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      Abstract 

Games and morals   

A study about the moral circumstances of the video-game This war of mine. By use of earlier 

research it establishes a connection between video-games and our behavior. Through that 

and the arguments of Michel Sicart I define video-games as an ethical object. With that as a 

main premise, I continue to analyze This War of Mine (abbreviated as TWoM) using 

normative, ethical models, with the purpose of highlighting the games underlying values. The 

main component of the study is divided into two parts: analysis of the games twelve, playable 

characters and analysis of the games rules. The results establish that the games underlying, 

ethical values are universalistic in nature with a tone of utilitarianism through the 

quantitative and contextual natures of how your actions are measured.    
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Inledning  

Du befinner dig i en värld där lagen har upphört att gälla. Du hör skott avlossas från avstånd, 

bomber exploderar med jämna mellanrum. Du har inga pengar, vilket är sak samma då din 

värld inte längre accepterar tryckta sedlar eller präntade mynt som valuta. Trots det behöver 

du mat för att överleva. Du tillhör en liten grupp överlevare, var och en med en egen historia, 

egna känslor och egna förutsättningar. Ingen av dem har erfarenhet av krig. Ni har tagit 

tillflykt i en förfallen byggnad, och från de övergivna skåpen samlar ni material att bygga 

simpla sovplatser, redskap och verktyg. Men det räcker inte. För att överleva måste ni lämna 

er boplats, röra er ut bland explosionerna och de vinande kulorna. Behovet av mat, medicin, 

material och förnödenheter tar inte hänsyn till det pågående kriget. Så du lämnar någon att 

vakta ert hus från plundrare, osäker på om hans kniv kommer räcka som försvar, låter en 

annan sova i er enda säng, och ger dig ut i ingenmansland, låter nattens mörker skydda dig 

från krypskyttarnas kulor.  

Detta är situationen du befinner dig i när du påbörjar TV-spelet This War of Mine.  

Som spelare ska du hålla en grupp civila vid liv i en belägrad stad. Till hjälp har du möjlighet 

att konstruera verktyg, skydd till din boplats, laga mat och byta varor med andra överlevare. 

Som hinder har du hunger, sjukdomar, vinter och kyla, dina karaktärers sköra moral och sist, 

men inte minst, människor med vapen.  

Spelets öppna natur och variation av möjligheter låter dig forma din egen spelstil. Du kan 

samla material i övergivna byggnader och byta dessa mot det du behöver. Du kan också 

smyga dig in i bebodda hus och ta vad du är i behov av. När andra överlevare ber om hjälp 

kan du välja att acceptera deras vädjan, eller stänga dörren i deras ansikte. Möjligheterna är 

många, men hoten lika så. 

Och i denna värld utan etablerad lag och ett ständigt underskott av resurser så kommer du att 

ställas inför många valmöjligheter, där dina beslut inte bara påverkar dina förråd och 

karaktärers överlevnad, utan även deras humör och psyke.  

Frågan som denna uppsats ämnar besvara är simpel: vilken plats har moral i denna värld? På 

vilka etiska vägar leder dessa olika vågskålar av materiella och emotiva behov dig som 

spelare, och vilka kommentarer om moral går att urskönja i denna digitala konstruktion? 

Genom att först etablera att spel av denna natur kan ses som moraliska strukturer, och att du 

som spelare kan ses som en moralisk agent, kommer vi att analysera TWoM:s mekanismer 

och narrativ utifrån normativ, etisk teori och försöka få svar på hur moral kan ge sig till 

känna i en virtuell värld.  
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Syfte 

Denna studie syftar att undersöka och analysera vilken bild av moralitet som spelet This War 

of Mine förmedlar. För att uppnå detta kommer spelets regler, beslutsmekanismer och 

karaktärer att granskas i jämförelse med etablerade etiska teorier och inriktningar. För att nå 

detta syfte kommer uppsatsen att delas upp i följande frågeställningar.  

• Vilken form tar This War of Mine’s karaktärer och hur kan man koppla dessa till etisk 

teori? 

• Vilken form tar This War of Mine’s regler och beslutsmekanismer och hur kan man 

koppla dessa till etisk teori? 

• Vilka etiska diskurser och värden går det att urskönja genom analys av dessa 

beståndsdelar? 

Disposition 

Jag har lagt upp undersökningen som så att ni först kommer att introduceras för uppsatsens 

teoretiska ramar. Innan vi kan gå till själva undersökningsdelen, som går under rubriken 

Resultatredovisning, så kommer vi att etablera att först granska vilken metod och vilket 

material jag har använt, samt etablera att det faktiskt går att dra en koppling mellan TV-spel 

och etik. Metod och material kommer att försvara de metodologiska valen jag har gjort, 

närmare bestämt beslutet att granska spelets karaktärer och regler som oberoende 

beståndsdelar, och varför jag har valt TWoM som objekt för min studie. Mitt försvar av TV-

spel som etiska objekt och spelare som moraliska agenter kommer att ta sin form av två 

kapitel, nämligen Tidigare forskning, som ämnar redovisa kontentan av de empiriska studier 

som gjorts i relation till TV-spel och hur de påverkar vårt beteende och våra känslor. 

Avsnittet Teori kommer att redovisa mer renodlat varför vi kan studera TV-spel som ett 

etiskt objekt och hur en spelare kan ses som en moralisk agent. Utöver det kommer avsnittet 

även att presentera det teoretiska ramverket som används i själva analysen av källmaterialet, 

nämligen de normativa teorierna.  

Efter det kommer vi att granska både spelets bakgrund och lite den historiska kontexten 

kring spelets influenser, innan vi når själva Resultatredovisningen som analyserar spelet 

utifrån de normativa teorierna som redogjordes innan. Slutligen kommer ett Analys och 

diskussions-avsnitt, där frågeställningarna besvaras och studien diskuteras utifrån ett 

metaperspektiv, innan litteratur- och källförteckningen redovisas.  
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Metod och material 

Metodologi 

 
Det finns en mångfald av metoder för att studera TV-spel, men jag har följt en uppdelning av 

fem olika analysriktningar i mitt val av metod. Enligt Egenfeldt-Nielsen, Smith och Tosca går 

det att analysera ett spel genom att studera spelet själv, dess spelare, dess kultur, dess 

ontologi, som försöker forma generaliserande resonemang kring spel i helhet och filosofin 

bakom dem, och dess metrik,1 som använder sig av kvantitativ metod för att nå slutsatser om 

spelarbeteende i relation till spelet självt.2   

Syftet med denna studie är att koppla normativ etik till TWoM och på så vis skapa en bild av 

spelets moraliska värld och budskap. För att uppnå detta kommer jag att rikta mina ögon 

mot spelets regler, alltså hur dess strukturer ämnar påverka spelaren - hur den belönar och 

straffar spelaren för dess handlingar och beslut. Detta kommer dock att vila på den 

ontologiska grund som Sicart har redovisat angående hur spels regelstrukturer kan innehålla 

etiska värderingar och hur vi spelare – i egenskap av moraliska agenter – måste ta ställning 

till dessa. Dock så finner jag att spel belönar och straffar spelaren på mer vis än bara dess 

regler, de använder sig även utav narrativ. Med narrativ, i relation till TWoM, så menar jag 

de sätt som spelet försöker indikera en berättelse, en viss spelstil eller en känsla. I TWoM, 

som är ett spel som spelaren främst upplever genom sina handlingar, och som till största 

delen saknar förinspelade sekvenser, så visar sig narrativet genom karaktärernas dialoger, 

tankar och slutsekvenser. Dessa påverkas dock av hur agenten spelar, alltså på vilket sätt du 

använder dig av spelets regler.  

Om Sicarts resonemang hjälper mig i vart jag ska fästa mina ögon, och Egenfeldt-Nielsen et 

al har hjälpt definiera min metod, så är det med hjälp av de normativa teorierna som jag 

kommer generalisera min analys. Målet är att placera in resultatet av ovannämnda 

granskning inom dessa teorier, för att på så vis få en bild av vad spelet – medvetet eller 

omedvetet – har förmedlat till sina subjekt. 

Så hur kommer analysen gå till och vilka beståndsdelar av spelet kommer att användas i min 

studie? 

När du begår en handling, vare sig den är altruistisk eller egoistiskt, så är det troligt att 

karaktärerna kommer att ha tankar. Dessa tankar avslöjar en naturlig disposition till dessa 

handlingsval, och denna disposition kommer att analyseras genom jämförelse med de 

                                                           
1 Översatt från metrics. 
2 Egenfeldt-Nielsen, Simon. Smith, Jonas. Tosca, Susana Pajares. Understanding Video Games – The Essential 
Introduction. 2013, andra upplagan. New York: Routledge. s. 10.  
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normativa teorierna. Vid spelets slut visas en slutsekvens för spelaren, som sammanfattar 

vad som hände överlevarna efter kriget. Dessa slut kan delas in i sex kategorier: död, 

självmord, övergiven, karma, sorgligt och lyckligt. Resultaten presenteras med ett antal 

textrader vid spelets slut och varje överlevares öde skiljer sig från den andra - det är möjligt 

att uppnå ett lyckligt slut med en karaktär, och samtidigt nå ett olyckligt slut med en annan. 

De handlingar du har begått med varje karaktär avgör vilket slut som de sedan kommer att 

uppleva. Karaktärerna kommer alltså att analyseras som individer innan ett försök att utröna 

mer allmänna värderingar görs.  

Utöver det kommer spelets humörsmekanism att granskas. De handlingar som du utför med 

karaktärerna påverkar mer än bara spelets slut, utan även spelets gång. När du utför en god 

handling, så som att hjälpa någon som ber om hjälp, så kan karaktärerna reagera gentemot 

det. Vissa kan känna lättnad eller glädje över att ha bistått den nödgade, medan andra kan 

känna apati eller till och med finna att det var en dum risk. Detta kan förändra deras humör, 

vilket i sin tur påverkar deras spelbarhet. En deprimerad karaktär rör sig långsammare än 

vanligt, medan en helt nedbruten karaktär blir helt ospelbar. Karaktärernas humör påverkas 

olika av de handlingar du begår, och även det kommer att tas med i min analys.  

Till sist kommer även spelets grundläggande mekanismer om belöning och konsekvenser att 

granskas. Hur har de balanserat sitt regelsystem? Vilka konsekvenser får en självisk eller 

moraliskt tveksam handling? Hur belönas eller straffas ett altruistiskt åtagande? Här 

kommer faktorerna utanför karaktärernas humör att analyseras, så som tillgången på 

resurser och hur spelet försvåras eller blir enklare. Även detta kommer ske genom de 

normativa teoriernas perspektiv.  

Källmaterial 
 

Så varför valde jag TWoM som grund för min undersökning? 

Det finns två huvudanledningar till varför jag finner att TWoM erbjuder intressanta 

möjligheter till etisk analys. Dels för att den uppnår Sicarts kriterier av ett etiskt relevant 

spel. TWoM erbjuder alternativa tillvägagångssätt för att nå sina mål. Som spelare har du 

möjlighet att använda antingen våldsamma, eller pacifistiska lösningar till dina problem 

(eller en kombination av de två). Utöver det så belönar och/eller straffar spelet dig beroende 

på vilket tillvägagångssätt du väljer. Detta sker genom tillskansandet av resurser och 

karaktärernas humör. Dessa två, där våldsamma lösningar öppnar dörrar för resurser, och 

pacifistiska lösningar bättrar de flesta karaktärernas humör, utgör vågskålar som spelaren 

måste balansera, vilket introducerar dem för intressanta, etiska dilemman.  
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Den andra anledningen är att spelets miljöer och situationer är inspirerade av verkliga 

händelser. Belägringen av staden som spelet utspelar sig i är format utefter belägringen av 

Sarajevo mellan 1992–1996. De situationer som karaktärerna befinner sig i är menade att 

spegla en civilpersons omständigheter i krigstid. Det är därför fullt möjligt att spelet är menat 

som en kommentar om krig och de etiska problem som uppstår i dess vaka. 

När det kommer till det specifika materialet som kommer att granskas så går det nog att 

finna brister i min studie. Att spela spelet själv verkar som det uppenbara svaret, men då 

mängden karaktärer tvingar en till åtskilliga spelgenomgångar för att inkludera alla, samt att 

det finns så många olika spelstilar och handlingsalternativ, gör att det helt enkelt inte är 

genomförbart att enbart själv ta sig igenom spelet. Därför kommer jag att använda mig av 

redan ihopsamlat material för att genomföra min undersökning. Tyvärr är dessa av tveksam, 

vetenskaplig legitimitet.  

Jag har funnit två ”fan-made” wikis som behandlar spelet. Dessa redovisar spelets olika 

mekanismer, karaktärernas utgångspunkter och dispositioner och spelets generella innehåll. 

Två problem finns dock med detta material – dels så saknas det detaljinformation, så som 

med vilka ord de olika karaktärerna uttrycker sina åsikter, och dels så är sidorna skapade och 

uppdaterade av självutnämnda ”fans” till spelet. Sidorna har alltså inte genomgått någon 

vetenskaplig granskning för att säkerställa att de stämmer överens med sitt källmaterial. Jag 

kommer att försöka övervinna detta hinder genom att dubbelgranska så mycket information 

som möjligt, både genom att jämföra de två sidorna själva, samt genom så kallade ”Let’s 

Plays”. ”Let’s Plays” är videor på Youtube där någon har spelat in sig själv i akten av att spela 

ett spel, ofta med fortlöpande kommentarer. Vad dessa videor erbjuder mig är en möjlighet 

att snäva in mig på det jag letar efter. Om jag till exempel vill ta reda på en karaktärs etiska 

disposition så kan jag helt enkelt söka på spelet och nämnda karaktär. Jag kan stoppa spelets 

gång, ta anteckningar, spola fram och tillbaka och analysera utefter detta. På så vis kan jag ta 

mig igenom min undersökning del efter del, utan att oroa mig för att missa något, vilket jag 

skulle ha gjort om jag enbart spelat själv.  

Min förhoppning är att jag, med dessa tre källor i kombination, kan forma en trovärdig bild 

av hur spelet ser ut och finna den information jag behöver.  

Tidigare forskning 

Det sociala TV-spelet 

Mycket forskning har utförts med syfte att studera tv-spelens effekter på sina spelare och 

dess påverkan på vår empatiska och sociala förmåga. Det är vid det här laget etablerat att spel 
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lämnar ett mätbart intryck på de som spelar dem, och detta intryck varierar beroende på 

vilket spel som gäller och vem spelaren är. TV-spelsforskning som inriktar sig på mediets 

sociala och empatiska påverkan, brukar generellt dela upp spel i två relativt lösa kategorier: 

våldsamma (eller antisociala) och prosociala spel. Jag tror inte att det finns någon enhällig 

konsensus om vad som definierar de två, men med våldsamma spel brukar man oftast 

referera till FPS (first-person shooter), krigsspel och dylikt. Det finns en etablerad koppling 

mellan dessa typer av våldsamma spel och ökad aggression och antisocialt beteende, liksom 

en mindre kognitiv empati.3  

Vad som däremot också har påvisats är att prosociala spel, spel där syftet är att hjälpa eller 

leda grupper genom hinder eller konflikter, och där våld inte nödvändigtvis har en central 

roll, kan öka prosocialt beteende – alltså ett beteende som ämnar hjälpa andra människor.4  

Det finns alltså samband mellan TV-spelen vi konsumerar, och våra känslor och handlingar.  

