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Abstrakt 
Det här kandidatarbetet undersöker relationer mellan personer som spelar digitala spel och fiktiva 

spelkaraktärer och hur de kan påverkas av skuldkänslor. Syftet är att beskriva skuld som känsla 

och hur man, i ett spelscenario, kan utnyttja hur människor förhåller sig till den för att skapa 

starkare band mellan den som spelar och en fiktiv karaktär i spelet. För att undersöka 

problemområdet genomfördes en spelproduktion där vår kunskap kring skuldkänslor användes 

för att designa och utveckla ett spelscenario ämnat att frambringa skuldkänslor hos spelaren och i 

förlängning förstärka bandet mellan denne och en fiktiv spelkaraktär. Denna produktion testades 

sedan mot respondenter och resultatet sammanställdes med reflektioner kring hur skuldkänslor 

kan användas som ett verktyg i framtida spelproduktioner.  

 

Nyckelord: Digitala spel, skuld, relation, transportation theory, spelupplevelse, spelare 

 

Abstract 

This bachelor thesis studies the relationship between people who play games and fictive game 

characters and how they can be affected by feelings of guilt. The purpose of the thesis is to 

describe guilt as a feeling and how game creators could take advantage of the way people relate 

to it to achieve stronger bonds between the players of the game and the fictive characters in it. To 

examine the problem area a game production was conducted in which our knowledge about 

feelings of guilt were used to design and develop a game scenario meant to generate guilty 

feelings in the player and in extension strengthen the bond between him/her and a fictive game 

character. This production was then tested on respondents and the results were compiled 

alongside reflections on how feelings of guilt could be used as a tool in future game productions. 

 
Keywords: Digital games, guilt, relationship, transportation theory, game experience, player  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Människans förmåga att bygga relationer till fiktiva karaktärer är fascinerande. Detta fenomen 

kan förekomma oberoende av i vilken medieform berättandet sker, men faktumet att digitala spel, 

i sin natur, är interaktiva öppnar upp möjligheteter att konstruera omständigheter som kan bidra 

till att dessa känslomässiga band skapas, som inte andra, icke-interaktiva, medier tillåter. I icke-

interaktiva berättande medier åskådar användaren oftast andra karaktärer ta beslut. I digitala spel, 

däremot, tillåts möjligheten för användaren att själv ta dessa beslut (Grizzard, Tamborini, Lewis, 

Wang & Prabhu, 2014). Spel som Ico (Team Ico, 2001), The Last of Us (Naughty Dog, 2013), 

The Walking Dead (Telltale Games, 2012) och Bioshock Infinite (Irrational Games, 2013), där 

relationen mellan spelaren och spelkaraktärer är centrala för spelupplevelsen, finner vi väldigt 

intressanta och tilltalande. Vi upplever att vi knyter starkare band till karaktärer och känner 

starkare och mer komplicerade känslor i det interaktiva narrativ ett digitalt spel medför, jämfört 

med det linjära och ej påverkbara berättandet i till exempel en film. Men vad är det som gör att vi 

fastnar för dessa berättelser? Vilka är dessa, för spelmediet unika, känslor som hjälper till att 

bygga sådana relationer? 

 

Ju mer involverad spelaren är i spelandet och ju starkare relationen mellan spelaren och spelets 

fiktiva karaktärer är, desto större blir potentialen för en stark, känslomässig upplevelse (Mahood 

& Hanus, 2015). Och det är just sådana upplevelser som får oss att vilja spela och utveckla spel. 

Det finns dock, finner vi, en relativt outforskad känsla i koppling till spelande, nämligen skuld. 

Endast i ett fåtal spel har vi som spelare upplevt faktiska skuldkänslor. I och med att skuld är en 

så pass stark negativ känsla, som man så gärna undviker, anser vi att det är ett område med stor 

potential inom skapandet av känslomässiga upplevelser, som hade behövts undersökas 

ytterligare. Kanske kan skuldkänslor bidra till ett större djup och på så sätt skapa ytterligare en 

dimension i relationer mellan spelare och spelkaraktärer, vilket i sin tur kanske kan leda till 

starkare emotionella spelupplevelser? Det är just skuldkänslors inverkan på relationen mellan en 

spelare och en virtuell karaktär i ett digitalt spel vi ska undersöka i detta arbete. 
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1.2 Frågeställning 

Vilken inverkan kan skuldkänslor ha på relationen mellan en spelare och en fiktiv, virtuell 

karaktär i ett digitalt spel? 

 

1.3 Syfte 

Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka skuldkänslors potential att bygga relationer/emotionella 

band mellan en spelare och en fiktiv karaktär. Vi önskar även bidra till spelforskning i allmänhet 

och skuldkänslor i digitala spel i synnerhet, eftersom detta i skrivande stund ännu är ett relativt 

begränsat och outforskat område. 

 

1.4 Tidigare och aktuell forskning 

I denna del kommer vi redogöra för och diskutera den tidigare och aktuella forskningen kring 

relationer mellan spelare och spelkaraktärer, och även den kring skuldkänslor och dess 

förhållande till digitala spel. 

 

1.4.1 Relationer mellan spelare och spelkaraktärer 

Komplexa relationer mellan spelare och virtuella spelkaraktärer får en allt större roll inom 

digitala spel. Forskning tyder på att spelare behandlar datorstyrda agenter som om de vore 

mänskliga – spelare känner sig som att de är i en social situation och beter sig på ett socialt vis 

mot karaktärer i digitala spel (Hartmann, Toz & Brandon, 2010), och undersökningar bedrivs 

inom området för att kunna skapa så intressanta och trovärdiga karaktärer som möjligt (Mallon & 

Lynch, 2014; Ochs, Savouret & Corruble, 2009). Just trovärdigheten hos en spelkaraktär, snarare 

än realism, är enligt Ochs, Savouret och Corruble väsentlig för en stark spelupplevelse: för att en 

spelare ska kunna bli involverad i spelvärlden krävs att karaktärerna i världen beter sig på ett sätt 

som hör ihop med deras personlighet och spelarens agerande. Även Mallon och Lynch 

understryker vikten av denna trovärdighet för att en meningsfull relation mellan spelare och 

spelkaraktär ska kunna ske. Skapandet av en sådan trovärdighet, och i förlängningen en djup och 

meningsfull relation, kräver att spelkaraktären besitter en komplex personlighet. En karaktär med 

komplexa känslor gentemot spelaren påminner denne om relationer i det verkliga livet, vilket gör 

spelandet emotionellt engagerande (Freeman, 2004). 
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Spel som The Last of Us (Naughty Dog, 2014) och Bioshock Infinite (Irrational Games, 2013) är 

till stor del byggda runt just relationen mellan spelaren och en icke-spelbar karaktär, på ovan 

nämnda grunder. Karaktärerna spelaren spenderar större delen av speltiden tillsammans med är 

komplexa sådana, med trovärdiga och multidimensionella personligheter. Att döma av dessa två 

spels kommersiella genomslag1 tycker spelare om att uppleva djupa, emotionella band till 

virtuella spelkaraktärer; ett faktum som även Mallon och Lynch (2014) understryker. Men vad 

skulle hända med dessa emotionella band mellan spelare och spelkaraktärer om skuldkänslor hos 

spelaren på något vis skulle introduceras i denna relation som ett resultat av spelarens agerande? 

Skulle detta kunna leda till ännu mer komplexa relationer, vilka i sin tur skulle förstärka den 

emotionella upplevelsen ytterligare? Eller skulle det snarare ha en negativ inverkan på spelarens 

njutning av spelandet? Detta är ett väldigt outforskat område, vilket gör att vi finner dessa frågor 

väldigt intressanta. Nedan följer en definition och förtydligande diskussion om vad vi menar med 

skuldkänslor. 

 

1.4.2 Skuld 

I denna del kommer vi angripa känslan skuld och identifiera den i förhållande till andra likartade 

känslor och i relation till spelmediet. Vi vill även poängtera att vi inte är psykologer: vår kunskap 

inom psykologi är grundläggande, och vi angriper detta område som medietekniker. 

