 

väldigt vagt på valen i artefakten och testpersonernas allmänna inställning till moraliska val i 

spel. Frågorna var formulerade på ett neutralt för att inte färga respondenternas svar.  

 

4.3.2 Första pilotundersökningen 

Tre stycken personer deltog i pilotundersökningen. Personerna kontaktades via Facebook och 

gick med på att delta. En mapp som inkluderade artefakten, ljudeffekterna till artefakten samt 

ett instruktionsdokument (länk till enkäten fanns med i dokumentet) skickades över Facebook 

som deltagarna fick ladda ner. Artefakten tar cirka 15 minuter att spela igenom och enkäten 

tog cirka 5 minuter att besvara. 

 

Inga stora klagomål gällande varken artefakten eller enkäten lämnades av testpersonerna. 

Några mindre problem i artefakten som oklara detaljer och en avsaknad av en tidsbegränsning 

vid de olika valen var det enda som nämndes av testpersonerna. Den första versionen av 

enkäten som användes i den första pilotundersökningen visade sig vara bristfällig och 

utökades inför den andra pilotundersökningen med fler frågor. 
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4.3.3 Andra pilotundersökningen 

Den nya enkäten tillät respondenterna att skriva mer fria svar. De fick förklara hur de 

resonerade kring valen i artefakten, vilka faktorer de tog hänsyn till när de gjorde ett moraliskt 

val, om de följde sin moraliska kompass med mera. Andra versionen av enkäten innehöll 3 

gånger fler frågor än den första enkäten (första enkäten innehöll 11, den andra cirka 34). Kort 

sagt så fick respondenterna utveckla och skriva sina tankar och istället för att svara på 

flersvarsfrågor. Den uppdaterade enkäten tog upp emot 30 minuter att besvara (se Appendix 

B). 

Deltagarna från den första pilotundersökningen deltog även i den andra och tyckte att den 

uppdaterade enkäten var en klar förbättring från den första versionen. 

4.3.4 Reflektion 

Artefakten fick ett väldigt bra mottagande av de som testat den. Den första enkäten var väldigt 

minimalistiskt och gav inga tydliga svar, bara indikationer. För huvudundersökningen 

behöver enkäten innehålla mer djupgående och öppna frågor för att ta reda på hur 

testpersonerna tänker och resonerar, vilket den andra versionen av enkäten möjliggör. 

 

Då inga stora klagomål eller kritik framfördes mot enkäten lämnas de frågor som återfanns i 

den första versionen orörda då det inte verkade finnas några oklarheter kring dem. Första 

versionen innehöll inte många öppna frågor men det var något som åtgärdades i den andra 

versionen. 

 

Anledningen till att enkäter användes för undersökningen och inte intervjuer i en labbmiljö 

var för att behålla hemkänslan hos spelarna. I en labbmiljö försvinner den hemkänslan för 

spelarna och resultatet riskerades att färgas. Majoriteten av spelare spelar inte spel i en 

kontrollerad labbmiljö, utan i hemmet. I en labbmiljö kan spelare känna en press och inte våga 

utmana sig själva. Själva spelautenticiteten går förlorad och miljön kan kännas konstlad vilket 

också kan leda till konstlade svar, känslan av spelet kan också färgas negativt om man hade 

suttit i en labbmiljö. Nackdelar med enkäter var dock att det var svårt att veta om spelarna 

skulle tolka frågorna på det sätt man ville. Detta kan vara både positivt och negativt. Om en 

intervju genomförts är det möjligt att intervjuaren hade kunnat färga och lett in 

respondenterna på ett visst svar. En annan nackdel med enkäter var att man inte kunde pressa 

respondenten att utveckla sina svar, det enda man kan göra är att uppmuntra att svara 

utförligt. Med en intervju hade detta kunnat undvikas. Genom text är det svårt att veta exakt 

hur en person tänker och resonerar. Med en intervju hade man kunnat skapa sig en känsla om 

vad för typ av person respondenten är när man får lyssna på denne prata om det aktuella 

ämnet, enkäter lämnar mycket åt tolkning och spekulation. Med intervjuer hade typerna av 

personer inte skiljt sig särskilt mycket från varandra då alla respondenterna som deltagit 

förmodligen hade studerat på högskolan där undersökningen utfördes. Med enkäter kunde 

man nå ut till en större skara spelare som skiljer sig mer från varandra vilket potentiellt hade 

resulterat i mer varierade och intressanta svar.  
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5 Utvärdering 

Undersökningens huvudsakliga uppgift var att ta reda på hur spelare med spelvana resonerar 

när de ställs inför olika moraliska val. Utöver det även forska i om de skiljer på moral i spel 

och moral i verkligheten. 

5.1 Presentation av insamlad data 

5.1.1 Utförande av undersökning 

Varje respondent kontaktades via Facebook där de tillfrågades om de ville delta i en 

undersökning gällande ”Moral i spel”. Om de ville delta i undersökning behövde de uppfylla 

kravet på 11 timmars spelande i veckan vilket de gjorde. Efter lämnat godkännande skickades 

en zip-mapp innehållandes artefakten, en readme-fil där länken till enkäten fanns och 

ljudeffekter till artefaken till testpersonerna. Testpersonerna skulle spela igenom artefakten 

och sedan svara på enkäten. 

 

5.1.2 Respondenterna 

 

Figur 7 De sju deltagarna 
 

De sju respondenter som deltog i undersökning var mellan 21 och 29 år, alla män och alla med 

personlig koppling till mig. Alla respondenter utom Respondent 7 hade vid något tillfälle 

studerat speldesign/Game Writing på gymnasial/högskolenivå. Figur 7 visar respondenternas 

ålder, kön, yrke och vad för typ av spel de brukar spela. Respondenternas svar var anonyma 

men det gick att identifiera vem som hade skrivit vad då de kontaktade mig efteråt och skrev 

att de nu spelat artefakten och svarat på enkäten. Detta gjorde det enkelt att särskilja deras 

svar och veta vilket svar som tillhörde vem. Att svaren var anonyma verkar inte ha varit något 

respondenterna tog hänsyn till dock, tvärtom så verkar de väldigt öppna med att dela sina 

åsikter och tankar om ämnet och artefakten. Dock så hålls respondenternas identitet skyddade 

i rapporten. Därför tilldelades de varsitt nummer.  
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5.1.3 Allmän inställning och den moraliska kompassen 

I enkätens första fråga skulle de sju respondenterna klargöra deras allmänna inställning till 

moraliska val i spel, inte till artefakten. Detta var en viktig första fråga att ställa då svaren 

underlättade i analysen av respondenterna och för att lättare kunna förstå varför de gjorde de 

val de gjorde i artefakten. Respondenternas allmänna inställning till spel som innehåller 

moraliska val var positiv. Respondent 1 och 2 nämnde att det är kul att få vara med och 

”påverka” narrativet. Respondent 2 skrev dock att moraliska val kopplade till belöningar är 

något som han inte uppskattar. Respondent 3 tycker det är intressant och engagerande och 

utmanar spelaren att reflektera över sina värderingar. Respondent 4 brukar bli lätt absorberad 

av dessa typer av val och kan känna sig rätt dålig om han gör val som skadar andra, i alla fall i 

första genomspelningen av ett spel då upplevelsen är som mest äkta avslutar Respondent 4. 