Vad vi kan ta med oss från dessa resultat är att det finns en symbios mellan TV-spelens 

virtuella världar, och den fysiska som vi lever i. Dina handlingar och upplevelser i spelen 

påverkar dig även utanför dem. TV-spelens verkan på våra sociala beteenden är med största 

sannolikhet inte ett isolerat orsaksförhållande, utan det är också troligt att samma kan sägas 

om vår syn på vad som är rätt och fel. I en studie om vårt resonerande i samband med 

moraliska beslut i TV-spel så framgick det att studiedeltagarna tog ungefär lika många beslut 

utifrån moralisk grund som strategisk grund (54% vs 46%), trots att spelet (Fallout 3) 

kompliceras signifikant när man går emot de strategiska valen.5 De märkte även en högre 

                                                           
3 Greitemeyer, Tobias. Osswald, Silvia. “Playing Prosocial Videogames Increases Empathy and Decreases 
Shadenfreude”, Empathy, 2010. Vol 10, No 6. s. 796-802.  
Shin, Dong-Hee. Ahn, Dohyun. “Associations Between Game Use and Cognitive Empathy: A Cross Generational 
Study. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 2013. Vol 16, No 8. s. 599–603. 
Jag bör tillägga att Dong-Hees och Dohyuns studie tar formen av en självevaluerande enkätundersökning där 
respondenterna får svara på ett antal frågor för att etablera deras empatiska förmåga, samt spelvanor. Det är 
utifrån dessa svar som sambandet mellan empati och TV-spelande dras. Det finns dock vissa brister med detta 
tillvägagångssätt. Till exempel så läggs ingen särskild hänsyn till spelinnehåll eller typ av spel. Inte heller mäts 
några för- och efterresultat. Forskarnas slutsats om att spelande leder till minskad kognitiv empati bland 
ungdomar kan också förklaras som så att ungdomar med lägre kognitiv empati dras till socialt isolerade 
aktiviteter, så som TV-spel.  
4 Greitemeyer, Tobias. Osswald, Silvia. (2010). Passim.  
Gentile, Douglas A, et al. ”The Effects of Prosocial Video Games on Prosocial Behaviors: International Evidence 
from Correlational, Longitudinal, and Experimental Studies”, Personality and Social Psychology Bulletin, 2009. 
Vol 35, No 6. s. 752-763. 
5 Krcmar, Marina. Cingel, Drew P. “Moral Foundations Theory and Moral Reasoning in Video Game Play: Using 
Real-Life Morality in a Game Context”, Journal of Broadcasting & Electronic Media, (2016). Vol 60, No 1. s. 87–
103. 
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tendens till moraliska beslut hos de mer erfarna spelarna, än deras mindre erfarna 

motparter.6 

Slutsatsen de drar av detta är att den ”magiska cirkeln” som separerar den virtuella världens 

beslut och val från den riktiga världens, är svagare än man kan tro. Deras resultat visar att 

människor behandlar och reagerar gentemot TV-spelkaraktärer med en viss social hänsyn, 

och kan därför uppleva moraliska konflikter i sitt spelande.7  

Och när detta samband nu har etablerats, så måste vi yttra frågan om vad det är spel 

förmedlar utifrån ett moraliskt perspektiv? Uppenbarligen lär vi oss och, till viss grad, 

förändras av spel. Om prosociala spel uppmuntrar prosocialt beteende, och antisociala spel 

uppmuntrar antisocialt beteende, så är det väl logiskt att fundera över hur spel av en särskild 

moralisk prägel uppmuntrar vårt moraliska beteende? 

Och i samband med denna frågeställning så bör vi också ställa frågan om hur moral kan 

förmedlas genom TV-spel och hur dess moraliska ramverk kan ta form.  

Teori 

Detta avsnitt kan delas upp i två delar: först kommer vi att reflektera och argumentera kring 

varför ett TV-spel kan anses som relevant för en etisk studie. Det kommer att syfta mot att 

bevisa att TV-spel är moraliska objekt och att spelare går in i rollen som moraliska agenter 

när de sätter sig framför konsolen eller datorn.  

Den andra delen syftar på att presentera de teoretiska ramarna som min analys kommer utgå 

ifrån. Normativa modeller och generella etiska principer kommer förklaras i detta avsnitt. 

TV-spel och etik 

Detta första avsnitt kommer att delas upp i två underrubriker: TV-spelet som moraliskt 

objekt, som ämnar ge en teoretisk ram kring hur man kan betrakta TV-spel som ett moraliskt 

ting, och Spelaren som moralisk agent, som förklarar hur spelaren går in i rollen som en 

moralisk agent. 

 

                                                           
6 Krcmar och Cingel, 2016. s. 99.  
7 Krcmar och Cingel, 2016. s. 99. 
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TV-spelet som ett moraliskt objekt 

I en studie om de moraliska valen i spelen Infamous och Infamous 2 så analyserar 

författarna hur ett till mestadels binärt valsystem leder spelarna till att skapa ett antingen 

lagstadgat eller laglöst samhälle, och kopplar detta till rättsvetenskaplig teori om naturlig lag. 

De agerar utefter en premiss att spel kan ha underliggande budskap, att vi kan läsa in 

moralisk mening utefter dess narrativ och mekanismer, och att detta kan ha betydelse för oss 

i vår verkliga värld.8 Detta är en premiss jag ämnar följa. Vart jag kommer skilja mig från 

Sharp och Barnetts undersökning är i mitt teoretiska underlag. Medan de undersökte hur det 

går att koppla speletik till rättsvetenskap och vilka kommentarer om relationen mellan dessa 

som går att urskönja i de två spelen, så kommer jag att utföra min utifrån en mer renodlad, 

etisk teori. 

En studie som ligger mer i linje med vad jag vill uppnå är Miguel Sicarts The Ethics of 

Computer Games, som granskar digitala spel utifrån ett filosofiskt, etiskt perspektiv. Sicarts 

bok redovisar både tidigare, liknande forskning och kommer med egna argument till varför 

TV-spel9 kan ses som etiska skapelser och varför dess spelare har möjlighet att ge uttryck för 

moraliska värderingar. Följande och nästkommande avsnitt kommer att redovisa Sicarts 

argument i ämnet. Det kommer vara en relativt torr genomgång av vad som definierar spel 

och vad som skiljer TV-spel från övriga, fylld av resonemang kring spelstrukturer och dess 

olika komponenter. Jag hoppas att ni ursäktar detta.  

Innan vi kan besvara frågan om hur TV-spel är moraliska konstruktioner, så måste vi först 

definiera vad ett TV-spel är för något. Ett spel (i generell bemärkelse) kan beskrivas som ett 

system baserat på en samling regler, med varierande och kvantifierbara resultatutkomster 

med olika värden. Spelaren anstränger sig för att influera sitt resultat, känner sig bunden till 

det och konsekvenserna av spelarens aktivitet är valfri och förhandlingsbar.10 Ett TV-spel 

skulle då vara ovanstående definition med tillägget att det spelas med hjälp av datorkraft,11 

där spelets regler upprätthålls av datorn och spelet upplevs med hjälp av en videoskärm.12 

Det finns två aspekter av ovanstående definitioner som är viktiga att poängtera. Den ena är 

att ett spel utgörs av en samling regler, den andra är den emotionella komponenten. Du 

                                                           
8 Barnett, Michael. Sharp, Cassandra. ”The moral choice of infamous: law and morality in video games”, 2016. 
Griffith Law Review. Vol 24, No 3. s. 482–499. 
9 Han använder ordet computer games, men många spel existerar mellan flera olika plattformar, och att 
mekanismerna till största del är desamma – och framförallt möjligheterna till moralisk konstruktion – så 
kommer jag att hålla mig till benämningen TV-spel. 
10 Sicart, Miguel. The Ethics of Computer Games. 2009. Massachusetts: MIT Press. s. 25. 
11 Översatt från ”computer power”. 
12 Sicart, Miguel. 2009. s. 25.  
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förväntas som spelare att fästa dig vid spelet, att uppleva känslor beroende på vilka resultat 

dina handlingar ger. Vi kommer granska denna emotionella aspekt närmare, men först måste 

vi redovisa hur ett spels regler ligger till grund för dess etiska komponent. Vi måste också gå 

djupare in på hur TV-spel skiljer sig från andra spel.  

I klassiska sällskapsspel (vi kan kalla dem analoga spel), bestående av en interaktion mellan 

en mindre eller större grupp människor, så är reglerna förhandlingsbara. Det är möjligt att 

diskutera, påverka och förändra spelets förutsättningar genom överenskommelse. På så vis 

kan man skräddarsy spelet utefter egna preferenser. Faktum är att analoga spel grundar sig 

på att alla deltagare accepterar reglerna för aktiviteten de är på väg att hänge sig åt, och inte 

sällan gör man justeringar för att bättre passa gruppen.13 

I TV-spel så är detta – oftast – inte en faktor. TV-spel kräver att du följer, underkastar dig, 

dess regler. I TV-spel som grundar sig på tävlan mellan olika aktörer, så går det att förhandla 

om hur du ska spela. Man kan till exempel komma överens om att inte använda ett specifikt 

vapen eller en viss spelkaraktär, men reglerna som ligger till grund för spelet är statiska.14 

En annan beståndsdel av digitala spels regelsystem är det så kallade ”black box syndrome”, 

som innebär att reglerna ofta hålls dolda för spelaren.  Den svarta lådans syfte är inte bara att 

gömma reglernas specifika innehåll, utan ofta till och med att skyla existensen av regler. Hur 

reglerna vidrätthålls, hur dess överhöghet konstant styr spelaren, hålls ur spelarens 

medvetande.15 

Allt detta, dock, har enbart värde genom spelarens erfarenhet. En spelupplevelse definieras 

av interaktionen mellan spel och spelare. Om ett spel är uppbyggt av en uppsättning regler, 

ofta dold för spelaren, så måste dessa regler också ha ett syfte utöver att enbart styra 

spelarens handlingsmöjligheter. Spel har mål och framgångskriterier som formar spelarens 

upplevelse. Spel har en ergodisk natur.16 

Ett ergodiskt objekt består av två delar: det har regler och brukar skapa system med 

vinstkriterier, och reglerna är invävda i objektets materiella uppbyggnad. Ergodik, i 

spelsammanhang, kan beskrivas som systemet som evaluerar din interaktion med spelets 

regler och avgör din framgång som spelare.17 

                                                           
13 Sicart, Miguel. 2009. s. 27. 
14 Sicart, Miguel. 2009. s. 27. 
15 Sicart, Miguel. 2009. s. 27. 
16 Sicart, Miguel. 2009. s. 27. 
17 Sicart, Miguel. 2009. s. 31. 
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Utifrån detta kan vi gå vidare från spel som enbart en uppsättning regler, till spel som en 

upplevelse. När speldesigners konstruerar ett spel, så bygger de egentligen upp en egen värld, 

bestående av representationer av både materiella ting, så som byggnader, träd, vägar, osv, 

men också människor/medvetna varelser. Detta är naturligtvis en illusion, då deras 

beteenden följer etablerade algoritmer, men vår upplevelse av spelet kan formas av vår 

interaktion med dessa karaktärer (man kallar dem NPC:s – Non-playable characters). Många 

spel evaluerar din interaktion med dess NPC:s och skapar konsekvenser utefter detta.18  

Utöver det har spelvärldens materiella design, så som hur byggnader är formade, vad som är 

tillgängligt för spelaren och vad som är avgränsat, också av etisk relevans. I ett spel så som 

GTA San Andreas (Grand Theft Auto) så finns det vissa områden som är avstängda för 

spelaren tills de har utfört ett visst antal uppdrag. Det går dock fortfarande att nå dessa 

genom att utnyttja spelvärldens design, genom att klättra över byggnader för att sno ett 

flygplan och ta sig in i de avgränsade områdena. Konsekvenserna av detta är att du kommer 

bli jagad av spelvärldens polis, med mål att straffa dig för detta regelbrott, men det är fullt 

möjligt att utföra handlingen att besöka dessa områden. Genom detta ser vi en interaktion 

mellan spelets regler – eller vad den definierar som åtråvärda handlingar – och spelvärlden. 

Reglerna skapar spelet, men det är spelvärlden som innehåller dem.19 En spelvärld skiljer sig 

från vår egen fysiska på många vis. Till exempel så har vi inte all information om vad den 

innehåller. Detta är framförallt påtagligt när den simulerade världen är en helt ny skapelse – 

en fantasivärld eller dylikt – men även när världen är baserad på vår egen så har vi bristande 

information. Inte desto mindre så använder vi oss av vår egen värld för att relatera till den 

virtuella. Vi undviker instinktivt vissa handlingar eftersom att de leder till negativa 

konsekvenser i vår värld. Ett exempel är att vi undviker att falla från höga höjder om vi inte 

får indikationer till motsatsen. Detta antyder en koppling mellan vår värld och den 

simulerade världen i våra sinnen.20 

Denna koppling, baserad på interaktion mellan spelaren och spelvärlden, lägger grunden för 

spelets mening. Men meningen uppstår inte från ett vacuum, utan designen måste vara 

konstruerad på ett sådant vis att den innehåller etiska värderingar som spelaren måste 

analysera och acceptera för att uppleva spelet.21 

För att förklara detta så måste vi återvända till reglerna. Regler har ofta värden invävda i 

dem.22 Många skjutspel tillåter till exempel inte att man skjuter de som tillhör sitt eget lag. 

                                                           
18 Sicart, Miguel. 2009. s. 31. 
19 Sicart, Miguel. 2009. s. 33. 
20 Sicart, Miguel. 2009. s. 34. 
21 Sicart, Miguel. 2009. s. 35. 
22 Sicart, Miguel. 2009. s. 36. 
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Andra spel tillåter sådana handlingar, men straffar spelaren genom att informera de övriga 

spelarna om vad du gjort och låter dem ta ställning till huruvida de vill fortsätta spela med 

dig. Ofta finns det då en utröstningsmekanism. Andra spel komplicerar ”game play” när du 

bryter mot deras föredragna tillvägagångssätt. I spelet Skyrim (eget exempel) har du till 

exempel alltid möjlighet att döda de NPC:s som du möter, men om handlingen inte anses 

befogad (så som om NPC:n är oskyldig) och någon ser dig begå brottet, så kommer du att 

efterlysas i spelvärlden och bli jagad. I grund och botten är regler ett nätverk av restriktioner 

som belönar eller bestraffar vissa handlingar/beteenden. En logisk följd av detta är att det är 

möjligt att tolka etiska värden ur detta nätverk.23 

Sicart beskriver speldesigners som ”beteendeingenjörer”,24 i det att de skapar produkter som 

kommer att leda folk till olika handlingar och beteenden. Och i det vill han mena ligger en 

enorm potential för politiska, sociala och kulturella kommentarer.25 Ett spel som 

exemplifierar detta är September 12th¸där man tar kontroll över ett korshårssikte till ett 

antytt krypskyttegevär. Du siktar mot en by i mellanöstern, bebodd av både oskyldiga civila 

och terrorister. Ditt uppdrag är att skjuta terroristerna med ditt gevär, men när du avfyrar 

det så upptäcker du att det faktiskt är ett raketgevär som du använder. När ditt skott träffar 

byn så kommer både civila och terrorister att falla i explosionen. För varje civil du träffar så 

kommer andra att sörja dess död och själva förvandlas till terrorister. Det finns inget sätt att 

ta död på terroristerna utan att också träffa civila, och genom det skapar du allt fler 

terrorister. Efter ett tag kommer du att inse att det inte finns ett vinstscenario. Dina 

handlingar skapar bara allt fler fiender. Det enda sättet att vinna är genom att inte spela.26 De 

politiska kommentarerna i det här spelet är väldigt påtagliga, och spelet i sig är ett extremt 

exempel då dess enda syfte verkar vara att få dess spelare att sluta spela, men huvudpoängen 

är att potentialen till politiska, sociala och kulturella kommentarer är oändliga. 

