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Sammanfattning 
 

Detta arbete har undersökt vilket samband som finns mellan sårbarhet och hur en karaktär 

uppfattas, och hur denna syn påverkar spelarens berättelsegrundade beslut. Arbetet bygger 

på en teoretisk bakgrund som undersöker hur karaktärer används i spel och hur vi uppfattar 

dem, och även vilka typer av relationer vi formar och varför vi bryr oss om dem. Vidare 

analyseras begreppet sårbarhet och dess användning inom spel. 

 

För att undersöka detta ämne utformades en interaktiv, textbaserad artefakt följd av en 

enkät, med syftet att jämföra en sårbar karaktär med en icke-sårbar, och vilka beslut som 

fattas i relation till dessa karaktärer. Resultaten föreslår att sårbarhet går att använda för att 

skapa komplexa karaktärer som upplevs som mänskliga och lätta att sympatisera med. Det 

framgick att det är flera faktorer som påverkar spelarens beslutsfattande och deras 

uppfattning av karaktärer, såsom miljö, och vid framtida undersökningar bör sårbarhet 

undersökas med fler faktorer i åtanke. 

 

Nyckelord: sårbarhet, karaktär, beslutsfattande, spel 
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1 Introduktion 

Dagens spel har demonstrerat att de kan ställa upp djupa fiktiva världar och karaktärer med 

en omfattande bakgrund, personlighet och bakomliggande motiveringar, med en 

komplexitet och riklighet som resulterar i känslomässiga reaktioner hos spelaren i relation 

till dessa karaktärer. Den här typen av komplexitet blir allt mer eftertraktad av en 

spelmarknad som idag är heterogen – olikartad och oenhetlig – vilket gör det viktigt att 

förstå olika aspekter hos karakterisering och faktorer bakom varför karaktärer är omtyckta. 

Spelutvecklare är intresserade av att fastslå vad det är som gör en karaktär älskad eller 

hatad, och varför spelare reagerar på dem.  

 

Forskning tyder på att sårbarhet och bekymmer är karaktärsdrag som uppskattas av 

spelmarknaden, då dessa drag är lättare att relatera till samtidigt som de tilltalar vår 

mänsklighet. Dock är inte dessa detaljer, sårbarhet i synnerhet, utforskade och analyserade 

som isolerade faktorer i hur de påverkar spelarens uppfattning av en karaktär, och i längden, 

besluten som spelaren gör i relation till karaktären. Syftet med denna studie var att fylla i 

och ge en djupare insikt i sambandet mellan sårbarhet hos en karaktär och hur karaktären 

uppfattas, och hur besluten spelare gör påverkas som en effekt av detta. En större förståelse 

för det här kan hjälpa spelutvecklare att skapa karaktärer som tilltalar spelare och får 

spelarna att reagera, och för att tillgodose den heterogena spelmarknadens behov av 

komplexa karaktärer.  

 

För att undersöka detta ämne utformades en interaktiv, textbaserad artefakt med syftet att 

jämföra en sårbar karaktär med en icke-sårbar. Spelaren fick sedan fatta beslut som stödde, 

hjälpte eller som visade förtroende för en av dessa karaktärer. En efterföljande enkät 

ämnade att undersöka spelarens uppfattning av karaktärerna, vem spelaren gillade mest och 

vilka beslut som fattades. 
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2 Bakgrund 

För att ge en bättre förståelse över problemet, ges här en förklarande bakgrund till relevanta 

ämnen rörande problemområdet. Inledningsvis ges en översikt till karaktärer, om deras vikt 

i en berättelse och hur de används för att bygga en trovärdig spelvärld, och sedan vidare till 

de olika grundstenarna till varför och hur vi kan bry oss om fiktiva karaktärer, som vi vet inte 

existerar, samt hur känslorna vi får för karaktärer skiljer sig i spel från andra medier.  

Vidare ges en översikt till hur vi uppfattar virtuella karaktärer, hur vi integrerar med dem 

och vilka typer av relationer vi formar samt hur saker som empati påverkar detta. Sårbarhet 

är en central del i detta arbete, därför undersöks ordet som begrepp och hur det påverkar 

våra liv.  

Slutligen undersöks det hur sårbarhet kommer i uttryck i spel, med fokus på spelen The Last 

of Us (Naughty Dog, 2013) och The Walking Dead: Season One (Telltale Games, 2012), där 

handling, karaktärer och andra aspekter i spelen gås igenom för att förstå hur sårbarhet 

används i karakterisering och berättande. Syftet är också att belysa hur sårbarhet kan 

användas i spel som medium och för att ge en översikt av spelen då de stod som inspiration 

till artefakten som utformades till detta arbete. 

2.1 Karaktärer 

Jens Eder, Fotis Jannidis och Ralf Schneider om fiktiva karaktärer: 

We encounter them every day, and they are so familiar a phenomenon that 

they do not seem to require closer inspection. Yet another reason could be 

that once they are subject to closer scrutiny, characters prove to be highly 

complex object in a number of ways. They remind one of real persons, but at 

the same time they seem to consist of mediated signs only. They are ›there‹ 

but they do not appear to exist in reality – we do not meet them on the streets, 

after all. They do exert an influence on us, but we cannot interact with them 

directly. They are incredibly versatile, they change over time and appear in 

different forms in different media. 

Eder, Jannidis, Schneider, 2010, s. 3 

Lansdale (2011: x-xi) skriver om hur trovärdiga och övertygande karaktärer kan skapa en tro 

för nästan vad som helst. I sin analys av tv-serien The Walking Dead (Frank Darabont, 2010 

–) skriver han att de mänskliga karaktärerna är så övertygande att tittaren ivrigt avsätter en 

misstro om något hen vet är omöjligt, i detta fall zombies.  

Att förstå vad det är som gör en karaktär trovärdig och tilltalande (eller ogillad) är ett viktigt 

ämne för både forskare och designers. Oavsett om en virtuell karaktär är älskad, hatad, 

avundad eller tolererad, är spelutvecklare väldigt intresserade av att fastslå vad det är hos 

virtuella karaktärer som gör att människor reagerar på dem, gillar dem och vill använda 

deras kunskap, råd eller hjälp (Coulson, Barnett, Ferguson & Gould, 2012; Donath, 2007).  

Sheldon (2014: 41) menar att det är viktigt att respektera karaktärerna när de skapas. 

Karaktärer ska inte kastas in i en berättelse på måfå, just för att det råkar finnas ett behov av 

en motståndare, köpman eller uppdragsgivare. De har rätt till sina egna liv och genom att 

förse dem med ett syfte, blir det också lättare att berätta en berättelse. Sheldon noterar även 
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att alla karaktärer inte kan vara lika djupa och trovärdiga, eftersom alla inte kan vara 

huvudkaraktärer. Mindre karaktärer kan väckas till liv med små detaljer, där det är viktigt 

att använda saker som igenkännbara karaktärstyper eller personligheter, klädsel, yrke, 

gestikulering, accenter eller fraser, och utmärkande åsikter eller attityder.  

Sheldon (2014: 42-45) skriver att trovärdiga karaktärer är tredimensionella, där de olika 

dimensionerna är fysiska, sociologiska och psykologiska. I den fysiska dimensionen är det 

viktigt att karaktärer passar sin roll i både ord och bild, där det är viktigt att vara medveten 

om att en karaktärs utseende ofta reflekterar deras personlighet eller funktion i spelet. Den 

sociologiska dimensionen inkluderar karaktärens förflutna, uppfostran samt den lokala och 

kulturella miljön. Ett förflutet sätter karaktärens handlingar i perspektiv, samtidigt är det 

viktigt att spelaren inte ges för mycket och överflödig information. Den psykologiska 

dimensionen inkluderar karaktärens handlingar, attityd, åsikter och världsuppfattning. 

Denna information bör inte ges direkt av karaktären själv, utan exempelvis genom hans eller 

hennes handlingar. För centrala karaktärer är det också viktigt att de genomgår en 

utveckling som sker när de genomgår olika händelser i berättelsen och genom att avslöja mer 

hos karaktären allteftersom. 

Adams (2014: 181) skriver att karaktärer har en viktig roll i att underhålla oss i spel. 

Karaktärer vi styr och interagerar med hjälper till att skapa en spelvärld som är trovärdig. 

Alla spel är inte i behov av karaktärer, men de bidrar med värme och gör att spelet kommer 

till liv, och är essentiella i de spel som inkluderar en berättelse. 

Spelare behöver väldesignade karaktärer att identifiera med och bry sig om – hjältar att hylla 

och skurkar att stoppa. De bästa spelen inkluderar också komplexa karaktärer som är varken 

hjältar eller skurkar, utan något mellan de två, som väcker intresse hos spelaren eller får 

spelaren att tänka efter. Om karaktärerna inte är intressanta eller tilltalande, blir spelet 

mindre lockande. Det är många faktorer som avgör om en karaktär är omtyckt. De behöver 

inte vara attraktiva i den konventionella meningen att de är behagliga att se på, men måste 

vara skickligt strukturerade. Karaktärens olika aspekter – kropp, kläder, röst, animationer, 

ansiktsuttryck samt andra karaktärsdrag – ska fungera harmoniskt för att uttrycka 

personlighet och sin roll för spelaren. Målet med karaktärsdesign är att skapa en karaktär 

som är tilltalande för spelaren, som de tror på och kan identifiera med (Adams, 2014: 181-

82). 

Adams (2014: 190) noterar också att hypersexualiserade karaktärer – karaktärer vars 

sexuella attribut har överdrivits för att göra dem mer tilldragande, åtminstone för tonåringar 

– har blivit en kliché. Det har skapats så många stereotypiska karaktärer som är överdrivet 

manliga eller sexualiserade, att de inte längre går att skilja dem isär. Spel som använder 

dessa karaktärer får svårare att urskilja sig och samtidigt riskerar karaktärerna att dölja 

andra positiva egenskaper hos spelen. De tilltalar dessutom bara en ung och barnslig 

marknad, och bortser från äldre spelare samt även kvinnliga spelare. 

Allteftersom spel som medium mognar, blir komplexa karaktärer mer eftertraktade (Adams, 

2014: 204). 

2.2 Paradoxen om fiktion 

Paradoxen om fiktion, eller The Paradox of Fiction, centrerar kring frågan huruvida det är 

möjligt att uppleva äkta känslor i relation till en karaktär, eller händelse, som vi vet är 
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påhittad. Den engelske filosofen Colin Radford skrev på 70-talet en omdiskuterad artikel där 

han argumenterar för slutsatsen att vår känslomässiga reaktion på fiktion är irrationell 

(1975). Han menade att för att kunna få en känslomässig reaktion på något måste vi tro att 

det vi lär oss om olika människor och situationer faktiskt existerar eller har existerat, denna 

tro är bristande eftersom vi vet att vi engagerar oss i fiktiva texter, men samtidigt finns 

fiktiva karaktärer som faktiskt ibland tyckts ge oss känslomässiga reaktioner. Radfords 

slutsats är att känslorna för fiktiva karaktärer är inkonsekventa och osammanhängande. 

Trots att vi kan beröras av något som en fiktiv karaktärs död, tror vi aldrig att det är ett 

verkligt dödsfall. 

Schneider (u.å.) tar upp flera lösningar på paradoxen som har föreslagits: Vissa 

argumenterar att våra märkbara känslomässiga reaktioner endast är en fantasi eller på 

låtsats, medan andra föreslår att existensövertygelser inte är nödvändiga för att få 

känslomässiga reaktioner. Andra menar att dessa reaktioner på fiktion inte är ett problem, 

eftersom fiktionen lyckas att skapa en illusion där karaktärer och situationer faktiskt 

existerar. 

Kreitman (2006) skriver hur de upplevelser vi får från fiktiva verk har sitt ursprung i 

verkliga erfarenheter. Fiktion förser oss därmed med påhittade entiteter med verkliga 

egenskaper. För att vi ska kunna uppleva känslor för fiktiva karaktärer behöver de alltså inte 

existera, utan istället bibehålla en viss autenticitet. Han skriver: 

[I]f the fictional report or image is (a) neither externally nor internally 

contradictory – is coherent – and (b) is presented with sufficient specificity – 

is vivid – and (c) related to things that clearly concern us, we shall react on 

the basis of our prereflective knowledge, which is always emotionally charged. 

Under these conditions the existential reality of that to which the 

representation refers is irrelevant; what matters is that the attributes of the 

intentional object are known to us from experience and carry the same sense 

of reality as does our world. 

Kreitman, 2006, s. 615 

Enligt Kreitman har den känslomässiga reaktionen på fiktiva föremål utlösts av 

egenskaperna, som är en del av helheten. Egenskaperna blir meningsfulla för oss eftersom de 

finns i vår icke-fiktiva värld. Kreitman (2006: 609) noterar också att en person som är 

ängslig, paranoid, deprimerad eller lider av en fobi, kan bibehålla en viss inblick i vad han 

eller hon upplever, men vetskapen att föremålet eller situationen som skapar rädslan inte är 

verkligt gör ingenting för att dämpa den känslomässiga intensiteten. 

Young (2010: 9) tar upp forskning som visar på hur vissa händelser och situationer utlöser 

en fysiologisk reaktion genom att endast tänka på dem. Vissa reaktioner på exempelvis 

avskyframkallande objekt eller situationer kan ske även utan externa utlösare. Young 

föreslår att om blotta tanken på en emotionellt laddad stimulans är tillräckligt för att utlösa 

en känslomässig reaktion, verkar det också rimligt att en virtuell visning av sådana 

stimulanser utlöser en motsvarande känslomässig reaktion.  

Tavinor (2005: 24) undersöker hur den interaktiva naturen hos spel tillåter ett intimt (och 

tvivelaktigt) känslomässigt band. Han använder sig av spelet Grand Theft Auto III (DMA 

Design, 2001) som exempel, och beskriver hur det i spelet är möjligt att köpa tjänster av en 

prostituerad och sedan råna den prostituerade för att ta tillbaka pengarna. Han erkänner en 
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viss skuldkänsla efter att ha utfört denna handling i spelet, vilket visar på en möjlighet att 

uppleva skuld eller skam för handlingar utförda i en påhittad spelvärld.  

Tavinor (2005: 25-26) skriver hur spel skiljer sig mot annan traditionell media där publiken 

är en passiv åskådare till en förutbestämd fiktion. Spelare tillåts att utforska fiktiva världar 

genom att manipulera och integrera med en virtuell miljö, där själva handlingen att utforska 

är underhållande. I kontrast till detta är engagemanget i film eller böcker; tillgången 

publiken har till den fiktiva världen är begränsad av berättandet. Tavinor beskriver också 

hur karaktärer som befolkar spelvärlden och interaktionen med dem skapar en intressantare 

spelvärld. Den interaktiva naturen hos spel förändrar vårt intresse i karaktärerna och 

möjligen även vårt känslomässiga engagemang. Han argumenterar också för att handling 

och känsla är två sammanvävda kognitiva begrepp, och eftersom känslor spelar en viktig roll 

i psykologin i den fiktiva praktiken, blir känslorna som upplevs av spelare utmärkande för 

spel som medium. Eftersom vår roll i att generera innehåll i en fiktiv värld är utvidgad i spel 

(Tavinor, 2005: 39), är också känslorna vi upplever i samband med spel utvidgade. 