 

1.4.2.1 Skuld eller skam? 

Shame and guilt are both intense, negative, self-conscious emotions. It is argued that they require 

self-awareness and self-representation, are cognitively complex, and serve primarily social and 

interpersonal needs as powerful motivational and regulatory forces in people’s daily lives (Gao, 

Wang & Qian, 2010, s.1). 

 

Skuld är en känsla2 som ofta och lätt blandas ihop med känslan skam. Men det finns distinkta 

skillnader mellan de båda uttrycken och forskare inom psykologi har gjort sitt yttersta för att reda 

ut det hela. Silvan S. Tomkins, en framstående forskare inom psykologi och personlighetsteori 

och grundaren av affektteori, beskriver i sin bok Affect Imagery Consciousness: The Complete 

Edition (2008) skam som en av människans grundläggande affekter3. Han väver även in skuld i 

samma affekt-kategori, med argumentet att skam och skuld är samma grundläggande affekt på en 

                                                
1 http://www.vgchartz.com 
2 Den subjektiva upplevelsen av det inre tillståndet (Nathanson, 2008). 
3 Den biologiskt, evolutionärt grundade beteendetendensen som manifesterar sig i olika ansiktsuttryck och i 
speciella fysiologiska responser (Nathanson, 2008). 
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biologisk nivå precis som att ett leende sprunget ur hat och ett leende sprunget ur kärlek i grund 

och botten bygger på samma affekt, i det här fallet behag/njutning. När man däremot behandlar 

begreppen som emotioner4 så menar andra psykologer att skillnaderna mellan skam och skuld är 

stora och framförallt sättet människor hanterar de båda känslorna. En högst, inom psykologin, 

inflytelserik idé framfördes av H. B. Lewis (1971) som föreslog att skam involverar stabil och 

global negativ utvärdering av en själv i stort (hur man är som person) medan skuld involverar 

negativ utvärdering av ens specifika handling eller beteende. Denna definition har fått stöd i ett 

flertal studier (Niedenthal, Tangney & Gavinsky, 1994; Tangney, 1995, 1996; Tangney, Miller, 

Flicker & Barlow, 1996). Tracy och Robins (2004) för vidare argumentet i deras “cognitive 

appraisal model of self-conscious emotions” (kognitiv utvärderingsmodell av självmedvetna 

emotioner) och menar att inre, stabila, okontrollerbara och globala attribut inom en själv leder till 

skam medan inre, instabila, kontrollerbara och specifika attribut om en själv leder till skuld. Kort 

och gott är skuld en negativ känsla över någonting man har gjort/inte gjort medan skam är att må 

dåligt över hur man är som person.  

 

Skam infinner sig dock alltid i förhållande till vad andra anser/kan komma att anse om dig. Skuld 

å andra sidan uppstår i förhållande till hur du påverkat någon annan. Ofta är skuldkänslan, och 

den grad i vilken vi upplever den, baserad på vem som påverkades negativt av vår handling och 

hur allvarligt vi anser att denne påverkades. En annan skillnad är att man kan känna skuldkänslor 

både när man faktiskt är skyldig till någonting men även när man anklagar sig själv för 

någonting, trots att man inte är skyldig (Cryder, Springer & Morewedge, 2012). 

 

Det bör också nämnas att skuld och skam verkar upplevas lite olika inom olika kulturer. 

Västvärlden klassas som en skuld-kultur medan man i öst lutar åt ett mer skam-baserat samhälle. 

Detta beror på att man i östasiatiska kulturer som Kina och Japan konstruerar sitt “jag” på ett 

mycket mer osjälvständigt sätt jämfört med i västeuropeiska och amerikanska kulturer. Markus 

och Kitayama (1991) föreslår en distinktion mellan “independent self” (självständigt jag) och 

“interdependent self” (osjälvständigt jag). Det självständiga “jaget” betonar ens förmågor och 

unika attribut som utmärker en själv gentemot andra. Det osjälvständiga “jaget” i östasiatiska 

kulturer, å andra sidan, understryker istället ens relation med andra och ens medlemskap eller 

status i en grupp (Cross, Bacon, & Morris, 2000; Markus & Kitayama, 1991; Mesquita, 2001). 

Specifikt för emotionella upplevelser är att, jämfört med individer som har ett självständigt “jag”, 

                                                
4 Det tillstånd som uppstår genom samspelet mellan de nedärvda affekterna och individens erfarenheter. 
Affektiva-kognitiva minnesnätverk uppstår här (Nathanson, 2008). 
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har de individer som har ett osjälvständigt “jag” en större tendens att vara mer känsliga för andras 

åsikter om dem och det är således mer troligt att de ser på en situation från en annan individs 

perspektiv när de utvärderar en emotionell upplevelse (Mesquita, 2001). Den självupplevda 

identiteten hos en individ med ett osjälvständigt “jag” är alltså i stort baserad på dennes relationer 

med andra. Studier visar på att denna grundläggande kulturskillnad tar sig uttryck i att människor 

från östasiatiska kulturer i högre grad reagerar starkare (upplever en högre negativ intensitet) på 

att känna skam än skuld, medan människor från västliga kulturer reagerar tvärt om (Gao et al., 

2010). 

 

Med allt detta i åtanke har vi valt att djupdyka i just skuld snarare än skam eftersom skuld är 

starkare sammankopplat med det vi känner när vi begått ett misstag eller gjort ett moraliskt 

övertramp (skam handlar snarare om hur vi upplever oss själva som person i stort) och därför är 

mer relevant för spelforskning då den alltid förhåller sig till specifika situationer. Skuld känns 

också mer relevant för oss i och med att vi faktiskt lever i och först och främst skapar för den 

västerländska, “skuld-baserade”, kulturen. 

 

1.4.2.2 Skuld i praktiken 

Den dominerande bilden, under en längre tid, har varit att skuld är essentiell och ofta hjälpsam 

för moralisk funktionalitet hos människan men att skam snarare är någonting att undvika då det är 

kontraproduktivt i sin bästa form och rakt igenom förödande för en persons självkänsla i sin 

värsta form. Evolutionärt sett så är både skuld och skam sociala och moraliska känslor. Gilbert 

(2003) menar att skam utvecklas från ett självfokuserat, socialt “hotsystem”, som är relaterat till 

konkurrensgrundat beteende och ett behov av att bli accepterad av andra. Skuld, å andra sidan, 

utvecklas från ett omsorgsbeteende och en vilja att undvika att såra andra.  

 

Så hur beter sig människor när de känner skuld egentligen? För att svara på det krävs det att vi 

gör ännu en distinktion, nämligen den mellan att känna skuld och att känna sig omoralisk. Ofta 

anses skuld vara en moralisk känsla eller, åtminstone, att vara resultatet av en moralisk 

överträdelse (Ausubel, 1955 refererad i Cryder et al., 2012; Gehm & Scherer, 1988 refererad i 

Cryder et al., 2012). Men även om skuldkänslor och känslan av att vara omoralisk kan inträffa 

samtidigt och upplevas som en och samma känsla så kan skuld även vara ett resultat av ett 

tillsynes amoraliskt5 snedsteg, som när någon oavsiktligt sårar någon annan eller misslyckas med 

                                                
5 Som saknar moral. 
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ett mellanmänskligt åtagande (McGraw, 1987). De är alltså distinkt skilda konstrukt6 och kan 

influera vårt beteende på unika sätt (Cryder et al., 2012). 

 

Enligt en extensiv undersökning genomförd av Cryder et al. (2012) leder en omoralisk handling 

till liknande nivåer av generositet oberoende av vem som påverkas av den, medan skuldkänslor, 

över att ha gjort ett omedvetet felsteg eller varit ansvarig för en olyckshändelse som skadat någon 

annan, leder till mer riktad generositet mot den individ/de individer som den skyldige faktiskt 

åsamkade skada. Alltså reagerar personer med skuldkänslor genom att kompensera för sin 

handling, men bara genom att försöka reparera förhållandet med “offret”. Dess benägenhet att 

utföra orelaterade, men moraliskt aktningsvärda, handlingar så som att exempelvis donera till 

välgörenhet påverkas dock inte. “It appears that when guilt is not coupled with immorality, guilty 

individuals do not morally cleanse themselves by engaging in general resource expenditure. 