Spelutvecklarna placerar spelarna i en värld där de själva har konstruerat reglerna, spelarna 

måste utefter detta ta beslut och utföra handlingar. Genom att skapa reglerna så skapar 

spelutvecklarna värden, som spelarna sedan måste ta ställning till. Med andra ord: spelarna 

är ansvariga för valen de gör, spelutvecklarna för hur valen utspelar sig i spelet.27 

Det finns de som till och med säger att spelutvecklare har ett moraliskt ansvar. Att de som 

utvecklare av spelet tar rollen som ”gudar av spelets värld” och att de ”definierar dess 

moralitet”.28 Ansvaret ligger då på spelutvecklaren att fundera över hur de olika sätten att 

                                                           
23 Sicart, Miguel. 2009. s. 37. 
24 Översatt från ”behavioral engineers”. 
25 Sicart, Miguel. 2009. s. 38. 
26 Sicart, Miguel. 2009. s. 43. 
27 Sicart, Miguel. 2009. s. 41–42. 
28 Sicart, Miguel. 2009. s. 45. 
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vinna spelet påverkar dess moraliska ton. Sicart beskriver detta som att spelarna blir ”etiska 

dockor”, utan förmågan att bedöma konsekvenserna av valen de ska göra.29 Utifrån detta går 

det att hålla med om att det finns ett visst etiskt ansvar hos spelutvecklare, då regelverken de 

skapar ämnar leda spelarna till vissa handlingar och beslut.30 

Men då måste vi ställa frågan: är alla spel etiskt relevanta? Betyder existensen av 

konstruerade regler per definition att det måste finnas etiska värden inbäddade i dem? 

Svaret är nej. Reglerna i spel som Tetris (Sicarts exempel) eller Pong (eget exempel) ger inte 

spelaren möjlighet att deducera några etiska värden ur dem.31 Vad som krävs för att ett spel 

ska anses etiskt relevanta är de som tillåter spelaren olika handlingsalternativ. GTA San 

Andreas tillåter spelaren att köra över oskyldiga människor på gatan, att döda och råna folk. 

Men det tillåter också ett spelsätt som inte inkluderar något av detta. Det är fullt möjligt att 

spela GTA San Andreas med enda syfte att leka lite med bilar, motorcyklar och dylikt. 

Faktum är att spelets mekanismer försöker straffa dig om du vänder dig mot de civila. Om du 

dödar så kan stadens polis se det och försöka gripa dig. Brotten har faktiskt straff.32 

Sicart erbjuder en definition av vilka spel som kan utgöra moraliska objekt: 

…I argue that the games that can be considered moral objects are those in which ethical discourses and 

values can be found embedded in the practices suggested by the rules and that take place in the space 

of possibility.33 

För Sicart handlar det moraliska TV-spelet alltså dels, om valmöjligheter, dels om vad 

reglerna leder spelaren mot, och dels vilka etiska värden och diskurser som vi kan avläsa 

utifrån detta. I min argumentation att TWoM kan ses som ett moraliskt objekt så är det 

utefter denna definition jag resonerar.  

Sicart vill dock mena att det inte räcker med att bara granska spelets regler och uppbyggnad 

för att etablera dess etiska relevans, utan du måste även vända dig mot spelaren och hens roll 

i interaktionen. 

 

                                                           
29 Sicart, Miguel. 2009. s. 45. 
30 Sicart, Miguel. 2009. s. 46. 
31 Sicart, Miguel. 2009. s. 48. 
32 Sicart, Miguel. 2009. s. 50. 
33 Sicart, Miguel. 2009. s. 51. 
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Spelaren som moralisk agent 

För att förstå argumenten om hur en spelare tar rollen som en moralisk agent så måste vi 

först definiera begreppet, och sedan resonera kring maktstrukturer.  

En moralisk agent innehar tre egenskaper: den måste kunna representera något, den måste 

ha ett självmedvetande och den måste vara kapabel till att göra omdömen med en viss 

auktoritet. Den representativa faktorn handlar om att du ska kunna göra saker med 

intention. Du måste mena att något ska hända, istället för att bara handla instinktivt. När du 

begår en handling så gör du det med kunskapen om att något kommer att ske, med en 

förståelse för orsak och verkan. Ditt självmedvetande syftar till att kunna skilja ditt jag från 

andra, och på så vis kunna ta ansvar för att det är du som begår en handling och innehar en 

förmåga att kunna utvecklas och förändras. Detta är en grundsten för din kapabilitet att göra 

omdömen i relation till en auktoritet, vilket innebär att du ansvarar inför någon. Denna 

någon kan och bör vara dig själv, men du har även ett krav på dig att kunna försvara dina 

handlingar gentemot andra och det samhälle du lever i. Detta implicerar både en viss 

kompetens och självkontroll.34 

Det finns en gradskillnad i moraliskt agentskap. Vissa människor besitter förmågor som gör 

dem till starkare moraliska agenter än andra, och Tirell, som jag har lånat min definition av 

moraliskt agentskap från, argumenterar för att skönlitterär läsning kan vara ett verktyg för 

att öka denna förmåga.35,36 Jag och Sicart vill argumentera för att detsamma kan gälla för TV-

spel. 

Nu när jag presenterat en definition av en moralisk agent så vill jag återgå till Sicart, som nu 

vänder sig till Foucault och hans teorier om makt. 

Michel Foucault talade om makt som i sig varken positivt eller negativt, utan något som 

enbart existerade. Enligt honom skapas makt i relationen mellan agenter och det samhälle de 

lever i. Makt existerar bara i sin utövning, och är alltså ingen faktor i sig själv. Du brukar 

                                                           
34 Tirell, Lynne. ”Storytelling and Moral Agency”, 1990. The Journal of Aestethics and Art Criticism. Vol 48, No 2. 
s. 117–118. 
35 Tirell, Lynne. 1990. Passim. 
36 Det är enligt många vår moraliska agentur som skiljer oss från de ickemänskliga djuren. Medan inte alla 
människor besitter de förmågorna som kan klassificera dig som en moralisk agent, så är vi de enda med de 
inneboende kvalitéerna som gör det möjligt. För vidare läsning så rekommenderas Carl Cohens och Tom 
Regans bok The Animal Rights Debate (2001), där de två ställer sig på vardera sida av djurrättsdebatten med 
syfte att bemöta varandras argument utifrån rättighetsetiskt perspektiv. Kort sammanfattat så argumenterar 
Cohen för att det är från vår kapacitet som moraliska agenter som våra okränkbara rättigheter kommer ifrån, 
medan Regan vill säga att det är egenskapen av medvetande som borde garantera dem. Många djur borde då, 
enligt Regan, inneha rättigheter. 
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makt gentemot andra agenter, och i denna handling så skapar du något. Makt, i sin förmåga 

att etablera relationer mellan människor, skapar då något som inte existerade innan. Med 

andra ord, makt är ett kunskapsskapande ting. Detta sker genom att avgränsa, styra och 

relatera de olika handlingarna och möjligheterna för de inblandade agenterna.37 

Makt måste även accepteras. För att en maktrelation ska uppstå så, så måste vissa mått av 

frihet existera på båda sidorna. Maktens roll består nämligen inte enbart av att begränsa, 

utan även av att producera, skapa glädje och, forma kunskap och diskurs. Dessa faktorer är 

vad som får maktrelationer att bestå. När man accepterar en viss maktstruktur blir man ett 

subjekt inom denna struktur, och du som subjekt relateras till den kunskap du producerar 

inom din maktstruktur.38 

Utifrån denna definition är det inte svårt att se hur maktstrukturer kan skapas i TV-spel, som 

i sig är ett nätverk av regler och diverse begränsningar. Sicart vill till och med hävda att TV-

spel är maktstrukturer. För honom är maktens skapande av subjekt synonymt med TV-

spelens skapare av spelare. Och då individen, dess identitet och egenskaper, formas relation 

till olika maktstrukturer, så formas även vår identitet genom TV-spel.39 

Sicart förmedlar genom detta att det finns en interrelation mellan TV-spel och dess spelare. 

Maktstrukturer påverkar inte enbart oss själva, utan vi påverkar även dem. Vi är en del av 

dem, vill till och med förmedlar dem.40 En maktstruktur måste accepteras av dess subjekt för 

att bestå, vilket vi sporras till att göra när vi börjar spela ett spel. I denna process så 

accepterar vi också de underliggande, etiska värderingarna som finns i dess regler – eller 

åtminstone modifierar våra egna till den grad att vi kan njuta av spelet.41 I min tolkning av 

Sicart så är det i denna handling – accepterande eller förkastande av en etisk värdegrund – 

som vi utövar vårt moraliska agentskap, blir moraliska agenter. Inom spelet kan du finna 

olika vägar som representerar olika värdegrunder, men spelandet i sig kräver eller 

uppmuntrar moraliskt agentskap. För att sammanfatta: om vi följer argumentet att TV-spel 

är en maktstruktur (vilket det är enligt Foucaults definition) så måste spelaren vara dess 

subjekt. Ett TV-spel skapar något nytt när du spelar det: du blir en spelare vilket du inte var 

innan. Men efter att du blivit en spelare av ett spel så kan du inte gå tillbaka till ditt tidigare 

stadie som icke-spelare.42 Och då ett subjekt i en maktstruktur både tar emot och producerar 

kunskap, så finner vi att både spelutvecklare och spelare har ett ansvar. Om vi då tittar på 

                                                           
37 Sicart, Miguel. 2009. s. 67. 
38 Sicart, Miguel. 2009. s. 67. 
39 Sicart, Miguel. 2009. s. 68. 
40 Sicart, Miguel. 2009. s. 68. 
41 Sicart, Miguel. 2009. s. 70. 
42 Sicart, Miguel. 2009. s. 72. 
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definitionen av en moralisk agent, som kräver att du dels måste kunna representera något, 

alltså utföra handlingar med intention, dels ha ett självmedvetande, en förmåga att skilja dig 

från andra och veta att de existerar, och dels kunna göra omdömen i relation till en 

auktoritet, så finner vi att du i egenskap av subjekt i en maktstruktur blir en moralisk agent. 

Sicarts argument sträcker sig både bredare och djupare än så här, men förhoppningsvis har 

jag nu gett er tillräckligt för att ni ska kunna köpa premissen att TV-spel kan definieras som 

ett moraliskt objekt, och spelarna som moraliska subjekt. 

Normativ etik 

De normativa, etiska modellerna kan beskrivas som samlingar av principer och regler som 

vägleder dig till ett moraliskt beslut. Syftet är att undvika godtycklighet i dina moraliska 

resonemang och att hjälpa dig motivera varför du valde att handla på ett visst sätt.43 Främst 

två huvudkategorier av normativ etik kommer att tillämpas i min analys, nämligen 

konsekvensetisk teori och deontologisk. Dessa kan i sin tur delas upp i ett flertal 

subkategorier, med egna utgångspunkter och premisser. 

Konsekvensetisk teori 

Som namnet antyder kräver det konsekvensetiska perspektivet att vi värderar våra 

handlingar utefter dess konsekvenser. Men då denna simpla premiss inte tar ställning till 

vem, vad eller hur så krävs det ytterligare modifiering innan vi kan få en tillfredställande 

moralisk modell utav den.44  

Utilitarism 

Latinets ord för ”nytta” stavas utilitas, och det är denna princip som gett sitt namn till 

utilitarismen.45  

Nyttoprincipen, så som den formulerades av Jeremy Bentham, kräver att vi ska sträva efter 

att maximera mängden lycka i världen.46 En utilitarist delar upp handlingar mellan de som 

ökar lycka (de moraliskt korrekta) och de som minskar lycka (de inkorrekta), och den 

ursprungliga definitionen av lycka var densamma som lust, alltså ögonblick av välmående, 

positiva upplevelser och välbefinnande. Enligt utilitarismens ursprung så är lust det enda 

                                                           
43 Collste, Göran. Inledning till etiken. 2010. Lund: Studentlitteratur AB. s. 41. 
44 Collste, Göran. 2010. s. 41.  
45 Rachel, James. Rachel, Stuart. Rätt och fel – introduktion till moralfilosofi. 2010. Lund: Studentlitteratur AB. s. 
117.  
46 Rachel, James. Rachel, Stuart. 2010. s. 117. 
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egenvärdet. Allt annat, så som hälsa, mat, till och med kärlek, är instrumentala – deras 

värde definieras utefter hur väl de kan framkalla lust (eller lycka).47 

Alternativa utgångspunkter inom utilitarismens ramverk inkluderar preferensutilitarismen, 

som byter ut lycka (som många anser är ett endimensionellt, moraliskt värde) mot 

preferenser, och definierar vår moral utefter hur väl vi uppfyller människors önskningar.48  

Vad som är viktigt att poängtera är att ingen människas eller – enligt vissa nutida 

utilitaristers49 – varelsers lycka väger tyngre än någon annans. Din strävan efter lycka har 

inte mer värde än någon annans, och för att din handling ska vara moraliskt korrekt så måste 

du ta hänsyn till detta. Svaret på frågan för vem? är: så många som möjligt. Det är en teori 

av nästan kvantitativ natur, där målet är att maximera summan av ett värde. Och det är i 

detta som vi ka formulera vår största kritik mot utilitarismen.  

Ordet summa antyder kvantifierbarhet, man behandlar alltså känslorna som så att det går att 

tillskriva dem ett numeriskt värde, som i sin tur jämförs och jämställs med varandra. 

Implikationerna av detta är att det inte finns någon grundläggande princip som garanterar 

okränkbara rättigheter. Om summan av lycka eller preferenser i världen kan maximeras 

genom en minoritets lidande så är det enligt en utilitarist moraliskt korrekt att så göra. 

Handlingar så som mord, stöld och till och med slaveri, är inte ont i sig själv enligt 

utilitarismen, utan definieras utefter hur många de påverkar och på vilket sätt de påverkas, 

med summan av kollektivet i fokus.50 Det leder oss till nästa konsekvensetiska inriktning, 

som helt förkastar detta synsätt i förmån för en mer individualistisk, moralisk måttstock. 

Etisk egoism 

Om utilitarismen svar på för vem? är så många som möjligt, så är den etiska egoismens svar 

mig själv. Detta grundar sig i en psykologisk uppfattning om människan som i grund och 

botten egocentrisk. Vi strävar efter att uppnå eget välbefinnande, att tillfredsställa våra egna 

behov, och för att bygga en moralisk inriktning som följer denna egocentriska karaktär så 

måste vår handlingsprincip placera individen själv i centrum.51 

Även denna inriktning följer den konsekvensetiska principen, men ditt moraliska ansvar 

förflyttas från kollektivet eller majoriteten till individen – dig själv. Den grundläggande 

                                                           
47 Collste, Göran. 2010. s. 46–47. 
48 Collste, Göran. 2010. s. 49. 
49 Läs Peter Singers Djurens frigörelse, 2009, 4:e upplagan, för mer information om detta perspektiv.  
50 Collste, Göran. 2010. s. 54. 
51 Collste, Göran. 2010. s. 43. 
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premissen om att vi har förpliktelser gentemot andra människor – som så mycket av 

moralfilosofin tar för givet – ifrågasätts, till och med förnekas, inom den etiska egoismen.52 

Det finns de som vill säga att vi alla alltid agerar utefter våra egna intressen, utefter självisk 

grund. Detta är inte en moralisk teori, utan en psykologisk sådan. Den psykologiska 

egoismen motsätter sig koncept så som altruism och förklarar det med att även de handlingar 

där vi offrar något för andra människor, kan förklaras med att vi vill så göra. Vår uppoffring 

går inte emot våra önskningar, alltså kan det inte ses som en osjälvisk handling. Det finns 

många protester gentemot detta synsätt – främst i det att vi ofta agerar utefter vad vi känner 

att vi bör göra, inte vad vi vill göra – men syftet till att jag redovisar det här är för att 

differentiera den psykologiska egoismen från den etiska egoismen. Medan den psykologiska 

egoismen vill förklara alla handlingar där vi hjälper och offrar oss för andra människor, med 

att vi vill uppleva de själviska, positiva känslorna som kommer utav sådana handlingar, så vill 

den etiska egoismen styra oss till själviska handlingar eftersom den inte accepterar att vi har 

förpliktelser mot andra människor. Den psykologiska egoismen beskriver vad den tror är, 

medan den etiska egoismen beskriver vad den känner borde vara.53 I min analys av TWoM 

kommer jag inte att stämpla handlingar som egoistiska bara för att karaktärerna upplever 

positiva känslor gentemot dem, utan jag kommer att hålla mig till att analysera från vilken 

grund karaktärerna bedömer olika handlingar. 