2.3 Uppfattning av virtuella karaktärer 

2.3.1 Parasociala relationer 

Termen parasocial interaktion introducerades 1956 av sociologerna Donald Horton och 

Richard Wohl för att beskriva interaktionen som skapas i ett interpersonellt förhållande 

mellan två parter; en publik och en uppträdande person som spelar en personlighet inför 

publiken. Det är ensidiga förhållanden som kontrolleras av den uppträdande personen och 

som inte är mottaglig för gemensam utveckling. Den uppträdande personens personlighet 

finns vanligtvis inte i andra sociala situationer bortom media. Horton och Wohl kallade 

dessa personligheter för persona. De noterade också att parasociala relationer inte är 

begränsade till fysiska och mänskliga skådespelare, utan en persona kan även vara en 

organisation eller helt påhittade karaktärer (Kavli, 2012).  

Bowers och Lakhmani skriver hur parasociala relationer kan ske med avatarer och 

karaktärer i en spelvärld: 

[U]sers can form parasocial relationships with their own avatars, [and] they 

can also form social bonds with digital figures that populate a virtual world, 

be they human-controlled or otherwise. When users see an avatar, be it their 

own, someone else's, or even one controlled by a computer, they interpret it as 

they would a human. 

Bowers & Lakhmani, 2011, s. 240 

De skriver också att samma process sker i hjärnan när vi ser en digital figur, som när vi ser 

en människa inspelad på band (Bowers & Lakhmani, 2011: 240). Forskning inom 

neurovetenskap föreslår att hjärnan använder en algoritm för att avgöra om något är en 

”agent” eller inte (Novella, 2013). Detta är grunden till konceptet agency inom psykologi, 

som innebär en persons eller annan entitets förmåga att handla i en given miljö (Schlosser, 

2015). Steven Novella (2013) skriver ”[I]f something acts as if it has agency we treat it as if it 

does, and this extends to empathy.” 
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2.3.2 Empati 

Steven Novella, akademisk neurolog vid Yale University School of Medicine, skriver (2013): 

”[E]verything we think, feel, remember and do is a function of the brain. This includes the 

emotion of empathy.” Empati är inte något som är logiskt, de flesta människor kan inte 

resonera sig inte fram till eller lära sig empati. För det mesta, känner vi empati eftersom det 

är en funktion i hjärnan. Det finns en krets i hjärnan som känner av när en annan varelse, 

speciellt en människa, upplever smärta eller befinner sig i ett tillstånd av oro eller rädsla. 

Kretsen upptäcker signalerna av dessa känslor hos andra varelser och kopplar till området i 

vår egen hjärna som producerar samma känsla (Novella, 2013). 

Det är möjligt att uppleva känslomässig smärta när vi ser en fiktiv karaktär utsättas för våld. 

Som neuroforskaren Vilayanur Ramachandran beskriver, är anledningen till detta att 

motoriska neutroner i hjärnan signalerar när vi utför en handling eller upplever en känsla, 

och när vi ser någon annan utföra en handling eller uppleva en känsla, signalerar en 

undergrupp av neutroner som kallas för spegelneutroner. Ramachandran använder sig av 

exemplet att när vi ser en person sträcka sig fram för att röra vid en annan person, gör 

spegelneutroner i hjärnan att vi intar den andra personens perspektiv. Den enda 

anledningen till att vi inte bokstavligen känner av beröringen är på grund av 

känselreceptorer i huden som signalerar till hjärnan att det är inte vi själva som berörs 

(Ramachandran, 2009; Ramachandran, 2000). Dessa spegelneutroner spelar också en roll 

när vi ser en fiktiv karaktär hamna i en svår eller våldsam situation. 

Hsu, Conrad och Jacobs (2014) forskning fokuserar på hjärnaktivitet vid narrativ läsning och 

vad som bidrar till en högre grad av inlevelse. Genom att låta testpersoner läsa igenom olika 

textstycken, testade de om narrativ med emotionellt innehåll – speciellt negativa, 

upphetsande, spänningsfyllda känslor – aktiverade de delar i hjärnan som hanterar empati 

och därmed underlättar att skapa inlevelse i en text. 

Hsu, Conrad och Jacobs använde sig av textstycken ur Harry Potter-serien (Rowling, 1997-

2007) för att se om läsarna upplevde en större känsla av empati för och identifikation med 

huvudpersonerna om innehållet var spänningsfyllt och skrämmande, och jämförde med 

stycken som representerade händelser som var särskilt neutrala. Resultaten visade att, även 

om emotionellt innehåll inte är nödvändigt, så underlättar det sannerligen för att skapa en 

starkare känsla av inlevelse i en text. 

2.3.3 Riktiga känslor för virtuella människor 

Interpersonell attraktion har framställts att bestå av tre underliggande faktorer: vi gillar 

människor eftersom de är fysiskt attraktiva, socialt attraktiva och uppgiftsattraktiva 

(McCroskey, L. L., McCroskey, J. C. & Richmond, 2006). Det innebär att tilltalande 

människor ser bra ut, är vänliga och dugliga.  

Den grad i vilken en virtuell karaktär uppskattas och tycks om i ett spel kan bero på huruvida 

karaktären är fysiskt, socialt och uppgiftsattraktiv. Bakomliggande faktorer kan också vara 

spelarens personlighet och motivation till att spela ett spel. Motivationen kan också ha en 

effekt på spelarens prioritet av fysisk, social och uppgiftsattraktion (Coulson et al., 2012). 

Tidigare forskning har identifierat andra potentiellt viktiga faktorer till interpersonell 
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attraktion: personlighet, artighet och oartighet, samförstånd, riktad uppmärksamhet, den 

sociala dynamiken hos uppvisning samt likheter/homophily1 (Coulson et al., 2012).  

Coulson et al. undersökte 2012 spelet Dragon Age: Origins (fortsättningsvis DAO; BioWare, 

2009) för att analysera faktorer och samband bakom varför människor bryr sig om virtuella 

karaktärer. DAO är ett single-player fantasy-rollspel som engagerar spelaren i ett episkt 

äventyr som omfattar ett flertal fiender att utplåna, uppdrag att slutföra, en kärnberättelse 

och ett mindre antal alternativa slut. I spelet finns ett antal NPC:er (non-player character), 

följeslagare, som följer med spelaren på hans eller hennes äventyr och som har stor inverkan 

på handlingen och gameplay. Följeslagarna är viktiga av flera anledningar. Deras 

inblandning är väsentlig för att klara av en stor del av spelets utmaningar, de ger tillgångar 

som behövs för att slutföra spelet och de är rustade med sin egen bakgrund, personlighet och 

bakomliggande motiveringar. Följeslagarna har även åsikter och synpunkter på beslut som 

spelaren fattar i berättelsen. En viktig effekt från den här typen av komplexitet och riklighet 

är att spelaren upplever känslomässiga reaktioner i relation till följeslagarna, som inte 

endast är resurser att använda, utan samtidigt utfyllda karaktärer som verkar ha egna liv. 

DAO utgjorde en god virtuell miljö för att undersöka hur känslomässiga samband formas 

och vilka faktorer som driver dem.  

Resultaten från undersökningen föreslår att virtuella karaktärer kan genuint uppskattas och 

tyckas om, och även älskas av riktiga människor. En följeslagare som värderades ständigt 

högt på en skala av deltagarnas tycke om karaktären, där högsta värderingen var ”beundrar 

eller älskar”, föreslår att verkliga och meningsfulla känslor upplevdes i relation till 

karaktären. Flera följeslagare mottog höga värderingar, och känslor och tillgivenhet som 

formades med virtuella människor tyddes som kraftfulla och autentiska. Resultaten visade 

också på att dagens heterogena spelmarknad kräver en mer detaljerad förståelse för virtuell 

interpersonell attraktion, till skillnad från den tidigare dominerande unga manliga 

marknaden som vanligtvis attraheras av virtuella karaktärer i form av unga och attraktiva 

kvinnor.  

Undersökningen visade också på att fysisk attraktion hos både manliga och kvinnliga spelare 

är en viktig komponent, men samtidigt spelar både social attraktion och uppgiftsattraktion 

viktiga roller.  

En av de mest omtyckta karaktärerna, den mest omtyckta bland kvinnliga deltagare, 

beskrevs i undersökningen som sårbar och bekymrad, vilket kan visa på att detta är 

egenskaper som eftertraktas hos karaktärer. 

2.4 Sårbarhet 

Sårbarhet definieras som (1) något som lätt ger vika för angrepp, eller (2) någon som är 

själsligen känslig eller ömtålig, med en betonad nyans på känsla och tillstånd 

(Nationalencyklopedin, u.å.).  

Brené Brown är professor vid University of Houston, Graduate College of Social Work, och 

studerar mänsklig samhörighet – vår förmåga till sårbarhet, mod, autenticitet och skam. I en 

TED-konferens (2010) pratar hon om sin forskning kring sårbarhet och hur vi lever i en 

                                                        
1 ”A theory in sociology that people tend to form connections with others who are similar to them in 
characteristics such as socioeconomic status, values, beliefs, or attitudes.” (The Free Dictionary, u.å.) 
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sårbar värld. Grunden till våra tvivel om oss själva ligger ofta hos skam, känslan av att vi inte 

är värda samhörighet och att vi inte är perfekta. Det som underbygger detta är sårbarhet och 

tanken på att samhörighet kräver att vi låter oss själva att verkligen bli sedda.  

I vår kultur har sårbarhet blivit synonymt med svaghet. Vi associerar sårbarhet med känslor 

som rädsla, skam och brister. Det är känslor som vi inte vill diskutera, trots att de i grunden 

påverkar hur vi lever, älskar, leder och föräldraskap. Vi skyddar oss från negativa känslor 

genom att fullända, låtsas och behaga (Brown, 2012).  

Sårbarheten är kärnan hos skam, rädsla och vår kamp för värdighet, men samtidigt ger det 

lycka, kreativitet och kärlek. Sårbarhet är en del av alla känslor, bra som dåliga. Brown 

pratar om hur vi hanterar sårbarheten genom att bedöva den (2010). Hon visar på hur 

dagens vuxna befolkning i USA är den mest skuldsatta, överviktiga och medicinerade i 

historien, och problemet i detta är att vi inte selektivt kan välja att bedöva en känsla. 

[Y]ou cannot selectively numb emotion. You can’t say, here’s the bad stuff. 

Here’s vulnerability, here’s grief, here’s shame, here’s fear, here’s 

disappointment. I don't want to feel these. I'm going to have a couple of beers 

and a banana nut muffin. [...] You can't numb those hard feelings without 

numbing the other affects, our emotions. You cannot selectively numb. So 

when we numb those, we numb joy, we numb gratitude, we numb happiness. 

And then, we are miserable, and we are looking for purpose and meaning, and 

then we feel vulnerable, so then we have a couple of beers and a banana nut 

muffin. And it becomes this dangerous cycle. 

Brown, TED, 2010 

Brown (2010) menar att vi måste låta andra se våra sårbarheter och att ha sårbarheter 

innebär att vi lever. Genom att omfamna våra sårbarheter kan vi se att vi räcker till. 

2.4.1 Sårbarhet hos fiktiva karaktärer 

I ett kulturellt skifte som skett på senare år, har nya typer av protagonister uppstått som 

expanderat definitionen av vad det innebär att vara hjälte. I Tomb Raider (Crystal Dynamics, 

2013) finns en sårbar sida hos en orädd hjältinna. En sida som tvekar inför att döda, som 

trevar och flämtar i sin kamp om överlevnad. Katniss Everdeen är deprimerad och instabil i 

stora delar av Mockingjay (Collins, 2010) Hjältar har blivit ömtåliga och de upplever rädslor 

som är lättare att relatera till. The Walking Dead: Season One använder rädslor som hunger, 

sjukdom, främlingar och förlust, som visar att karaktärerna oroar sig för samma saker som 

spelaren skulle i deras situation, vilket gör det lättare att skapa en illusion av spelvärlden. 

Rädsla kan användas för att uppsluka spelaren djupare i spelvärlden, och en sårbar karaktär 

vädjar till vår empati, vilket kan förstärka illusionen (Chambers, 2013; Totilo, 2013; 

Williams, 2013; McCormick, 2015). 

2.4.2 Sårbarhet hos manliga och kvinnliga karaktärer 

Williams (2011) diskuterar hur sårbarhet ter sig annorlunda när det gäller män och kvinnor. 

Han använder sig av två exempel, spelet Batman: Arkham Asylum (Rocksteady Studios, 

2009) och filmen Die Hard (John McTiernan, 1998). I Batman: Arkham Asylum förändras 

huvudkaraktären Batmans utseende genom skäggstubb, revor på hans bröstrustning och 

slitage i manteln. Detta är för att visa att tid passerar, men också för att visa hur Batmans 

kropp talar för hans karaktär, hur han klarar av att bestå, ta stryk och framhärda. Som 
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Williams (2010) skrev i en annan artikel: ”[M]en in video games are masculine because they 

have often enough been beaten into shape they needed to be.” Samma sak kan ses i Die 

Hard, där protagonisten John McClane går barfota över krossat glas för att ”rädda dagen”. 

Åskådaren, och likaså John, grimaserar när han går över glaset, samtidigt som han beundras 

för att vara man nog att göra det. En utsatthet eller sårbarhet får John och Batman att verka 

starkare, kraftfullare och manligare.  

Feminin utsatthet misslyckas att kommunicera på samma sätt, kanske för att kvinnors 

sexualitet så länge har associerats med sårbarhet och för att sårbarhet är en egenskap som 

ofta sexualiseras hos kvinnor.  

Sheffield (2012) skriver om hjältinnan Lara Croft i spelet Tomb Raider, och menar att hon 

framställs som ständigt utsatt, som stönar eller skriker varje gång hon ramlar eller snubblar, 

med en hotbild av sexuella övergrepp. Kvinnliga hjältar misslyckas ibland att framstå som 

starka personligheter: Lara Crofts utsatthet ska få spelaren att vilja skydda henne och hon 

framstår inte som den starka kvinnan som kan ta vara på sig själv. 