Rather, guilt prompts targeted attempts at relationship repair” (Cryder et al., 2012, s. 614).  

 

1.4.2.3 Skuld i digitala spel 

Forskningen kring skuldkänslor i digitala spel är i dagsläget ett relativt begränsat område. Enbart 

ett fåtal undersökningar har bedrivits som utforskar relationen mellan spelande och komplexa 

känslor som skuld, och i stort sett alla dessa är fokuserade på relationen mellan virtuellt våld och 

skuldkänslor. Men vissa går även in på spelberättandets inverkan på skapandet av skuldkänslor, 

eller (väldigt kortfattat) vilken inverkan relationen mellan spelare och spelkaraktär kan ha på 

skuldkänslor. 

 

I en av dessa texter undersökte Hartmann och Vorderer (2010) effekten av oberättigat virtuellt 

våld på skuldkänslor, genom att dela in deltagare i två kategorier. Deltagarna i dessa kategorier 

fick berättat för sig att de skulle spela som en karaktär som antingen skulle rädda oskyldiga 

fångar från ett tortyrläger eller understödja tortyren. Resultatet visade att oberättigat virtuellt våld 

skapar starkare skuldkänslor hos spelare än berättigat virtuellt våld, särskilt hos de deltagare som 

hade en högre poäng på empatiskalan. Ytterligare två experiment beskrivs i texten, vilkas resultat 

pekar på att berättigat virtuellt våld förminskar närvaron av skuldkänslor hos spelaren. Mahood 

och Hanus (2015) menar att det är viktigt att notera att ovan nämnda undersökningar som testade 

spelandets inverkan på skuldkänslor skedde i FPS7-genren, där spelandets primära mål vanligtvis 

                                                
6 Ett komplext psykologiskt fenomen. Exempel kan vara en persons motivation, ilska, personlighet, intelligens, 
kärlek, tillgivenhet eller rädsla. 
7 “First-person-shooter”, en genre inom digitala spel som fokuserar på strid med skjutvapen i ett 
förstapersonsperspektiv; spelaren upplever alltså spelvärlden genom protagonistens ögon. 
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är att skjuta och döda fienden. Denna sorts spel har naturligtvis ofta någon slags handling, men 

själva spelandet är mer fokuserat på dödandet av fiender än något annat. Trots detta var det ett 

narrativt element (berättigande av våld i handlingen) som skapade dessa skuldkänslor hos 

deltagarna. På grund av detta valde Mahood och Hanus att utföra ett liknande experiment i en 

spelgenre med större narrativt fokus. De beskriver konceptet “transportation theory” för att hjälpa 

till att förklara hur involverandet i ett spelnarrativ kan orsaka förändringar i en spelares 

känslomässiga tillstånd. Transportering, enligt transportation theory, beskriver fenomenet när en 

individ blir så involverad och engagerad i ett narrativ att den mentala bearbetningen av den 

faktiska verkligheten blir sekundär. Detta koncept beskriver alltså hur ett komplext narrativ 

innesluter en individs emotionella landskap. Transporterade individer kan få signifikanta 

emotionella reaktioner som resultat av denna upplevelse, trots att de är medvetna om att 

berättelsen inte är på riktigt. Därför, menar Mahood och Hanus, kan spel med mer komplexa 

narrativ ha en stor inflytelse över en spelares skuldkänslor.  

 

Denna tes testades i en undersökning, där nästan 200 individer fick spela det våldsamma RPG8-

spelet Fallout 3 (Bethesda Softworks, 2008). Deltagarna delades in i två kategorier där den 

spelbara protagonistens bakgrundshistoria såg väldigt olik ut. I den ena kategorin presenterades 

karaktären som en godhjärtad och sympatisk individ, och i den andra som omoralisk och ondsint. 

Vissa av deltagarna fick ytterligare instruktioner att bete sig i spelvärlden så som de tror att den 

karaktär de fått presenterad för sig skulle bete sig. Resultatet visade att de deltagare som spelade 

som den omoraliska karaktären kände mer skuldkänslor (särskilt de som hade instruerats att bete 

sig som de trodde att sin karaktär skulle gjort) än de som spelade som den moraliska karaktären. 

De som kände sig transporterade in i narrativet kände mest skuldkänslor av alla. Skuld är därmed 

en av de känslor som kan förstärkas genom transportering. Slutsatsen blev att spel med mer 

komplexa narrativ troligtvis har en större inverkan på en spelares emotionella tillstånd än de med 

mer enkelt berättande. Resultaten demonstrerade tydligt potentialen för ett spelnarrativ att skapa 

komplexa känslor. Det fanns dock vissa problem med undersökningen, där det mest relevanta är 

att de som kände mest skuldkänslor var de som “tvingades” spela på ett omoraliskt vis, mot sin 

vilja, vilket egentligen inte är hur spelande sker naturligt. Dock kan det argumenteras att spelare 

alltid tvingas bete sig på vissa sätt och ta särskilda val för att kunna ta sig vidare i spelet (rädda 

prinsessan, döda fienden, osv.) (Mahood & Hanus, 2015). 

 

                                                
8 “Role-playing game”, en form av rollspel och en datorspelsgenre som ursprungligen försökte efterlikna de 
klassiska bordsrollspelen. 
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Även relationen mellan spelare och spelkaraktärer har en inverkan på spelarens skuldkänslor: ju 

mer en spelare vet om en spelkaraktärs bakgrund, desto starkare blir skuldkänslorna om spelaren 

gör denna karaktär illa på något sätt (Hartmann et al., 2010). Skuldkänslornas intensitet kan alltså 

förstärkas om spelaren har en relation till karaktären hen gör illa på något sätt, så länge spelaren 

faktiskt inte tycker illa om karaktären i fråga. 

 

Något som är mindre utforskat är vilken inverkan skuldkänslor har på en spelares behag/njutning 

av spelandet. Hartmann och Vorderer (2010) menar att den sortens virtuella våld som går emot 

inre moraliska standarder skapar känslor som skuld, vilket lär ha en negativ inverkan på spelarens 

njutning av spelandet. Men Weaver och Lewis (2012) kom i en undersökning fram till att 

skuldkänslor inte ledde till mindre njutning, och hävdar att denna relation mellan skuldkänslor 

och njutning måste undersökas vidare. Hartmann och Vorderer menar också att spelare försöker 

undvika moraliska bekymmer och känslor relaterade till dessa (som skuld) för att kunna 

upprätthålla en njutbar upplevelse, och därför verkar speldesigners designa spel för att vara 

skuldfria. Skuld kan alltså fungera som en undvikande mekanism för omoraliska beteenden: 

föraningen om att ett visst beteende kan leda till skuldkänslor gör att individer inte beter sig på 

det sättet, eftersom de inte vill må dåligt (Boyan, Grizzard & Bowman, 2015). Detta beteende har 

lett till en del spännande forskning: Boyan et al. (2015) har i en undersökning kommit fram till att 

spelande kanske kan användas för att förbättra individers moraliska beslutsfattande, och 

framförallt få dem att reflektera över sitt beteende och sina beslut i efterhand, vilket 

förhoppningsvis skulle kunna leda till en större finkänslighet vad gäller moraliska beslut även i 

det verkliga livet. Detta eftersom en individ kan förutsäga om hen kommer känna skuldkänslor av 

att utföra en viss gärning, och därmed bli mer medveten om moraliska problem. Spelare som 

bedriver moraliska övertramp i spel blir mer känsliga för sådana i allmänhet, om de känner 

skuldkänslor över att ha tagit dessa övertramp. Resultatet av deras undersökning visar potentialen 

för hur emotionella upplevelser förmedlade genom spel kan förändra de intuitiva grunderna som 

människor gör moraliska bedömningar på. 