Om vi återvänder till den etiska egoismens grundstomme, så finner vi att den handlar dels 

om ett förkastande av våra principiella förpliktelser gentemot andra, samt ett ifrågasättande 

av vad en praktisk altruism kan innebära. I och med att vi inte kan veta vilka behov eller 

önskningar andra människor har, så vill många hävda att våra försök till att hjälpa andra kan 

ha kontraproduktiv verkan. Detta är ett argument som vissa förespråkare för den etiska 

egoismen håller vid hjärtat. Det grundar sig i att det bara är vi själva som är kapabla till att 

verkligen veta vad vi behöver, och är därför de enda som kan hjälpa oss. Att grunda en 

moralisk princip som går ut på att sätta andras behov före våra egna, behöver alltså inte – 

enligt dem – vara synonymt med att hjälpa andra, utan det finns en risk för att vi går i vägen, 

inkräktar eller förstör. Därför är det säkrast att sätta sig själv först.54 

En annan ingång i etisk egoism är att förena den med vår vardagsmoral. Den gyllene regeln, 

som leder oss till att behandla andra så som vi själva vill bli behandlade, kan tolkas som en 

princip om självvinning. Om du vill bli behandlad väl, så bör du behandla andra väl. Detta är, 

enligt vissa, förenligt med etisk egoism, då du fortfarande placerar dig själv först. Alla de 

                                                           
52 Rachel, James. Rachel, Stuart. 2010. s. 80.  
53 Rachel, James. Rachel, Stuart. 2010. s. 81.  
54 Rachel, James. Rachel, Stuart. 2010. s. 87. 
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moraliska regler som vi i vår vardag strävar efter att följa, så som att inte skada andra, ljuga 

eller stjäla, kan härledas till vår egen önskan om att inte själva bli utsatta för liknande dåd. 

Jag finner att den etiska egoismen i sin argumentation tar inspiration från den psykologiska 

egoismen och försvarar inriktningen genom att koppla den till den gyllene regeln och att det 

är kompatibelt att sätta sig själv i centrum och att hjälpa andra. Vad detta försvar dock 

misslyckas med är att förklara varför en särskild handling är rätt eller fel.55  

Den etiska egoismen grundar sig i ett fullständigt förkastande av moraliska förpliktelser 

gentemot någon annan. Det finns dock en likartad etisk teori som tar inspiration av denna 

förkastelse av förpliktelser mot andra än dig själv. 

Etisk partikularism 

Den etiska partikularismen besvarar frågan om för vem? med svaret stammen eller gruppen. 

Den härstammar från en stammentalitet som definierar de moraliskt rätta konsekvenserna 

utifrån hur de påverkar den grupp som du identifierar med.56  

Inom den etiska partikularismen förenklar man sin identitetstillhörighet till att bara 

inkludera en viss grupp, ofta som en motreaktion gentemot en annan grupp. Exempel som 

går att lyfta fram inkluderar hutuerna mot tutsierna i Rwanda, protestanterna mot 

katolikerna i Nordirland eller serber mot kroater i forna Jugoslavien.57 Dessa exempel 

kopplar etisk partikularism till etnicitet, folkgrupp eller kultur, men kan också inkludera 

familj, samhälle, land, vänner, etc.58 

Huvudprincipen är dock densamma som i etisk egoism. Även inom den etiska 

partikularismen så förkastar du principen att du har moraliska förpliktelser gentemot andra, 

men istället för att bara inkludera dig själv inom den sfären av moraliskt ansvar, så 

inberäknar du även din valda grupp. De eftersträvansvärda konsekvenserna är de som 

gynnar dig och din grupp.59,60 

                                                           
55 Rachel, James. Rachel, Stuart. 2010. s. 92. 
56 Collste, Göran. 2010. s. 45. 
57 Collste, Göran. 2010. s. 45. 
58 Gewirth, Allan. ”Ethical Universalism and Particularism”, The Journal of Philosophy, 1988. Vol 85, no 6. s. 283.  
59 Collste, Göran. 2010. s. 45. 
60 I Allan Gewirths artikel om etisk universalism och partikularism så förespråkar han att de två synsätten är 
förenbara och att etisk partikularism inte nödvändigtvis måste kategoriseras som en del av den etiska 
egoismen. För enkelhetens skull kommer jag dock, i denna studie, att hålla mig till Collstes tolkning av den 
etiska partikularismen. 
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I min analys av TWoM så kommer jag att använda mig av begreppet ”etisk partikularism” för 

att inkludera ett moraliskt perspektiv som enbart tar hänsyn till den grupp som de spelbara 

karaktärerna formar. 

Deontologisk teori 

Utöver de konsekvensetiska teorierna som jag har redovisat ovan så kommer även ett 

deontologiskt perspektiv att brukas. Den deontologiska etiken säger att konsekvenserna är av 

liten vikt när du ska ta moraliska beslut, utan att det finns andra faktorer av vikt. Även inom 

deontologisk teori så varierar synsätten, främst angående vilka dessa faktorer är.61 I denna 

studie kommer jag att använda mig av tre inriktningar av deontologisk teori: pliktetiken, 

kontraktsetiken och rättighetsetiken. 

Pliktetiken 

Pliktetiken, som oftast brukar tillskrivas den tyska filosofen Immanuel Kant (1724–1804), 

definierar moralen utefter din förmåga att handla i enlighet med den goda viljan. Likt hur 

utilitaristerna definierar lusten som det enda egenvärdet, så förespråkar Kant att det är just 

den goda viljan som innehar denna egenskap. Hans argument för detta är att det är enbart 

den goda viljan som kan användas av utan andra ändamål. Detta låter komplicerat och 

abstrakt, och förklaras bäst genom jämförelse. En egenskap så som mod kan användas för 

både goda och onda syften, liksom talang, liksom koncept så som rättvisa. Alla dessa är 

verktyg som kan användas för olika syften. Men den goda viljan kan bara användas för den 

goda viljan själv.62 

För att agera utefter den goda viljan måste vi enligt Kant släppa taget om våra känslor och 

preferenser och låta förnuftet styra våra handlingar. I enlighet med detta formulerade han 

det kategoriska imperativet, en maxim med syfte att vägleda oss till våra moraliska plikter. 

Det kategoriska imperativet säger att den princip som ligger till grund för din handling måste 

kunna upphöjas till allmän lag.63 Med detta menas att du rationellt måste kunna anse att alla 

kan agera utefter din handlingsprincip. Ett vanligt exempel är den att ljuga för att lösa en 

konflikt. Skulle du vilja att alla använde lögn för att lösa en besvärlig situation? Om svaret är 

nej – vilket det borde vara, enligt Kant – så har du en plikt att tala sanning.  

Jag vill här föra fram en distinktion som kommer att vara viktig för min analys. Den gyllene 

regeln formuleras som så att det du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för dem. 
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Det finns vissa likheter mellan denna regel och det kategoriska imperativet. Båda handlar om 

att granska dina handlingar utifrån huruvida du vill att andra ska upprepa dem. Men medan 

den gyllene regeln kan användas av etiska egoister för att försvara handlingar av 

självintresse, så kringgår det kategoriska imperativet denna möjlighet. Kants formulering av 

våra moraliska plikter kräver fullständigt avståndstagande från våra egna önskemål och 

preferenser – jag ser det som i mångt och mycket en altruistisk princip. Detta har betydelse i 

min analys i hur jag granskar karaktärernas moraliska motiveringar. Om en karaktär önskar 

hjälpa en annan för möjligheten att sedan själv få hjälp så kommer dess motivering att 

klassificeras som etisk egoism. Om karaktären dock önskar hjälpa en annan, eller vill/inte vill 

utföra en handling, utan övrig motivering än att det är rätt, så kommer det att klassificeras 

som kantiansk pliktetik.  

Kontraktsetik 

Kontraktsetiken går att ses som en deontologisk version av den etiska egoismen. Detta just på 

grund av att du själv är huvudutgångspunkten. Kontraktsetiken bygger på att vi bygger ett 

våra etiska ramverk genom ett fiktivt kontrakt där vi alla i kommer överens om att agera eller 

undvika vissa handlingar eftersom att vi alla gynnar på det i längden. Jag kommer inte att 

råna dig, så rånar du inte mig. Jag kommer inte att ta ditt liv, så visar du samma hänsyn 

tillbaka, osv.64 Huvudprincipen är att du gynnas av det här, möjligtvis i symbios med andra, 

men altruism är inte en faktor.  

I min analys så kommer jag att använda mig av kontraktsetiken för att beskriva de etiska 

värderingar som bygger på en handlingsinriktad ömsesidighet. Om en karaktär finner att 

moraliska rättigheter enbart är befogade för de som själva visar hänsyn till andras 

rättigheter, så går det att ses som att de är kontraktsetiskt lagda. Denna applicering av 

kontraktsetiken behöver inte överensstämma med alla synpunkter på vad kontraktsetiken är, 

men för min undersökning så fyller det ett lägligt syfte. 

Bakgrund 

TWoM beskrivs som ett ”krigsöverlevarspel”,65 som släpptes 2014 för PC och designades av 11 

bit studios.66 Som spelare tar du kontrollen över en liten grupp överlevare som du ska leda 

genom krigets mödor i en fiktiv, belägrad stad vid namn Pogoren, inspirerad av det belägrade 

                                                           
64 Collste, Göran. 2010. s. 59. 
65 Översatt från ”war survival video-game”. Wikipedia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/This_War_of_Mine 
66 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/This_War_of_Mine 
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Sarajevo mellan 1992–1996.67 Spelet har en strategisk komponent där du ska samla och 

använda dig av resurser för att bygga verktyg, vapen, övriga hjälpmedel och laga mat för dina 

överlevare. På dagen är dina överlevare fast i en bosättning medan krypskyttar vaktar 

gatorna, men på natten öppnas möjligheterna upp för att leta materiel, besöka andra 

överlevare och möjligtvis både ingå byteshandel, stjäla från och/eller döda dem.68 Målet med 

spelet är att nå krigets slut med så många överlevare som möjligt. Krigsslutet sker efter ett 

slumpat antal dagscyklar och spelaren har ingen kontroll över när fredsförklaringen 

förkunnas.69 

Skaparna av spelet beskriver syftet med spelet som så att, utöver att underhålla spelarna, så 

vill de få folk att tänka till och bli medvetna om vad krig kan innebära. Vid designen av spelet 

så arbetade de efter taglinen ”In war, not everyone is a soldier”, vilket formade beslutet att 

låta spelaren ta kontroll över en grupp civila överlevare, istället för tränade soldater som de 

flesta krigsspel vanligtvis gör.70 

Som tidigare nämnts så inspirerades de av belägringen av Sarajevo, som utspelade sig mellan 

1992–1996. Belägringen är ansedd som en av de värsta i modern historia, och tusentals civila 

förlorade sina liv under mellan april 1992 och februari 1996. Kriget var ett resultat av 

uppbrytandet av Jugoslavien 1990–1991, och det följande utropandet av självständig stat från 

Bosnien-Hercegovina.71 

Resultatredovisning 

Karaktärernas etik 

Det finns tolv spelbara karaktärer i TWoM:s grunduppsättning.72 Var och en har en egen 

historia, egna förmågor och egna reaktioner på spelets händelser. Som spelare får du 

möjlighet att använda dig utav tre till sex av dem under en genomgång av spelet. I regel 

börjar du med några få – tre eller fyra – medan ytterligare ett par kan knacka på din 

bosättnings dörr under spelets gång. Du har möjlighet att då antingen avfärda dem eller låta 

                                                           
67 Youtube: This War of Mine Launch Trailer – The Survivor – 11 Bit Studios 
https://www.youtube.com/watch?v=gotK5DLdVvI 
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69 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/This_War_of_Mine 
70 PC Gamer: http://www.pcgamer.com/survive-the-horrors-of-war-as-a-civilian-in-this-war-of-mine/ 
71 Riordan, KJ. ”Shelling, sniping and starvation: the law of armed conflict and the lessons of the siege of 
Sarajevo”. Victoria University of Wellington Law Review. 2010. Vol. 42, no 2. s. 150–151.  
72 Det finns en möjlighet att skapa egna karaktärer som du kan importera till en specialanpassad spelomgång. 
Då får du möjlighet att välja namn och historia till din karaktär. Utöver det så finns det en version av spelet vid 
namn This War of Mine: The Little Ones som även inkluderar barn. Dessa barn är inte spelbara, men du kan 
träna dem till att utföra enkla sysslor i bosättningen.  
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dem sälla sig till din grupp, vilket gör karaktären spelbar. Jag kommer att gå igenom 

karaktärerna i alfabetisk ordning.  

Anton 

Anton är en medelålders, före detta professor av matematik. Han är den äldsta av de tolv 

karaktärerna, och hans matematiska förmåga tillåter honom att bygga fällor kvickare än de 

övriga. Hans ålder och långsamma tempo gör honom olämplig att använda för att samla 

resurser eller ens som vakt till bosättningen, utan det är i regel i sin förmåga att bygga fällor i 

bosättningen som han visar sitt värde.73   

I hans bakgrund beskrivs det att han under krigets utbrott befann sig med sina elever, vilka 

han försökte gömma i sin källare. Dock antyds det att han i slutändan var den enda som 

överlevde. Han beskriver sina före detta elever på ett tillgivet sätt, och innan de dog lovade 

han dem att göra allt för att överleva.74 Detta reflekteras i hans moralitet. Medan många av de 

andra karaktärerna far illa av att stjäla från, skada eller mörda andra NPC:s, så verkar Anton 

oberörd inför dessa alternativ. Hans humör kan dock påverkas positivt utav välgörande 

handlingar, så som att hjälpa sina grannar.75 Detta placerar honom i en intressant kategori. 

Medan han inte tar illa av själviska eller till och med ondskefulla handlingar så som stöld 

eller mord, så blir han trots det glad när han ser folk hjälpa varandra. Detta antyds bero på 

hans orubbliga strävan efter överlevnad. Anton ser inte längre sitt liv som sitt eget, utan 

känner sig vara i skuld till de elever som offrade sig och dog för honom. Detta gör honom 

förmögen att skjuta undan några moraliska principer som tidigare väglett honom.  

Utifrån dessa faktorer kan vi nog säga att Anton föredrar de pacifistiska eller altruistiska 

handlingsalternativen, genom det att han upplever positiva känslor när de genomförs, men 

känner ingen direkt motvillighet till dess motsatser. Hans historia är viktig för att förstå hans 

disposition. Hans studenters uppoffring för hans fortsatta överlevnad leder honom till att 

uppleva att hans liv inte längre tillhör honom. Han lever i skuld till sina elever och det enda 

sättet att betala tillbaka är genom att överleva. Min tolkning av detta är att han har avsagt sig 

ansvaret för sina handlingar. Om hans liv inte längre är hans så är han inte längre ansvarig 

för sina handlingars konsekvenser, så länge de följer ett mål: hans egen överlevnad. Jag 

finner att en viss etisk partikularism går att utröna ur detta. Hans motiv är i grund och botten 

själviska, de riktar sig mot hans egen överlevnad, men de grundar sig på en förpliktelse 

gentemot andra. Det är hans ansvarskänsla gentemot en utvald grupp som leder hans 

handlingar och formar hans moral. Hans humör påverkas också negativt när medlemmar av 
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hans nya grupp dör eller överger bosättningen.76 Detta antyder en generell gränsdragning, 

där gruppen han tillhör kommer först.  