Respondent 5 inställning berodde helt på hur mycket inlevelse (immersion) han fick av spelet 

men skriver ändå att hans allmänna inställning är att det är ”otroligt intressant och spännande 

att spelet utspelar sig efter ens egna moraliska val”. Respondent 6 hade den ”minst positiva” 

inställningen till moraliska val i spel men skriver ändå att de kan vara roliga, det beror dock 

på vilket typ av spel man spelar. Respondent 7 tyckte att val är en viktig del utav spel och ser 

det som bra mental träning att ställas inför tuffa och annorlunda situationer. 

 

På den andra frågan i enkäten skulle respondenterna förklara hur de brukar tänka och 

resonera när de ställs inför ett moraliskt val i spel. Denna fråga var direkt kopplad till 

undersökningens frågeställning om hur de brukar resonera inför ett moraliskt val. Alla 

svarade att de i någon grad brukar följa sin egna moraliska kompass/magkänsla när de 

tillfrågades om hur de brukar resonera vid när de ställs inför ett moraliskt val. Respondent 1 

svarade att det är sällan han vill göra elaka val för det känns inte rätt/bra. Respondent 2 brukar 

i de flesta fall följa sin egna moraliska kompass om det inte är ett RPG-spel då respondenten 

brukar rollspela. Respondent 3 skriver att han brukar följa sin egen uppfattning av vad som är 

moraliskt korrekt. Att göra val som hjälper flest människor/karaktärer och att inte orsaka 

onödigt lidande är viktigt för Respondent 4. Karaktärer och dess känslor är något som 

Respondent 4 bryr sig om och anser är viktigt. Respondent 5 beskriver sig själv som en ”väldigt 

snäll person” och försöker alltid göra så lite onda handlingar som möjligt. Respondent 6 

svarade att om han spelar ett långt och roligt spel så vill respondenten att slutet ska bli så bra 

som möjligt. Respondent 7 svarade att han nästan alltid resonerar som han själv hade gjort i 

den situationen som uppstår. Vad som vore bäst för omgivningen är också något respondenten 

brukar tänka på vid ett moraliskt val. 

 

Även fast respondenterna använder sin moraliska kompass (till en viss grad) i spel så skiljer 

de ändå på moral i spel och moral i verkligheten. De tillfrågades om de skiljde på moral i spel 

och moral i verkligheten, en fråga direkt kopplad till en av de mindre frågeställningarna. 

Respondent 2, 3, 4, 6 och 7 svarar att de är fullt medvetna att handlingarna de utför är inom 

ett spel och att de inte har några verkliga konsekvenser. Respondent 1 svarade dock att han 

har svårt att skilja på de två. I en första genomspelning av ett spel brukar Respondent 1 inte 

skilja på moral i spel och moral i verkligheten då han verkar spela så ”verklighetstroget” som 

möjligt. I en andra eventuellt tredje genomspelning börjar Respondent 1 utforska andra 

moraliska vägar. Respondent 5 menar att det helt beror på vad för typ av spel man spelar, 

vilket även Respondent 7 nämnde; är det (spelet) mer verklighetsenligt så brukar man agera 

mer som man skulle gjort i verkliga livet. Respondent 2 svarade också att han är medveten om 
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att det som sker är inom en fiktiv värld, han föredrar ändå att följa sin egna moraliska kompass 

för det förhöjer känslan av immersion. Respondent 3 skiljer till viss del på de två. Som tidigare 

nämnt så brukar han följa sin egen uppfattning om vad som är rätt och fel men menar att 

”ibland kan de moraliska utmaningarna i spelet inte tillåta det”. Att agera på ett sätt som är 

moraliskt förkastligt i verkligenheten kan vara acceptabelt inom spelets ramar fortsätter han. 

Respondent 4 skriver att han ”naturligtvis” skiljer på de två. Det är ett spel och spel har inga 

konsekvenser utom för hans spelupplevelse. Han brukar följa sin moraliska kompass så långt 

det är rimligt men kan även vara extremt ond för att se vilka ”roliga resultat” det ger men 

aldrig när han gör en seriös genomspelning. Respondent 6 svarade kort med ett exempel: ”Ja, 

i spel så kan du köra över någon utan att tänka på det, inte lika trevligt i verkligheten”. 

 

5.1.4 Artefakten och de fem moraliska problemen 

 

Figur 8 Diagram för Val 1 (siffror visar hur många respondenter som gjorde det valet) 
 

Målet med undersökningen var att ta reda hur spelare resonerar när de ställs inför olika 

moraliska val. Artefakten innehöll fem stycken olika moraliska val. Vid Val 1 var Respondent 

6 den enda som valde att försöka fly (se figur 8). Anledning var för att Respondent 6 ville se 

vad som skulle hända, om spelet skulle ta slut till exempel. Respondent 1, 2, 3 och 4 svarade 

att eftersom de soldater som sedan tidigare hoppat i vattnet blivit skjutna av befälhavaren 

kändes det meningslöst och självmordsbenäget att försöka fly. Respondent 7 svarade att man 

som soldat har en plikt att försvara sitt land och att man inte får fly om befälhavaren inte sagt 

”reträtt”.  
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Figur 9 Diagram för Val 2 
 

Vid Val 2 var Respondent 1 den enda som skiljde sig från mängden och som inte valde att 

skjuta mot civila (se figur 9). Respondent 1 ville skjuta men svarade att hans 

magkänsla/moraliska kompass var det som satte stopp för det. Att skjuta igenom oskylidga 

människor var inget Respondent 1 kunde göra. Resterande respondenter sköt mot civila och 

såg det som ett nödvändigt ont, att det var vi eller dem. Respondent 1 och 3 svarade att 

eftersom de civila i praktiken redan var döda då de andra soldaterna redan bestämt sig för att 

skjuta så svarade Respondent 3 att det var lika bra att lyda order för att bibehålla befälets 

förtroende och kamraternas respekt. Respondent 1 såg det annorlunda och svarade att 

eftersom de ändå skulle skjutas så kunde han bespara sig ”den extra dåliga samveteskänslans” 

som han förmodligen hade känt. 

 

 

Figur 10 Diagram för Val 3 
 

Respondent 5 var vid Val 3 den enda som valde att ta Roman och Mikhails sida (se figur 10). 

Respondent 5 svarade kort att ”det fanns mer att förlora än vinna” och syftade då på den 

skadade personen som betedde sig misstänksamt. Respondent 3 svarade att det humanitära 

valet var att ta Petrenkos sida. Respondent 1 ville inte gå emot Petrenko då han svarade att det 
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fanns någon förutbestämd respekt för honom då han är en auktoritärs figur. Respondent 1 

känner sig rätt övertygad om att den skadade var nazist men ville inte gå emot ledaren. 