2.5 The Last of Us 

The Last of Us framställer en förstörd värld, där majoriteten av mänskligheten har gett vika 

för Cordyceps-smittan. Samhällets konstruktion av moral och kultur utforskas genom 

protagonisten Joel och de olika överlevarna han möter på. Berättelsen ställer övertygande 

frågor om moral, kampen mellan människa och natur, och huruvida mänskligheten är värd 

att rädda. Amy M. Green (2015: 1-2) beskriver spelet som ett tydligt och övertygande 

exempel på hur spel kan ställa upp kraftfulla, tematiskt rika och komplicerade narrativ som 

uttrycker kaoset och bräckligheten i den mänskliga kulturen på samma sätt som litteratur 

och film. Naturligtvis har inte alla spel samma djup i tematik eller symbolik, men därför 

måste även spel övervägas efter sitt individuella värde, snarare än att svepas under samma 

breda kategorier som rollspel eller förstapersons-skjutare (first-person shooter, FPS).  

Green skriver (2015: 2) att The Last of Us låter spelaren genomsöka sig själv, och ställer upp 

utmanande frågor om moral och identitet, ibland på ett mörkt vis. I den meningen förtjänar 

spel, som söker att skapa komplexa fiktiva världar, samma fokus och analys som ges till de 

mer traditionella motsvarigheterna, och bör samtidigt analyseras ifrån ett narratologiskt 

perspektiv, i motsats till ett ludologiskt som endast fokuserar på mekaniker och mål i spelet. 

The Last of Us tar i genomsnitt 20-25 timmar att slutföra, vilket innebär att dess 

övergripande ramberättelse, utveckling av karaktärer, och utforskningen av komplexa 

tematiska och symboliska element långt överträffar någon film, och rivaliserar med en vanlig 

amerikansk tv-serie med 1-timmesavsnitt. Om berättelsen skrevs i prosa skulle den nå 

samma längd som en roman.  

Spel kräver också i sin natur ett deltagande, som placerar spelaren i rollen av en eller flera 

protagonister i berättelsen. Därmed, kan de ”läsas” – en handling som syftar på analysen av 

de narratologiska elementen i spelet för symbolism, tema, karaktärsutveckling och liknande 

– som en roman eller ett filmmanus och analyseras på liknande sätt och därav dra nytta av 

samma fokus på genre, form och villkor som tillämpas på spelens motsvarigheter som bas 

för en analys. Deltagande är en obligatorisk del hos spel, vilket skapar större engagemang 

hos spelaren eftersom de fysiskt för berättelsen framåt, med fokus och syfte. The Last of Us 

låter spelaren utforska miljöer och platser, och samtidigt en obekväm utforskning i vad det 

innebär att vara människa (Green, 2015: 2). 
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2.5.1 Sårbarheten i The Last of Us 

I The Last of Us tar spelaren rollen som Joel i majoriteten av spelet, men även en mindre del 

som den andra huvudkaraktären, en ung tonåring vid namn Ellie. Joels berättelse börjar 

med att presentera spelaren för de skräckinjagande händelser som utspelade sig de första 

dagarna efter att smittan spridits, händelser som krävde livet av Joels dotter, Sarah. Tjugo år 

senare följer berättelsen upptäckten av att Ellie är immun mot Cordecyps-smittan och Joels 

överenskommelse med motståndsrörelsen Eldflugorna att smuggla flickan till en medicinsk 

anläggning i försök att producera ett botemedel. Allteftersom Joel kommer närmare Ellie, 

tar han en allt större faderlig roll, trots att hon är en smärtsam påminnelse av hans egen 

dotter (Green, 2015: 3). 

Protagonisten Joel existerar i en postapokalyptisk värld, med minnen kvar av en forna 

idyllisk tid innan smittan. Han bevisar sig vara ett intressant val av protagonist eftersom han 

inte är en ung man, utan är i övre fyrtioårsåldern, och som efter tjugo år fortfarande sörjer 

sin dotter. Förlusten av Sarah hemsöker Joel ständigt i berättelsen, han förblir ärrad och 

förstörd, och därmed en symbolisk representation av samhällets kollaps, betydligt mer än 

vad en ung actionhjälte hade varit. Sarahs död representerar också bortfallet av ordning, 

civilisation och den relativa bekvämligheten hos lagen. I de inledande ögonblicken av kaos, 

litar Joel på att han och hans dotter ska vara säkra hos polismyndigheten, men den soldat de 

möter på får istället order att öppna eld, som resulterar i Sarahs död. Vad Cordyceps 

misslyckas att göra vad gäller att utplåna mänskligheten, gör människorna själva (Green, 

2015: 3-4).  

Överlevnad existerar som den enda angelägenheten för de kvarlevande människorna. Ett 

fåtal karantänzoner existerar fortfarande i några av de större städerna, som i många 

avseenden är beväpnade läger som styrs av en illa strukturerad militär regering. Det är ont 

om mat, det råder arbetstvång och dagliga utegångsförbud. De som inte följer de stränga 

reglerna kan bli utan mat, inspärrade eller avrättade. Utanför karantänzonerna finns jägare, 

som rånar och dödar andra överlevare samt jagar dem för sin egen underhållning (Green, 

2015: 10-11).  

Under spelets gång, blir Joel allvarligt skadad i ett fall och under denna sektion får spelaren 

kontrollera Ellie. Ellie måste kämpa för att hålla dem båda vid liv, bedrövad och sårbar på 

egen hand. Joel är sedan tung och svår att manövrera, vilket gör honom utsatt i hans 

desperata kamp om överlevnad och att skydda Ellie (Green, 2015: 12). 

2.6 The Walking Dead: Season One 

Precis som böcker och filmer om traumatiska händelser har blivit en del av den 

västerländska popkulturen, har temat trauma börjat sippra in bland spel de senaste två 

årtiondena. Smethurst och Craps (2014) skriver att trots denna traumatrend inom spel, och 

potentialen de uppvisar för att representera trauman på nya sätt, har de fått mycket lite 

kritisk uppmärksamhet från traumateoretiker. I en artikel argumenterar de att genom en 

teoretisk analys av trauma i spel går det att skapa större förståelse för de olika sätten trauma 

kan representeras, samt ge spelforskare en inblick i hur spel lyckas framkalla starka känslor 

och svåra etiska dilemman hos spelare. De använder sig av spelet The Walking Dead: Season 

One (fortsättningsvis TWD) för att visa hur det innehåller psykologiskt trauma i form av 

interaktivitet, empati och komplexitet.  
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Spel har på senare år demonstrerat att de kan använda traumatiska teman och tragiska slut, 

och samtidigt nå kritisk och kommersiell framgång. Påkostade spel har erkänt trauma 

genom att använda det som en karakteriseringsmetod, låta spelaren spela som en 

traumatiserad karaktär, bygga in strukturen av trauma i mekaniken samt genom att sätta 

spelaren i traumatiska situationer där nästan omöjliga val måste göras. Spelutvecklare visar 

en nivå av engagemang med trauma i likhet med mer etablerade motsvarigheter som film, 

böcker och fotografi (Smethurst & Craps, 2014: 270). 

Smethurst och Craps (2014: 273-77) lägger vikt vid skillnaden mellan spel och ”traditionell” 

media i hur de skapar empati hos spelaren, samt naturen i och omfattningen av denna 

empati. På grund av de unika sätt som spelare integrerar med spel, har spel förmågan att få 

spelaren att känna att sig delaktig i traumatiska händelser, som gör att spelaren känner ett 

ansvar för de händelser som sker i spelvärlden. 

TWD sätter spelaren i rollen som Lee Everett, en man i övre trettioårsåldern som tvingas 

kämpa för sin överlevnad mitt i en zombieapokalyps genom att slå sig samman med andra 

överlevare och samarbeta för att hitta mat och skydd. Spelet centrerar kring i att hantera 

relationer och konflikter, lösa miljöbaserade pussel i spelvärlden och ta svåra beslut som 

berör gruppens överlevnad (vem som ska följa med för att hitta mat och andra 

förnödenheter, vem som bör få matransoner och så vidare), och samtidigt försöka hålla de 

andra överlevarna vid liv. De odöda är inte nödvändigtvis huvudantagonisterna, utan 

används snarare som ett element för att skapa konflikter mellan överlevarna som avslöjar 

människans barbariska natur när de hamnar i livshotande situationer. Ovanpå detta, möter 

Lee tidigt i spelet på en ensam åttaårig flicka, Clementine, och genom spelets gång antar Lee 

en allt större faderlig roll. Spelaren måste samtidigt ständigt väga Lees och Clementines 

individuella behov mot gruppens (Smethurst & Craps, 2014: 279). 

TWD drar in spelarna i spelet genom att låta dem påverka hur berättelsen artar sig och 

genom att skapa ett starkt band till karaktärerna samt göra så att spelaren känner ett ansvar 

när något dåligt händer dessa karaktärer. Smethurst och Craps (2014: 279-80) argumenterar 

att det är dessa unika spelbaserade egenskaperna som tillåter TWD att representera trauma 

så fängslande, genom att låta spelaren interagera med traumatiserade karaktärer, virtuellt 

uppleva traumatiska situationer och låta dem känna sig ansvariga för det som händer i 

spelet.  

Som tidigare noterats, signalerar hjärnan spegelneutroner när vi ser andra utföra handlingar 

som att röra vid varandra. Forskare tror att dessa spegelneutroner också ligger bakom vår 

förmåga att empatisera med saker vi ser, som de hemska situationer Lee och Clementime 

hamnar i (Madigan, 2012; Smethurst & Craps, 2014: 283-84). Madigan (2012) tar upp 

forskning av Marco Iacoboni som visar att spegelneutroner också signalerar när vi ser 

ansiktsuttryck, som sedan utlöser reaktion i hjärnan som gör att vi känner samma känsla 

som vi ser uttryckas. Detta är en av anledningarna till att vi blir så uppslukade i spel som 

TWD; när vi ser Lee Everett eller andra karaktärer grimasera i avsky, känner vi samma sak 

och förstår vad personen upplever. 
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3 Problemformulering  

Som det betonades i avsnitt 2, eftertraktar dagens heterogena marknad större komplexitet 

hos karaktärer i spel, vilket gör det viktigt att förstå olika aspekter hos karakterisering och 

faktorerna bakom varför karaktärer är omtyckta. Förståelsen för vad som gör en karaktär 

trovärdig och omtyckt (eller ogillad) är ett viktigt ämne för både forskare och designers. 

Oavsett om en virtuell karaktär är älskad, hatad, avundad eller tolererad, är spelutvecklare 

väldigt intresserade av att fastslå vad det är hos virtuella karaktärer som gör att människor 

reagerar på dem, gillar dem och vill använda deras kunskap, råd eller hjälp (Coulson et al., 

2012; Donath, 2007; Adams, 2014). Det är viktigt att förstå karaktärer, för trovärdiga och 

övertygande karaktärer kan skapa en tro för nästan vad som helst (Lansdale, 2011: x-xi).  

Som Coulson et al. (2012), Smethurst & Craps (2014) och Green (2015) antyder, är sårbarhet 

och bekymmer som är rotade i personlighet och bakgrund, drag hos karaktärer som gör dem 

omtyckta av spelmarknaden. Som bland annat Chambers (2013) skriver, gör dessa drag att 

karaktärerna är lättare att relatera till samtidigt som de tilltalar vår mänsklighet. Dock är 

inte dessa detaljer, sårbarhet i synnerhet, utforskade och analyserade som isolerade faktorer 

i hur de påverkar spelarens uppfattning av en karaktär, och i längden, besluten som spelaren 

gör i relation till karaktären.  

Syftet med denna studie var att fylla i och ge en djupare insikt i sambandet mellan sårbarhet 

hos en karaktär och hur karaktären uppfattas, och hur besluten spelare gör påverkas som en 

effekt av detta. En större förståelse för det här kan hjälpa spelutvecklare att skapa karaktärer 

som tilltalar spelare och får dem att reagera, och för att tillgodose den heterogena 

spelmarknadens behov av komplexa karaktärer.  

Frågeställningen för detta arbete var:  

 Vilket samband finns mellan sårbarhet och hur en karaktär uppfattas, och hur 

påverkar denna syn spelarens berättelsegrundade beslut i relation till den sårbara 

karaktären?  

Studien behandlade begreppet berättelsegrundade för att beskriva de beslut som är kopplade 

till artefaktens berättelse och som påverkar hur berättelsen artar sig, och inte eventuella 

beslut som är grundade i mekaniken. Följande hypotes ställdes upp: Spelaren kommer att 

fatta beslut som stödjer, hjälper eller som visar förtroende för den sårbara karaktären. 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Artefakt 

För att hjälpa besvara frågeställningen utformades en interaktiv, textbaserad artefakt, med 

syftet att undersöka om spelaren väljer att stödja och hjälpa en sårbar karaktär, istället för en 

icke-sårbar. Detta testades genom att låta spelaren göra ett antal val, där målet var att se hur 

sårbarheten påverkade spelarens uppfattning av karaktärerna, och i längden valen som 

spelaren gjorde.  

Artefakten har tre centrala karaktärer: Olivia, – som är berättelsens protagonist, karaktären 

som spelaren styr – Russell och Nathan, som alla jobbar inom polisen. Berättelsen börjar i 

nutid och introducerar kort karaktärerna och deras jakt på en seriemördare, som kallas 
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Trinity. Berättelsen hoppar sedan framåt tolv år i tiden, efter att en förödande smitta har 

utplånat större delen av jordklotet. Under dessa tolv år har huvudkaraktärerna jagat, och 

blivit jagade, av Trinity, men deras jakt är nu på väg att nå sitt slut. De beslut som spelaren 

måste fatta kommer att stödja, hjälpa eller visa förtroende för antingen Russell som 

framställs som sårbar, eller Nathan som framställs som icke-sårbar.  

Som det nämndes i avsnitt 2, definieras sårbarhet som (1) något som lätt ger vika för 

angrepp, eller (2) någon som är själsligen känslig eller ömtålig, med en betonad nyans på 

känsla och tillstånd (Nationalencyklopedin, u.å.). Sårbarheten framställdes med hjälp av 

denna definition, med den andra innebörden (2) i fokus. Russell var i ett tillstånd som gjorde 

honom känslig, och sårbarheten låg i hur han hanterar förlust och motgångar. Han var inte 

någon som helt enkelt skakar av sig hemska händelser.  

I berättelsens prolog har Russell en fru och en son, och Nathan har nyligen börjat träffa 

någon som betyder mycket för honom. Tolv år senare är Russells familj och Nathans flickvän 

inte längre med i bilden, och karaktärerna hanterar förlusten på olika sätt. Russell sörjer 

fortfarande och är ärrad av sin förlust. En del av hans sårbarhet ligger i hur han hanterar 

världens undergång och hans förlust. Han kämpar ständigt med det faktum att det inte 

längre finns rätt eller fel, och med de saker han har gjort för att överleva. Nathan har istället i 

stort förlikat sig med världens undergång och hans största angelägenhet är överlevnad. Han 

är i större utsträckning mer likgiltig i hans hantering av svåra och traumatiska händelser.  