Arica 

Arica beskrivs som en ung kvinna med en problematisk bakgrund. Hon kommer från 

förorten (”the hood”), med en alkoholiserad far som enda målsman efter att hennes mor tagit 

livet av sig. Redan innan kriget försörjde hon sig på inbrott och rån, och har därför en viss 

immunitet till negativa känsloeffekter relaterade till stöld. Hon kan dock må dåligt av att 

stjäla från oskyldiga civila eller de äldre. Hon är mer än villig att döda andra soldater eller 

banditer,77 så till den grad att hon till och med upplever positiva känslor av det. Hon tillhör 

också de överlevare som mår bra av att hjälpa sina grannar.78 

Hennes förhållande till sin far har också vikt i sin förståelse för karaktären. Även om han 

beskrivs som en känslokall alkoholist, så bar han henne till säkerhet vid krigets utbrott och 

på så vis räddade hennes liv. Denna handling kostade honom också sitt liv, och med sina sista 

ord uppmanade han Arica att vara tuff och göra allt hon kan för att överleva, med löftet om 

att allt ont har ett slut.79 

Även Arica har alltså någon annan att tacka för sitt liv, men det sagt så skiljer hon sig från 

Anton i en väsentlig faktor: hennes moral beskrivs inte som förändrad efter sin fars 

uppoffring, så som Antons gjorde efter sina elevers. Det antyds inga skuldkänslor gentemot 

hennes far, vilket kan bero på att hans historia som en alkoholiserad barnmisshandlare.80 

Hennes attityd gentemot rån och mord, som till och med kan skapa positiva humörseffekter 

om de utförs mot rätt människor, vill jag jämföra med ett kontraktsetiskt perspektiv. Hon 

verkar tycka att vissa förtjänar att få sina liv tagna eller sina ägodelar stulna. Det finns alltså 

de som ligger utanför den moraliska sfären av ansvar och rättigheter. Vilka då? Jo, de som 

själva inte följer en uppsättning moraliska regler. De som rånar eller mördar, alltså andra 

soldater eller banditer, har enligt Arica inte heller några egna rättigheter. De har brutit det 

etiska kontraktet, som grundar sig på ömsesidighet. 

Med Aricas historia i åtanke så är detta en intressant disposition. Hade hon varit likgiltig 

inför mord och stöld så hade det varit lätt att kategorisera henne som etisk 

egoist/partikularist, men då hon faktiskt känner glädje när vissa blir ”straffade”, antyds det 

att det går djupare än att bara ta hand om sig själv. Det finns de som inte bara saknar 

rättigheter, utan även förtjänar straff. Detta betyder att moraliska rättigheter inte är statiska, 
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utan det är något du gör dig förtjänt av, nämligen genom att följa den osagda 

överenskommelsen att inte mörda eller stjäla. Det är alltså inte handlingen i sig som är fel – 

då Arica själv är villig att både råna och mörda – utan vilka du utför handlingen mot. I min 

analys kommer jag att använda mig av kontraktsetik för att förklara detta synsätt. 

Boris 

Boris beskrivs som stark och vänlig, och arbetade som lagerarbetare före kriget. Hans fru och 

barn dog båda innan spelets början, hustrun nedskjuten av krypskyttar och sonen dog av 

sjukdom. Detta har dock inte (på ytan) påverkat hans moraliska kompass, som är altruistisk 

till naturen.81 

När Boris själv tvingas begå våldsamma handlingar så som stöld eller mord, så påverkas hans 

humör gravt negativt av detta. Dessa handlingar leder till att han antingen blir deprimerad, 

eller helt bryter samman. Även när andra överlevare begår brott så tar han illa vid sig, och 

blir någon i gruppen sjuk eller skadad så visar han stor oro.82 

Boris visar exempel på en mer universalistisk moralisk kompass, som täcker fler än bara 

gruppen han tillhör. Däremot så visar han glädje över att döda krypskyttar på ett särskilt 

område i spelet.83 Detta kan bara hända om du väljer Boris att samla resurser på natten och 

går till Construction Site, en av de platser du kan besöka på dina nattliga turer. I ett av spelets 

scenarion kommer du att finna två krypskyttar i akten att skjuta civila (bortom spelarens 

syn).84 Om då Boris använder sin överlägsna styrka och tar krypskyttarnas liv, så kommer 

hans allmänna moral att höjas. Detta betyder att han, trots sin altruistiska attityd, inte följer 

några absoluta moralregler. Mord är försvarbart i vissa situationer, enligt Boris. Han kan 

alltså inte sägas följa några pliktetiska regler. Inte heller skulle jag tro att hans etiska 

principer handlar om ömsesidighet, då han inte visar någon glädje över att stjäla från de som 

brutit mot det etiska ”kontraktet”. Utifrån ovanstående kontext så tror jag att Boris moraliska 

kompass stämmer bäst med en utilitaristisk princip. Krypskyttarna, genom sin handling att 

döda civila, hindrar folk från att få sina viljor uppfyllda. Dessa viljor kan i detta fall uttryckas 

som en ”vilja att leva”, vilket krypskyttarna systematiskt hindrar. Att då ta deras liv, för att på 

så vis öka summan av tillgodosedda viljor, skulle kunna ses som försvarbart enligt 

utilitaristisk princip.  

Och ja, jag är medveten om hur mekanisk och känslokall denna analys ter sig. Om Boris hade 

varit en riktig människa så tvivlar jag på att han skulle känna igen sig i de faktorer jag hittills 

har listat. Men jag vill försvara den lite kvickt. Låt oss föreställa oss att Boris faktiskt var en 
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riktig människa, som under ett rådande krig stötte på två krypskyttar i färd med att 

skoningslöst avfyra skott efter skott mot civila. Och i vrede över deras handlingar tar han 

deras liv. Självklart skulle hans motiv till handling vara emotionella. Självklart var det vreden 

över deras hänsynslösa handlingar, och empatin till deras offer, som styrde honom. Vad jag 

däremot vill mena, är att principen som hans vrede och empati följer, går att placera in en 

kontext som åtminstone är jämförbar med utilitarism. Det är hans empatiska förmåga som 

tillåter honom att ta hänsyn till offrens förluster, och genom det, offrens viljor (preferenser). 

Och i sin beslutsamhet att hindra denna hänsynslöshet så gör han en värdering att de många 

offrens viljor väger tyngre än krypskyttarnas. Detta kan tolkas som en kvantitativ 

värderingsprincip, vilket ju stämmer överens med utilitarism. Vad vi måste tänka oss, för att 

få svar på denna fråga, är hur Boris skulle agerat om han, under ett infall av allvetande, hade 

vetat att krypskyttarna just hade avfyrat sin sista kula och aldrig skulle döda någon igen. Om 

han trots det skulle välja att döda krypskyttarna så skulle han då snarare följa en 

hämndprincip. Om han skulle välja att lämna krypskyttarna till sitt nya, pacifistiska liv, så är 

det möjligt att placera in hans motiv som utilitaristiska.  

Men jag kommer att överge denna analys i förmån för en som jag tror har större 

träffsäkerhet. Boris hustru blev dödad av en krypskytt. Jag tror att det är fullt möjligt att 

detta är menat som ett exempel på när en, i övrigt väldigt moralisk människa, överger sina 

principer i ett utbrott av hämndlysten frustration. Detta styrks av det faktum att det finns fler 

exempel i spelet där andra överlevare begår fruktansvärda handlingar mot försvarslösa 

NPC:s, utan att Boris upplever positiva känslor av att döda dem. Det styrks också av att Boris, 

i ett av sina slutalternativ, spenderar åren efter kriget med att försöka hitta krypskytten som 

dödade hans fru, för att slutligen tragiskt dö från skadorna i han fick i ett bråk med en man 

han anklagat för brottet.85 

Bruno 

Bruno var en framgångsrik kock före kriget, så till den grad att han till och med hade ett eget 

matlagningsprogram. Vid krigets utbrott uppmuntrade han en vän att vänta ut stormen 

istället för att fly, i tron att det bara var ett tillfälligt tumult och inte starten på en belägring. 

När det sedan visade sig att han hade fel så var han oförmögen att nå sin vän, och han är fylld 

av skuldkänslor över att han rådde henne att stanna kvar.86 

Förutom dessa känslor så ger han tecken på att vara en ytterst självisk karaktär. Han 

upplever inga negativa känslor när andra begår brott så som mord eller stöld, bryr sig inte om 

                                                           
85 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Boris 
86 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Bruno 



30 
 

att hjälpa andra och verkar främst lättad över att själv vara vid liv när någon av de andra 

överlevarna dör under en utflykt.87  

Förutom vissa skuldkänslor riktade mot sin namnlösa vän, så upplever Bruno inget moraliskt 

ansvar mot någon annan än sig själv. Det finns inte heller något i hans historia som antyder 

att kriget har förändrat hans moraliska kompass, utan överlag framställs han som en självisk 

människa, villig att offra allt och alla för egen överlevnad. Till exempel så är det troligt att 

han kommer stjäla från de andra överlevarna om han väljer att lämna gruppen.88 

Det är möjligt att han räddas lite genom ansvarskänslorna han upplever gentemot sin vän, 

men som bäst kan han beskrivas som en extremt begränsad, etisk partikularist. Och denna 

definition är enbart möjlig om det går att räkna två personer som en grupp, då han inte ens 

verkar känna något direkt ansvar gentemot den nya överlevargruppen som han sällar sig till. 

Så det är tveksamt om det ens går att kalla honom etisk partikularist, utan han står nog 

generellt sett närmare en etisk egoist.  

Cveta 

Cveta, en före detta rektor till en lågstadieskola och i ungefär samma åldersgrupp som Anton, 

har en omtänksam och vårdande personlighet. Hon är illa lämpad att använda för våld eller 

resurssamlande, men kan ta hand om saker i bosättningen och se över barn, om man spelar 

This War of Mine: The Little Ones, som inkluderar möjligheten att ha barn i gruppen.89 Hon 

mår bra av att hjälpa andra, och beskrivs som en av de karaktärerna med högst sympati.90 

Hennes främsta förmåga är att muntra upp andra när de känner sig deprimerade och ta hand 

om eventuella barn. Hon är också immun mot olika beroenden och har lättare för att hålla sig 

nöjd än många av de andra karaktärerna.91 Hon intar alltså en omvårdnadsroll i gruppen, 

med en generellt altruistisk inställning. Hon är djupt känslig för handlingar gentemot andra, 

inte bara i det att hon mår bra av att hjälpa, utan också i det att hon mår extremt dåligt när 

man begår brott så som mord eller stöld, och tvingas hon själv till att mörda en oskyldig NPC 

så kan det ofta sluta med självmord.92 

Dessa beståndsdelar, alltså förmåga att hålla sig nöjd med sin situation så länge andra 

karaktärer inte lider, placerar henne i en typiskt altruistisk disposition. Hon kan klassas som 

raka motsatsen till en etisk egoist och partikularist i det att hon känner starka känslor, till och 

med ansvar, för de utanför hennes grupp. Detta, i kombination med hennes jämförelsevis 
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stora förmåga att hålla sig nöjd och muntra upp andra, gör att jag klassificerar henne som en 

etisk altruist – det moraliskt rätta ligger alltså i att hjälpa andra än dig själv. 

Emilia 

Emilia kommer från en välbärgad familj som förlorade allt vid krigets start. Likt sin far 

arbetade hon som advokat innan hon tvingades till flykt. Hennes mor, far och syster blev 

mördade av en namnlös, militär styrka, och Emilia själv misstänker att det var för att komma 

åt deras värdesaker.93 

Detta har lämnat henne emotionellt avdomnad. Hon upplever så gott som inga negativa 

känslor av att mörda eller stjäla, varken från banditer eller oskyldiga, varken när hon själv 

gör det, och framförallt inte å andras vägnar. Hon är också dålig på att muntra upp andra, 

antagligen på grund av sin känslokalla natur.94 

Emilia motsätter sig verbalt att hjälpa andra utanför gruppen, och beskrivs som att bara bry 

sig om händelser som påverkar henne på en direkt nivå. Altruistiska handlingar kan leda till 

en positiv effekt på hennes humör, men den är kortvarig och försvinner inom en dag.95 

Emilia kan nog ganska lätt kategoriseras som en etisk egoist, vilket härstammar från sin 

generella brist på känslor gentemot andra. Det går nog att argumentera för att hon har vissa 

partikularistiska inslag, då hon blir negativt påverkad när andra från gruppen dör.96 Men 

även denna effekt är lägre än de andra karaktärernas, så den verkar inte vara särskilt relevant 

i hennes moraliska disposition. När hon tvingas till att trösta andra karaktärer av spelaren så 

uttrycker hon ofta själviska argument, så som att påminna den deprimerade karaktären att 

hen inte är ensam i sin situation och att det inte hjälper att gnälla, och att hennes egna 

överlevnadschanser hänger på att alla gör sitt.97 Med detta i beaktande klassificerar jag henne 

därför som en etisk egoist. 

Katia 

Katia arbetade som reporter före kriget, och söker nu efter sin familj som försvann vid 

konfliktens utbrott.98 Hon är karaktäriserad som en sympatisk människa, som har en god 

förmåga att muntra upp andra genom att erbjuda sig själv som vän.99  
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Hon har lätt för att bli deprimerad, och då framförallt när hennes handlingar utgör brott så 

som mord eller stöld.100 Som kontrast till detta blir hon glad av att hjälpa andra, men 

upplever även lycka när man dödar de som kan ses som förtjäna det, så som soldater som 

dödar civila.101 

Detta placerar henne bland de som kan känna lycka över andras död, så länge 

omständigheterna är de rätta. Hade hon upplevt positiva eller neutrala känslor av att stjäla 

från till exempel banditer, så hade jag klassat henne som en kontraktsetiker, vars uppfattning 

om moraliska rättigheter vilar på ömsesidighet, men då detta inte verkar vara fallet så skulle 

jag säga att hon snarare ter sig som en utilitarist, detta med samma motivation som jag 

använde för Boris. Soldaterna och krypskyttarna, i sin handling att ta civilas liv, förlorar av 

något skäl sin rätt att leva. Katia tror alltså inte på okränkbara rättigheter. Detta ligger i linje 

med utilitaristisk princip. Och när krypskyttarna tar oskyldiga liv så hindrar de viljor att bli 

uppfyllda, alltså minskar summan av uppfyllda preferenser. De gynnar alltså världen att 

hindra dem från att fortsätta sin aktivitet. Jag tänker referera till min text om Boris för ett 

mer utförligt resonemang kring hur det är möjligt att koppla utilitarism till denna etiska 

ståndpunkt. 

Marin 

Marin beskrivs som en händig person, skicklig på att laga och bygga saker. Vid något tillfälle 

vägrade han att bygga inbrottsverktyg åt ett gäng, vilket ledde till att hans fru blev mördad.102 

Mina källor ger bristfällig information om Marins moraliska disposition. Han blir gladare när 

man hjälper andra, men är ganska ineffektiv när det kommer till att trösta andra karaktärer. 

Hans dialoger när han närmar sig någon med depression kretsar kring hur det inte hjälper att 

gråta och att alla måste hjälpas åt och fortsätta kämpa.103 Den är alltså ganska bristfällig när 

det kommer till empati och förståelse, utan härstammar från hur den deprimerade påverkar 

de övriga. Utöver det så är han också en av de som stjäl material från gruppen om han 

bestämmer sig för att lämna dem.104 Han placeras lågt när det kommer till sympati, vilket 

betyder att han inte reagerar lika starkt på handlingar så som mord eller stöld, och inte heller 

upplever han starka, negativa känslor när andra i gruppen lider.105 Baserat på detta klassar 

jag honom som en etisk egoist med vissa inslag av altruism. Detta är på grund av att han ändå 

kan uppleva positiva känslor av att hjälpa andra, men samtidigt så ger han intrycket att av att 

främst bry sig om sig själv. Detta exemplifieras i hur, även när han försöker hjälpa andra 
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genom att muntra upp dem, så riktar han argumenten mot sig själv, hur han påverkas av den 

andra karaktärens situation.  