Anledningen kan vara att Roman och Mikhail beskrivs av Respondent 1 som ”Kling och Klang 

från Pippi”, två inkompetenta poliskonstaplar från Pippi Långstrump (1969). Respondent 2 

svarade att han inte hade lust att döda den skadade och att ha råkat hjälpa fienden inte vägde 

tyngre än att möjligtvis ha kunnat döda en oskyldig civil. Respondent 4 svarade att om den 

skadade var civil borde vi hjälpa honom ”ur vårt hjärtas godhet och för att det var vår 

skyldighet och om han var nazist borde vi hjälpt honom för att förhöra honom”. Respondent 

6 svarade att den skadade möjligtvis hade viktigt information och valde därför att ta Petrenkos 

sida. Respondent 7 svarade att den skadade skulle blivit krigsfånge oavsett vilket val som 

gjordes och även om den skadade skulle se det ryska lägret skulle personen inte ha någon 

chans att fly. Respondent 7 avslutade med att skriva att döda krigsfångar även är ett krigsbrott. 

 

 

Figur 11 Diagram gör Val 4 
 

Val 4 handlade om testpersonerna var villiga att tortera för information. Respondent 1 och 3 

var de som inte torterade (se figur 11). Respondent 1 angav att hans moraliska kompass 

återigen agerade bromskloss. Respondent 1 hänvisar till ett uppdrag i spelet Grand Theft Auto 

V (2013) där man också ska tortera och säger sig vara mer härdad när det kommer till dessa 

typer av inslag i spel sen dess men säger sig även inte vara tillräckligt härdad. I Grand Theft 

Auto V var tortyren obligatorisk att delta i till skillnad från artefakten där man fick välja. 

Respondent 1 säger sig inte vara tillräckligt härdad för att genomlida något liknande trots att 

han tidigare befunnit sig i liknande situationer i spel. Den andra respondenten som valde att 

inte tortera var Respondent 3 som svarade att det helt enkelt inte var rätt och att det var 

osannolikt att soldaten hade värdefull information. Respondent 3 avslutade med att säga att 

om han hade valt att tortera hade det blivit “onödigt lidande som inte skulle lett till något bra 

för någon”. Respondent 2 svarade att han blev påverkad av grupptrycket från sina kamrater 

och vågade inte möta konsekvensen av att inte samarbeta med dem. Respondenten kände även 

att tysken hade blivit varnad men vägrade ändå att prata vilket också verkar ha varit en 

bidragande faktor till varför Respondent 2 valde att tortera. Respondent 4 hänvisar till sitt 

svar på Val 3 där han skriver: “Även genom tortyr, och anledningen till att jag säger det är för 

att ett krig bara slutar när någon vinner, åtminstone i ett så totalt krig som Andra världskriget. 

Det totala kriget suger, och då måste det få ett snabbt slut”. Respondent 5 kände att efter allt 
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som hänt i artefakten så här långt så kunde han inte vika ned sig nu. Det var inget lätt beslut 

fortsatte Respondent 5 men att det var nödvändigt då möjlig information kunde vara “otroligt 

viktig”. Precis som Respondent 2 så kände även Respondent 6 av grupptrycket och valde 

därför att delta i tortyren för att inte förlora eventuell respekt hos de andra. Då soldaten var 

väldigt aggressiv svarade Respondent 7 att han behövde svara med aggressiva metoder, 

därmed rättfärdigades tortyren för att eventuellt kunna vinna slaget. Respondenten tydliggör 

att avsikten aldrig var att döda, utan att få information. Respondent 7 avslutar med att skriva 

att om soldaten hade varit civil hade situationen sett annorlunda ut. 

 

 

Figur 12 Diagram för Val 5 
 

Val 5 var det sista valet i artefakten och involverade om man skulle skjuta mot en bil eller inte. 

Detta var ett jämnt val där Respondent 1, 2, 3 och 7 inte sköt och Respondent 4, 5 och 6 sköt 

(se figur 12). Respondent 1 skriver att han brukar agera först när situationer redan har urartat, 

mest för att vara på den säkra sidan så att han inte potentiellt skadar oskyldiga. Respondent 1 

nämner även att han är konflikträdd. Om bilen hade kört emot dem samtidigt som de sköt 

från den skriver respondenten att han hade agerat annorlunda. Respondent 2 svarade att 

eftersom bilen och personerna i den inte kunde identifieras så lät han bli att skjuta. Då det 

rådde blandade meningar mellan de två kamraterna så kände Respondent 2 mindre 

grupptryck än vid tidigare val. Respondent 3 är inne på samma spår som Respondent 1, bilen 

är inte ett riktigt hot om de inte skjuter mot oss och nämner även att man inte borde öppna 

eld mot en icke-stridande part i ett krig. Respondent 3 tycker inte att valet var självklart och 

att hävda nödvärn hade varit möjligt. Respondent 7 menar att bilen borde blivit mer aggressiv 

efter de första varningsskotten och den hade avsikt att skada. Eftersom gruppen även satt i en 

bunker så hade de varit skyddade mot en potentiell attack. Respondent 4 valde att skjuta 

eftersom en bil som kör mot en i full hastighet är förknippat med livsfara. Respondenten tog 

det säkra före det osäkra och skriver att bilen möjligtvis kunde ha varit full av fiender och/eller 

sprängmedel. Respondent 4 skriver att han gav bilen en massa möjligheter att visa om den var 

fientlig eller inte men i en stad som Stalingrad väntar man inte, man får bara en chans fortsatte 

respondenten. Respondent 5 ville heller inte chansa. Han räknade in att chansen att det var 

civila fanns men kände ändå att rätt val gjordes. Respondent 6 svarade kort att eftersom bilen 

körde i den fart den gjorde så hade mer än bara möjligtvis nazister blivit skadade. 
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5.1.5 Det ”rätta” valet 

Respondenterna tillfrågades om de oftast vill göra det ”rätta valet” i spel. Denna fråga var 

också starkt kopplad till frågeställningen om hur de resonerade och den moraliska kompassen. 

Alla utom Respondent 6 svarade på denna fråga (Respondent 6 svarade ”Blandade” på frågan 

Försökte du spela som god eller ond i detta spel? vilket gjorde att han inte fick besvara denna 

fråga, resterande svarade ”God”). Respondent 1 svarade ja medan Respondent 2 svarade att 

han inte alltid gör det. Han svarade att det goda valet inte alltid är det ”rätta”. Respondent 3 

gör oftast göra det ”rätta” valet men skriver att i många spel är det inte självklart vad som 

klassas som det ”det rätta valet”. Respondent 4 svarade på ett liknande sätt med att det inte 

alltid är självklart. Det ”rätta valet” för honom är vad han tror kommer orsaka minst skada 

och som kommer hjälpa flest. Spelar han dock en etablerat ond karaktär brukar han spela den 

som ond också. Respondent 5 skriver att han vill tro att han oftast gör det rätta valet men 

fortsätter men att förklara att svårt att veta vad som är ”det rätta” valet men det är något som 

han tycker är spännande. Respondent 7 försöker, som Respondent 4, göra det val som kommer 

gynna honom och de andra omkring honom i längden. 