 

En annan intressant diskussion kring skuldkänslor i digitala spel är huruvida de påverkas av 

spelets rent visuella kvalitet: Hartmann et al. (2010) menar att ett spels renderingskvalitet kanske 

kan ha en inverkan på de skuldkänslor vi känner. Det är bevisat att ett spels virtuella porträttering 

av känslor hos en spelkaraktär kan smitta av sig på spelaren, och påverka dennes känslomässiga 

upplevelse (Mahood & Hanus, 2015). Hur kommer detta att utvecklas genom åren? Kanske 

kommer denna sortens emotionella respons enbart öka i takt med att grafiken blir mer och mer 
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verklighetstrogen? Semiotik (teckenlära) blir relevant för att förtydliga denna diskussion. I nutida 

spel, med verklighetstrogen grafik, tillhör spelens våldsskildringar så kallade ikoniska tecken 

inom semiotiken, det vill säga en verklighetstrogen avbildning. Denna typ av ikoniska 

våldsscenarion i spel kan uppenbarligen framkalla skuldkänslor hos spelaren. Skulle även mindre 

realistiska eller symboliska (tecken som kräver en kulturell konvention för att begripas) 

våldsskildringar i spel kunna ha samma inverkan på en spelares känslomässiga upplevelse, som 

exempelvis om spelaren skulle tvingas avrätta en grupp bebisversioner av Pac-Man? Ytterligare 

forskning hade behövts inom det området (Hartmann, Toz & Brandon, 2010). 

 

Bevisligen kan spelare känna skuldkänslor som ett resultat av deras beteende i en virtuell 

spelvärld. Intensiteten och styrkan hos dessa känslor varierar beroende på en rad olika variabler, 

som vi diskuterat ovan. Dock är den tidigare och aktuella forskningen inom området oerhört 

fokuserad på skuldkänslor som uppstår som ett resultat av våldsamt beteende hos spelaren mot en 

eller flera virtuella karaktärer och det finns ingen forskning över huvud taget (som vi kan hitta) 

som undersöker vilken inverkan skuldkänslor kan ha på relationen mellan en spelare och en 

spelkaraktär, vilket enbart får oss att vilja undersöka detta ännu mer. 

 

2. METODER OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I denna del kommer vi att redogöra för och diskutera våra metodval och tillvägagångssätt och vad 

vi gjort för att undersöka vår frågeställning. Vi kommer först beskriva hur själva 

gestaltningsprocessen gått till och sedan vilka metoder vi tillämpat för att kunna undersöka vår 

frågeställning genom gestaltningen. 

 

2.1 Gestaltning 

Som vi nämnde i föregående kapitel är vårt problemområde relativt outforskat – vi har inte 

lyckats hitta någon forskning kring vilken inverkan skuldkänslor kan ha på relationen mellan en 

spelare och en fiktiv spelkaraktär. Istället fokuserar forskningen kring skuld och digitala spel på 

våldsrelaterat beteende av spelaren i spelvärlden, eller någon typ av moraliska val, där spelaren 

måste väga konsekvenserna av ett alternativ mot ett annat och ta ett beslut. Denna typ av 

skuldkänslor, att känna sig omoralisk, är inte vad vi ville undersöka. Vi var istället intresserade 

av de skuldkänslor som uppstår av ett amoraliskt snedsteg som McGraw (1987) beskriver, som 

när någon oavsiktligt sårar någon annan. En spelupplevelse som innefattar sådana skuldkänslor, i 

kombination med en sympatisk och trovärdig spelkaraktär som spelaren kan fästa sig vid och 
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skapa en meningsfull och emotionellt engagerande relation till (Freeman, 2004; Ochs et al., 

2009), bestämde vi oss för skulle vara optimalt för vår undersökning. Därför kände vi att det 

lämpligaste tillvägagångssättet för oss var att skapa en spelproduktion. Under fyra månaders tid 

har vi tillsammans med två andra studenter arbetat på ett spelprojekt. Spelet, som heter Far 

Away, är ett äventyrsspel där den spelbara karaktären har sällskap av en kompanjon som följer 

med på äventyret. Estetiken i detta spel byggde sedan tidigare upp en värld som var lätt att sätta 

sig in i, med karaktärer som var lätta att relatera till och att tycka om och eftersom projektet var i 

ett så pass tidigt stadie kände vi att vi, på ett smidigt sätt, skulle kunna anpassa spelets olika 

element för vår undersökning. Vi valde därför att använda denna tidigare påbörjade 

spelproduktion som grund, istället för att göra en helt ny produktion, och skräddarsydde alltså ett 

redan (i sin linda) existerande spelprojekt till att passa just vårt ändamål. 

 

Far Away is a dynamic 3D side-scrolling adventure game about the power of friendship. Set in a 
faraway, mystical land, the game tells the story of Ina and Ibi, two childhood friends embarking on 
an epic adventure; a journey that will truly test their courage and determination. Together they will 
face many challenges, big and small, meet odd creatures, both friend and foe, and travel untouched 
lands to reach their goal on the horizon. Will the challenges ahead break their sisterly bond or will 
they strengthen it? (Kanvas Games, 2016. Citerat ur interna designdokument. s. 1) 
 

 
Bild nr 1: Skärmdump från spelet Far Away (Kanvas Games, 2016) 
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2.2 Process och metodval 
Målet med vår gestaltning var alltså att skapa ett spelscenario där vi kunde testa hur skuldkänslor 

kan påverka relationen mellan en spelare och en spelkaraktär. Vi kom fram till att ett tydligt sätt 

att pröva detta var genom en spelmekanik som utgörs av att när spelaren misslyckas med ett 

åtagande och dör, blir Ibi (spelarkaraktärens kompanjon) tvungen att återuppliva denne med sina 

magiska krafter. Ibi blir märkbart påverkad av detta på ett negativt sätt – hon blir hängig, långsam 

och ljuset på hennes svans ändrar färg gradvis (beroende på hur många gånger spelaren dött) 

mellan grönt och rött, färger som symboliserar hennes fysiska och emotionella tillstånd. 

Anledningen bakom att vi valde just dessa färger är eftersom de i allmänhet, i västvärlden, 

representerar bra och dåligt och är standarden på hälsomätare i digitala spel. Vi valde även att 

förstärka Ibis känslouttryck med ljud som suckande och utmattat stönande. 

 

  
Bild nr 2: Tre stadier av Ibis fysiska och emotionella tillstånd. 

 

För att undvika att spelaren skulle bli arg på Ibi om hon blev för långsam och saktade ner spelet 

för mycket och på så sätt få spelaren att tycka mindre om henne och därmed inte uppleva några 

skuldkänslor, försökte vi balansera hur mycket Ibi skulle bli påverkad av 

återupplivningsprocessen så att spelaren verkligen skulle känna att hon blev svagare, men 

samtidigt inte skulle bli irriterad för att hon saktade ner spelandet.  

 

I förhoppningen att skapa en upplevelse där så många som möjligt skulle uppleva de känslor vi 

var ute efter, försökte vi utforma gestaltningen på ett sätt som förhoppningsvis skulle möjliggöra 

transportering av spelaren in i spelets narrativ, som enligt Mahood och Hanus (2015) kan leda till 

signifikanta emotionella reaktioner och således ha ett stort inflytande över spelarens känslor. 

Detta försökte vi uppnå genom att skapa en så intressant och estetiskt tilltalande värld som 

möjligt, med trovärdiga karaktärer som beter sig i enighet med spelets olika omständigheter och 

spelarens agerande. Detta tog form i exempelvis kompanjonkaraktärens beteende när de båda 

protagonisterna möter en gigantisk och skrämmande varelse, där hon, förlamad av rädsla, trycker 
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sig mot bergsväggen. Ett annat exempel är när Ibi, i början av spelet, gestikulerar mot berget dit 

karaktärerna ska och manar på spelaren att hänga på. 

 

Vi utgick från att möjligheten för att spelaren över huvud taget skulle kunna känna skuldkänslor 

krävde att spelaren faktiskt tycker om karaktären som gjorts illa som en konsekvens av spelarens 

agerande. Alltså ansåg vi att det var av stor vikt att skapa förutsättningar som gjorde en god 

relation mellan spelaren och Ibi möjlig och förhoppningsvis trolig. Detta resulterade i 

spelmekaniker där spelaren och kompanjonen behöver samarbeta för att ta sig vidare (som 

exempelvis att hjälpas åt att flytta ett, för spelaren själv, alltför stort objekt) och i mer 

relationsbyggande scenarion, som när spelaren och Ibi hittar två magiska halsband. Ibi låter 

spelaren välja vilket av halsbanden hen vill ha först, för att sedan själv klä på sig det andra. Detta 

är egentligen ett rent kosmetiskt val – den enda skillnaden mellan halsbanden är deras utseende 

och i vilken färg de lyser när spelaren kan interagera med något; funktionsmässigt är de identiska. 