Marko 

Före kriget arbetade Marko i brandkåren, i vars tjänst han träffade sin framtida fru. Marko, 

hans fru och barn kom ifrån varandra vid krigets start och han är nu orolig för deras 

situation.106  

Markos historia som brandman har gett honom en ganska självuppoffrande disposition. Han 

stödjer handlingar där du hjälper andra utanför gruppen och påverkas negativt när oskyldiga 

utsätts för brott, både om han själv eller andra utför det.107 Med det sagt så har han lätt att 

komma över dessa negativa handlingsalternativ och andra karaktärer kan ofta muntra upp 

honom utan problem när han är nere.108 

Han är dock hård mot de som dödar oskyldiga, vilket visas i hur han upplever glädje av att 

döda banditer eller andra soldater, och försvarar det med att de var ett hot mot hans grupp 

och deras grannar.109 

För Marko, likt många andra av karaktärerna, kan alltså mord försvaras om offren kan anses 

ha gjort sig förtjänta av det. Man kan således förverka sin rätt till liv, vilket utesluter honom 

ur pliktetikens paradigm. Inte heller är han varken etisk egoist, eller etisk partikularist då 

han gärna vill hjälpa folk utanför hans grupp. Enligt de ramar som jag har satt upp så återstår 

då alltså en utilitaristisk eller en kontraktsetisk disposition. Skillnaden som avgör detta är 

huruvida han stödjer att också stjäla från de som han anser har förverkat sin rätt att leva. Om 

han stödjer stöld så handlar moraliska rättigheter om ömsesidighet, vilket jag använder 

kontraktsetiken för att förklara, medan om han emotsätter sig stöld så handlar den om vad 

människor ger eller tar från världen.  

Baserat på detta kan jag nog definiera honom som kontraktsetiskt lagd, då han inte verkar 

kommentera negativt, eller uppleva starka känslor, av stöld från banditer och soldater.110 

Pavle 

Pavle var en fotbollsspelare före kriget, och antagligen duktig nog för att tjäna ett bra leverne. 

Han var gift med barn, och hans familj lyckades fly från staden när tillfälle gavs.111 
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Pavle är altruistiskt lagd. Han får glädje av att hjälpa andra och extra så när det är han själv 

som väljs att utföra handlingen.112 Samma altruism kan han använda för att försvara mord av 

soldater och banditer, då han genom att så göra skyddar andra oskyldiga. Trots detta så kan 

han må dåligt om han tvingas döda för många under en längre tidsperiod, vilket antyder att 

han känner att han ändå gör något fel genom akten att döda.113 

Pavles altruism gör också att han är duktig på att muntra upp andra, och han kan göra det 

antingen genom att ställa upp som stöd för den deprimerade, eller genom att påminna hen 

om att alla behöver hjälpas åt om de ska överleva.114 

Eftersom att han mår dåligt om han dödar andra, ”onda” karaktärer under en längre tid så 

visar det på att han sätter ett visst moraliskt värde i handlingar i sig, inte bara dess 

konsekvenser. Mord går att försvara, men det bör undvikas, även när det riktas mot spelets 

mest föraktliga karaktärer. Utefter detta så skulle jag se honom som en hybrid av plikt- och 

konsekvensetiker. Med största sannolikhet så anser han mord fel i alla situationer, men är 

villig att lägga undan sina moraliska principer när det är nödvändigt. I hjärtat anammar han 

förmodligen en pliktetisk princip som strikt förbjuder alla moraliskt felaktiga handlingar så 

som mord och stöld, men krigets verklighet tvingar honom till kompromiss. Kanske kan man 

därför beskriva honom som en fallen pliktetiker, som konverterat till en mer utilitaristisk 

princip. Oavsett vad så verkar hans moraliska värld innesluta alla, utom möjligen han själv. 

Han är alltså inte helt universalistisk, utan mer altruistiskt lagd. 

Roman 

Roman brukade tillhöra ett gatugäng och anslöt sig till militären när kriget bröt ut. Han 

beskrivs som hård och tuff, och är den skickligaste slagskämpen av överlevarna.115 

Han har en pragmatisk attityd som tillåter vissa moraliskt tveksamma handlingar. Till 

exempel så känner han inte särskild stor ångest över att varken stjäla från eller döda andra 

civila, och att döda soldater eller banditer känner han inget alls över.116 I kontrast till detta 

kan han dock bli ledsen om han dödar soldaterna vid platsen ”Military Outpost”. Utöver detta 

så kan han motsätta sig att hjälpa grannar och verkar följa en ”oss eller dem”-princip.117 Detta 

styrks ytterligare av att han kan uppleva negativa känslor när andra i gruppen blir sjuka eller 

sårade, vilket går att tolka som att han känner ett ansvar för andra än sig själv.118 
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Detta leder mig till att se honom som en typisk etisk partikularist. Hans motvilja till att 

hjälpa andra utanför hans grupp, hans ansvarskänsla för de inom hans grupp, hans 

jämförelsevis minskade ånger över stöld och mord av oskyldiga, leder mig till att känna att 

hans moraliska ansvarskänslor enbart inkluderar de som tillhör hans grupp. En intressant 

detalj är att han inte känner någon ångest över att döda soldater, förutom de vid ”Military 

Outpost”. Detta kan vara för att han, som före detta soldat, har en koppling till just dessa 

soldater. Kanske var han stationerad där innan han deserterade? Och en del av honom 

kanske därför inkluderar dessa soldater i sin valda ”grupp”? 

Zlata 

Zlata är en av de mest omsorgsfulla karaktärerna i spelet, och hennes huvudroll är att muntra 

upp andra. Före kriget hade hon just accepterats till en musikutbildning, och vid något 

tillfälle efter krigets utbrott blev hennes föräldrar dödade av en bomb och hennes lillebror 

lyckades lämna staden och placeras i säkerhet.119 

Som en av de mest muntra och omsorgsfulla karaktärerna i spelet så har hon också en stark, 

moralisk disposition. Hon påverkas gravt negativt om hon tvingas mörda andra, både 

oskyldiga och soldater.120 Hon mår dåligt när man vägrar hjälpa grannar som ber om hjälp.121 

Dock så kan hon påverkas positivt av att döda krypskyttarna vid ”Construction Site”.122 

Detta betyder att mord kan försvaras även för Zlata, vilket antyder att hon inte är helt 

pliktetiskt lagd. Det sagt så förespråkar hon att hjälpa andra, även när det kan leda till 

negativa konsekvenser för gruppen. Moraliskt ansvar är följer alltså universalistisk princip. 

Jag kategoriserar henne därför som en utilitarist på samma vis som jag gjorde för Katia och 

Bruno. Jag kommer inte att redovisa argumenten för detta igen, då jag tror att argumenten 

för alla tre följer ungefär samma spår.  

Frågor som väcks av karaktärernas etik 

För att generalisera går det att dela upp de olika karaktärernas etiska disposition i tre 

huvudkategorier: en universalistisk, en egoistisk och en partikularistisk etik. Den 

universalistiska, som innebär att karaktären inkluderar alla ”människor” i sitt etiska 

ramverk, stod att finna Bruno, Katia, Cveta, Arica, Marko, Zlata och Pavle. Dock finns det 

vissa undantag till så gott som alla. Till exempel så verkar några av dem reagera positivt till 

att döda vissa, utvalda karaktärer, så som krypskyttar. Andra, så som Pavle, verkar inte 

inkludera sig själv bland de som han känner ansvar för. Detta väcker en fråga om huruvida 

altruism kan kallas universalistisk, då den principiellt inte inkluderar alla. Dessa två faktorer 
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tillsammans tvingar en att undra ifall det ens går att säga att vi kan finna någon universalism 

bland karaktärerna. Om alla är beredda att antingen tänja på reglerna angående mord och 

stöld, eller helt utesluter sig själv ur den moraliska sfären, så finns det ju ingen etisk 

disposition som faktiskt inkluderar alla.  

Dock så väcker detta några intressanta etiska frågor. Först och främst bör man poängtera 

skillnad mellan de två kompromisserna: den ena handlar om att offra sig för andra, den 

andra handlar om att offra andra för andra. Rent intuitivt så vill vi nog klassificera den 

självuppoffrande principen högre än den andra, men den andra bör för den delen inte 

ignoreras. Att döda krypskyttarna eller soldaterna, som varje dag tar civilas liv, går nog att 

jämföra med vissa etiska dilemman som vi kan stöta på i vår vardag. Om vi ser någon 

misshandlas på gatan, vilket moraliskt ansvar har vi då? Följer vi en universalistisk eller 

altruistisk princip så bör vi ju lägga oss i, hindra misshandeln från att ske. Men en viktig 

åtskillnad där är att du har handlingsalternativ som inte kräver offrandet av liv. Ser du en 

misshandel på gatan så kan du (bör du) ringa polisen. Du kan också själv gå emellan och 

hindra förövaren utan att någon tar skada (om du har de rätta förutsättningarna för det) tills 

polisen dyker upp. Men allt detta grundar sig på att det finns en högre auktoritet som kan 

komma till räddning och hindra våldet från att eskalera.  

Den moraliska världen som TWoM har skapat är byggd på avsaknaden av just denna form av 

auktoritet. Våldsmonopolet har gått ur intet och det är upp till varje individ eller grupp att 

klara sig själva, utan stödet av en fredshållande styrka. Då försvinner det pacifistiska 

handlingsalternativet och det enda som återstår är att låta dem fortsätta med sitt agerande 

(döda andra människor) eller själva ta deras liv. Man kan argumentera för att det skulle gå 

att avväpna soldaterna, men då de har militär anknytning så borde det inte vara svårt för dem 

att få tag på fler vapen. Inte heller skulle det vara hållbart att ensam försöka kidnappa dem 

och hålla dem i säkert förvar tills krigets slut, då du som ensam inte skulle kunna frakta dem 

till din bosättning på ett säkert sätt. Kanske finns det mer som jag har missat, men för 

frågans skull så kan vi säga att enbart dessa två val mellan att döda och inte döda återstår (så 

som är fallet i spelet). Är det då rätt att ta krypskyttarnas liv för att rädda åtskilliga fler? 

Vad som slår mig som intressant här är att även om man kommer fram till att det är rätt att 

ta deras liv (vilket det finns goda skäl att tycka), så reagerar karaktärerna mot det med glädje, 

eller åtminstone positiva känslor. Här stöter vi på en av begränsningarna med spelet, då 

karaktärernas moraliska disposition förmedlas med hjälp av känslor, vilket inte måste 

stämma överens med verkligheten. Det går att komma fram till att det är rätt att döda 

krypskyttarna, men utan att för den delen må bra över det.  
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Bland de etiska egoisterna har jag inkluderat Bruno, Emilia och Marin. Dessa karaktäriseras 

av en generell nonchalans av andra karaktärers situationer och rättigheter. De bryr sig inte 

om att hjälpa grannar, är inte villiga att ta risker för andra och bryr sig inte (i någon högre 

utsträckning) när man dödar eller stjäl från andra. De etiska frågorna som dessa väcker 

handlar inte om självuppoffring eller om mord för ett högre syfte, utan snarare om varför vi 

skulle sätta andra före oss själva. I en värld med lagar, regler, socialt belönande normer och 

en fredshållande styrka så som polis, så kan man hjälpa andra utefter en egoistisk princip. Du 

kan gynnas av att hjälpa andra, eftersom du då kan skapa sociala relationer som kan gynna 

dig i ditt liv. Att vara omtyckt i en värld med lagar och regler kan ge dig vissa fördelar och 

belöningar. I en krigsdrabbad värld, som saknar dessa beståndsdelar, så blir det svårare att 

försvara handlingar riktade att hjälpa andra om du har en egoistisk disposition. Detta betyder 

att de etiska egoisterna i TWoM kommer att te sig mycket kallare än de kanske gör i vårt 

samhälle. När barn knackar på din dörr och ber om hjälp att gräva sin mor loss från spillror 

under deras sönderbombade hus, så är det svårt att från en moralisk synpunkt avfärda dem. 

De etiska problemen som uppstår handlar inte om kval inom den etiska principen (så som 

var fallet med den universalistiska), utan snarare legitimiteten av den egoistiska principen 

själv. Går det att försvara att sätta sig själv före andra, så till den grad att andra lider eller dör 

av det? Kan man ens kalla det en etisk princip, eller är det snarare en avsaknad av moral? 

Dessa frågor måste etisk egoism tampas med.  

En annan intressant fråga som kan väckas är huruvida det är skillnad mellan passiv och aktiv 

handling. Är det värre att döda en annan människa för egen vinning än att lämna någon att 

dö av samma skäl? Båda dessa alternativ kommer du att ställas inför som spelare, och de 

egoistiska karaktärerna har sina egna uppfattningar om detta dilemma. Alla egoistiska 

karaktärer motsätter sig att hjälpa grannar när möjligheten ges, men de kan dock bli negativt 

påverkade om de själva tvingas döda civila för egen vinning. Detta antyder att spelet i sig gör 

åtskillnad mellan dessa två alternativ: det är alltså värre att själv ta ett liv än att lämna någon 

att dö. 

Den etiska partikularismen får sitt uttryck genom Anton och Roman. De båda känner 

förpliktelser gentemot gruppen eller grupperna som de tillhör, och gör en tydlig 

gränsdragning just där. De bryr sig inte så mycket om att hjälpa grannar eller riskera sig 

själva för någon som de inte identifierar som en del av ”gruppen”. De följer alltså en ”oss eller 

dem”-princip.  

Om vi jämför med tidigare etiska dilemman så handlar Antons och Romans kval om att offra 

andra för andra och sig själva. På många vis står den etiska partikularismen inför samma 

problem som den etiska egoismen (många vill säga att de tillhör samma kategori), nämligen: 

hur försvarar man en etisk princip som handlar om egen vinning och som utesluter andra? 
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Det till trots så tror jag att det är enklare att relatera till den etiska partikularismen än den 

mer renodlade etiska egoismen, just på grund av att vi alla prioriterar vissa grupper. 

Åtminstone de flesta av oss sätter familj och vänner före främlingar, och i ett val på liv och 

död så kommer vi nog att välja de som står oss närmast. De moraliska gråzonerna som 

presenteras i TWoM behandlar dock situationer som inte nödvändigtvis måste bestå av val 

mellan vi eller dem. Att sträcka ut en hand till sina grannar behöver inte betyda att du väljer 

dem före din grupp, utan det handlar om att du tar en risk för andra. Det finns en möjlighet 

att du kommer oskadad, till och med belönas, av att hjälpa dina grannar. Så den etiska 

egoismen och partikularismen i TWoM sträcker sig så långt att du inte ens kan ta risker för 

andra än dig själv eller din grupp. De saknar alltså helt ansvarskänslor för andra människor.  

Detta tas till sin toppunkt när det gäller att stjäla från och döda andra för sin grupp. I vårt 

samhälle så står man sällan framför ett val att aktivt ta någons liv för din grupps bästa, men 

däremot så har vi förmågan att påverka beslut som berör andra människors liv. När vi talar 

om invandringspolitik, utrikespolitik, hur vi ska disponera vår budget och övriga 

ställningstaganden så värderar vi ofta olika grupper av människor. Inte sällan kan detta leda 

till en ”vi eller dem” dualism. Däremot så behöver inte våra valalternativ vara binära, så som 

de framställs som i TWoM, utan även om vi motsätter oss vissa alternativ, så som helt öppna 

gränser för de som flyr krig, så kan vi fortfarande hjälpa genom att skicka resurser till de 

drabbade. I vårt samhälle har vi alltså möjlighet att placera oss i en skala för hur mycket vi 

vill hjälpa till, och hur mycket vi känner att vi har råd med. I TWoM så finns inte denna 

möjlighet, utan där tar du beslutet att antingen riskera mycket eller inget alls. I likhet med 

den etiska egoismen så kan detta leda till att den etiska partikularismen framställs som mer 

kallhamrad än den ter sig som i vårt samhälle.  