 

5.1.6 Påverkande faktorer 

Moraliska val är tuffa på grund av att de kan ha konsekvenser på berättelsen och dess värld. 

En fråga som ställdes till respondenterna handlade om de tar hänsyn till några faktorer när 

det ställs inför ett val, även denna fråga var starkt kopplad till hur spelare resonerar vid 

moraliska val. Respondent 1 har på tidigare frågor varit skrivit om skuld men tillägger på 

denna fråga att skada också är en viktig faktor. Val som kan resultera i belöningar är inget han 

bryr sig om, ”goda” val väger tyngre avslutar han. Respondent 2 var tidigare inne på att han 

tycker mindre om moraliska val som är kopplade till spelmekaniska belöningar vilket han även 

nämner igen på denna fråga. Han tycker belöningar ”bara sabbar moraliska system”. Skuld 

och skada nämner han som faktorer som möjligen kan påverka hans beslutsfattande.  

Respondent 3 skriver att det alltid är ett svårt val när andra personer kommer till skada och 

det har hänt att han känt skuld över ett beslut han tagit. Han berättar att det finns ”en önskan 

någonstans att försöka igen i så fall och ta det ’rätta valet’ men det är inte alltid som det är 

möjligt”. Hur andra karaktärer och de som drabbas av ens val kommer att regera är viktigt för 

Respondent 4. Han skriver att vi oftast gör goda handlingar för att de uppskattas av andra och 

att vi undviker att göra onda handlingar för att vi ser att folk får lida och andra blir hatiska 

mot en. Respondent 5 brukar tänka på allt som hänger ihop med det val som ska göras och 

nämner skuld som en faktor. Respondent 6 skriver återigen att det beror på vad för typ av spel 

han spelar. Spelar han ett Telltale-spel (The Walking Dead) så tar han mer hänsyn till valen, 

till exempel; är det värt att döda den här personen? Får jag någon belöning om jag det? Ska 

jag spara denna sak? Men spelar han ett spel som The Elder Scrolls V: Skyrim (2011), som är 

ett RPG-spel brukar han bara spara innan något val. Respondent 7 tänker oftast på 

konsekvenser som orsakas i längden och sällan på vilka belöningar han kan få. Hur kommer 

detta val påverka mig längre fram? Det är en fråga han brukar ställa sig själv inför svåra val. 

 

5.1.7 Moraliskt ansvar 

Vid frågan om respondenterna tycker att man kan hållas ”moraliskt ansvarig” för de 

handlingar man utför i olika spel rådde det delade meningar. Då Respondent 1 följer sin 

moraliska kompass väldigt strikt så ser han inget problem med att folk ska döma honom efter 

de handlingarna och val han gör. Han tycker dock inte att allt för stor vikt ska läggas på vilka 
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val man gör i ett spel då det inte är verklighet. Han ser hellre att folk dömer honom efter 

handlingar han utför i verkligheten. Respondent 2 tycker inte att man ska kunna hållas 

moralisk ansvarig men tror att det kan leda till ett bra debattämne med kompisar men inget 

utöver det. Hållas moraliskt ansvarig för besluten inom spelet (besluten har konsekvenser för 

hur spelet utspelar sig) är något Respondent 3 räknar med men att man ska kunna hållas 

moraliskt ansvarig för dessa beslut i verkligheten tycker han absolut inte. Han menar att man 

många gånger spelar en roll i ett spel och att det inte nödvändigtvis reflekterar hur man skulle 

agera i verkligheten. Respondent 4 tycker att det härliga med spel är att kunna testa gränser, 

uppleva nya scenarion och se vad man tycker är roligt. Han tycker inte att man ska kunna 

hållas ansvarig men menar att ”spel kan ge intressanta pekpinnar till en själv”. Som exempel 

så skriver han att om man gillar att orsaka skada i rollspel kanske man ska fundera på varför. 

Dock tycker han att man ska kunna hållas ansvarig om det uppkommit eller funnits en risk för 

verklig skada. Datorspel är inte där än då de händelser som sker i dem utgör någon riktig fara 

avslutar han. Respondent 5 svarade att man ska kunna hållas ansvarig men utvecklade aldrig 

sitt svar. Respondent 6 tycker både ja och nej. Han skriver att man i stunden tänker och 

resonerar och gör val men skriver samtidigt att det ändå bara är ett spel. Respondent 7 skriver 

att så länge han kan skilja vad som är spel och verklighet tycker han inte han kan hållas 

moraliskt ansvarig. 

 

5.1.8 Psykiska påfrestningar 

 

Figur 13 Diagramet visar hurvida respondenterna ansåg att valen var psykiskt påfrestande 
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Figur 14 Stapeldiagram över vilka val respondenterna ansåg vara psykiskt påfrestande 
 

Psykisk påfrestning innebar i detta sammanhang att en respondent kan ha upplevt ett eller 

flera av de val som presenterades i artefakten som mentalt tuffa/påfrestande och som gjorde 

att de upplevde någon form av stress på grund ut av dem. Denna fråga ställdes för att försöka 

bekräfta det tidigare forskning sagt om vilka faktorer som påverkar en spelares val: skuld och 

skada. Då detta är starkt kopplat till frågeställning och hur spelare resonerar ansågs frågan 

vara relevant. 

 

I enkäten ställdes frågan om respondenterna tyckte något/några val var mer psykiskt 

påfrestande än andra (se figur 13). Alla respondenter utom Respondent 5 och 7 tyckte att 

någon/några val var psykiskt påfrestande. Respondent 5 tyckte alla val var psykiskt 

påfrestande medan Respondent 7 inte tyckte något val var det. I stapeldiagrammet (se figur 

14) sticker val 2 och 4 ut från mängden. Respondent 1 svarade att skjuta mot civila (Val 2) och 

tortyren (Val 4) var val som fick respondenten att tänka till mer än vid de andra valen. 

Respondent 2 markerade också val 2 och 4 och svarade att de kändes objektivt fel att skjuta 

mot civila och att man kände sig lite dålig efter att ha tagit det beslutet. Val 4 kändes enligt 

respondenten också illa, speciellt på grund av ljudeffekterna. Respondent 3 markerade endast 

Val 4 och beskrev tortyren som besvärlig på grund av skriken från soldaten som förstärkte 

oviljan att genomföra handlingen. Respondent 4 markerade bara Val 2 och förklarade att valet 

handlade om många människors liv och välmående. Respondent 5 hade markerat Val 4 och 

svarade kort: ”Man visste vad tanken var när dom bad ’ta fram vatten’". 