Det var inte önskvärt att sårbarheten skulle uppfattas som en svaghet, utan istället något 

som är en del av att vara människa. För att framställa sårbarheten på önskvärt sätt, krävs tid 

för uppbyggnad av berättelse och viss vägledning för att leda spelaren till den uppfattning 

som eftersträvas. Därför gavs karaktärerna en bakgrund, detta var också för att ge spelaren 

mer utrymme att knyta band och relatera till karaktärerna samt att låta spelaren förstå och 

tolka sårbarheten hos Russell. 

3.1.2 Beslutsfattande i artefakt 

Artefakten delades upp i fem delar, med en prolog och fyra efterföljande kapitel, där spelaren 

fick göra viktiga fyra val som påverkade berättelsen.  

Det första valet spelaren ställdes inför var om Olivia skulle attackera en man hon stötte på i 

en stormarknad. Detta val hade inte i syfte att undersöka sårbarhet, utan vikten lades vid om 

spelaren valde att berätta om händelsen för Russell eller Nathan. Genom att berätta detta för 

Russell eller Nathan, visade spelaren förtroende för en av dessa karaktärer – som var en del 

av hypotesen – vilket i sig antyder vilken karaktär som spelaren fick mest positiv uppfattning 

av eller vem som spelaren fann mer intressant. Att berätta för en av karaktärerna 

betraktades som det andra valet.  

I kapitel 2, påpekade Nathan att Russell var distraherad och att han måste fokusera på att 

överleva, inte på det förflutna. Detta slutade i ett bråk, där spelaren fick välja att försvara en 

av dem. Russell tillät sig själv vara sårbar genom att erkänna sina kval och genom att tveka. 

Arbetet ställde upp hypotesen att spelaren kommer att stödja den sårbara karaktären, vilket 

detta val ämnade att testa. 

I artefaktens sista kapitel hamnade gruppen i konflikt med seriemördaren Trinity, och 

spelaren var tvungen välja vem av Russell och Nathan som Olivia skulle rädda. Detta var 
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artefaktens slutgiltiga val, som visade om spelaren knutit starkast band till den sårbara eller 

icke-sårbara karaktären, samtidigt som det testade hypotesen (vem spelade valde att hjälpa). 

3.1.3 Begränsningar och hänseenden 

För att säkerställa att det är sårbarheten som mäts i artefakten var det av vikt att först 

identifiera för att sedan sortera bort eller likställa faktorer som kan påverka spelarens 

uppfattning av en karaktär. Främst av detta skäl var Russell och Nathan syskon. Den här 

typen av relation kunde rättfärdiga att de var lika i många avseenden. De har liknande 

bakgrund och utseende, samma uppväxt och hade även att ha personligheter som på flera 

sätt speglade varandra. För att vidare likställa karaktärerna, hade de också samma yrke 

innan smittan. När faktorerna som påverkade uppfattningen av en karaktär hade likställts 

eller sorterats bort, var den största skillnaden mellan bröderna sårbarheten.  

Artefakten hade också som mål att inte framställa bröderna som endast goda eller endast 

onda, eftersom en karaktär som är helt godhjärtad är en sannolik faktor som ger spelaren en 

positiv uppfattning av karaktären, medan ondska kan ha motsatt effekt. Dock var det av vikt 

att båda bröderna var likvärdiga i detta avseende, för att undvika andra faktorer som kunde 

påverka uppfattningen.  

Ytterligare ett mål för artefakten var att inte väga in moral i besluten som spelaren skulle 

fatta. Om en svag karaktär hamnar i en utsatt situation, kanske spelaren väljer att hjälpa den 

svaga då det bedöms att den personen behöver mer hjälp. Det gjordes tydligt för spelaren att 

båda bröderna kunde ta vara på sig själva i den farliga värld de existerar i. Spelaren skulle 

inte heller fatta beslut där hen var tvungen överväga mellan två alternativ, som är antingen 

moraliskt rätt eller moraliskt fel, exempelvis att bestämma om någon ska leva eller dö. Moral 

skulle sannolikt haft större effekt på spelarens beslut än sårbarheten. Besluten skulle inte 

heller direkt gynna eller belöna spelaren, utan skulle istället på något sätt stödja den sårbara 

karaktären.  

Arbetet med artefakten tog också hänsyn till att olika spelare påverkas annorlunda, vissa 

knyter lättare band till fiktiva karaktärer än andra. En del föredrar narrativa element i spel, 

medan andra föredrar mekaniska. Därför hade artefakten som mål att spelas av ett stort 

antal spelare i en kvantitativ undersökning, där spelarna efteråt fick svara på en enkät. Detta 

möjliggjorde en analys av data där mer trovärdiga slutsatser kunde dras utifrån resultaten. 

För att öka deltagandet hade artefakten och enkäten som mål att inte överstiga totalt 45 

minuter att slutföra.  

På grund av den här tidsbristen i artefakten var det viktigt att karaktärerna gav en relativt 

snabb uppfattning om deras personligheter. Karaktärerna försattes i en desperat situation 

med överlevnad i fokus, där deras personligheter kom upp till ytan. Att använda en 

syskonrelation var också att föredra, då detta var en relation som spelaren förstod utan 

omfattande bakgrundsinformation. Samma gällde även relationen mellan kollegor.  

Enligt forskning som togs upp i avsnitt 2, empatiserar vi med andra människor genom 

ansiktsuttryck. På grund av tekniska begränsningar innehöll inte artefakten filmsekvenser 

eller animationer, men enskilda stillbilder av karaktärerna implementerades. Detta var för 

att hjälpa spelaren att bilda sig en snabb uppfattning av karaktärerna.  

I konstruktionen av artefakten var det även viktigt att tänka på att sårbarhet ofta uppfattas 

annorlunda hos kvinnor och hos män. Williams (2011) menar att sårbarhet hos män 
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framställs på ett sätt som talar om att de klarar av att bestå, ta stryk och framhärda. Feminin 

utsatthet misslyckas att kommunicera på samma sätt, och kommer ofta med en hotbild av 

sexuella övergrepp (Sheffield, 2012). 

På grund av tidsbrist under arbetet med artefakten fanns det inte utrymme att bygga upp en 

längre berättelse med djupt utvecklade karaktärer, därför fick artefakten konstrueras med 

hänsyn till de förstahansintryck spelaren bildar sig och till det faktum att feminin utsatthet 

inte kommunicerar på samma sätt som maskulin sårbarhet. Eftersom det var önskvärt att 

sårbarhet i artefakten inte skulle uppfattas som en svaghet, användes en manlig karaktär för 

att uttrycka sårbarheten. 

3.1.4 Kvantitativ undersökning 

En kvantitativ analys innebär en analys av material som låter sig hanteras i form av siffror 

eller som kan räknas, där målet är att hitta samband och strukturer i materialet eller att testa 

hypoteser som satts upp i förväg (Östbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2008: 157).  

Artefakten hade i syfte att testa en hypotes och följdes upp av en kvantitativ analys i form av 

en enkät där testpersonerna fick svara på frågor om artefakten, främst i syfte att ta reda på 

deras uppfattning om karaktärerna och vilka beslut som togs. För att i stora drag få statistik i 

form av siffror utformades frågorna i enkäten så att testpersonerna fick svara genom att fylla 

i olika förutbestämda svarsalternativ. För att få en bättre uppfattning av testpersonerna, 

samt för att kunna kategorisera och generalisera, fick de även svara på frågor om deras 

spelvanor, ålder och kön.  

Enkäter är konsekventa och pålitliga, eftersom de är standardiserade på så sätt att frågorna 

alltid är samma och ställda på samma sätt till alla deltagare. Dock kan en dåligt formulerad 

fråga resultera i att deltagarna tolkar den olika. Om det visar sig att deltagarna blir 

förvirrande av en fråga, är det förmodligen för sent att ändra frågan då enkäten redan är 

utskickad. Enkäter är inte flexibla då det måste ställas frågor som de flesta förstår och 

svarsdeltagarna ges inte utrymme att förklara sina svar, som ibland kan vara mer komplexa 

än ja eller nej (Blackstone, 2015).  

I enkäten fanns det frågor där deltagarna fick fylla i egna svar, i syfte att låta dem förklara 

sina tankar eller för att fylla i det som enkäten inte innehöll. Eftersom det i en kvantitativ 

undersökning är önskvärt att hitta samband och strukturer i resultaten, samt de 

förhållanden som ligger bakom, är det viktigt att utforma frågorna på rätt sätt. Då enkäten 

hade som mål att ta reda på testpersonernas åsikter och uppfattningar av specifika 

karaktärer, utformades frågorna så att det gick att hitta orsaker och samband till varför 

personen tycker som den gör.  

Data som gavs av enkäten analyserades för att se hur sårbarhet påverkade spelarens syn på 

en karaktär, där en jämförelse gjordes mellan karaktärerna Russell och Nathan från 

artefakten samt för att se om spelaren gjorde val som stödde den sårbara karaktären. Det 

analyserades om det fanns samband mellan valen som spelaren gjorde, med saker som 

sårbarheten hos Russell som karaktär och spelarens kön. 
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4 Genomförande  

Följande avsnitt redogör för arbetsprocessen i skapandet av artefakten. Här ingår de val som 

gjordes, hur sårbarheten framställdes och vävdes in, designval och problemlösningar samt 

en redogörelse för den pilotstudie som genomfördes. Slutligen beskrivs också framtagandet 

och motiveringar bakom enkäten. 

4.1 Arbetsprocess 

Jag började arbetet med att fastställa hur sårbarheten skulle framställas i artefakten. Det 

första steg som togs var att komma fram till den önskvärda uppfattningen som spelaren 

skulle få av karaktärerna och sårbarheten. För att undersöka hur spelarens 

berättelsegrundade beslut påverkades av sårbarhet skapades två karaktärer, en sårbar – 

Russell – och en icke-sårbar – Nathan. En jämförelse skulle göras mellan de två 

karaktärerna, i syfte att undersöka vem spelaren helst ville interagera med. För att göra en 

sådan jämförelse möjlig och därav kunna analysera effekterna av sårbarhet, var det av vikt 

att likställa båda karaktärer och sortera bort faktorer som kunde påverka spelarens 

uppfattning av dem, för att sedan kunna säkerställa att sårbarheten var den huvudsakliga 

faktor som skiljde dem åt. En tabell över karaktärernas egenskaper och åsikter skapades, för 

att enklare kunna urskilja det som separerade karaktärerna samt för att hitta ställen där 

sårbarheten kunde vävas in. 

Jag strävade efter att skapa en sårbar karaktär som inte upplevdes som svag. Det var viktigt 

att spelaren kunde relatera till och förstå karaktärerna, för att undvika situationer där 

spelaren uppfattade den sårbara som någon som endast klagar eller den icke-sårbara för 

hård. Sårbarheten framställdes med hjälp av Nationalencyklopedins (u.å.) definition – 

någon som är själsligen känslig eller ömtålig, med en betonad nyans på känsla och tillstånd – 

och Brené Browns forskning (2010; 2012), som talar för att sårbarhet är en naturlig och 

viktig del av livet.  

Nästa del var att bestämma i vilken miljö artefaktens berättelse skulle utspela sig. Begreppet 

miljö användes i detta arbete för att beskriva de omständigheter som förelåg, samt den tid 

och plats som artefaktens berättelse utspelade sig i. Det var av vikt att använda en miljö där 

sårbarhet med lätthet kunde vävas in och som även skulle underlätta att låta karaktärernas 

personligheter komma upp till ytan. Jag beslutade att karaktärerna skulle försättas i en 

desperat situation där överlevnad stod i fokus, där deras inre sidor lättare kunde vävas in i 

berättelsen och göras tydliga för spelaren. Detta var speciellt att föredra då artefaktens längd 

var begränsad, och genom att bygga upp en sådan berättelse kunde spelaren skapa sig en 

relativt snabb uppfattning om karaktärernas personligheter. Vidare gjorde en sådan miljö 

det lättare att införa sårbarhet hos en karaktär. 

Jag bestämde att en post-apokalyptisk miljö skulle användas, med inspiration från The Last 

of Us och The Walking Dead: Season One (fortsättningsvis TWD), dock kom denna typ av 

miljö med ett riskområde. Bekymret låg i hur endast Russell som karaktär skulle framställas 

och uppfattas som sårbar i en värld där hunger, främlingar och andra livshotande problem 

stod som centrala punkter.  

Artefakten inspirerades av hur The Last of Us framställer sårbarhet. Huvudkaraktären Joel 

har i tjugo år kämpat med förlusten av sin dotter, och förblir ärrad och förstörd. I en värld 
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där samhället kollapsade och mänskligheten gick under, drev det honom till att begå 

fruktansvärda handlingar. På ett liknande sätt, lider Russell fortfarande av sin förlust många 

år efter hans familjs död, och sårbarheten ligger i hur han hanterar sitt förflutna, motgångar 

och de situationer han hamnar i. Han tillåter sig själv att vara sårbar genom att erkänna sina 

kval och genom att tveka. Han visar en annan sida hos sig själv, som är sårbar. Dock 

förmedlar The Last of Us Joels sårbarhet i mindre portioner under hela spelets gång, ofta i 

form av gestikulation, ansiktsuttryck och ett misslyckande att agera i vissa situationer. 

Artefakten hade inte samma utrymme och fick vara mer direkt med denna information, där 

den mest uttrycktes i dialog.  

För att undvika att fler karaktärer uppfattades som sårbara, lades fokus på Russells mentala 

och själsliga tillstånd, snarare än de faror och hot som världen och miljön kring karaktärerna 

presenterar. I kontrast till Russel, framställdes Nathan i större utsträckning mer likgiltig i 

hans hantering av svåra och traumatiska händelser, där han i stort har förlikat sig med 

världens undergång och sätter överlevnad i fokus. Olivias personlighet dämpades något, där 

hennes åsikter och handlingar bestämdes av spelaren.  

Artefakten fokuserade på ett litet antal karaktärer, dels för att underlätta karakterisering där 

sårbarheten skulle vävas in, och dels på grund av artefaktens tidsbrist. Artefakten 

inspirerades av hur TWD lägger fokus på sina huvudkaraktärer och deras kamp om 

överlevnad, snarare zombies och andra antagonister. TWD använder även rädslor som är 

lättare för spelaren att relatera till, och på samma sätt använde artefakten dessa rädslor, 

främst hunger, främlingar och förlust.  