Spelreglernas etik 

Karaktärernas etik är statiska värderingar som du som spelare inte har någon direkt kontroll 

över. Oavsett hur du väljer att spela dina karaktärer så kommer deras moraliska dispositioner 

inte att förändras. Du kan tvinga de mest altruistiska karaktärerna att ta oskyldiga liv och de 

mest egoistiska till att komma till dina grannars räddning. Däremot kommer de att reagera 

på dina instruktioner olika, beroende på sin moraliska disposition. Utöver det kommer de 

också att straffas och belönas olika beroende på vilka handlingar som de utför. Vad det här 

avsnittet ämnar göra är att granska de regler som avgör straff och belöning och jämföra detta 

med de etiska ramverken som vi redan har etablerat. Utifrån detta är förhoppningen att 

kunna dra en skiljelinje mellan vilka moraliska handlingar som belönas och vilka som 

straffas, och utefter detta urskönja vilken etik som spelet självt uppmuntrar.  

TWoM är uppbyggt utefter en mängd spelmekanismer som reglerar straff och belöning, vilket 

i sig kan översättas till diverse framgångskriterier. Det huvudsakliga framgångskriteriet som 
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spelet styr dig mot är karaktärernas överlevnad till krigets slut. För att uppnå detta måste du 

ge dem föda, hålla dem vid liv genom eventuella konflikter och skador, och hålla deras humör 

på en sådan nivå att de inte begår självmord eller lämnar gruppen. Detta kan sammanfattas 

som karaktärernas tillstånd. Bara dessa faktorer grundas i att balansera en mängds vågskålar 

gentemot varandra, men även om du lyckas nå spelets slut med alla karaktärer vid liv så finns 

det ytterligare ett framgångskriterium kvar, nämligen de individuella spelkaraktärernas 

epiloger. Dessa epiloger sammanfattar vad som hände med karaktärerna efter spelets slut, 

och dess scenarion kan variera mellan tragiska eller hoppfulla livsöden. Dessa epiloger avgörs 

genom ett karma-system, som spårar de val du gjort genom spelets gång belönar eller 

bestraffar du utefter detta. För att uppnå de mest åtråvärda sluten räcker det alltså inte med 

att överleva, utan metoderna du använder tas i beaktande.  

I nästkommande stycken kommer vi att granska tillståndssystemet, för att sedan gå vidare till 

hur spelets resurser påverkar dina handlingsalternativ, för att slutligen granska hur dina val 

av handlingsalternativ bedömds med hjälp av spelets karmasystem. 

Karaktärernas tillstånd 

Karaktärernas tillstånd påverkas av fem olika faktorer: humör, hunger, skador, sjukdomar 

och trötthet.123 Humör, hunger, skador och sjukdomar är alla tillstånd som antingen kräver 

eller kan kräva resurser för att förbättra. Är karaktärerna hungriga så är det nödvändigt för 

dig att leta upp mat någonstans på kartan. Är de sjuka eller skadade så behöver du medicin, 

bandage eller liknande och deras humör kan påverkas av en mängd olika faktorer. Till 

exempel så kan humöret förbättras om du har böcker tillgängliga för dem, eller mat, alkohol, 

cigaretter eller kaffe. Dessa behov varierar mellan karaktärerna, men är fortfarande till stor 

grad beroende av vilka resurser du har tillgängliga.124  

Utöver detta så påverkas karaktärernas humör av varandra och de handlingar som du utför. 

Vissa karaktärer, så som Zlata, påverkas gravt av att se de andra lida eller gå hungriga. Detta 

kan leda till att hennes humör försämras, och tvärtom om hon ser dem vara nöjda med sin 

situation.125 

Oavsett vad så kan vi etablera att resurser har stor påverkan på karaktärernas tillstånd, vilket 

i sig tvingar dig som spelare att leda karaktärerna utanför bosättningens skydd i jakt på mat, 

medicin och material.  

                                                           
123 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Character_State 
124 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Moods 
125 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Moods 
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Resurser 

Det finns tjugosex platser i spelets karta som spelaren har möjlighet att besöka på natten. Vid 

spelets början är bara ett par av dem tillgängliga, men när fler dagar passerar så kommer fler 

att låsas upp och bli tillgängliga.126 

Tillgången till resurser i form av mat, material, medicin och övrigt varierar mellan de olika 

platserna, men spelaren får viss information om vad de innehåller, samt om vilka eventuella 

faror som platserna kan innebära (så som att de kan innehålla soldater eller banditer, eller är 

helt övergivna).127 I början av spelet kommer du att klara dig på att bara tömma övergivna 

hus och byggnader på resurser, utan risk för konflikt eller övriga faror. Men ju längre in i 

spelet du kommer, desto nödgad kommer du bli att besöka ställen med andra överlevare. Då 

kommer du ofta att ställas inför ett antal handlingsmöjligheter: ingå byteshandel, stjäla det 

du behöver genom att smyga, eller döda de du möter och ta vad du vill.128 

Den etiska problematiken uppstår i sammanspelet mellan vad du har och vad du behöver. Till 

exempel så finns det en möjlighet att du har ett överskott av någon särskild resurs, så som 

byggmaterial. I så fall kan du då byta denna resurs i utbyte mot det du har ett underskott av, 

så som mat eller medicin. Men det är inte alltid du kommer att ha ett överskott. Även om du 

har varit smart i hur du har samlat dina resurser tidigare, så kan allt det tillintetgöras genom 

att andra överlevare angriper din bosättning på natten och nära tömmer dina förråd. Detta 

kan innebära att du plötsligt står utan båda mat, medicin och material att bygga med. Utöver 

det så kan dina överlevare även bli skadade under samma angrepp, vilket i sin tur ökar ditt 

behov av diverse resurser. Deras humör påverkas också negativt av dessa händelser.129 

Detta kan placera dig i en sits där dina karaktärer är både hungriga, skadade, deprimerade 

och saknar resurser. En skicklig spelare, väl förtrogen med spelets mekanismer, kan ofta hitta 

sätt att undvika denna situation, men för de flesta är detta ett scenario som det är fullt 

möjligt att stöta på. Om du då har rensat alla övergivna platser på resurser så är dina 

handlingsalternativ begränsade: du kan antingen stjäla det du behöver eller låta någon eller 

några av dina karaktärer dö av skador eller svält.  

Detta i sig öppnar upp ett intressant etiskt dilemma, då du måste välja mellan att skydda dina 

egna eller respektera andras rättigheter till sina egendomar. Kanske kan man då känna att 

din rätt till liv trumfar deras rätt till egendomar, men även detta kan ha övriga konsekvenser. 

Till exempel, om du stjäl från det äldre paret i platsen ”Quiet House”, och återvänder några 

                                                           
126 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Locations 
127 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Locations 
128 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Scavenge 
129 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Raids 
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dagar senare så kommer du att finna paret döda i sin säng.130 Detta betyder att du inte längre 

väljer mellan dina karaktärers liv och andra NPC:s egendomar, utan det kan faktiskt vara så 

att du byter liv mot liv. Utöver det kommer din grupp att straffas emotionellt om du 

genomför dåd som dessa. 

Men även om du väljer att stjäla resurser så har du fortfarande vissa handlingsalternativ. Du 

kan nämligen då ofta välja mellan att stjäla från försvarslösa civila (så som det äldre paret jag 

nämnde ovan) eller beväpnade soldater/banditer. Fördelen med att stjäla från 

soldater/banditer är att det i regel leder till minskad humörförlust, då många karaktärer 

känner sig likgiltiga inför soldater och banditers öden.131 Nackdelen är att de är beväpnade 

och du därför riskera att själv skadas eller omkomma i försöket.  

Det är i balansen av dessa vågskålar av humör, skador och behov av resurser som etiska 

dilemman skapas. Om du vill ta hela gruppen till krigets slut så behöver du ett stadigt inflöde 

av mat och material att bygga verktyg och övrigt med. Tillslut kan du nå en nivå där din 

bosättning blir närmast självförsörjande, då du kan bygga trädgårdsland och sätta ut fällor 

för att få tag på mat, men innan det behöver du ha ett ordentligt förråd av resurser att 

spendera. Och för att uppnå detta kan din hand tvingas till handlingsalternativ som bäst kan 

beskrivas som moraliskt tvivelaktiga (såvida du inte är en erfaren spelare med god förståelse 

för spelet och en utarbetad strategi). Dina moraliskt tvivelaktiga handlingar, så som stöld och 

mord, kan straffas genom emotionella effekter som i sin tur gör karaktärerna mindre 

effektiva eller kanske till och med leder till självmord eller att de överger gruppen. Men de 

kan också straffas vid spelets slut genom TWoM:s karmasystem.  

Karma 

Dina handlingar påverkar alltså mer än bara tillförseln av resurser och dina karaktärers 

humör. De påverkar också vilken typ av slut (eller epilog) som karaktärerna kommer att 

tillskrivas efter att kriget avslutats. Denna process, som lagrar dina beslut genom spelets gång 

och tilldelar dig ett slut utefter detta, kallar This War of Mine Wiki för ”karma”. Det finns sex 

variationer av dessa epiloger: död, självmord, övergiven, karma, sorgsen och det goda 

slutet. Det förstnämnda beskriver karaktärens död om de inte klarade sig till krigets slut, det 

andra likaså, fast då med fokus på att det var självvållat. Epilogen som behandlar det 

övergivna slutet är ofta en tragisk sammanfattning om vad som hände karaktären efter att de 

övergivit gruppen. Dess natur varierar från karaktär till karaktär, där beslutet att lämna 

gruppen ibland leder till karaktärens död, så som är fallet med till exempel Bruno, eller så 

överlever de men upplever ett mer cyniskt eller tragiskt livsöde, så som för Arica, som blev en 

ledare för ett ungdomsgäng, eller Cveta, som förklaras överleva kriget men återvänder aldrig 

                                                           
130 Gamepedia: http://thiswarofmine.gamepedia.com/Quiet_House 
131 This War of Mine wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Moods 
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till sin roll som lärare.132 Överlag så kommer karaktärerna som överger gruppen inte att 

tillskrivas slut optimistiska eller hoppfulla slut.  

Karmaepilogen kan ofta liknas vid det övergivna slutet, då även det presenterar ett tragiskt 

livsöde. Så gott som alla karaktärerna i TWoM har en bakgrundshistoria där även framtida 

mål eller önskningar presenteras eller antyds. Som exempel kan vi finna Bruno, som är på 

jakt efter sin vän. När han upplever karmaslutet så sammanfattas det som att han fann huset 

hon hade bott i, men förstört av krigets fasor och hon borta för alltid.133 Samma tema följer 

Markos jakt på sin familj, då han inte är förmögen att finna dem och det antyds starkt att de 

hamnade i en av massgravarna utanför staden.134 

En annan form av karmaslut upplever Marin, som beskrivits som skicklig på att laga saker. 

Efter kriget startar han en egen verkstad, men förlorar den när han misslyckas med att betala 

hyra och dör tillslut av leverskador från alkoholmissbruk.135 Karmaepilogerna kan alltså även 

de leda till karaktärernas död. Vad som skiljer karmaepilogerna från det övergivna slutet är 

att det påverkas av karaktärernas handlingar, inte dess humör. En karaktär lämnar gruppen 

om de går in i en depression, som i sin tur kan ha tagit form ur en mängd faktorer. Det kan ha 

varit genom handlingar som inte stämmer överens med karaktärens moral, men också brist 

på mat, underhållning eller dylikt. Karmaslutet är däremot tätt kopplat till de handlingar du 

utför, och de verkar inte alls stämma överens med vilken moralisk uppfattning karaktärerna 

själva har. Om vi tar Bruno som exempel, så bryr han sig inte om att hjälpa andra eller om 

någon begår brott så som stöld. Trots det kan han uppleva ett karmatisk slut. Det betyder att 

systemet för straff och belöning arbetar från värderingar som inte samstämmer med 

karaktärernas egna moraliska kompasser. Bara för att en viss karaktär är immun mot 

emotionella sidoeffekter när brott begås så betyder inte det att hen är immun mot de negativa 

konsekvenserna som karmaepilogen innebär. Om vi definierar spelets framgångskriterier 

som att inte enbart överleva kriget, utan faktiskt också undvika det karmatiska slutet, så 

avgörs din framgång som spelare utefter värderingar om vad som är acceptabla och icke-

acceptabla handlingar, så väl som din skicklighet att hantera resurser och karaktärernas 

humör. Spelets värderingar ligger alltså i vad som definierar ett karmaslut, ett sorgligt slut 

och vad som definierar ett gott slut. Så låt oss försöka svara ge svar på detta genom exempel 

på hur olika karaktärer påverkas av deras olika handlingar. Jag kommer inte att redovisa alla 

                                                           
132 This War of Mine Wiki: 
http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Bruno 
http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Arica 
http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Cveta 
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134 This War of Mine Wiki: http://this-war-of-mine.wikia.com/wiki/Marko 
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karaktärers slut, utan bara tillräckligt många för att tillåta oss att generalisera och etablera 

regelsystemets struktur. 

Först och främst så verkar det som att en mängd goda handlingar – så som att hjälpa sina 

grannar – har svårt för att kompensera för stöld och mord. Detta exemplifieras av Pavle, som 

upplever ett karmatiskt slut där han aldrig återförenas med sin familj om han tar civila eller 

banditers liv, trots att han hjälpte grannarna vid varje chans som gavs.136 Samma sak kan 

sägas om Bruno och Arica, som upplever ett sorgligt respektive karmatiskt slut om de tar 

banditers eller civilas liv.137 Däremot så verkar det som att det går att ta vissa liv och ändå få 

ett lyckligt slut, så som när Roman dödar vissa soldater.138 Detta betyder att mord ändå går 

att förlåtas om det riktas mot rätt karaktärer eller situationer. Boris kan användas som 

exempel på detta, då han kan döda både civila och banditer, men ändå tillslut uppnå det goda 

slutet.139 

Problemet som uppstår här är att Pavle, som jag redan redovisat, upplevde ett karmatiskt slut 

när han bara dödade banditer, medan Boris upplevde ett gott slut trots att han dödade både 

civila och banditer. Från detta kan vi bara dra slutsatsen att goda handlingar faktiskt kan 

kompensera för de onda. Utöver det så verkar det också som att vissa former av mord, så som 

de som utförs mot vissa typer av banditer, kan räknas som goda och alltså leda dig mot ett 

gott slut. Efter att ha granskat materialet och jämfört Pavles karmatiska slut med Boris goda 

slut, så kan jag inte finna någon annan förklaring än just detta. 

Så vad säger detta om spelets inneboende värderingar? Först och främst så är inga 

handlingar onda i sig själva. Att ta ett liv är acceptabelt, om det utförs mot folk som hotar 

andras. Att stjäla från samma människor är även det en acceptabel handling som inte nämns 

i sammanfattningen av spelets händelser. Detta säger två saker: karaktärerna i TWoM har 

inga okränkbara rättigheter, och det är skillnad mellan de som kan kategoriseras som 

”skyldiga” och ”oskyldiga”. Banditer och soldater i spelet verkar existera under stämpeln 

”skyldiga” i den mening att de hotar de ”oskyldiga”. Därför är konsekvenserna av att döda 

eller stjäla från dem mindre än när du utför samma handlingar mot civila.  