 

5.2 Analys 

5.2.1 Immersionsaspekten 

Immersionsaspekten verkar ha fungerat då alla respondenter i enkäten angivit att de upplevde 

immersion. Dock är det svårt att verifiera detta så man får lita på att det de svarar 

överensstämmer med vad de faktiskt tycker och har upplevt. Sensorisk immersion som 

eftersträvades tycks ha lyckats då alla respondenter utom Respondent 5 nämnt att 

ljudeffekterna bidrog till immersionen och en förhöjd spelupplevelse. Alla svarade även att de 
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blev immerserade i spelet och berättelsen. Respondent 1, 2, 3, 4, 6 och 7 nämnde 

ljudeffekterna som bidragande faktorer till immersionen medan Respondent 5 svarade att 

eftersom spelet var ett moraliskt spel räckte det för bli immerserad. Respondent 6 var den 

enda som svarade att den inte brydde sig om karaktärerna och valen de gjorde. Respondent 1 

var den enda som nämnde friheten att välja kön och namn som immersionshöjande. Valet av 

kön och namn var dock en bidragande faktor till att respondenterna spelade mer efter sin egna 

moraliska kompass enligt Respondent 1, 2, 4 och 5. Respondent 2 skrev att något som bidrog 

ännu mer var att artefaktens protagonist var platt. Hade protagonisten varit etablerad hade 

Respondent 2 förmodligen gjort val som passade protagonistens karaktär. Målet med 

protagonisten var att den i grunden skulle vara så neutral som möjligt vilket verkar ha lyckats. 

Respondent 5 var skeptisk till om valet av kön och namn skulle ha betydelse men när 

respondents namn visades upp i texten blev han ”tagen på sängen” vilket bidrog till han blev 

mer immerserad och började tänka på mer på hur han själv hade agerat vid ett val. 

 

Sicart har förespråkat lömska problem som ett sätt att få spelare att spela moraliskt och inte 

strategisk. Denna utformning kring problemen i artefakten var något som eftersträvades. 

Endast Respondent 7 svarade i enkäten att artefaktens val var enkla och dess konsekvenser 

förutsägbara. Ambitionen var från början att valen skulle ha en stegring i moralisk 

problematik, att Val 1 skulle var ett ”enkelt” val och att Val 5 skulle vara ett moraliskt dilemma. 

Artefaktens inledning designades med denna moraliska stegring i åtanke men ju mer 

berättelsen bredde ut sig, ju mer fokus flyttades från stegringen till att valen skulle vara logiska 

inom ramen för spelet. Artefakten skulle dock avslutas med ett dilemma. Inget tyder på att 

respondenterna upplevde någon form stegring med artefaktens val. Val 5 jämfört med Val 1 är 

definitivt en stegring men valen där emellan varierar mellan stegring och sänkning. Detta 

försvårade dock inte för undersökningen då denna stegring endast var en ambition som var 

ämnad för första iterationen av artefakten och som hängde kvar lite löst när arbetet med den 

slutgiltiga artefakten påbörjades. Hur en avsiktlig stegring hade påverkat resultat kan det 

spekuleras kring. Det är möjligt att det hade bidragit positivt då artefakten hade följt den 

klassiska dramaturgiska modellen. Men som tidigare nämnt var denna stegring en ambition 

för den första iterationen, en iteration som inte fungerade. Att de moraliska problem som 

fanns i artefakten skulle ske i en logisk ordning vägde tyngre än av skapa en möjligtvis 

”onaturlig” stegring i problematik kring dem. 

 

5.2.2 Moraliskt eller strategiskt? 

Av att döma utifrån respondenternas svar verkar det bero på vilket typ av spel man spelar, 

något som inte hade tagits i åtanke innan undersökningen och hur mycket immersion man får 

av spelet som avgör om man spelar strategiskt eller moraliskt. Respondent 7 skrev att ju mer 

verklighetsenligt spelet är, desto större är chansen att man agerar mer som man skulle gjort i 

verkliga livet.  

 

Majoriteten av tidigare undersökningar visar att spelare oftast väljer att göra val som anses 

vara ”moraliskt korrekta”. Även i denna undersökning stämde det då alla respondenter 

svarade att de oftast försöker göra det ”rätta” valet. Att många väljer att spela som god kan 

bero på att ens moraliska kompass oftast tar en dit (Respondent 1), att det kommer till en 

naturligt (Respondent 2) och att det helt enkelt speglar en själv (Respondent 5). Respondent 
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4 hypotes är att vi oftast agerar med goda intentioner för det uppskattas av andra och att vi 

undviker att göra ont för att slippa se folk lida och bli arga. 

 

Faktorerna som respondenterna verkar ha mest i åtanke när de ställs inför ett moraliskt val är 

skuld och skada vilket stödjer det Boyan, Grizzard och Bowman (2015, s. 49-52) kom fram till 

i sin undersökning. Som stapeldiagrammet (se figur 14) så sticker Val 2 och Val 4 ut, två val 

starkt associerad med just skuld och skada. Ingen av respondenterna nämnde belöningar som 

någon positiv faktor utan var mer något som sågs ned på av de respondenterna som nämnde 

belöningar. Spelare verkar föredra att göra goda handlingar istället för att få belöningar vilket 

även var en slutsats Lange (2014, s. 12) drog i sin undersökning. Respondent 1 och 4 var de 

två som svarade att de på en andra eventuellt tredje genomspelning av ett spel börjar utforska 

andra moraliska vägar vilket också var något Lange (2014, s. 11) skrev. Som Respondent 4 

svarade så är den första genomspelningen mest ”äkta” vilket kan vara en anledning till varför 

spelare håller hårt om sin moraliska kompass. 

 

5.2.3 Moral i spel och moral i verkligheten 

Som Weaver och Lewis (2012, s. 612) skriver så verkar de flesta spelare hantera moraliska val 

i spel som de skulle i verkligheten vilket även denna undersökning visade. När respondenterna 

gör sina val verkar många vilja göra val som gynnar så många som möjligt och som skadar så 

få som möjligt. Många, om inte alla respondenter verkar ha någon form av konsekvensetiskt 

tankesätt då många nämner att de vill att konsekvenserna av deras val ska bli så positiva som 

möjligt och att så många som möjligt ska gynnas av det valet vilket betyder att de även följer 

utilitarismen som ligger väldigt nära konsekvensetiken. Detta syntes tydligt i vissa 

respondenternas resonemang, speciellt vid Val 3 som handlade om den ”skadade” 

soldaten/civila. Flera av respondenterna valde att ta Petrenkos sida och låta den skadade följa 

med till lägret. Respondent 2 svarade att ha råkat hjälpa fienden inte vägde tyngre än att 

möjligtvis ha kunnat döda en oskyldig civil, Respondent 3 svarade att det var det mest 

humanitära valet och Respondent 4 svarade att om den skadade var civil borde vi hjälpa 

honom ”ur vårt hjärtas godhet och för att det var vår skyldighet”. 

 

I Val 4 testades också konsekvensetiken, då handlade valet om respondenterna ville tortera en 

tysk soldat för information. Majoriteten valde faktiskt att tortera (5 respondenter) vilket då 

går emot vissa respondenters hållningar. Att tortera rättfärdigades genom att soldaten kunde 

ha viktig information. Att det var en tysk soldat kan också ha varit en bidragande faktor till att 

de faktiskt valde att tortera. Respondent 7 skrev att om personen varit civil hade situationen 

sett annorlunda ut. Men i Val 5, där man väljer om man ska skjuta mot en bil som närmar sig 

resonerade flera att de kunde finnas civila i bilen, därför sköt de inte. 