Lansdale skriver om vikten hos att ha trovärdiga karaktärer, eftersom de hjälper till att skapa 

en mer övertygande värld som karaktärerna existerar i (Landsdale, 2011: x-xi). Adams (2014: 

181-82) noterar att det är många faktorer som avgör om en karaktär är tilltalande. 

Karaktärens olika aspekter måste fungera harmoniskt för att uttrycka karaktärens 

personlighet och roll för spelaren. I skapandet av huvudkaraktärerna i artefakten togs flera 

faktorer i åtanke, bland annat Sheldons tre dimensioner – fysiska, sociologiska, psykologiska 

(2014: 42-45).  

Den psykologiska dimensionen inkluderar karaktärens handlingar, attityd, åsikter och 

världsuppfattning. Jag hade dessa aspekter i åtanke vid karaktäriseringen och det var något 

som ställde sig i relation till sårbarheten. Russells världsuppfattning var den att han 

kämpade med att det inte längre fanns rätt eller fel, vilket var en del av hans sårbarhet. Han 

kämpade med det han gjort för att överleva, medan Nathan i större utsträckning har förlikat 

sig med världens undergång och hans största angelägenhet var överlevnad. 

I den fysiska dimensionen är det viktigt att karaktärer passar sin roll i både ord och bild, där 

det är viktigt att vara medveten om att en karaktärs utseende ofta reflekterar deras 

personlighet eller funktion i spelet. I artefakten visades Olivias, Russells och Nathans 

utseende i stillbilder (se figur 1), där deras ansiktsuttryck skulle spegla deras situation och 

den värld de befinner sig i, men även till viss del deras personligheter. Därför syns uttryck 

som är allvarliga och sorgsna, utan leenden eller liknande. Bilderna skulle också hjälpa 

spelaren att bilda sig en snabb uppfattning av karaktärerna och för att väcka sympati genom 

ansiktsuttryck, då forskning föreslår att spegelneutroner signalerar när vi ser ansiktsuttryck, 

vilket gör att vi känner samma känsla som vi ser uttryckas (Madigan, 2012). Bilderna gavs en 

effekt med blå ton, för att inge känslan av skräck som var en av berättelsens genrer. 
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Figur 1 Karaktärsbilder i artefakt 

Den sociologiska dimensionen inkluderar karaktärens förflutna, uppfostran samt den lokala 

och kulturella miljön. I den sociologiska dimensionen var det främst karaktärernas förflutna 

som togs i åtanke. Ett förflutet sätter karaktärens handlingar i perspektiv. Därför valde jag 

att ha en prolog i artefakten, där spelaren informeras om karaktärernas liv innan smittan. I 

ett tidigt skede planerade jag att artefakten skulle inledas med att introducera spelaren till 

endast Olivia innan smittan, för att skapa utrymme för identifikation och förståelse. Senare 

beslutade jag det att alla tre karaktärer skulle inkluderas i prologen, eftersom Russell och 

Nathan var centrala för frågeställningen. Det var av större vikt att ge spelaren utrymme för 

att tolka och förstå dessa karaktärer. 

The Last of Us inspirerade till sättet som bakgrundsinformation förmedlades till spelaren. 

The Last of Us har karaktärer med mycket bakgrundsinformation som spelaren inte känner 

till. Informationen ges inte direkt till spelaren, utan kommer i form av ledtrådar och i 

dialoger där karaktärerna pratar om sitt förflutna utan att först introducera spelaren till 

dessa händelser. Detta var användbart i artefakten, då det inte fanns utrymme för att direkt 

skildra karaktärernas förflutna, men genom att prata om tidigare händelser i deras liv gavs 

de mer personlighet samt att det underlättar för spelaren att sympatisera med karaktärerna 

om hen vet mer om dem. 

Filmen Saw (James Wan, 2004) och spelet Heavy Rain (Quantic Dream, 2010) stod som 

inspirationskällor vid karakterisering i artefakten. Saw handlar om seriemördaren Jigsaw, 

som utsätter sina offer för hemska prövningar, där deras vilja att överleva testas. Artefakten 

inspirerades av hur Jigsaw begär något från sina offer, att de ska bevisa något, snarare än att 

döda dem direkt. Samma tema går att se i Heavy Rain, där Origamimördarens 

tillvägagångssätt är att kidnappa en ung pojke, för att sedan ge fadern chansen att rädda sin 

son genom en rad prövningar. Arbetet använde sig av detta genom att artefaktens 

seriemördare, Trinity, utsatte sina offer för en prövning och begär att de gör ett mycket svårt 

val.  

Ytterligare inspiration hämtades från filmen I Am Legend (Francis Lawrence, 2007). Filmen 

handlar om ett virus som dödat större delen av mänskligheten, och förvandlat resten till 

monster. Artefakten inspirerades av hur de infekterade människorna i I Am Legend inte är 

tanklösa varelser som drivs av hunger, till skillnad från traditionella zombies. Istället är de 

intelligenta, mycket farliga och snabbtänkta. 
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4.1.1 Berättarstruktur och dialogsystem 

Jag övervägde vilken typ av berättarstruktur som lämpade sig bäst för artefakten. Sheldon 

(2014: 312-336) beskriver fyra olika typer av berättarstrukturer i spel: linjär, förgrening, nät 

och modulär.  

Linjär är det enklaste sättet att ställa upp en berättelse, där spelaren går från punkt A till 

punkt B, i en förutbestämd väg där spelaren ges begränsad frihet. Förgrening innebär att 

spelaren får val och olika vägar att gå, med något större frihet. I en nätstruktur är vägarna 

som leder till slutet mindre förutbestämda och det finns flera vägar som är sammanlänkade 

med varandra. Modulär struktur tar bort de förutbestämda vägarna nästan helt och spelaren 

får fullständig frihet. Händelser är inte nödvändigtvis sammanbundna och kan spelas i valfri 

ordning.  

I en textbaserad artefakt, skulle en linjär berättarstruktur liknas vid en novell och sakna 

beslut som spelaren får fatta, och blev därmed inte relevant för arbetet. I en modulär 

berättelse skulle spelaren istället få för mycket frihet, som skulle innebära flera svårigheter 

med att skapa en berättelse som berörde problemområdet.  

I en nätstruktur skulle spelarens frihet begränsas, där det fanns möjligheter att 

implementera relevanta val. Dock innebar denna struktur, likt modulär, att berättelsen 

skulle sticka ut och tas i flera olika riktningar. Istället valdes förgrening, där berättelsen 

kunde fokuseras och behålla kontroll, men ändå låta spelaren fatta viktiga beslut.  

Artefakten utformades i Twine (Chris Klimas, 2009), ett verktyg för att skapa interaktiva 

berättelser, också med bra stöd för förgrenad berättarstruktur (se figur 2). För att modifiera 

artefaktens design, utseende och för att implementera bilder, användes märkspråken 

(markup languanges) HTML och CSS. 

 

Figur 2 Förgrenad berättarstruktur i Twine 

Brusk (2014: 49) skriver om två olika typer av dialogsystem som används i spel. När spelare 

påbörjar en dialog, möts de vanligtvis med en textbaserad meny som innehåller ett antal 

svarsalternativ som är tillgängliga just i den dialogen. I vissa spel visar svarsalternativen hela 

meningar av dialog, en exakt representation av vad karaktären kommer att säga. Andra spel 

visar kortare abstrakt av den faktiska dialogen. Sali m.fl. kallar dessa dialogsystem för 

meningsurval och abstrakt, samt nämner ett tredje under namnet fritext. I fritext får 

spelaren själv skriva vad karaktären ska säga (Sali, Wardrip-Fruin, Dow, Mateas, Kumiawan, 

Reed & Liu, 2010).  

Fritext övervägdes inte som ett alternativ i artefakten på grund av tekniska begränsningar. 

Det dialogsystem som till en början planerades var abstrakt, då detta ger spelaren en snabb 
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översikt av kommande dialog. Slutsatsen drogs snabbt att med ett abstrakt dialogsystem och 

utan en uttalad dialog, blev det något otydligt att ny text dök upp när ett svarsalternativ 

valts. Jag bestämde att meningsurval var lämpligare på grund av artefaktens struktur, där 

spelaren fick en tydlig presentation av vad Olivia skulle säga. Ett abstrakt dialogsystem hade 

också tagit längre tid, då både ett abstrakt och det faktiska yttrandet hade behövts skrivas. 

4.1.2 Designval 

I TWD har varje karaktär tilldelats sin egen färg som syns i dialog (se figur 3). Detta gör det 

lättare att urskilja vem som säger vad i en hektisk diskussion och gör att varje karaktär får en 

egenskap som gör dem lätta identifiera. Detta användes i artefakten för att ge karaktärerna 

något unikt samt underlätta att se vem som säger vad i dialog (se figur 4). 

 

Figur 3 Dialog i The Walking Dead: Season One 

Jag planerade att strukturera artefakten med en form som enklare kunde liknas vid spel, i 

kombination med en traditionell romanstruktur med beskrivande text. För att uppnå detta 

lades stort fokus på dialog, med mindre beskrivningar av miljö och liknande. Jag bestämde 

också att dialogen skulle struktureras utan skildringar av uttal och toner, exempelvis ”sade 

han”, ”skrek han”, ”viskade han” (se figur 4). Detta hade i syfte att frångå att artefakten fick 

en för stark romankänsla. 

 

Figur 4 Dialogstruktur i artefakt 

För att tydliggöra spelarens interagerande med artefakten utformades en ruta med de val 

som var möjliga för spelaren (se figur 5). Rutan gavs en orange – färgen som Olivia tilldelats 

– ram för att belysa att det är Olivia som kommer att utföra handlingen eller yttra en dialog. 

Citattecken användes för att visa att spelaren valde ett dialogalternativ, i motsats till att 

utföra en handling där inga citattecken användes. 
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Figur 5 Ruta med möjliga val i artefakt 

4.1.3 Beslutsfattande i artefakt 

Frågeställningens syfte var undersöka om spelarens syn på en sårbar karaktär påverkade 

besluten som spelaren gjorde. Målet var att utforma val där spelaren fick välja mellan att 

stödja, hjälpa eller visa förtroende för antingen en sårbar karaktär eller en icke-sårbar 

karaktär. Efter att det var fastställt att valen inte skulle vara moraliska, övervägdes flera 

möjliga beslut innan de slutliga fyra, som redovisades i avsnitt 3, valdes.  

Ett beslut som jag begrundade var att låta spelaren dela ut matransoner, men som jag valde 

att ta bort eftersom fokus inte hamnade på jämförelsen mellan Russell och Nathan. Logiskt 

sätt måste spelaren få överväga sig själv (Olivia) som ett möjligt val att ge matranson till, 

vilket gör att flera andra faktorer påverkar valet, där spelaren sannolikt kommer att fundera 

på saker som strategisk överlevnad och vilka effekter valet kan få på mekaniska delar av 

artefakten. Det var istället önskvärt att lägga fokus på sårbarheten för att kunna jämföra 

Russell och Nathan. 

Jag övervägde även beslutet att låta spelaren välja mellan Russell och Nathan att ta med på 

ett farligt uppdrag. Detta togs bort eftersom det inte lade fokus på sårbarheten: spelaren 

överväger sannolikt istället vem som är mest kapabel att hantera en farlig situation och på de 

mekaniska delarna av spelet. Detta val hade fungerat bra för att testa uppgiftsattraktivitet – 

hur tilltalande karaktären upplevs baserat på hur duglig den uppfattas – men det valdes 

ändå bort på grund av tidsbrist i artefakten.  

Jag planerade att låta spelaren dela en hemlighet eller att prata om något känslomässigt med 

antingen Russell eller Nathan. Detta val hade i syfte att testa vem av karaktärerna spelaren 

valde att anförtro sig till. Det skulle också läggas en del fokus på denna del, men valdes bort 

på grund av tidsbrist. Dock vävdes det delvis in i valet där spelaren får berätta om mannen i 

stormarknaden för Russell eller Nathan.  

Slutligen övervägde jag även att låta spelaren göra en rad val i mötet med seriemördaren i 

kapitel 3, som skulle resultera i Russells död. Detta togs bort eftersom det innebar att det 

sista valet i kapitel 4 försvann, att rädda Russell eller Nathan. Att välja vem Olivia ska rädda 

är det slutgiltiga valet, och visar kanske tydligast vem av karaktärerna spelaren gillar mest. 

4.2 Problemlösningar och pilotstudie 

Ett av artefaktens centrala problem var dess tidsbrist, som inte direkt kunde kringgås 

eftersom en för lång undersökning sannolikt skulle minska antalet deltagare. Tidsbristen 

medförde främst svårigheten i att presentera tilltalande karaktärer på ett begränsat 

utrymme. För att lösa detta gavs karaktärerna yrken som relaterades till deras 

personligheter, yrken som också inte behövde djupare förklaring. Egenskaper som 



 22 

karriärinriktad, viljan att skippa rättvisa och överarbetad kunde med lätthet förmedlas i 

berättelsen i förhållande till karaktärernas yrken. Alla karaktärer jobbade inom polisen och 

var kollegor, vilket med fördel bidrog med en relation som inte behövde förklaras för 

spelaren.  

Som det nämndes i avsnitt 3, var det av vikt att hitta för att sedan likställa eller sortera bort 

faktorer som kan påverka hur spelaren uppfattar Russell och Nathan. Att använda samma 

yrke för Russell och Nathan, samt att göra dem bröder, bidrog dels med ytterligare en 

relation som inte nödvändigtvis krävde någon bakgrund, men var också ett steg mot att 

likställa karaktärernas personligheter. Detta underlättade jämförelsen mellan dem och 

säkerställde att sårbarheten var den största skillnaden.  

En annan faktor som visade sig i arbetsprocessen med artefakten, var att besluten som 

spelaren fattade påverkade hur mycket spelaren exponerades för Russell eller Nathan. I 

artefaktens andra kapitel, kunde spelaren exempelvis välja att prata med antingen Russell 

eller Nathan. Detta innebar att spelaren skulle exponeras mer för den karaktär hen valde, 

vilket i sig kunde ha en effekt på alla efterföljande val. Därför strukturerades artefakten om, 

för att säkerställa att spelaren exponeras lika mycket för båda karaktärerna, oavsett de beslut 

spelaren fattade.  

En pilotstudie, där 11 deltagare medverkade, gjordes för att testa hur artefaktens 

ursprungliga uppläggning mottogs. Artefakten och enkäten lades ut på sociala medier i en 

testomgång för att se hur metoden fungerade. Det fick en något delad reaktion, där 

sårbarheten hos karaktärerna upplevdes på eftersträvat och önskvärt sätt – Russell som 

sårbar, men inte svag, och Nathan icke-sårbar – men dialogstrukturen och avsaknaden på 

beskrivningar uppskattades inte, eftersom karaktärerna kändes blanka samt att de inte gav 

något starkare intryck. Det påpekades också att artefakten innehöll för många saker som inte 

fick tid att utvecklas, på grund av berättelsens korta upplägg.   