Förhoppningen var att detta skulle bidra till en förstärkning av relationen dem emellan, att de nu 

delar något tillsammans, som vänner. 

 

Genom dessa mekaniker och metodval hoppades vi kunna skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för att spelupplevelsen skulle kunna framkalla skuldkänslor, inte uppkomna ur omoraliskt 

agerande, utan snarare ur misstag begångna av spelaren. 

 

2.3 Undersökningsmetodik 

Vi kände att det var relevant för vår underökning att få feedback från utomstående och valde 

därför att genomföra intervjuer med sex stycken icke-insatta individer som fått spela Far Away. 

Vi kunde på så sätt testa spelmekaniken och se om de som spelade faktiskt kände skuld och i så 

fall om och hur det påverkade deras relation till Ibi. 

 

De metoder som vi använt för att samla in och analysera data för undersökningen förklaras i mer 

detalj i kapitlet som följer. 

 

2.3.1 Kvalitativ-responsiv intervju som forskningsmetod 

“Responsive interviewers do not need to claim they have found truth only that they have learned to see the 

world from the perspective of the interviewees” (Rubin & Rubin, 2011). 
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Eftersom vi ville undersöka människors känslor i förhållande till vårt spelscenario, vilket är 

väldigt subjektivt i sin natur, var det väldigt viktigt att varje intervju var högst individuell och lätt 

att anpassa efter den person vi intervjuade, samt att samtalet kunde påverkas av intervjupersonen 

själv. Vi valde därför att använda oss av den kvalitativa intervjun som huvudsaklig 

undersökningsmetod, och mer specifikt den responsiva intervjumetod som beskrivs av Rubin och 

Rubin i boken Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data (2011). Denna modell 

fokuserar på individen som intervjuas och belyser vikten av att se denne som en människa med 

känslor, åsikter och upplevelser. Snarare än att betona avskildhet och objektivitet uppmuntrar 

responsiv intervjuteknik att bygga en relation mellan intervjuaren och den intervjuade. Modellen 

lyfter också fram möjligheten för forskaren att anpassa sig till ny information och byta riktning 

om det blir nödvändigt för att få en djupare förståelse för oförutsägbara insikter. Intervjuarens 

jobb är inte att samla binär data för att nå en absolut sanning utan snarare att lyssna, balansera 

och analysera människors egen uppfattning om saker och ting eftersom den responsiva 

intervjumodellen antar att alla människor tolkar situationer på unika sätt. Man anser också att 

multipla överlappande versioner, som kanske motsäger varandra, är lika legitima som en enskild 

sanning (Rubin & Rubin, 2011). 

 

Denna typ av intervju ansåg vi skulle passa utmärkt för vårt ändamål då vi kunde hålla en 

konversation med den vi intervjuade och genom tolkning utröna vad denne kände och upplevde, 

när hen spelade spelet, utan att rakt ut behöva fråga om hen kände någon skuld, vilket skulle bli 

allt för ledande. 

 

2.3.2 Intervjuns upplägg 

Eftersom denna typ av intervju är fokuserad på subjektivitet och individuella och personliga 

känslor och upplevelser, snarare än ett eftersträvande att skapa en statistisk sanning, bestämde vi 

att sex intervjupersoner skulle vara optimalt för vår undersökning. Det är ett tillräckligt lågt antal 

för att verkligen kunna gå in på djupet i varje intervju, men samtidigt tillräckligt högt för att 

kunna skapa ett nyanserat och varierat resultat. Intervjupersonerna utgjordes av vuxna män och 

kvinnor i åldrar mellan 20 och 30 år, alla högskolestudenter med spelvana, vilket var något vi 

ansåg vara av fördel då det förmodligen är lättare för en van spelare att utförligt beskriva en 

spelupplevelse än för en ovan spelare. Intervjuerna skedde en och en för att skapa en så 

avslappnad stämning som möjligt och därigenom maximera möjligheterna för utförliga, 

personliga beskrivningar av spelupplevelsen. Intervjuerna ägde rum över loppet av två dagar, och 

varje intervju tog ungefär en timme, inklusive själva spelandet av spelet. 
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Upplägget på intervjun var som sagt väldigt öppet och anpassningsbart för att varje 

intervjusubjekt skulle ha möjlighet att själva påverka intervjun. Det hela sågs mer som ett öppet 

samtal än ett test där vi bockade av fråga efter fråga, men vi hade ändå ett par frågor som låg till 

grund för intervjuerna och som vi alltid kunde leta oss tillbaka till ifall samtalet gled för långt 

ifrån ämnet eller om det började dö ut. Grundfrågorna vi ställde var följande:  

 

1. Väcktes det några känslor hos dig när du spelade spelet? 
2. Beskriv din relation till din kompanjon. 
3. Förändrades din relation till kompanjonen under spelets gång? 

 

Följdfrågor som “varför?”, “när?” och “hur?” samt uppmaningar att elaborera på vissa saker 

inflikades och anpassades till varje enskild intervju. 

 

Efter detta presenterades även en lista med 42 olika känslotillstånd (som utgår från oss själva och 

känslor vi är familjära med), negativa, positiva och neutrala (vi försökte inkludera så många olika 

typer av känslor som möjligt för att inte leda intervjudeltagarna på något sätt), av vilka de 

intervjuade själva fick kryssa i vilka de hade upplevt under spelets gång. Tanken bakom detta var 

att förenkla för de som har svårare att i ord uttrycka sina känslor. Det var även viktigt att antalet 

känslor som presenterades var högt, för att minska vårt inflytande över deras val. Om exempelvis 

bara ett fåtal känslor presenterades, och skuld var en av dem, skulle formuläret varit mycket mer 

ledande och därmed mindre genuint. Följdfrågor ställdes även för att utröna när och varför de 

känt dessa känslor.  

 

Känslorna som presenterades för intervjusubjekten var följande: 

Rädsla Ångest Kärlek Skräck Skuld Eufori 

Avsky Likgiltighet Lycka Hopplöshet Förvåning Sorg 

Ilska Glädje Stolthet Nyfikenhet Avsmak Omoral 

Apati Förtvivlan Längtan Skadeglädje Hoppfullhet Sorglöshet 

Tillfredsställdhet Irritation Förvirring Eftertänksamhet Hjälplöshet Melankoli 

Skam Uppgivenhet Engagemang Lugn Ånger Inspiration 

Fascination Hat Frustration Empati Tillgivenhet Kränkning 
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Noggranna anteckningar fördes under alla intervjuer och det är vår tolkning av dessa 

anteckningar samt vår uppfattning av det allmänna uttrycket i varje samtal som ligger till grund 

för diskussionen som följer. 

 

3. RESULTAT OCH DISKUSSION 

I kapitlet som följer presenteras tankar kring produktionen av vår gestaltning och resultatet av 

våra intervjusvar, och nya frågor som uppkommit under arbetets gång diskuteras. 

 

3.1 Resultat från intervjuerna 

För att resultaten ska presenteras på ett så tydligt sätt som möjligt kommer vi göra en 

sammanfattning av de svar vi fick på varje fråga. Detta är alltså en sammanställning av våra 

anteckningar från varje intervju, och således vår egen tolkning av samtalen med 

intervjudeltagarna. 

 

1. Väcktes det några känslor hos dig när du spelade spelet? 

De känslor som nämndes oftast var medkänsla, oro, rädsla och skuld och de nämndes 

främst i samband med att spelaren gjorde ett misstag och dog, vilket i sin tur ledde till att 

Ibi skadades. De flesta uttryckte en rädsla och/eller oro för att dö eftersom de märkte att 

det egentligen främst påverkade deras kompanjon på ett negativt sätt och det var något de 

ville undvika. Vissa nämnde även att de kände någon form av skuldkänsla om de råkade 

dö, om än ganska svag.  