 

Då respondenterna följer sina moraliska kompasser som de använder i verkligheten i spel kan 

man argumentera för att de ska kunna hållas moraliskt ansvariga för handlingarna de gör i 

spel även i verkligheten. Frankfurt (1971) menar att om en person ska hållas moraliskt 

ansvarig för sina handlingar måste den handlingen helt stämma överens med den personens 

vilja, vilket är nästintill omöjligt i spel. Bartel (2015, s. 289) skriver att många utav de 

våldsamma handlingarna som utförs i spel är ofrivilliga. Bartel fortsätter med att skriva att en 

person bara har fri vilja om möjligheten att kunna välja att göra annorlunda finns. Artefakten 

erbjuder val men enligt Bartels definition så kan spelare enkelt lägga ifrån sig det moraliska 

ansvaret om den handlingen de väljer inte stämmer överens med deras vilja till 100 procent. 
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Majoriteten av respondenternas hållning var att de inte tycker att de borde kunna hållas 

ansvariga heller då handlingarna de utför sker i en fiktiv värld som inte har några 

konsekvenser på den verkliga världen. Respondenterna är fullt medvetna om att handlingarna 

de utför är inom en fiktiv värld och ser hellre att de döms efter de handlingar de utför i 

verkligheten. 

 

5.2.4 Analys av respondenterna 

Resultaten och svaren från de sju respondenter indikerar att alla hade goda intentioner och 

följde sina moraliska kompasser. Alla respondenter verkade tänka i liknande banor men i olika 

grad. Respondent 1 hade en väldigt passionerad inställning till artefakten och de moraliska 

problem som presenterades i den. Han var dock den enda respondenten som angav ”Narrativ” 

som en typ av spel han gillade vilket kan vara en faktor till varför han var satte sig in så pass 

mycket i artefakten och dess berättelse. Respondent 1 svar kändes väldigt uppriktiga. Han 

följer nästan slaviskt sin moraliska kompass vilket han även medger att han gör, både i svaret 

om sin allmänna hållning och i resonemangen kring valen. Respondent 1 verkar var en 

försiktig karaktär som alltid försöker orsaka så lite skada som möjligt och göra gott för så 

många som möjligt vilket även det tydligt framgår i hans svar. Han beskriver sig själv i svaret 

på Val 5 att han är en konflikträdd person som brukar agera först när situationer redan urartat, 

bara för att inte potentiellt skada någon oskyldig. 

 

Respondent 2, 3, 4 och 5 tänker alla på liknande sätt. De använder sina moraliska kompasser 

men låter dem inte ta överhanden som med Respondent 1, utan tänker även vad som skulle 

vara bäst för alla i situationen. De säger att de ”brukar” och ”i de flesta fallen” använda deras 

moraliska kompass. Deras hållningar var att vara så goda som möjligt, göra humanitära val, 

val som gynnar så många som möjligt. Dessa hållningar syntes till viss del i de val de gjorde. 

Att skjuta civila sågs till exempel som ”ett nödvändigt ont” för att kunna senare kunna stoppa 

en större fiende. Samma tänk användes vid tortyren, att det var ett nödvändigt ont. Intrycket 

man får är att de tänker: Vilket val skulle gynna flest människor i längden? Även fast deras val 

och resonemang skiljer sig åt vid tillfällen så verkar deras intentioner vara 

överensstämmande: att göra gott. De har bara olika syn på vilket tillvägagångs sätt som är bäst 

och vad som skulle vara det bättre valet. 

 

Respondent 6 hade till skillnad från Respondent 1 en väldigt avslappnad inställning till 

artefakten och dess problem vilket stämmer överens med hans allmänna hållning till moralisk 

val. I denna undersökning var de varandras motpoler. Respondent 6 var väldigt nyfiken och 

var den enda som valde att försöka fly från striden för att han ”ville se vad som skulle hända”, 

då av att döma från hans svar kring hans allmänna hållning till moraliska val så överstämde 

det med det första valet. Respondent 6 skrev att om det är ett långt och roligt spel vill han att 

slutet skulle bli så bra som möjligt och efter Val 1 verkade han spela mer och mer 

allvarlig/moraliskt utifrån sättet han beskrev hur han resonerade kring Val 2-5. Någon 

förändring skedde med andra ord. 

 

Respondent 7 satte sig verkligen in i rollen som soldat och kändes närmast till att rollspela. 

Han nämner plikt, krigsbrott och överlevnad i sina svar. Han verkar veta var han står 

moraliskt sett och visade i svaren att han hade kunskaper om just krig och militären vilket han 

själv bekräftade då han skrev att han väldigt intresserad av historia, särskilt militär/krig. 
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Denna strikta militaristiska hållning syntens genomgående i hans val och resonemang då de 

indikerar en bestämdhet. 

 

Alla respondenter utom Respondent 7 angav att de hade studerat spelutveckling på antingen 

gymnasial eller högskolenivå vilket kan ha varit en bidragande faktor till att resultaten mellan 

de olika respondenterna blev så lika. De typer av spel som de olika respondenterna spelade 

varierade men trots att de spelar olika typer av spel verkar deras moral ändå vara lika 

varandra. Dessa beskrivningar är tolkningar och baseras på de svar de angivit, det är fullt 

möjligt att alla deras intentioner inte framkom i svaren. Baserat på respondenternas allmänna 

hållning och sättet de angav att de brukar resonera på verkar det stämma rätt bra överens med 

de valen de gjorde i artefakten.  

5.3 Slutsats 

Undersökningens frågeställning löd: Hur resonerar spelare när de ställs inför olika moraliska 

val? Många svar som gavs av respondenterna bekräftar det tidigare forskning antyder och 

visar liknande resultat. Skuld och skada angavs som de två huvudsakliga faktorerna som 

respondenterna tar hänsyn till inför ett moraliskt val vilket var något tidigare forskning hade 

visat på. Det är dock möjligt att frågan var ställd på ett sätt som lett in dem på skuld och skada 

då de angavs som exempel i frågan. Belöningar är inget respondenterna tog hänsyn och sågs 

till och med som något dåligt, dock kan det bero på vad för typ av spel man spelar. 

 

Utöver frågeställning skulle flera mindre frågeställningar också undersökas. En av dem var: 

spelares inställning till moral i spel kontra moral i verkligheten och om de skiljde på dem. 

Respondenterna skiljer på moral i spel och moral i verkligheten och det konstaterades att de 

är fullt medvetna om att valen de utför sker inom en fiktiv värld. De följer sin moraliska 

kompass även inom spelvärlden men till ett längd som känns rimlig. 