Jag beslutade att den ursprungliga kombinationen av romanstruktur och spelstruktur inte 

var lyckad, och därför omformades artefakten för att inge en något starkare romankänsla där 

mer miljöskildringar lades till. Jag bedömde att den interaktiva delen av artefakten, där 

spelaren får göra val och välja vad som ska sägas i dialog, var tillräckligt stark för att behålla 

en viss känsla av spel och fortfarande vara relevant för undersökningen. Dock behölls 

dialogstrukturen, dels för att en rekonstruktion av dialog hade tagit för lång tid och dels för 

att behålla de färger som karaktärerna tilldelats.  

Pilotstudien gjorde det också tydligt att det var viktigt att behålla en intresseväckande 

berättelse, eftersom det var detta som motiverade deltagare att spela igenom hela artefakten 

och besvara den efterföljande enkäten. Den del av berättelsen som verkat lockat mest 

deltagare var att ha en seriemördare i en post-apokalyptisk miljö, därför valdes det att 

behålla detta i artefakten, även om det innebar att mer fokus behövde läggas på 

seriemördaren som karaktär. Denna karaktär var inte relevant för undersökningen, men 

ändå en viktig del för att locka och motivera mer deltagare att slutföra artefakten. 

Berättelsen och seriemördarens roll skrevs om, men detta hade ingen negativ inverkan på 

undersökningen och dess resultat. Russell och Nathan behölls som centrala karaktärer, samt 

att alla val där sårbarhetens effekt analyserades fanns kvar efter att seriemördaren karaktär 

omarbetats.  
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I artefaktens första version, innebar spelarens fjärde och sista val att följa efter antingen 

Russell eller Nathan, då gruppen blivit attackerade och splittrats av infekterade människor. 

Något som kom upp i pilotstudien, var att deltagare valde att följa efter Russell eftersom de 

tolkade att han var i större behov av hjälp då han var fysiskt skadad. Här tappade artefakten 

sitt fokus på sårbarhet i det avseendet att Russell uppfattades som svag i fysisk förmåga, med 

mindre betoning på hans själsliga tillstånd som eftersträvades. Valet innebar dessutom en 

risk att spelaren inte uppfattade detta som ett slutligt val mellan karaktärerna, eftersom det 

inte var tydligt att karaktären som inte valdes skulle dö. Berättelsen skrevs om för att 

säkerställa att ingen av karaktärerna var i större behov av hjälp än den andra, samt med ett 

större fokus på Russells själsliga sårbarhet. I den slutliga versionen hamnade Russell i en 

situation där han genomgick en mer känslomässig smärta.  

När det sista valet skrevs om, förtydligades det att valet stod mellan Russell och Nathan där 

en av dem skulle dö, med förhoppningen att spelaren skulle överväga valet djupare, genom 

att tvingas att välja en av karaktärerna som skulle överleva. Det diskuterades tidigare i 

avsnitt 3 att spelaren inte skulle ställas inför moraliska val, eftersom moral sannolikt har 

större effekt på spelarens beslut än sårbarheten. Jag begrundade om det slutliga valet 

riskerade att bli ett sådant val, men beslutade att det snarare var ett dilemma där inget rätt 

eller fel fanns, där moral inte skulle ha den befarade effekten på spelarens beslut. Den 

ursprungliga farhågan syftade huvudsakligen på ett val där det ena beslutet var tydligt 

moraliskt rätt och det andra moraliskt fel.  

Pilotstudien visade också att utformningen av enkäten fungerade väl, där deltagarnas egen 

fritext motiverade deras tankar och alternativ, dock var det flera deltagare som svarade 

ovetande eller väldigt kort på frågorna med fritext. För att lösa detta gavs några tips på dessa 

frågor, för att underlätta deltagarens tankeprocess. 

4.3 Enkät 

Jag bestämde tidigt att artefaktens och enkätens längd skulle hållas kort för att öka 

deltagarens motivation att påbörja och slutföra undersökningen. Detta innebar att det inte 

skulle finnas utrymme för mer än 10-15 frågor i enkäten (se enkät i appendix A).  

Till en början planerade jag att deltagarnas känslor för karaktärerna skulle värderas utifrån 

McCroskey och Richmons (1996) metod, Measure of Interpersonal Attraction, där tolv 

frågor ställs med en fempoängsskala. Metoden mäter fysisk attraktion, social attraktion och 

uppgiftsattraktion. Denna metod hade varit användbar för att värdera spelarens uppfattning 

av karaktärerna, men det fanns inte utrymme för dessa tolv frågor, eftersom det hade blivit 

för många frågor med risken att deltagarna inte skulle slutföra enkäten. Istället utformades 

ett mindre antal frågor som skulle få fram information mer relevant för problemområdet.  

Frågeställningen syftade att ta reda på sambandet mellan sårbarhet och hur en karaktär 

uppfattas. Russells sårbarhet framställdes genom att betona hans ömtåliga känslotillstånd. 

Spelaren fick i enkäten svara och beskriva hur de uppfattade Russell och Nathan. Detta 

ämnade att fastställa hur spelaren uppfattade sårbarhet och vilka ord spelaren kopplade till 

sårbarhet. Artefakten hade som mål att framställa Russell som sårbar och Nathan som icke-

sårbar, där det var önskvärt att sårbarheten inte ska uppfattas som en svaghet. Enkäten 

undersökte huruvida spelaren fick den uppfattning av karaktärerna som eftersträvades.  
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Enkäten undersökte först vilka val spelaren gjorde i artefakten. Deltagaren fick också 

motivera det fjärde och sista valet i en fråga med fritext, för att hen med egna ord skulle 

förklara sitt beslut. Detta var för att få en djupare förståelse bakom deltagarens tankar och 

beslutsfattande. Nästföljande del fokuserade på att göra en jämförelse mellan Russell och 

Nathan. Deltagaren fick först svara på vem av dessa karaktärer de gillade mest. Följande 

fråga (10) ämnade att fastställa varför de tyckte som de gör, och fokuserade på att ta reda på 

vilken aspekt av karaktären som gjorde den tilltalande för spelaren.  

Frågorna 11 och 13 undersökte djupare spelarens uppfattning av karaktärerna, där olika 

nyckelord valdes ut som var av störst intresse för studien. Orden var: mänsklig, svag, sårbar, 

förtroende, bekymrad och modig. Frågorna utformades utifrån dessa nyckelord, där 

svarsalternativen skrevs i meningar, istället för enskilda ord. Detta var för att sätta orden i 

sammanhang som gav större sannolikhet att deltagarna tolkade frågan på samma sätt.  

Orden valdes utifrån en tanke på den situation karaktärerna befann sig i, sålunda en 

livshotande situation eller där det är nödvändigt att döda andra människor, som också är 

vanligt förekommande i spel. Enkäten ämnade att ta reda på hur spelaren upplevde 

karaktären baserat på hur de hanterar dessa situationer. Nathan var mer likgiltig, och 

Russell sårbar, i sin hantering av dessa situationer.  

Studien behandlade orden mänsklig, förtroende, vänlig och modig som positivt laddade ord. 

Ordet svag behandlades som ett negativt laddat ord. Orden sårbar och bekymrad 

behandlades som neutrala ord, som varken kopplas direkt till en positiv eller negativ 

laddning. 

I syfte att undersöka om deltagaren hade samma upplevelser av ett ord som studien utgick 

ifrån, samt för att se vilka ord spelaren förknippade med sårbarhet, fick deltagarna motivera 

sina val i fråga 11 och 13 med egna ord.  

Spelmarknaden är idag olikartad och oenhetlig, med spelare i varierande åldrar. Studien 

siktade efter en målgrupp som var varierad i kön, ålder och spelvana för att se hur en sårbar 

karaktär påverkade olika människor. Studien lade dock fokus på åldersgruppen 18-35, som 

innefattar vanligaste åldern på spelare (Entertainment Software Association, 2015). Spelare 

under 18 var inte av intresse på grund av artefaktens våldsamma innehåll. För att nå ut till 

åldersgruppen spreds artefakten via sociala medier, främst Facebook, Twitter och Reddit, 

samt spel- och skrivarinriktade forum. Dessa metoder skulle också sannolikt ge människor 

med olika spelvanor och kön. Dock fanns ett riskområde med denna spridning av artefakten, 

vilket var att deltagarna kunde välja att besvara enkäten utan att spela igenom artefakten. I 

ett steg att motarbeta detta, gjordes enkäten endast tillgänglig vid artefaktens slut, när 

deltagaren spelat igenom hela berättelsen.  

Slutligen beslutade jag också att göra det tydligt för spelaren att artefakten skulle efterföljas 

av en enkät, främst för att spelaren skulle lägga de beslut hen fattade på minnet, men också 

för att spelaren skulle vara medveten om att artefakten var en del av en studie. 
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5 Utvärdering 

Följande avsnitt beskriver undersökningens tillvägagångssätt och resultat. Det inleds med en 

presentation av undersökningen, följt av en analys av insamlad data och avslutas med 

slutsatser som kan dras av undersökningen för denna studie. 

5.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen genomfördes genom att låta ett antal testpersoner spela igenom en 

interaktiv, textbaserad artefakt med en speltid på ungefär 30 minuter. Artefakten hade som 

syfte att jämföra en sårbar karaktär med en icke-sårbar, för att sedan analysera deltagarnas 

uppfattning av karaktärerna och effekterna av sårbarhet. I artefaktens berättelse fick 

deltagarna göra totalt fyra val som påverkade berättelsen och som skulle testa om de valde 

att stödja, hjälpa och visa förtroende för en sårbar karaktär, snarare än en icke-sårbar. 

För att undersöka de val som gjordes och vilka uppfattningar som deltagarna hade om 

karaktärerna, fick de besvara en enkät med 14 frågor (se appendix A). Insamlingen av svar 

pågick under tre veckor, och artefakten lades ut i flera omgångar på spel- och skrivinriktade 

forum, samt sociala medier. Innan undersökningen meddelades testpersonerna om att deras 

deltagande var frivilligt, och de fick ingen information om undersökningens syfte, för att 

erhålla så genuina svar så möjligt. Undersökningen genomfördes utan direkt kontakt med 

deltagarna. 

Enkäten samlade först in bakgrundsinformation om deltagarnas kön, ålder och spelvana. 

Arbetet eftersträvade en spridd målgrupp för att se hur sårbarhet påverkar olika människor. 

Deltagarna fick sedan fylla i de val de gjorde i artefakten, för att sedan slutligen beskriva 

deras uppfattning av karaktärerna. 

5.2 Resultat och analys 

Tabell 1 Fråga 1 i enkäten 

 

Totalt deltog 18 kvinnor, 10 män och 3 som identifierade sig som varken man eller kvinna. 

Metoden gav en bra spridning av kön, men besvarades i majoritet av kvinnor. 



 26 

Tabell 2 Fråga 2 i enkäten 

 

Undersökningen besvarades av en huvudsakligen ung åldersgrupp, främst i åldrarna 18-29, 

med en medelålder på 20 år. Bakgrunden till detta bedöms vara spridningen av artefakten, 

som skedde via internet med fokus på sociala medier. Detta var förväntat och 

undersökningen riktade in sig till en ung åldersgrupp, som också utgör den vanligaste åldern 

på spelare. 

Tabell 3 Fråga 3 i enkäten 

 

En överväldigande majoritet av deltagarna hade någon form av spelvana: 70,9 % spelade 

mellan 5-19 timmar i veckan, och endast 3,2 % hade ingen spelvana alls. Medelvärdet på 

deltagarnas spelvana var 10 timmar i veckan. Då en överväldigande majoritet hade spelvana 

anses det inte värdefullt att dela upp deltagarna i grupper efter deras spelvana, där slutsatser 

dras utifrån varje grupp: Studien utgår istället ifrån att alla deltagare har liknande 

erfarenheter av spel, och slutsatser om spelvana kan dras utifrån alla deltagare som en 

gemensam grupp. 
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Tabell 4 Fråga 4 i enkäten 

 

Det första valet deltagaren ställdes inför var om Olivia skulle attackera en man hon mötte i 

en stormarknad. Detta val hade inte i syfte att undersöka sårbarhet, utan vikten lades vid att 

skapa en situation med ett utfall som bestämdes av spelaren, för att Olivia sedan skulle 

berätta om denna händelse för Russell, Nathan eller ingen av dem i nästföljande val. 

Resultaten här visar på en något större andel som valde att attackera mannen i artefaktens 

första val. 

Tabell 5 Fråga 5 i enkäten 

 
 

Detta var artefaktens första val som testade en del av hypotesen, huruvida spelaren valde att 

visa förtroende för en sårbar karaktär, snarare än en icke-sårbar. Resultaten visar att en 

större andel av deltagarna valde att visa förtroende för Russell. 19,4 % av deltagarna valde att 

inte berätta om händelsen för någon av karaktärerna. 
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Tabell 6 Fråga 6 i enkäten 

 
 

I artefaktens andra kapitel, påpekade Nathan att Russell var distraherad och att han måste 

fokusera på att överleva, inte på det förflutna. Detta slutade i ett bråk, där spelaren fick välja 

att försvara en av dem. Detta val ämnade att testa en del av hypotesen, om deltagaren valde 

att stödja den sårbara eller icke-sårbara karaktären. Resultaten visar en jämn fördelning 

mellan Russell och Nathan, men en något större andel valde att stödja Nathan. 

Tabell 7 Fråga 7 i enkäten 

 
 

I artefaktens sista kapitel hamnade huvudkaraktärerna i konflikt med seriemördaren Trinity, 

och deltagaren fick välja att rädda antingen Russell eller Nathan. Valet testade en del av 

hypotesen, vem deltagaren valde att hjälpa. Eftersom valet var i slutet av artefakten hade 

deltagarna fått en tydlig bild av karaktärerna, och då valet var mellan att rädda den ena 

karaktären från döden, är det sannolikt att detta val visar tydligast vem av karaktärerna som 

var mest omtyckt. Resultaten visar att en majoritet valde att rädda Russell. 
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Tabell 8 Fråga 8 i enkäten 

 
 

I figur 13 står namnet till höger i parantes på den karaktär som deltagarna syftar på i sina 

svar. Detta är inte en del av deltagarnas egen text, utan lades till i efterhand för att tydliggöra 

huruvida deltagarna syftar på Russell eller Nathan.  

Deltagare som valde att rädda Nathan i artefaktens fjärde val, motiverade främst med att de 

uppfattade honom som en mer fokuserad och självförsörjande karaktär som kändes mer 

pålitlig i de svåra situationer som uppstår i en post-apokalyptisk värld samt för att öka 

Olivias chanser till överlevnad. Spelare som valde Russell uppfattade honom som mer 

mänsklig och att de kände mer sympati för honom och hans förlust. 