 

2. Beskriv din relation till din kompanjon. 

Flera av intervjudeltagarna beskrev relationen som den mellan kompisar; en ömsesidigt 
fördelaktig relation, där båda parterna litar på och hjälper varandra. De upplevde att Ibi 
fanns där för dem och att de behövde varandra för klara sig och komma vidare i spelet och 
menade att det var skönt att ha en följeslagare med sig, att inte vara ensam i äventyret. 
Hennes närvaro upplevdes alltså av flera som gynnsam och inte som en börda. Några 
menar dock att det inte skapades särskilt mycket av en relation, eller att relationen 
egentligen var rätt så passiv: det hände inte så mycket i den, spelaren styr indirekt och 
kompanjonen följer med. Ibi “ville någonting”, men de visste inte vad och accepterade 
hennes närvaro snarare än att värdesätta den. En deltagare beskriver även relationen som 
stundtals frustrerande, då Ibi rörde sig för långsamt när hen behövde hennes hjälp. 
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3. Förändrades din relation till kompanjonen under spelets gång? 

Ett antal deltagare beskriver hur deras emotionella band till Ibi förstärktes när de dog, och 

på så sätt fick Ibi att må dåligt som ett direkt resultat av deras misslyckande. Detta ledde 

till känslor av ångest och skuld: de ville inte misslyckas igen och på så sätt försätta sin 

kompanjon i en dålig situation. Men det förekom även deltagare som menar att detta inte 

hade någon inverkan alls på relationen, då det knappt fanns någon relation att påverkas till 

att börja med. Andra beskriver hur valet av halsband i början av spelet förstärkte deras 

vänskap till Ibi, att halsbanden i princip fungerade som vänskapsband. Två deltagare 

beskriver även hur kopplingen till Ibi förstärktes när hon betedde sig mer trovärdigt, som 

när hon skakar av rädsla när hon och spelaren gömmer sig för ett stort monster, eller när 

Ibi kommer till spelaren när denne kallar på henne. En deltagare menar också att ju längre 

i spelet hen kom och ju mer hen fick lära känna Ibi, desto starkare blev deltagarens 

emotionella band till kompanjonen. 

 

      4.   Svar på enkäten 

Här visas hur många gånger känslorna från enkäten valdes. De som inte kryssades i någon 

gång alls visas ej. 

 

 

Figur nr 1: Svar på enkäten. Visar hur många gånger varje känsla valdes. 
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3.2 Diskussion kring intervjusvaren 

Vi märkte ganska snabbt att vår idé om att samtala väldigt fritt med intervjusubjekten inte 

fungerade som vi hade tänkt då samtalen ofta gled iväg från ämnet. Därför fick vi luta oss mot 

huvudfrågorna i en högre grad än vad vi förväntat oss från början, men detta är inte något vi tror 

nämnvärt försämrade legitimiteten av svaren då vi lade stor vikt vid att ställa följdfrågor som 

“varför?” och “när?” och uppmanade deltagarna att utveckla de intressanta delarna av svaren. Vi 

uttryckte även våra tolkningar av det som sades under dialogens gång så att deltagarna fick 

möjlighet att tycka till om våra tolkningar stämde eller ej. På så sätt hade vi hela tiden möjlighet 

att tolka, omtolka och ställa följdfrågor för att få ett så djupt och uttömmande svar som möjligt av 

varje intervjusubjekt.  

 

När deltagarna fick beskriva vilka känslor de upplevde helt på egen hand märkte vi att många 

hade svårt att sätta fingret på exakt vad de hade känt. Alla utom en uttryckte dock att de kände 

någonting när de dog och Ibi återupplivade dem (speciellt första gången) och därigenom tog 

skada. De pratade om känslor som empati och sorg i samband med denna händelse och det 

faktum att de tydligt, genom animationer, ljusförändringar och ljud, upplevde att Ibi blev svagare 

på grund av att de dog. Endast två av deltagarna nämnde att de kände skuld men när vi ställde 

följdfrågor kom det fram att de flesta kände sig skyldiga till att Ibi blev svagare på grund av deras 

misslyckanden. Många var dock ovilliga att definiera denna känsla som ren skuld utan ville 

snarare kalla det för sorg över att Ibi tog skada och trots att de flesta, som sagt, upplevde att de 

själva var skyldiga till det tyckte de inte att det de kände var ren skuld. Troligtvis kan det ha att 

göra med att skuld kan vara en väldigt stark negativ känsla som i många fall är omvälvande för 

den som upplever den, och det är just den styrkan som förknippas med skuld. När den, som här, 

inte blir särskilt stark associerar inte alla direkt till skuld då de förknippar just skuld med en 

mycket starkare känsla. Det blir alltså ganska svårt för oss att tolka om de personer som nämnde 

andra känslor än skuld faktiskt egentligen kände skuld eller ej, då de beskrev att de kände en 

känsla som verkade besitta likadana egenskaper som skuld men inte själva ville kalla den för 

skuld. Är det då skuld trots allt, bara att personerna i fråga själva inte vet om det?  

 

När deltagarna fick välja känslor från enkäten var det en deltagare som kryssade i skuld och 

förklarade att det var vad hen kände när Ibi var tvungen att återuppliva deltagarens karaktär. 

Deltagaren hade tidigare inte nämnt skuld alls utan endast sagt att hen blev ledsen av att se Ibi bli 

svagare, men var alltså nu helt på det klara med att det var skuld hen kände. Vi som intervjuade 

hade heller aldrig nämnt skuld under intervjun, så här handlade det snarare om att personen i 



22 
 

fråga helt enkelt inte kunde sätta fingret på vad hen kände förrän denne blev påmind om skuld. 

En annan person valde att kryssa i ånger på enkäten, men hade inte nämnt något sådant tidigare 

under intervjun. När vi sedan ställde följdfrågor om när deltagaren känt ånger var det tydligt att 

det var just i samband med att Ibi blev svagare när spelaren dog. Detta utgör också en svår 

tolkningsfråga – om man känner ånger över att man ofrivilligt skadat någon annan, kan detta då 

tolkas som att man känner skuld? Dessa två känslor är väldigt tätt sammanflätade och i modern 

psykologi väljer man oftast att beskriva dem som sprungna ur samma grundaffekt (Tangney, 

1996). Därför väljer vi att tolka detta som att personen i fråga, som beskrev känslan som ånger, i 

själva verket kände en form av skuld. Av de sex personer som var med i undersökningen 

uttryckte alla utom en person att de kände någonting som åtminstone liknande skuld när Ibi var 

tvungen att återuppliva dem. Det intressanta är egentligen inte om det var ren och skär skuld de 

kände eller hur starkt de kände någonting utan snarare om det de kände faktiskt påverkade deras 

relation med Ibi på något sätt. 

 

I stora drag såg relationen mellan deltagarna och Ibi ut på det vis som vår speldesign var menad 

att frambringa. Hon blev för flera en trofast och lojal vän, som utgjorde den ena delen i en 

ömsesidigt givande relation. De kände ett partnerskap till henne, och en känsla av att de behövde 

varandra för att klara sig och komma vidare, och det var precis denna typ av relation vi ämnade 

skapa, så att spelaren faktiskt skulle bry sig om när Ibi tog skada av spelarens misslyckanden och 

förhoppningsvis känna skuldkänslor. Dock var detta inte en genomgående trend hos alla 

deltagare, då ett antal menade att någon värdefull relation aldrig riktigt tog form, eller att 

relationen förblev relativt ytlig och passiv och aldrig gavs rum att utvecklas ytterligare. Det 

förekommer alltså en viss skillnad i hur relationen upplevdes deltagarna emellan: några såg den 

som ett givande partnerskap, medan andra inte skapade någon starkare koppling till Ibi över 

huvud taget. Orsaken bakom denna skillnad ligger förmodligen i att inga spelare är likadana. De 

är individer, med unika personligheter, preferenser och erfarenheter. En av de deltagare som inte 

upplevde relationen som särskilt stark beskrev sig som stundtals likgiltig inför spelupplevelsen, 

och visade ofta frustration under flera av spelets olika moment. Bevisligen var Far Away inte 

denna deltagares typ av spel, eller i alla fall innehöll spelupplevelsen moment som helt enkelt inte 

föll hen i smaken. Alltså känns denne deltagares likgiltighet inför Ibi relativt enkel att förstå: det 

är naturligtvis svårt att forma starka och positiva emotionella band till någon eller något man inte 

nödvändigtvis tycker om. Så klart går det inte att skapa en upplevelse som upplevs på samma sätt 

av alla, men det faktum att ett flertal beskriver att de fattat något slags tycke för Ibi, och uttrycker 
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ett intresse för hennes välmående, lade en god grund för möjligheten att skuldkänslor skulle 

kunna skapas och ha en inverkan på relationen mellan spelare och kompanjon. 