 

Den andra mindre frågeställningen som skulle undersökas var om personer med spelvana 

hade en mer avslappnad inställning till moraliska problem inom spel, vilket var något tidigare 

forskning visat. Detta visade sig inte stämma i denna undersökning. Alla respondenter hade 

en positiv inställning till moraliska val i spel och ansåg att de var en viktigt, intressant och 

rolig del utav spel men att hur engagerad man är berodde på vad det var för typ av spel. 

Respondent 6 hade den slappaste inställningen till artefakten men var fortfarande positiv. 

Även fast personer med spelvana utsatts för moraliska val tidigare betyder det inte att de har 

en mer avslappnad inställning till moraliska val. 

 

Den tredje och sista mindre frågeställningen ville undersöka huruvida respondenterna följde 

någon form av konsekvensetik. Denna frågeställning grundade sig inte direkt på någon 

tidigare undersökningen utan teoretiserades baserat på den tidigare forskningen kring det 

rätta valet och den moraliska kompassen. Teorin om att respondenterna skulle följa någon 

form att konsekvensetik kunde testas om immersion uppnåddes vilket lyckades om man ska 

lita på respondenternas svar. Där av kan man försiktigt dra slutsatsen att ens moraliska 

kompass ofta är kopplad till någon form av konsekvensetik då majoriteten av respondenterna 

ville att konsekvenserna av deras val ska bli så positiva som möjligt och gynna så många som 

möjligt. Sättet respondenterna resonerade på var att de oftast är ute efter att göra ”det rätta 

valet”, det goda valet som gynnar massan. Dock kan man ha olika uppfattning om vad som är 

det goda/rätta valet men spelarnas intentioner verkar för det mesta vara goda. 
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Spelare verkar resonera så som de skulle i verkligheten då undersökningen visade att alla 

respondenterna till någon grad brukar följa sin moraliska kompass, dock hur strikt de följer 

den kan variera beroende på till exempel hur verklighetsenligt spelet är.  

 

En hypotes är att Respondent 2, 3, 4 och 5 representerar hur majoriteten av spelare agerar vid 

moraliska val; de följer sin moraliska kompass till en viss grad men skulle kunna undgå den 

ifall ett annat val skulle kunna gynna massan. Respondent 1 och 6 är i detta fall extrema då de 

befinner sig på ytterkanterna på en skala över hur moraliskt engagerade de är. Dock skulle jag 

vilja påstå att Respondent 1 är den mest sällsynta typen av spelare av de sju deltagarna då 

sättet han följde sin moraliska kompass på kändes nästintill extremt. Respondent 7 var den 

som kom närmast att rollspela och satte sig verkligen in i rollen som soldat, vilket kan bero på 

hans intresse för historia, krig och miltär. Då undersökning var så pass liten och endast sju 

deltog är det svårt att dra några riktiga slutsatser men man kan se i vilken riktning de olika 

resultatet lutar åt.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I denna rapport har tidigare forskning och ämnen som rör ”Moral i spel” tagits upp. Saker som 

kunde vara relaterade till hur spelare resonerar vid moraliska val i spel; vilka faktorer som 

påverkar hur en spelare väljer? Vilken inställning spelare har spelare till moral i spel? Varför 

spelar de oftast som ”goda”? 

 

Sicart och lömska problem var artefaktens utgångspunkt för att skapa en så immersiv och 

moraliskt engagerade artefakt som möjligt. Då många olika faktorer kan spela in i hur spelare 

väljer behövdes ett en rätt bred frågeställning. Utöver den behövdes många olika områden 

som kunde röra ”Moral i spel” utforskas. Alla dessa faktorer skulle sedan läggas ihop för att se 

om de på något sätt kunde vara kopplade till varandra. Frågeställningen som skulle 

undersökas var: ”Hur resonerar spelare när de ställs inför olika moraliska val?”. Utöver den 

frågeställningen skulle undersökningen även ta reda på om spelare om de följde någon 

konsekvensetik, om de skiljde på moral i spel och moral i verkligheten och om de hade en mer 

avslappnad inställning till moraliska spel. 

 

För att besvara frågeställningen användes Twine för att skapa artefakten då programmet 

tillåter en att skapa interaktiva och icke-linjära berättelser. Testdeltagarna spelade som en 

rysk soldat i andra världskriget och gjorde under spelets gång fem stycken olika moraliska val.  

 

I undersökningen deltog sju stycken personer som alla var män i 20-års åldern och som 

uppfyllde kravet på 11-timmar speltid i veckan vilket gör dem till personer med spelvana. En 

enkät användes för att samla in data och artefakten och enkäten skickades ut till de personer 

som ville delta. Efter en genomspelning av artefakten skulle de besvara enkäten där de 

förklarade hur de resonerade när de gjorde de olika valen. 

 

Datan som samlades in bekräftade mycket av vad den tidigare forskningen kommit fram till 

samt gav en djupare inblick i hur spelare resonerar och varför. Att sträva efter att göra ”det 

rätta valet” och goda handlingar nämndes genomgående av flera respondenter som 

anledningar till varför de väljer som de gör och att de ofta använder sin egna moraliska 

kompass för vägledning i moraliska spel. 

6.2 Diskussion 

Denna undersökning bekräftade mycket av det den tidigare forskningen lyft fram. Den 

moraliska kompassen är oftast det som styr hur en spelare agerar i ett moraliskt spel, men hur 

verklighetsenligt spelet är kan ha en betydande roll för hur mycket spelare väljer att immersera 

sig. 

 

Alla respondenter utom Respondent 7 hade studerat spelutveckling på någon nivå vilket kan 

ha påverkat resultat. Hur och om det kan ha påverkat är spekulativt men teorier som att de 

vet hur dessa typer av spel ”fungerar” och att de därför inte är lika lättpåverkade är möjliga. 

Men detta är något som borde ha tagits i åtanke då respondenterna valdes ut. Ännu en faktor 

som inte togs i åtanke var respondenternas kön. En jämn fördelning mellan könen, till 
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exempel fem kvinnor och fem män hade möjligtvis gett ett annat resultat, detta är dock 

spekulation. 

 

Artefakten ska betraktas som lyckad utifrån de svar respondenterna angivit då de krav för 

artefakten som var väsentliga för att enkäten och dess frågor skulle kunna fungera uppfylldes. 

Undersökning och dess resultat ska dock tolkas försiktigt. Enligt respondenterna åstadkoms 

immersion och respondenterna var moraliskt engagerade och följde till stor del sina moraliska 

kompasser vilket då bekräftar det tidigare forsknings lagt fram. De olika frågeställningarna 

fick svar men då de är svåra att verifiera och validera dessa på grund av enkäten är det svårt 

att dra några övertygande slutsatser. 

 

Om artefakten misslyckats hade hela undersökningen riskerat att haverera då många. Detta 

var den ursprungliga farhågan. Det är möjligt att en sämre artefakt lett till ett annat resultat 

och att det till och med hade kunnat gynna undersökningen. En faktor som inte hade tagits i 

åtanke inför undersökningen var att det kan bero på vilken typ av spel man spelar som avgör 

hur moraliskt man spelar. Några respondenter nämnde denna faktor och om artefakten 

misslyckats med att uppfylla dess som immersion och lömska problem, är det möjligt att mer 

inblick hade genererats inom det området. 