Tabell 9 Fråga 9 i enkäten 

 
 

Resultaten här visar att en majoritet av deltagarna gillade Russell mer. Samma deltagare 



 30 

som gillade Russell mest, svarade även i fråga 7 – vem deltagaren valde att rädda i 

artefaktens sista val – att de räddade Russell. Deltagarna valde alltså att rädda den karaktär 

de gillade mest. 

Av de 18 kvinnor som genomförde enkäten, svarade 72, 2 % att de gillade Russell mest, och 

av de 10 män som besvarade enkäten, svarade endast 40 % att de gillade Russell mest. 

Russell var alltså den mest omtyckta karaktären hos kvinnor, medan män gillade Nathan 

mer. 

Då endast 3 personer identifierade sig i en annan könskategori än man eller kvinna, går det 

inte se några tydliga samband mellan denna könskategori och deras uppfattning av 

karaktärerna. 

Tabell 10 Fråga 10 i enkäten 

 
 

Deltagarna fick i denna fråga välja upp till tre alternativ. Syftet var ta reda på vilka 

egenskaper som värderas högst hos karaktärerna, oavsett vem som valdes i föregående fråga. 

Egenskaper som spelarna värderade högst, var främst att de var kapabla och kändes 

mänskliga. Att karaktärens duglighet värderades högt, är en sannolik effekt av artefaktens 

miljö. Som deltagarna uttryckte i fråga 8, valde de Nathan i artefaktens sista val då han 

uppfattades som en mer pålitlig karaktär i en post-apokalyptisk värld. 

Tabell 11 Fråga 11 i enkäten 

 
 

Russell uppfattades som en karaktär som var lätt att sympatisera med och som var besvärad 

av sitt förflutna, samt någon som kändes mänsklig. Ungefär hälften av spelarna uppfattade 
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honom som sårbar, men ingen svarade att de uppfattade honom som svag. 

Tabell 12 Fråga 12 i enkäten 

 
 

Spelarna fann att Russell var lätt att sympatisera med på grund av hans förlust och att han 

tyngdes av sitt förflutna, samtidigt gjorde detta att flera spelare uppfattade honom som 

sårbar. Spelare som valde att beskriva Russell som sårbar, motiverar här att det var en viss 

hopplöshet hos honom som karaktär och hans grepp om det förflutna, som gjorde att de 

upplevde honom som sådan. 

Tabell 13 Fråga 13 i enkäten 

 
 

Nathan uppfattades som en pålitlig och modig karaktär av en majoritet, och flera tyckte han 



 32 

kändes mänsklig och någon som var lätt att sympatisera med. 

Tabell 14 Fråga 14 i enkäten 

 
 

Nathans fokus på överlevnad gjorde att spelarna uppfattade honom som motiverad, modig 

och pålitlig. Han upplevdes också som mänsklig eftersom han hade brister: Han kunde vara 

hård och var mer härdad av den grymma värld han lever i, men bryr sig fortfarande om sina 

vänner och det finns fortfarande en mänsklig sida hos honom. 

5.3 Slutsatser 

Undersökningen genomfördes av totalt 31 personer, där de fick spela igenom en artefakt och 

besvara en efterföljande enkät. Eventuella problem med detta tillvägagångssätt tas upp 

djupare i avsnitt 6. Vid en kvantitativ undersökning påverkar dock det låga antalet deltagare 

insamlad data och gör att eventuella samband inte är pålitliga.  

Frågeställningen för detta arbete var vilket samband som finns mellan sårbarhet och hur en 

karaktär uppfattas, och hur denna syn påverkar spelarens berättelsegrundade beslut. 

Studien behandlade begreppet berättelsegrundade för att beskriva de beslut som är kopplade 

till artefaktens berättelse och som påverkar hur berättelsen artar sig, och inte eventuella 

beslut som är grundade i mekaniken. Arbetet ställde upp hypotesen att spelaren kommer att 

fatta beslut som stödjer, hjälper eller visar förtroende för den sårbara karaktären. 
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Data som samlades in vid den här undersökningen föreslår att sårbarhet går att använda för 

att skapa komplexa karaktärer. Sårbarheten hos Russell bidrog till en positiv uppfattning av 

hans karaktär, och gjorde att han upplevdes som mänsklig, bekymrad och tyngd av sitt 

förflutna, samt lätt att sympatisera med och relatera till. Vid en jämförelse mellan den 

sårbara och den icke-sårbara karaktären, visade resultaten att den sårbara var mer omtyckt. 

Sårbarheten ställde sig även i kontrast till andra karaktärer och resulterade i att Nathan 

uppfattades som en mer tillförlitlig och härdad karaktär. 

Utfallet av undersökningen bekräftar delvis studiens hypotes: Resultaten visade på att 

deltagarna valde att visa förtroende och hjälpa en sårbar karaktär, men valde att stödja den 

icke-sårbara. 

På förhand utgick studien ifrån att karaktärernas egenskaper, personligheter och bakgrund 

skulle vara de faktorer som var avgörande för spelarens beslut och sårbarheten framställdes 

med främst dessa faktorer i åtanke. Karaktärerna gavs en bakgrund för att ge spelaren mer 

utrymme att knyta band och relatera till karaktärerna samt för att låta spelaren förstå och 

tolka sårbarheten hos Russell. Resultaten från undersökningen visade att detta var viktiga 

faktorer för spelarens uppfattning av karaktärerna och beslutsfattande, men tydliggjorde 

även att valet av en post-apokalyptisk miljö2 hade en märkbar påverkan på hur karaktärerna 

upplevdes och på besluten som fattades i berättelsen. Det noterades i deltagarnas egen 

fritext att Nathan – den icke-sårbara karaktären – upplevdes som en mer tillförlitlig karaktär 

som valdes för att öka deltagarens egna chanser till överlevnad, och andra valde Russell – 

den sårbara karaktären – eftersom de uppfattade honom som en person som försökte 

kvarhålla den gamla världens moral. Detta hade sannolikt inte övervägts i samma 

utsträckning av deltagarna om artefakten utspelat sig i en miljö utan ständiga faror. 

Russell beskrevs också som någon som kämpade med sitt förflutna, sin förlust och med att 

överleva i en grym värld, vilket gjorde honom mänsklig. Det är möjligt att Russells positiva 

attribut förstärktes i en post-apokalyptisk miljö, och deltagarna upplevde honom som 

mänskligare på grund av miljön. Det går alltså inte att urskilja sårbarhet som den isolerande 

faktor som bidrog till den positiva uppfattningen deltagarna fick av Russell.  

Studien förutsåg inte den effekt miljön skulle ha på spelarens beslut, och slutsatsen kan dras 

att det finns betydande svårigheter i att skapa en situation där sårbarhet är den enda eller 

huvudsakliga faktor som påverkar spelarens val. Det är svårt att säga hur deltagarnas 

uppfattning av Russell hade påverkats om artefakten utspelat sig i en annan miljö. Dock är 

det troligt att deltagarna känt sympati för Russell om förlusten av hans familj fortfarande 

stått i fokus. Det är tydligt att sårbarheten ställer sig i relation till både miljö och 

karaktärsegenskaper. 

Deltagarnas fritext antydde även att spelarna funderade över vem som var mer kapabel att 

hantera en svår situation och mekaniska delar av artefakten. Då en överväldigande majoritet 

av deltagarna hade spelvana, kan det antas att deras erfarenheter inom spel låg som 

bakgrund till att de funderade över de mekaniska delarna. Av denna anledning kunde det 

varit bra att inkludera frågor i enkäten som behandlade mekaniken, för att se hur det 

påverkade valen som deltagarna gjorde. 

                                                        
2 Begreppet miljö användes i detta arbete för att beskriva de omständigheter som förelåg, samt den tid 
och plats som artefaktens berättelse utspelade sig i. 
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Slutligen visade även resultaten att större andelen av de kvinnliga deltagarna fann Russell 

mer tilltalande, medan en majoritet av de manliga deltagarna gillade Nathan mer. Det tyder 

på, i likhet med Coulsons et al. (2009) undersökning av karaktärerna i Dragon Age: Origins, 

att sårbarhet är en egenskap som uppskattas mer av kvinnor än av män, åtminstone 

maskulin sårbarhet (som används i både Dragon Age: Origins och i artefakten). Feminin 

sårbarhet och en sexualisering av den, är något som ofta används i spelindustrin för att 

attrahera den manliga marknaden (Sheffield, 2012), vilket visar på att feminin sårbarhet 

generellt uppskattas mer av män, medan denna studie tyder på att maskulin sårbarhet 

uppskattas mer av kvinnor. 

Då majoriteten av deltagarna i denna undersökning var kvinnor, är det möjligt att samtliga 

slutsatser som dragits också endast gäller kvinnor till övervägande del och maskulin 

sårbarhet, men det är svårt att säga på grund av det låga antalet deltagare. Resultaten pekar 

mot att sårbarhet kan användas för att skapa en komplex karaktär som väcker sympati och 

empati hos spelare, där 61,3 % av deltagarna fann den sårbara karaktären mer tilltalande än 

den icke-sårbara. Dock går det inte isolera sårbarhet som den enda faktor som bidrog till den 

här uppfattningen av Russell, och det går inte heller veta hur resultaten sett ut med fler 

manliga deltagare och med kvinnliga karaktärer. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Detta arbete undersöker hur sårbarhet kan användas för att skapa trovärdiga och tilltalande 

karaktärer i spel, med fokus på att ge en djupare insikt i sambandet mellan sårbarhet hos en 

fiktiv karaktär och hur karaktären uppfattas, och hur denna syn påverkar beslut som spelare 

gör i relation till karaktären. Ett viktigt ämne för både forskare och spelutvecklare är att 

förstå vad det är som gör om en karaktär är trovärdig och tilltalande. Oavsett om en karaktär 

är älskad, hatad, avundad eller tolererad, är spelutvecklare väldigt intresserade av att fastslå 

vad det är hos virtuella karaktärer som gör att människor reagerar på dem, gillar dem och 

vill använda deras kunskap, råd eller hjälp. 

Arbetet bygger på en teoretisk bakgrund som först ger en översikt till karaktärer, om deras 

vikt i en berättelse och hur de används för att bygga en trovärdig spelvärld, och sedan vidare 

till de olika grundstenarna till varför och hur vi kan bry oss om fiktiva karaktärer, samt hur 

känslorna vi får för karaktärer skiljer sig i spel från andra medier.  

Vidare ges en översikt till hur vi uppfattar virtuella karaktärer hur vi integrerar med dem och 

vilka typer av relationer vi formar samt vilken effekt empati har på detta. Sårbarhet är en 

central del i detta arbete, därför undersöks ordet som begrepp, hur det påverkar våra liv och 

hur det kommer till uttryck i spel. 

Frågeställningen är vilket samband som finns mellan sårbarhet och hur en karaktär 

uppfattas, och hur denna syn påverkar spelarens berättelsegrundade beslut. Arbetet ställde 

upp hypotesen att spelaren kommer att fatta beslut som stödjer, hjälper eller visar 

förtroende för den sårbara karaktären. För att undersöka detta ämne utformades en 

interaktiv, textbaserad artefakt följd av en enkät, med syftet att jämföra en sårbar karaktär 

med en icke-sårbar, och vilka beslut som fattas i relation till karaktärerna. 

Data som samlades in vid den här undersökningen föreslår att sårbarhet går att använda för 

att skapa komplexa karaktärer. Sårbarheten bidrog till en positiv uppfattning, och gjorde att 

karaktären upplevdes som mänsklig, bekymrad och tyngd av sitt förflutna, samt lätt att 

sympatisera med och relatera till. Spelare valde i majoritet att hjälpa och visa förtroende för 

den sårbara karaktären, medan de valde att stödja den icke-sårbara. Vid en jämförelse 

mellan den sårbara och den icke-sårbara karaktären, visade resultaten att den sårbara var 

mer omtyckt. 

Studien tydliggjorde även att sårbarhet ställer sig i relation till både miljö och 

karaktärsegenskaper, och det framgick att det är flera faktorer som påverkar spelarnas 

uppfattning av karaktärerna och besluten som spelarna fattar, såsom miljö (de 

omständigheter som förelåg, samt den tid och plats som artefaktens berättelse utspelade sig 

i). Det gick inte med säkerhet säga till vilken grad sårbarhet bidrog till positiva 

uppfattningen deltagarna fick av karaktären eller vilka effekter sårbarhet hade på deras 

beslutsfattande. Slutsatsen drogs att det finns betydande svårigheter i att skapa en situation 

där sårbarhet är den enda eller huvudsakliga faktor som påverkar spelarens val.  

Resultaten visade även att kvinnliga deltagare fann den sårbara karaktären mer tilltalande, 

medan de manliga deltagarna gillade den icke-sårbara karaktären mer, och eftersom 

undersökningen genomfördes med en majoritet av kvinnor är det möjligt att slutsatserna 
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som dragits i detta arbete också endast gäller kvinnor till övervägande del, men det är svårt 

att säga på grund av att undersökningen endast genomfördes av 31 personer. 

En framtida fortsättning på detta arbete i ett kortare perspektiv, skulle kunna vara en analys 

av ett eller flera redan existerade spel där sårbarhet har använts i karaktärisering och 

berättande. Genom en sådan analys, skulle det gå att hitta ytterligare faktorer som påverkar 

spelarens upplevelse av en karaktär, samt få en uppfattning till vilken grad miljö påverkar 

uppfattning av både karaktärer och sårbarhet. Detta skulle göra det tydligare vad som måste 

tas i åtanke för en mer omfattande undersökning. Om sårbarhet skulle testas på flera 

karaktärer med varierande egenskaper och i olika miljöer samt med genus i åtanke, skulle 

det gå att se om sårbarhet konsekvent bidrar till den relativt positiva uppfattning som 

deltagarna fick av den sårbara karaktären i denna undersökning. För att kunna fastslå 

faktorer bakom varför karaktärer blir omtyckta och för att förstå vad det är som skapar en 

känslomässig reaktion hos spelare, är det värdefullt ur både ett akademiskt och ur ett 

branschperspektiv att få en större förståelse för hur sårbarhet kan användas vid 

karaktärisering och hur det påverkar valen spelaren gör. 

6.2 Diskussion 

Denna undersökning visade flera svårigheter i att utvärdera sårbarhet med de begränsningar 

och tillvägagångssätt som detta arbete haft. En textbaserad artefakt är inte garanterad att ge 

samma resultat som ett fullskaligt spel, där ytterligare faktorer som animationer, röster, 

kläder och musik kan påverka spelarens uppfattning av en karaktär och besluten som fattas, 

samt att det också kan finnas eventuella samband mellan dessa faktorer och sårbarhet. 