                                                           
136 Youtube: This War of Mine, a Very Tragic Ending – ragenFox. 

https://www.youtube.com/watch?v=DzoKavo4X6o 
This War Of Mine Gameplay | Ending | Let's Play Finale – Yippee Ki Yay Mr Falcon. 
https://www.youtube.com/watch?v=2DfzCmfIL0A 
137 Youtube: This War of Mine [The End] – Kate LovelyMomo. 
https://www.youtube.com/watch?v=w646ABYHCRo 
138 Youtube: this war of mine GOOD VS BAD END – The Welder Stampede 
https://www.youtube.com/watch?v=n0Tr5qwhIvI 
139 Youtube: Let's Play This War of Mine (part 55 - The End) - MetalCanyon 
https://www.youtube.com/watch?v=DpBwKjt3erU 
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Utöver det så finns det möjlighet till försoning. Om du nu skulle ta civila liv så kan du faktiskt 

komma tillbaka från det om du i övrigt begår goda handlingar ämnade att hjälpa andra. Du 

döms alltså inte efter ett brott, utan från summan av dina handlingar. Du upplever inte ett 

gott slut genom att bara hjälpa dig själv, inte heller genom att bara hjälpa din grupp, utan 

genom att följa en universalistisk åskådning. Allt det här tillsammans antyder att spelets 

underliggande värderingar följer en utilitaristisk princip baserad på ett universalistiskt 

tillvägagångsätt.  

Analys och diskussion 

Den här delen syftar på att ge svar på mina frågeställningar utefter undersökningen som jag 

redovisat i resultatdelen. Jag kommer att behandla frågorna individuellt, för att sedan 

reflektera över resultatet på en mer överliggande nivå. När frågeställningarna har besvarats 

så kommer några korta diskussioner om undersökningens genomförande, eventuella brister 

och didaktisk relevans även att redovisas. Men frågeställningarna först. 

Vilken form tar This War of Mine’s karaktärer och hur kan man koppla dessa till 

etisk teori? 

Alla karaktärer i TWoM har sina egna etiska värderingar och dispositioner och reagerar 

individuellt på de beslut du gör. Reaktionerna kan ta form av både korta dialoger, men 

framförallt genom känslor, som i sin tur påverkar karaktärernas effektivitet.  

Både altruistiska, egoistiska, partikularistiska och universalistiska principer finns 

representerade bland de tolv karaktärerna. Detta innebär att det finns gott om utrymme för 

en spelare att själv identifiera och projicera sina egna etiska värderingar till karaktärerna. 

Utöver det kan vi finna att få handlingar i sig ses som ”ondskefulla” av karaktärerna, utan 

handlingar så som mord eller stöld kan försvaras beroende på kontext och vem dem riktas 

mot. Formen av dessa kontexter varierar mellan olika karaktärer, då vissa – så som Arica – 

anser att dina moraliska rättigheter hänger på en etisk ömsesidighet, där du kan förlora dina 

rättigheter till liv eller egendomar om du själv inte respekterar andras rättigheter. Jag har 

använt kontraktsetik för att förklara detta perspektiv. Liknande sentiment kan vi finna hos 

Boris, som i regel tar avstånd från mord, såvida det inte sker för att rädda civila liv. Detta 

skulle också kunna förklaras med kontraktsetik om han också skulle känna sig bekväm med 

att stjäla från samma människor, eller så kan det förklaras med utilitarism om så inte är 

fallet.  

Etisk egoism och partikularism står att finna hos ett flertal karaktärer, och avslöjas genom en 

ovillighet eller likgiltighet att hjälpa andra överlevare, eller en oreglerad likgiltighet över 

handlingar så som mord och stöld. Mer altruistiska inställningar avslöjas genom en positiv 

inställning till att just hjälpa grannar och civila överlevare.  
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Överlag är de olika etiska dispositionerna balanserade så att inget enskilt perspektiv är 

överrepresenterat, men däremot har vissa etiska dispositioner ett övertag om man lägger 

dem i relation till spelets framgångskriterier. Mer om detta i nästa frågeställning. 

Vilken form tar This War of Mine’s regler och beslutsmekanismer och hur kan 

man koppla dessa till etisk teori? 

Medan karaktärernas olika etiska dispositioner varierar så går det däremot att finna 

enhetliga, etiska värderingar i spelets underliggande regler. Spelets framgångskriterier tar sin 

form av att dels nå slutet av kriget med så många överlevare som möjligt, och dels att dessa 

överlevare ska uppleva så förmånliga epiloger som möjligt. Det är i konstruktionen av dessa 

epiloger som vi kan finna spelets värderingar, då du enbart kan uppleva de ”goda” sluten om 

du har använt dig av en spelstil som minimerar stöld och mord av civila. Detta sker genom ett 

system baserat på karma, där dina handlingar och beslut får konsekvenser utöver de resurser 

de ger och de känslor som karaktärerna upplever av dem, genom att låta goda 

(universalistiska) handlingar leda dig mot en positiv epilog och negativa handlingar 

(egoistiska och mordiska) leda dig mot ett negativt slut. Om vi definierar spelets 

framgångskriterier just som så att du vill uppleva dessa positiva epiloger, så finner vi att 

spelaren som följer en utilitaristisk och universalistisk spelstil har enklare för att uppnå dessa 

framgångskriterier. Däremot så är det emellertid svårare att nå krigets slut med en full grupp 

med denna spelstil, då det är enklare att få tag på resurser genom ett mer egoistiskt eller 

partikularistiskt tillvägagångssätt. Det är nog möjligt att argumentera för att spelet har olika 

framgångskriterier som du som spelare själv kan definiera. Definierar du framgångskriteriet 

som att enbart överleva kriget så gynnas du alltså av en egoistisk spelstil, medan om du 

definierar det som att alla överlevare också ska ha ett bra liv efter kriget så är det den 

universalistiska som gäller. 

Vilka etiska diskurser och värden går det att urskönja genom analys av dessa 

beståndsdelar? 

Spelet utspelar sig i en omgivning inspirerad av belägringen av Sarajevo under 1990-talet. 

Min tolkning är att spelet går att ses som en kommentar om krig och hur vår vardagliga 

moral tar form i en värld utan lagar. Alla etiska dispositioner som jag hittills har redovisat 

existerar även i vårt samhälle, men ger sig själv till känna på andra sätt. Tar man bort den 

ständiga dödsrisken som krig presenterar så kan den etiska egoismen faktiskt sporra en till 

att hjälpa andra, då du själv kan få något tillbaka. Likaså går det att överlämna ansvar till 

andra aktörer, så som polis eller dylikt. Dessa alternativ existerar inte i någon högre 

utsträckning TWoM:s värld, vilket gör att den etiska egoismen (och partikularismen) kan te 

sig särskilt hänsynslös, då den i högre utsträckning handlar om liv och död. Enligt samma 

princip så belönas inte altruistiska handlingar i någon högre utsträckning, förrän du når 
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slutepilogerna. Med det sagt så förespråkar inte spelet en relativistisk syn på moral, där vad 

som är rätt eller fel helt hänger på samhällets egen definition, utan konstruerandet av spelets 

karmasystem, som får sin talan genom spelets diverse epiloger, etablerar ändå vissa etiska 

principer som inte sammanstämmer med fullkomlig hänsynslöshet eller brist på empati. Om 

vi närmar oss TWoM som en kommentar om krig, och ställer frågan – är allt tillåtet? Då 

finner vi att svaret är ett klart nej. Om vi ställer frågan om vad som faktiskt är tillåtet så blir 

svaret mer komplicerat, men huvudkontentan verkar vara den att dina handlingar bör formas 

som så att du hjälper de som behöver din hjälp och ställer dig emot de som försöker skada de 

som inte kan försvara sig. 

Då särskilda handlingar leder till särskilda slut (som i sin tur går att kategorisera som bra 

eller dåliga), och att det faktiskt går att placera in dessa handlingar i etiska värdegrunder, så 

vill jag framföra det kanske kontroversiella påståendet att spelet faktiskt straffar eller belönar 

olika värdegrunder. Du som spelare har möjlighet att själv projicera din värdegrund i din 

spelstil, genom det att det är möjligt att nå krigets slut med en mängd olika spelstilar. 

Visserligen är det svårare att nå krigsbrottet om du vägrar att mörda eller stjäla, men å andra 

sidan så kommer du att straffas genom epilogerna om du bryter utför dessa handlingar. En 

viss värdegrund (som vi redan redovisat), i kombination med skicklighet, har alltså ett 

övertag över andra, så som spelet är utformat. 

Diskussion kring resultatet och studiens genomförande 

Den här studien har vilat mer på att vika upp särskilda etiska principer än att slaviskt försöka 

placera in de olika etiska modellerna i karaktärerna och spelreglerna. Detta är ofrånkomligt 

då varken karaktärerna eller skaparna av spelet är dedikerade moralfilosofer. Vad det alltid 

går att göra dock är att granska mot vem man riktar sitt moraliska ansvar och hur långt detta 

ansvar sträcker sig. Och det är relativt lätt att placera in karaktärernas och reglernas 

värderingar i antingen universella, egoistiska eller partikularistiska kategorier. Vad som 

däremot var mer knepigt var att lista ut var gränserna går för acceptabla/icke-acceptabla 

handlingar. Jag har inte haft tillgång till de exakta algoritmerna som definierar de olika 

epilogerna, vilket gör att det finns en viss felmarginal i mina slutsatser. Däremot finns det 

vissa saker som det går att säga med säkerhet. Just det att det faktiskt är möjligt att både 

kallblodigt mörda och stjäla från civila och ändå uppnå en positiv epilog säger ju att dina 

handlingar kommer att graderas och placeras in i en summa. Vilket i sig går att översätta till 

vissa etiska värderingar.  

Ett annat problem är just den att karaktärernas värderingar (ofta) får sin talan genom deras 

känslor. Men det finns värderingar som vi kan ha som direkt motsätter sig våra känslor. Till 

exempel så är ett villkor inom kantiansk pliktetik att du ska agera utanför dina egna 

preferenser och känslor. I många fall så förväntas vi att skilja på vad vi känner eller vill och 
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vad vi borde göra. Till exempel så skulle de karaktärerna som jag kategoriserade som etiska 

egoister mycket möjligt kunna vara etiska altruister om de givits egen kontroll över sina 

handlingar. Det finns en teoretisk möjlighet att må dåligt över att hjälpa andra människor, 

men att göra det ändå eftersom du vet att det är rätt. Jag ser detta dock som en mindre brist 

och möjligtvis en ofrånkomlig kompromiss vid designandet av spelreglerna. 

Angående mitt källmaterial i övrigt så finns det definitivt brister, men inte nödvändigtvis på 

en skala som riskerar uppsatsens helhet. Efter att ha granskat sidorna som jag använt så 

verkar det ändå som att de följer källkritiska kriterier, med moderatorer som synar och 

redigerar sidorna när tveksam eller motstridig information presenteras. Det sagt så fann jag 

något tillfälle då de två wiki-sidorna sade emot varandra. Jag lyckades då lösa det genom att 

leta fram ett youtubeklipp som tredje källa, men det finns fortfarande en risk att någon detalj 

angående hur karaktärerna reagerar på en särskild situation kan vara fel. Men då mina 

generella slutsatser angående karaktärernas dispositioner, och framförallt hur dessa går att 

relatera till vårt samhälle, inte hänger på någon enskild detalj, så tror jag ändå att den delen 

av min uppsats håller. Jag tror att jag kan framföra samma försvar angående min analys av 

spelets regler också. Det enda jag är aningen osäker på är huruvida dödandet av 

soldater/banditer kan räknas som en positiv handling och leda dig mot en positiv epilog. Jag 

har gjort bedömningen att det verkar som så, vilket i sig ligger som delvis grund för mitt 

ställningstagande att reglerna är utilitaristiskt utformade. Om detta skulle visa sig fel så tror 

jag dock att det fortfarande går att se spelet som utilitaristiskt, då det fortfarande är summan 

av dina handlingar som bedöms.  

Angående studiens relevans så bygger den på premissen att vi faktiskt påverkas av TV-spel, 

att våra beteendemönster, handlingar, värderingar och diskurser påverkas av just den här 

typen av produkter. Och oavsett hur de exakta siffrorna ser ut så kan vi med säkerhet etablera 

att miljontals människor hänger sig åt digitala spel på någon nivå. Om vi följer Sicarts 

argument så kan TV-spel alltså ses som en moralisk auktoritet som når miljontals människor. 

Utefter detta går det att etablera att det är viktigt att granska vad denna auktoritet försöker 

säga om vad som är rätt eller fel.  

När det kommer till just TWoM så står den ganska ensam i vad den försöker behandla. Det 

finns gott om spel som utspelar sig i krigssituationer, men få där du tar rollen som civil. 

Utöver det så är den inspirerad av verkliga händelser, vilket kan öka spelarens förmåga att 

relatera till situationen, och ger spelutvecklaren möjlighet att kommentera inte bara krig, 

utan även specifika händelser. Allt det här gör TWoM till ett tämligen unikt spel, som 

möjligen står ganska ensamt i vad den försöker få fram. Och det är i denna ensamhet som jag 

finner TWoM:s etiska värde. Jag är nog inte ensam i att tycka att spelet sticker ut, både i 

upplevelsen den skapar och vad den förmedlar till spelaren. Och just det att den leker med de 
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gråzoner som vi är vana vid att se när narrativa produkter kommenterar om krig, och 

samtidigt tar ställning till vad som är rätt eller fel genom att låta spelaren uppleva 

konsekvenserna av sina val, gör att jag finner den ytterst etiskt relevant. 

Didaktisk anknytning 

Som jag har nämnt tidigare så är TWoM inspirerat av verkliga händelser som kan ha stor 

relevans för många elever i Sverige. Medan spelet i sig är inspirerat av händelser i östra 

Europa, så är situationerna som karaktärerna befinner sig i överförbara till andra konflikter 

runtom i världen. I vår undervisning av både historiska och moderna konflikter så är det lätt 

att redovisa de politiska besluten och kronologiska förloppen som krig innebär, men ytterst 

sällan går vi in på hur den ”vanliga” människan upplever situationen. TWoM ger möjlighet 

att täppa igen den luckan och låta elever själva uppleva de etiska, emotionella och fysiska 

kvalen som krig skapar. Det sagt så finns det sällan resurser, tid eller möjlighet att låta 

eleverna spela TV-spel på lektionstid, men däremot så är spel ett vanligt förekommande nöje 

bland många elever. Många elever kommer inte bara att spela TV-spel på sin fritid, utan det 

är faktiskt möjligt att de till och med definierar sig själva som ”gamers”. Digitala spel, så som 

TV-spel, är för många mer än bara ett intresse, utan kan ofta vara en del av deras identitet. 

De kan följa e-sportscenen eller själva tävla på olika nivåer. Att då vara medveten om hur 

etiska värderingar ger sig till känna i TV-spel kan fylla flera syften för en lärare. Dels så kan 

du genom lite småprat spåra vilka typer av etiska dilemman eleven/eleverna är vana vid att 

möta och kanske till och med till viss del kartlägga deras etiska utgångspunkter, och dels så 

erbjuder det möjligheter när du planerar arbetsområden och bedömningsuppgifter. Då 

läraryrket till så stor del handlar om att anpassa sig till eleverna så är det alltid till din fördel 

som lärare att kunna relatera och reflektera kring elevernas fritidsnöjen. Det är nog enklare 

att motivera dem till kritiskt tänkande om etiska värderingar om du kan koppla 

undervisningen till deras vardag eller, ännu bättre, till deras identitet. TWoM är ett bra 

exempel på ett etiskt spel som går att använda som resurs i din undervisning, men det 

behöver inte vara mer än ett möjligt alternativ i en uppgift formulerad att ge eleverna 

valmöjligheter. Du kan som lärare hänvisa till TWoM och med hjälp av det spelet förklara vad 

som utgör ett ”etiskt spel”, för att sedan låta eleverna själva välja ett eget som de vill 

analysera. Det viktigaste är medvetenheten om att det finns etiska komponenter i TV-spel, 

och en viss förtrogenhet med hur dessa etiska komponenter kan ge sig till känna.  
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