 

Mycket riktigt verkar denna relation ha legat till grund för vad deltagarna kom att känna under 

spelets gång. Precis som innan fanns det de deltagare som inte menade att deras relation till Ibi 

förändrades märkbart under spelandet, just eftersom de upplevde att det knappt fanns någon 

relation till att börja med. Samtidigt beskrev flera att relationen påverkades under spelets gång. 

Valet av halsband i början av spelet upplevde några deltagare skapa ett ytterligare djup i 

relationen, en samhörighet mellan de själva och Ibi; att de nu delade något tillsammans, vilket 

överensstämde väldigt väl med våra intentioner i formandet av scenariot. Några beskrev även hur 

deras emotionella band till Ibi blev starkare när de uppfattade att hon betedde sig trovärdigt, även 

detta ett medvetet designval: trovärdighet var något vi försökte åstadkomma för att möjliggöra 

transportering av spelaren in i narrativet enligt transportation theory, vilket i sin tur skulle 

maximera chanserna för starka, emotionella upplevelser hos spelaren. Och i vissa fall verkar detta 

ha lyckats, då ett antal menar att deras relation och emotionella band till Ibi faktiskt blev starkare 

när de dog och fick Ibi att ta skada på grund av deras tillkortakommanden. Hälften av deltagarna 

beskrev hur dessa misslyckanden ledde till en rädsla för att dö då de tydligt märkte att den som 

tog mest skada av det var Ibi – de ville alltså undvika att uppleva att de var skyldiga till att deras 

kompanjon mådde sämre. En deltagare menar att dessa känslor fick hen att spela lite försiktigare, 

för att dennes “klantighet” inte skulle förvärra Ibis tillstånd ytterligare. Skuldkänslorna, eller 

känslorna av medlidande, som flera deltagare beskrev uppkom i samband med att deras 

misslyckanden gjorde Ibi illa, kom alltså att ha en inverkan på flera av våra deltagares sätt att 

spela vilket i förlängningen även påverkade deras relation till Ibi.  De som uttryckte att de kände 

denna typ av känslor var även de som beskrev relationen mellan sig själv och Ibi som den mellan 

vänner, eller som uttryckte att de tyckte om eller brydde sig om Ibi. 

 

Sammanfattningsvis pekar intervjuerna på att majoriteten av spelarna kände någonting när de 

dog, och såg att deras kompanjon tog skada av det, vilket i sin tur ledde till att deras relation till 

henne påverkades på ett positivt sätt och förstärktes. Det var inte nödvändigtvis en övertygande 

skuldkänsla som gjorde att de kom närmre Ibi men nästan alla beskrev en känsla som kan tolkas 

som en typ av skuld, om än ganska svag. Vi tror att om vi skulle kunna förstärka spelarens 

relation till Ibi ytterligare, så att man verkligen bryr sig om henne, skulle denna svaga 

skuldkänsla komma att förstärkas (något som stämmer överens med vad Hartmann et al. (2010) 

nämner gällande hur intensiteten hos spelarens skuldkänslor är direkt kopplad till relationen 
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mellan spelare och spelkaraktär) vilket i sin tur förmodligen skulle leda till ytterligare 

förstärkning av relationen mellan spelaren och Ibi. Och ett starkare emotionellt band mellan 

spelare och kompanjon kan enbart gynna spelupplevelsen. 

 

3.3 Slutdiskussion och slutsatser 

Kanske borde vi ha riktat intervjuerna ännu mer mot att bara diskutera ifall deltagarna kände 

skuld och ifall det i så fall påverkade deras relation till Ibi. Vi försökte undvika att rakt ut fråga 

om de kände skuld eftersom vi var rädda att det skulle vara för ledande och att intervjudeltagarna 

då skulle säga att de kände skuld trots att de inte kände det, bara för att de “borde” ha känt det. 

Men såhär i efterhand känns det som att det kanske hade varit bättre ändå. Vi litade inte riktigt på 

att deltagarna skulle kunna vara tillräckligt ärliga i sina svar ifall vi ledde in dem på skuld utan att 

de nämnde det själva, men det resulterade istället i att vi fick svar som hela tiden cirkulerade 

kring skuld men inte alltid landade mitt i prick och att skuld uttalat upplevdes. Samtidigt var det 

uppenbart att de flesta (alla utom en) faktiskt upplevde känslor som liknade skuld (och två 

nämner skuld specifikt); de nämner hur de mådde dåligt över att de försämrade Ibis fysiska och 

emotionella tillstånd genom att själva dö, och att de tyckte synd om henne. Vidare beskriver de 

även hur dessa skuld- eller skuldliknande känslor fick dem att känna sig närmre Ibi, och vissa 

redogör även för hur de fick dem att angripa de problem de möttes av i spelet på annorlunda sätt 

som ett resultat av att inte vilja skada Ibi igen. Föraningen om att särskilda beteenden skulle leda 

till skuldliknande känslor fick alltså några av våra deltagare att ändra sitt beteende eftersom de 

inte ville må dåligt, vilket är precis den effekt Boyan et al. (2015) samt Hartmann och Vorderer 

(2010) menar att skuld kan ha. 

 

Majoriteten av våra deltagare kände alltså skuldliknande känslor efter att ha orsakat sin 

kompanjon skada, något som kom att ha en positiv inverkan på deras relation till Ibi, vilket var 

väldigt intressant för oss att bevittna. Av intresse är även att denna typ av känslor gick att 

frammana hos spelarna genom amoraliska snedsteg, och inte genom våldsamt och omoraliskt 

beteende av spelaren eller moraliska val. Vi tror att denna orsaksgrund till de skuldliknande 

känslor deltagarna upplevde kan vara av stor vikt om målet är att skuldkänslorna ska ha en 

förstärkande och positiv inverkan på relationen mellan spelare och virtuell kompanjon (om 

spelaren med avsikt beter sig på ett vis som gör kompanjonen illa lär hen knappast känna 

skuldkänslor och relationen dem emellan är knappast en stark och positiv sådan) och kanske även 

på spelupplevelsen i helhet, då skuld skapat ur virtuellt våld som går emot inre moraliska 
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standarder enligt Hartmann och Vorderer (2010) lär ha en negativ inverkan på spelarens njutning 

av spelupplevelsen. Det förekommer dock meningsskiljaktigheter inom detta område (Weaver & 

Lewis, 2012), men i fallet Far Away, där en stark emotionell anknytning till 

kompanjonkaraktären är väsentlig för spelupplevelsen, lutar vi oss åt att Hartmann och Vorderers 

antagande är korrekt. Moraliska val hade möjligtvis även fungerat för att skapa denna typ av 

upplevelseförstärkande skuldkänslor, men den metod vi valde att använda (amoraliska snedsteg) 

kändes mer lämpad för vårt ändamål. 