Studien är medveten om komplexiteten hos begreppet sårbarhet. Det är ett begrepp som 

många tolkar olika och samtidigt kan sårbarhet framställas på många sätt. I vår kultur har 

sårbarhet blivit synonymt med svaghet, och det associeras ofta med känslor som rädsla, 

skam och brister (Brown, 2012). Men samtidigt har sårbarhet använts allt oftare som 

karaktärsdrag hos hjältar för att göra dem ömtåliga och lättare att relatera till. Som det 

nämndes i avsnitt 2, använder The Walking Dead: Season One rädslor som hunger, 

sjukdom, främlingar och förlust, som visar att karaktärerna oroar sig för samma saker som 

spelaren skulle i deras situation, vilket gör det lättare att skapa en illusion av spelvärlden. 

Rädsla kan användas för att uppsluka spelaren djupare i spelvärlden, och en sårbar karaktär 

vädjar till vår empati, vilket kan förstärka illusionen (Chambers, 2013; Totilo, 2013; 

Williams, 2013; McCormick, 2015). Denna studie markerade ytterligare att det är möjligt att 

använda sårbarhet för att skapa trovärdiga och omtyckta karaktärer. Detta visar att trots den 

relativt negativa association många har till begreppet sårbarhet, kan det användas för att ge 

en positiv bild av en karaktär som upplevs som mänsklig med egenskaper som är lättare att 

relatera till. 

Kreitman (2006) skriver att de upplevelser vi får från fiktiva verk har sitt ursprung i verkliga 

erfarenheter. Fiktion förser oss med påhittade entiteter med verkliga egenskaper och 

egenskaperna blir meningsfulla för oss eftersom de finns i vår icke-fiktiva värld. Denna 

studie antyder att sårbarhet bidrar med sådana egenskaper som hjälper till att bibehålla en 

autenticitet och karaktärerna upplevs som mer trovärdiga. 

Som det nämndes ovan, kan sårbarhet framställas på olika sätt och undersökningen visade 

framställningen hade en effekt på de val som spelaren gör. Russells sårbarhet gjorde att han 

uppfattades som någon som var mindre förmögen att fatta svåra beslut och samtidigt hade 
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han svårare att döda andra människor, och var därmed mindre kapabel i en post-

apokalyptisk miljö. Sårbarheten hos Joel i The Last of Us skiljer sig på det sätt att hans 

förlust har resulterat i att han stöter bort andra människor och har blivit emotionellt sluten, 

och omständigheterna gjorde honom till någon som kan vara grym och känslokall, som i sig 

resulterade i att han var mer kapabel att överleva i en post-apokalyptisk värld. Hade 

sårbarheten framställs så som den görs i The Last of Us, är det möjligt att deltagarna i denna 

undersökning hade fattat annorlunda beslut. 

Utöver själva framställningen av sårbarheten, kan också skildringen av varje situation med 

avgörande beslut och specifika ordval som användes i artefakten varit faktorer som 

påverkade spelarens beslut. Nedan följer två exempel ur artefakten, som är från kapitel 4 

kort innan spelaren måste välja att rädda antingen Russell eller Nathan: 

Beskrivning av Russell: Russell screamed through his clenched teeth, frustrated, angry and 

desperate. He yanked the chain around his left wrist, but he was helpless, unable to do 

anything but watch. His chest moved rapidly up and down as he struggled to breathe, 

sweat soaked his T-shirt, and his eyes were fixing an unyielding focus on Trinity. 

Beskrivning av Nathan: Nathan's face grew harder, his gaze like a lit fuse, scorching the air 

in front of him. His fists clenched so tight his knuckles turned white. An anger burned inside 

him, and Olivia could see him fighting it. One move, and he'd be dead. 

Arbetet siktade mot att ha en mer känslomässig smärta hos Russell för att uttrycka hans 

sårbarhet, men med en sådan stark betoning med ord som desperat, hjälplös och frustrerad, 

är det möjligt att även om spelaren tidigare uppskattat Nathans karaktär mer, så gör ordvalet 

i denna situation det lättare att sympatisera med Russell. Då detta inte var en faktor som 

togs i åtanke när artefakten skapades eller i den efterföljande enkäten, går det inte säga om 

den hade en märkbar påverkan på resultaten. 

Adams (2014: 181-82) noterar att det är många faktorer som avgör om en karaktär är 

tilltalande. Karaktärens olika aspekter måste fungera harmoniskt för att uttrycka 

karaktärens personlighet och roll för spelaren. I skapandet av karaktärerna Russell och 

Nathan togs flera faktorer i åtanke, bland annat Sheldons tre dimensioner – fysiska, 

sociologiska, psykologiska – som beskrevs i avsnitt 2 och 4 (Sheldon, 2014: 42-45). En faktor 

som inte bedömdes på förhand var miljö och dess betydande effekter på spelarens 

beslutsfattande. 

Fördelen med en post-apokalyptisk miljö var att det var en miljö där sårbarhet med lätthet 

kunde vävas in och samtidigt underlättade den att skapa karaktärer vars personligheter 

kunde göras tydliga för spelaren, vilket var att föredra eftersom artefakten hade en tidsbrist, 

och därmed begränsat utrymme för en berättelse och utveckling av karaktärer. Eftersom 

studien inte på förhand förutsåg den effekt miljön skulle ha på spelarens beslutsfattande, 

övervägdes endast de positiva egenskaperna och eventuella nackdelar förbisågs. Den enda 

negativa egenskap som övervägdes, var svårigheten i hur endast Russell skulle framställas 

och uppfattas som sårbar i en värld där hunger, främlingar och andra livshotande problem 

stod som centrala punkter, men som löstes med hjälp av inspiration från The Last of Us. 

Det är möjligt att den utsatthet som finns i en överlevnadsmiljö också underlättade för 

spelaren att känna sympati och empati för Russell, där en annan miljö istället försvårat. Som 

tidigare nämnts, påverkade miljön hur karaktärerna upplevdes samtidigt som Russells 
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positiva attribut kan ha förstärkts i en post-apokalyptisk miljö. Av denna anledning borde 

sårbarhet undersökts i olika miljöer för att se hur spelarens beslutsfattande och uppfattning 

av karaktärer påverkats. Det faktum att det endast analyserades i en post-apokalyptisk miljö 

är en möjlig felkälla till resultaten. 

Hsu, Conrad och Jacobs (2014) forskning visar på att narrativ med starkt emotionellt 

innehåll skapar en större känsla av empati för och identifikation med protagonisterna, som i 

sig underlättar att skapa inlevelse. Artefakten hade en berättelse som innehöll emotionellt 

innehåll: Som ett resultat av den post-apokalyptiska miljön levde karaktärerna i desperation 

och en ständig kamp om överlevnad. Berättelsen använde sig av teman som förlust, 

känslomässig smärta och spänning för att driva handlingen framåt. Det är möjligt att 

artefaktens emotionella innehåll förstärkte den empati deltagarna kände för Russell, och i en 

situation eller miljö med mindre emotionellt innehåll kanske sårbarheten uppfattats 

annorlunda och fått andra effekter på beslutsfattandet. 

Green (2015: 2) antyder att längden på ett fiktivt verk har en påverkan på vår investering i 

verket och karaktärerna, eftersom det finns större utrymme för en övergripande 

ramberättelse, utveckling av karaktärer och en utforskning av komplexa tematiska och 

symboliska element. För att få mer tillförlitliga resultat kunde därför denna studie gynnats 

av en analys och undersökning av ett redan existerande spel där sårbarhet har använts i 

karaktärisering och berättande. En sådan analys hade varit bra för att undersöka sambandet 

mellan spelarens egna investeringar och deras uppfattning av karaktärer, samt för att 

undersöka andra framställningar av sårbarhet och dess effekter. 

Utöver ovannämnda faktorer som kan påverkat studiens resultat, hade också pilotstudien för 

få deltagare för att se några samband. I en mer omfattande pilotstudie hade det sannolikt 

gått att se de skillnader som fanns i genus som senare visade sig i undersökningen, där 

kvinnliga deltagare fann den sårbara karaktären mer tilltalande och manliga deltagare 

gillade den icke-sårbara karaktären mer. En sådan upptäckt hade kunnat få betydande 

effekter på en efterföljande undersökning, med större fokus på genus. Det är möjligt att 

nuvarande resultat i majoritet gäller kvinnors syn på maskulin sårbarhet, och därför hade 

undersökningen gynnats av att analysera både maskulin och feminin sårbarhet, för att se om 

resultatet varit det samma. Sambandet mellan miljö och sårbarhet hade också sannolikt 

upptäckts i en pilotstudie med fler deltagare, och därmed skapat en medvetenhet att 

sårbarhet borde testats i olika miljöer. 

För mer trovärdiga resultat och slutsatser hade också själva undersökningen behövt mer 

deltagare. Slutsatserna bygger på ett litet antal deltagare och samtidigt handlar det delvis om 

subjektiva åsikter, och därför hade resultaten blivit mer trovärdiga med tydligare samband 

om fler deltagare genomfört undersökningen. 

Under arbetet vidtogs åtgärder för att uppnå en forskningsetisk undersökning. Detta 

inkluderar deltagarnas anonymitet och att studiens mål inte var känd för deltagaren. Dock är 

en eventuell felkälla ur ett forskningsetiskt perspektiv att enkäten endast genomfördes med 

den tillfrågande deltagaren närvarande, utan tillsyn och kontroll att varje deltagare faktiskt 

spelade igenom artefakten och fyllde i enkäten enligt deras egna erfarenheter. Resultatets 

korrekthet kan därmed inte försäkras, eftersom det bygger på data vars validitet inte kan 

garanteras. 
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Då sårbarhet är ett komplext begrepp går det inte med säkerhet att säga utifrån denna 

undersökning om det går att analysera som en isolerande faktor och dess effekter på 

beslutsfattande. En början för mer trovärdiga resultat är att betydligt mer faktorer tas i 

beaktande på förhand. Om sårbarhet skulle testas på flera karaktärer med varierande 

egenskaper och kön, och i olika miljöer, skulle det gå att se om sårbarhet konsekvent bidrar 

till den relativt positiva uppfattning som deltagarna fick av Russell i denna undersökning. 

6.3 Framtida arbete 

En framtida fortsättning på detta arbete i ett kortare perspektiv, skulle kunna vara en analys 

av ett eller flera redan existerade spel där sårbarhet har används i karaktärisering och 

berättande. Denna studie antyder att sårbarhet går att använda för att skapa trovärdiga och 

tilltalande karaktärer, men har också gjort det tydligt att det är många faktorer som påverkar 

spelarens uppfattning av en karaktär såväl som sårbarhet. Det är också tydligt att sårbarhet 

ställer sig i relation till faktorer som miljö och karaktärsegenskaper. Genom att analysera 

existerande spel, skulle det gå att hitta ytterligare faktorer som påverkar spelarens 

upplevelse av en karaktär, samt få en uppfattning av i vilken grad miljö påverkar uppfattning 

av både karaktärer och sårbarhet. Detta skulle göra det tydligare vad som måste tas i åtanke 

för en mer omfattande undersökning. 

Detta öppnar även upp för en mer långsiktig forskning kring sårbarhetens användning i 

karaktärisering. För mer trovärdiga resultat bör betydligt mer faktorer tas i beaktande på 

förhand. Om sårbarhet skulle testas på flera karaktärer med varierande egenskaper och kön, 

och i olika miljöer, skulle det gå att se om sårbarhet konsekvent bidrar till den relativt 

positiva uppfattning som deltagarna fick av Russell i denna undersökning. Ytterligare 

faktorer som kan vara betydande, är spelarens egen investering i karaktärerna och längden 

på en framtida artefakt, för att se om detta är faktorer som förändrar beslutsfattande i 

relation till sårbara karaktärer och uppfattningen av dem. En mer omfattande studie skulle 

också kunna bekräfta om kvinnor uppskattar maskulin sårbarhet mer än män, samt 

undersöka effekterna av både feminin och maskulin sårbarhet och eventuella samband med 

miljö. 

En fortsatt studie skulle också gynnas av en mer djupgående forskning kring den grafiska 

apsekten av sårbarhet samt större fokus på de samband som finns mellan sårbarhet och 

mekaniska delar i ett spel. 

Det är värdefullt ur både ett akademiskt och ur ett branschperspektiv att få en större 

förståelse för hur sårbarhet kan användas vid skapandet av karaktärer och hur det påverkar 

spelarens beslutsfattande, för att i sig förstå vad det är som skapar en känslomässig reaktion 

hos spelare och fastslå faktorer bakom varför karaktärer blir omtyckta. 
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 I 

Appendix A -  Enkät 

This survey consists of 14 questions. If you played the game more than once, please answer 

the questions according to your first playthrough. 

 

1. Gender  

Male  

Female  

Other 

 

2. Age  

Under 18 

18-24 

25-29 

30-35 

36-40 

41-45 

46-50 

Over 50 

  

3. How many hours do you play video/computer games each week?  

Less than 5 hours 

5-10 hours 

11-19 hours  

20-25 hours  

More than 25 hours  

I don't play video/computer games'  

 

4. In Chapter 1: The Supermarket, did you attack the man?  

Yes  

No  

 

5. In Chapter 2: The Camp, did you tell anyone about the man in the 

supermarket?  

Russell  

Nathan  

I didn't tell anyone  

 

6. In Chapter 2: The Camp, did you defend Russell or Nathan during the 

argument?  

Russell  

Nathan  

 

7. In Chapter 4: The End, did you save Russell or Nathan? 

Russell 

Nathan 



 II 

8. In Chapter 4: The End, why did you choose to save Russell/Nathan?  

[Fritext] 

  

9. Did you like Russell or Nathan the most?  

Russell  

Nathan  

 

10. What made you like him more?  

(pick up to three alternatives)  

His ability to get things done  

His personality  

His attitude  

He felt dependable  

He felt trustworthy  

He felt human  

He was easier to relate to  

 

11. I would describe Russell as a person…  

that I could trust 

that was vulnerable 

that was weak  

that felt human  

that was brave in difficult situations  

that was troubled by his past 

that was easy to sympathize with  

 

12. Try to motivate your choices in the previous question (in Swedish or 

English)  

For example: ”I thought Russell was weak because...”,”Russell felt like someone I could 

trust because...”  

 

[Fritext]  

 

13. I would describe Nathan as a person…  

that I could trust 

that was vulnerable 

that was weak  

that felt human  

that was brave in difficult situations 

that was troubled by his past  

that was easy to sympathize with  

 

14. Try to motivate your choices in the previous question (in Swedish or 

English) 

For example: ”I thought Nathan was weak because...”,”Nathan felt like someone I could 

trust because...”  

 

[Fritext]  