 

Undersökningen var en kvalitativ sådan med inslag av kvantitativa beståndsdelar. Nu med 

facit i hand och då frågeställningen krävde detaljerade och djupgående svar skulle intervjuer 

gjort det lättare att analysera svaren från de olika respondenterna. Respondenternas svar från 

enkäten var inte på något sätt dåliga men med intervjuer hade otydligheter och undermåliga 

svar kunnat undvikas då följdfrågor hade kunnat ställas. En renodlad kvalitativ undersökning 

med intervjuer borde utförts istället för med enkäter.  

 

Tanken var att respondenterna skulle spela artefakten och svara på enkäterna i deras hem. 

Detta för att undvika de negativa aspekter en labbmiljö hade kunnat ha på deras 

genomspelning av artefakten och besvarande av enkäten. Men när ansvaret lämnas över på 

det sätt som det gjordes på blir det nästintill omöjligt att kontrollera undersökningens olika 

variabler. Det finns inget sätt att säkerställa att respondenterna spelade efter sin moraliska 

kompass, att de gjorde de valen som de anger att de gjorde och att de upplevde immersion. 

Detta är problemet med enkäter; vem som helst kan ange vad som helst utan att det stämmer 

överens med det de faktiskt gjorde, tycker och tänker. De respondenter som deltagit i 

undersökningen får man hoppas har svarat sanningsenligt och uppriktigt men det går inte att 

helt säkerhetsställa att de gjort det, man får helt enkelt lita på dem. Med intervjuer hade dessa 

variabler kunna kontrolleras till en större grad och därför haft större validitet. 

 

Ludisk fronesis och moraliskt engagemang var två psykologiska tillstånd som eftersträvades. 

Ludisk fronesis kan tillämpas när spelaren är immerserad i berättelsen. Då alla respondenter 

angav att de upplevde immersion borde med andra ord detta tillstånd ha uppnåtts. 

Respondenternas moraliska engagemang borde då också ökat vilket betyder att dessa två 

psykologiska tillstånd uppnåddes och att respondenterna upplevde immersion samt var 

moraliskt engagerade i artefakten och dess berättelse. Respondent 6 upplevde immersion men 

var den enda som svarade att han inte brydde sig om valen och karaktärerna. Detta är då som 

med det ovan nämnda mycket spekulativt och ingen fråga som var direkt relaterad till ludisk 

fronesis och moraliskt engagemang ställdes och validiteten är därför väldigt låg kring detta 

område av undersökningen. 
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Med enkäter blev resultaten och svaren svåra att dra slutsatser från. Möjligheten att ställa 

följdfrågor fanns då respondenterna kunde kontaktas efter genomförd enkät men att skriva 

fram och tillbaka till respondenterna för att be dem utveckla sina resonemang dagar senare 

kändes som något som skulle bli mer destruktivt än konstruktivt då deras utveckling av 

resonemang möjligtvis inte skulle stämma överens med de svar de lämnade på enkäten. Vissa 

slutsatser som drogs är därför mycket spekulativa och bör tolkas försiktigt. 

 

När respondenternas resultat analyserades uppstod tanken om hur undersökningen hade 

kunnat utföras på ett annorlunda sätt. Istället för att svara på alla frågor efter 

genomspelningen av artefakten så skulle undersökning istället kunna bestått av två olika 

enkäter. Den ena enkäten ska besvaras innan respondenterna spelar artefakten och behandlar 

allmänna hållningsfrågor kring moraliska val i spel. Sedan ska de spela artefakten och efter 

det svara på frågor relaterade till artefakten. Idén uppstod då tanken att deras ursprungliga 

hållningar kring moraliska val möjligtvis ändrats efter genomspelningen av artefakten. Hade 

deras ursprungliga hållningar samlats in innan de spelade artefakten hade skillnader mellan 

deras ursprungliga hållningar och valen de gjorde i artefakten möjligtvis uppstått. Detta är 

dock återigen bara spekulation.  

 

6.2.1 Undersökningens nytta 

Undersökningen skulle kunna hjälpa personer med att förstå varför de gör de valen de gör. 

Om personer får reflektera över de handlingar de utför kan det bidra till ökad förståelse, både 

personen själv men även för samhället i sig.  

 

Dessa typer av undersökningar är också till stor nytta för spelutvecklare, speciellt de som 

skapar spel med starka narrativ och som erbjuder multipla val i sina spel. För att skapa ännu 

djupare spelupplevelser kan spelutvecklare bygga sina val kring strukturen för hur lömska 

problem är uppbyggda. Faktorer som skuld och skada som spelare nämner som två 

huvudsakliga som de har i åtanke när de gör ett val då dessa två faktorer uppenbarligen verkar 

vara det som påverkar spelare mest. Argumentet att spelare följer sin moraliska kompass har 

stärkts ytterligare. En risk att designa sina val efter ovannämnda faktorer kan bli att det skapar 

en mättnad hos spelarna om de överanvänds, de ska används effektivt.  

6.3 Vidare forskning 

Då denna undersökning innehöll få respondenter kan en större kvantitativ undersökning 

behöva genomföras med en utökning av antalet deltagare för att på ett mer övertygande sätt 

stärka och bekräfta de slutsatser som dragits här men även slutsatser som dragits i tidigare 

forskning. Intervjumetod skulle också kunna användas för att se om till exempel miljön de 

spelar i har någon påverkan på deras svar men också för att enklare kunna följa upp på en 

respondents svar och ställa relevanta följdfrågor. Att försöka förutse personers svar och skriva 

följdfrågor för enkäter går inte. 

 

Göra undersökningar som enbart forskar kring den moraliska kompassen eller vad för typ av 

val som påverkar spelare skulle kunna öka kunskapen för moral i spel. Då forskningen idag är 

väldigt bred kring ämnet behöver vi börja forska på detaljnivå och rikta in oss istället för att 
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göra undersökningar som dessa som egentligen bara skrapar på ytan och bekräftar det tidigare 

forskning kommit fram till. Mer nyanserad forskning behövs. 

 

Att göra samma undersökning fast med bara kvinnor skulle kunna vara ett tillvägagångssätt 

för att forska om de finns en skillnad mellan könen och hur könen ställer sig mot varandra och 

resonerar kring moral i spel. Undersökningen som utfördes lämnar mycket utrymme för 

liknande typer av undersökningar där man skulle kunna byta ut någon faktor. Alla 

respondenter i denna undersökning var i 20-års ålder, en undersökning med till exempel 

personer i 60-års åldern skulle kunna utföras för att sedan jämföras med andra liknande 

undersökningar för att se om det till exempel finns moraliska skillnader mellan olika 

åldersgrupper. En annan faktor som man kan byta ut är spelvanan och ersätta den med 

personer som inte alls har någon spelvana och sedan jämföra den med datan från de som har 

spelvana och analysera skillnader och likheter. 
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Appendix A – Första enkäten 
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Appendix B – Andra enkäten 
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