 

Dock var dessa skuld- eller skuldliknande känslor våra deltagare upplevde relativt svaga, och 

aldrig särskilt överrumplande. Detta är något vi tror kunde ha förbättrats genom att utveckla Ibi 

som karaktär och förtydliga spelets faktiska handling (något som aldrig riktigt görs eftersom 

spelet i sitt nuvarande stadie inte börjar i berättelsens startpunkt). Det var nämligen ibland 

otydligt för våra deltagare vart de skulle, vad deras mål var, vilka intentioner Ibi hade och vilken 

roll hon utgjorde i det hela. Även mer påtagliga animationer i Ibis olika fysiska och emotionella 

tillstånd, samt en mer välkalibrerad AI9 (vi hade ett system färdigt där Ibi självmant springer runt 

och utforskar sin omgivning vid vissa tillfällen som vi dessvärre inte hann inkorporera), hade 

förtydligat det hela, eliminerat de frustrationsmoment vissa deltagare nämnde och gjort Ibis 

personlighet mer intressant. Om dessa punkter hade utvecklats skulle antagligen transportering av 

spelaren in i spelets narrativ förenklats, vilket förmodligen hade möjliggjort starkare emotionella 

band till Ibi och därigenom skulle starkare skuldkänslor kunnat upplevas. Men egentligen får det 

kanske ses som en seger att sådana känslor framkallades över huvud taget (och det är tur det – 

förekommer det inga skuldkänslor kan de knappast ha en inverkan på en relation, och vår 

frågeställning hade blivit ytterst knepig att diskutera) och förstärkte relationen, då vi under en 

period kände oss högst osäkra om detta var något vi faktiskt ens skulle kunna åstadkomma. 

 

En mekanik vi funderat en del kring som vi tror hade gjort studerandet av skuldkänslors inverkan 

på relationen mellan spelaren och Ibi ännu mer intressant hade varit om spelaren på något sätt 

kunde återgälda eller kompensera sitt misstag gentemot Ibi efter att hon återupplivat en, något 

som känslor av skuld nästan alltid leder till enligt Cryder et al. (2012). Skulle spelaren, om hen på 

något sätt hade kunnat välja att Ibi skulle må bra igen i utbyte mot att spelarens karaktär skulle 

börja må dåligt och eventuellt bli mer långsam och mindre smidig, göra detta, vilket forskningen 

tyder på ofta sker i det verkliga livet, eller skulle det vara en för stor uppoffring? En sådan 

                                                
9 Artificiell Intelligens. 
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spelmekanik tror vi hade kunnat generera en hel del intressanta beteenden som hade haft en 

inverkan på relationen mellan spelare och kompanjon, men dessvärre var det aldrig något vi hann 

implementera. Det går åt en otrolig mängd tid när man ämnar skapa en intressant och unik värld, 

med intressanta karaktärer som ska bete sig trovärdigt gentemot spelaren och spelvärlden. För att 

spelaren ska ha en chans att transporteras in i denna digitala värld och på så sätt kunna bli 

emotionellt engagerad krävs en polerad produkt, utan påtagliga buggar och andra element som 

påminner spelaren om att spelet inte är på riktigt. Vi gjorde så gott vi kunde på den fronten, vilket 

tyvärr ledde till att vissa delar inte kom med i den slutgiltiga versionen. Det hade onekligen varit 

intressant att se denna typ av spelmekaniker, med skuldkänslor som central del i spelupplevelsen, 

i en fullfjädrad spelproduktion, där tiden och arbetskraften finns för att verkligen kunna klämma 

in allt. 

 

Skuld- och skuldliknande känslor kan alltså ha en positiv och förstärkande inverkan på relationen 

mellan en spelare och en fiktiv, virtuell karaktär, i alla fall hos de deltagare som deltog i vår 

undersökning, på de grunder känslorna skapades (genom amoraliska snedsteg), och under de 

omständigheter som rådde kring Far Away. 

 

3.4 Framtiden 

Spelmediet är fortfarande relativt ungt och outforskat och att skapa spel i syfte att generera 

känslor hos de som spelar är ett ännu nyare koncept. Digitala spel ses inte längre enbart som 

underhållning utan även som konst, med högt estetiskt värde och det är ofta små företag eller rent 

av enskilda individer som ligger bakom många av de nytänkande produktionerna inom mediet. Vi 

tror att forskning i linje med vad vi har gjort i detta arbete är främjande och kanske rent av 

nödvändigt för att denna snabbt växande och föränderliga bransch ska utvecklas i takt med vad 

konsumenterna, spelarna, förväntar sig att uppleva rent emotionellt. I denna text har vi undersökt 

en specifik känsla i ett specifikt spelscenario och denna detaljanalys, där man försöker undvika 

att generalisera, tycker vi är en del av spelforskningen som saknas. Många stora företag gör egna 

studier inför varje spel de utvecklar men dessa blir nästan aldrig offentliga och kan därför aldrig 

bidra till spelforskningen i stort, vilket är väldigt synd. Spelmediet behöver bli mer öppet och mer 

forskning kring specifika känslor samt hur de kan bidra till upplevelser och vilka sätt som finns 

att utnyttja dem i ett interaktivt medium är nödvändigt för att bredda digitala spels omfång och 

publik. Vi har i denna text nämnt några sätt att forska vidare på just skuldkänslors inverkan på 

relationer mellan spelare och fiktiva spelkaraktärer och vi hoppas i framtiden kunna bidra med 

fler och djupare insikter inom området. Samtidigt hoppas vi också att detta arbete har väckt ett 
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intresse hos läsaren att själv vilja studera känslor i digitala spel och därigenom utöka 

kunskapsbredden inom mediet i stort. Man kan få människor att känna saker genom digitala spel, 

men gränsen är ännu inte nådd. Vad kan vi känna? Hur mycket kan vi känna? Hur kan vi känna? 

Frågorna är många, svaren är än så länge få. Men framtiden är ljus och vi tror att digitala spel och 

forskningen kring dem har all potential att utvecklas en lång tid framöver. 
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Ordlista 

Affekt - Den biologiskt, evolutionärt grundade beteendetendensen som manifesterar sig i olika 

ansiktsuttryck och i speciella fysiologiska responser. 

 

AI - Artificiell Intelligens 

 

Amoral - Avsaknad av moral. 

 

Emotion - Det tillstånd som uppstår genom samspelet mellan de nedärvda affekterna och 

individens erfarenheter. Affektiva-kognitiva minnesnätverk uppstår här. 

 

FPS - “First-person-shooter”, en genre inom digitala spel som fokuserar på strid med skjutvapen i 

ett förstapersonsperspektiv; spelaren upplever alltså spelvärlden genom protagonistens ögon. 

 

RPG - “Role-playing game”, en form av rollspel och en datorspelsgenre som ursprungligen 

försökte efterlikna de klassiska bordsrollspelen. 

 

Semiotik - Teckenlära, granskar hur betydelser uppfattas och mening bildas i kommunikativa 

situationer genom de tecken som förekommer i språk, bilder, gester etc. 

 

Symboliska tecken - Tecken som kräver en kulturell konvention för att begripas. 

 

Transportation theory - Koncept som beskriver fenomenet när en individ blir så involverad och 

engagerad i ett narrativ att dennes mentala bearbetning av den faktiska verkligheten blir 

sekundär.  
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Teknisk bilaga 

Audiokinetic Wwise 

Wwise är ett middleware utvecklat av Audiokinetic för skapandet av ljud för interaktiv media och 

digitala spel. Wwise är ett väldigt prominent verktyg inom spelutveckling, och används av många 

stora företag. 

 

Autodesk Maya 2016 

Autodesk Maya är ett 3D-modelleringsprogram för Windows, OS X och Lunix som utvecklas av 

Autodesk, Inc. Det är ett verktyg som används i skapandet av 3D-modeller för exempelvis 

digitala spel, animerade filmer, visuella effekter och så vidare. 

 

Microsoft Visual Studio Community 2015 

Microsoft Visual Studio är en IDE (integrated development environment) skapad av Microsoft, 

som används för att programmera och utveckla olika former av mjukvara. Community-versionen, 

som först lanserades den 12:e november 2014, är en gratisversion av produkten med i stort sätt 

samma funktionalitet som den köpbara versionen. Denna version är främst riktad åt individuella 

programmerare och småföretag. 

 

Unity3D 

Unity är en spelmotor som utvecklas av Unity Technologies med fokus på kompabilitet för ett 

stort antal spelplattformar, vars första inkarnation lanserades år 2005. Motorn har en relativt låg 

ingångströskel, och tillåter scriptande i språk som C# och JavaScript, vilket har lett till en stor 

popularitet i synnerhet hos mindre spelföretag och indieutvecklare. 


