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Inledning: 

Spel har varit en stor del av mitt liv sen jag var väldigt liten. Första gången jag höll i en 

spelkontroll var jag fyra år gammal och har nog spelat i genomsnitt 4-5 timmar varje dag sen 

dess. Samtidigt som jag inte tror att min situation varit unik på något sätt så tror jag knappast 

den varit standarden. Vissa människor som spelar kanske först kom i kontakt med fenomenet 

när de var i tonåren eller kanske först när de är vuxna. Vissa kanske spelar mer än mig och 

ägnar varje vaken minut åt spel och vissa kanske bara spelar ibland eller med vänner men en 

sak är säker: en hel del människor spelar videospel och låter det bli en del av deras liv. Och 

när man låter något bli en del av ens liv på det sättet så kan räkna med att det precis som film 

och litteratur kommer påverka en. För precis som film och litteratur så kan videospel 

innehålla en spännande handling, engagerande karaktärer och intressanta idéer som påverkar 

hur vi ser på och agerar i den verkliga världen. 

Det är inte främmande att det resoneras kring etiska val i film och litteratur där man får vara 

med tankeprocessen och se resultatet av de beslut som protagonisten tar men jag vill mena att 

videospel tar det till en ny nivå då de inte bara presenterar valens tankeprocess och resultat 

utom låter spelaren själv ta beslutet och sedan hantera konsekvenserna. Det är inte helt 

otänkbart att tänka sig att en sådan process kan påverka vårat eget sätt att förhålla oss till etik 

och moral men trots det så tycks det aldrig ha gjorts en intern analys av ett spels etik och se 

vad för etiska system som finns med och hur de värderas. Således för att fylla det hålet så har 

jag valt att göra just en sådan analys av spelserien Mass Effect. 

 

Bakgrund: 
Mass Effect är ett third-person shooter action-rollspel som utspelar sig i en sci-fi setting. För 

den som aldrig spelat något liknande tidigare så betyder det i stort att det är ett skjutspel som 

spelas från ett tredje persons perspektiv samt att spelet är uppbyggt som ett rollspel. Spelet är 

även en trilogi och består således av tre spel vars handling bygger på varandra och om jag inte 

specificerar vilket utav spelen jag talar om så syftar jag på serien som en helhet när jag bara 

säger Mass Effect.  En av de viktigaste spelmekaniska funktionerna som man behöver förstå 

för att hänga med i den här uppsatsen är dialogsystemet. Mass Effect består till stor del av 

dialoger som man har med NPC:er (Non-Player Character, spelkaraktärer som finns med i 
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spelet och som styrs av datorn). För att konversera med dessa så använder man ett hjul med 

upp till 6 olika handlingar eller fraser som man kan utföra eller använda. De olika fraserna 

man kan använda delas upp 3 och 3 på vardera sida varav den högra sidan innehar de fraser 

eller handlingar som man använder för att ta sig vidare i spelet där det generellt sätt att det 

översta alternativet är det ”goda” alternativet, den mellersta är ett neutralt alternativ och det 

lägsta är det ”onda” alternativet medans den vänstra sidan oftast innehåller frågor som man 

kan ställa för att få vidare information om saker gällande situationen man är i. Så man väljer 

alltså en av upp till 6 alternativa fraser eller handlingar för att interagera med ens omgivning i 

spelet och beroende på hur man går till väga så reagerar spelkaraktärerna olika och kan 

potentiellt även påverka spelvärlden som en helhet.1 

 

Mass Effect 1 utspelar sig år 2183 e.v.t. där mycket har hänt mellan det året och nutid. 

Människorasen upptäckte bl.a. år 2148 e.v.t. under en expedition på Mars en ruin fylld med 

avancerad teknologi från en utdöd alien ras som kallas prothean. Genom den nyfunna 

teknologin så upptäckte människorasen bl.a. överljusfart. Genom upptäckten av överljusfart så 

kom människorasen i kontakt med en rad olika utomjordingar som redan upptäckt överljusfart 

och koloniserat flera planeter runt om i solsystemet.2 Mass Effect 1 utspelar sig som sagt 

nästan 40 år senare och man får spela som ”Commander Sheperd of the Alliance Navy” 

(härmed bara Sheperd) som strax in i första spelet får titeln ”spectre”.3 Det innebär att 

han/hon numera jobbar för Rådet (representanter för några av de största alienraserna som 

bestämmer över det som kallas ”citadel space” i spelet).4 Dock för att få titeln ”spectre” så var 

Sheperd tvungen att hitta bevis för att en annan spectre misskött sig och börjat samarbeta med 

en robot ras som kallas ”geth” och med deras hjälp attackerat en människokoloni. När 

Sheperd väl hittar bevis för den andra spectrens inblandning med geth-rasen så kommer det 

även fram att han verkat för att främja en ras av organiska maskiner som kallas reapers.5 Hela 

serien cirkulerar sedan kring att mer eller mindre direkt besegra reaper-rasen. I det första 

spelet så försöker man besegra Saren, en tidigare spectre som nu jobbar för att främja reaper-

rasen.6 I det andra spelet så försöker man besegra en ras som kallas ”The Collectors” som det 

                                                 
1 http://masseffect.wikia.com/wiki/Dialogue (hämtad 23/5-2014) 
2 http://masseffect.wikia.com/wiki/Timeline (hämtad 23/5-2014) 
3 http://masseffect.wikia.com/wiki/Commander_Shepard (hämtad 23/5-2014) 
4 http://masseffect.wikia.com/wiki/Citadel_Council (hämtad 23/5-2014) 
5 http://masseffect.wikia.com/wiki/Citadel:_Expose_Saren (hämtad 23/5-2014) 
6 http://masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect (hämtad 23/5-2014) 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Dialogue
http://masseffect.wikia.com/wiki/Timeline
http://masseffect.wikia.com/wiki/Commander_Shepard
http://masseffect.wikia.com/wiki/Citadel_Council
http://masseffect.wikia.com/wiki/Citadel:_Expose_Saren
http://masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect
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visar sig är tätt kopplade till reaper-rasen.7 Och i det tredje spelet så slåss man direkt mot 

reaper-rasen. 8 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera vilka idéer av moral som kommer till uttryck i 

spelserien Mass Effect, hur spelskaparna värderar dessa idéer av moral samt huruvida 

värderingen av dessa är rimlig. 

 

Frågeställningar:  

 

 Hur mäter man moral i Mass Effect? 

 Kan man se uttryck för några utvalda normativa etiska teorier i Mass Effect? 

 Hur värderas dessa normativa etiska teorier i Mass Effect? 

 Är spelskaparnas värdering rimlig? 

 

Metod och material: enligt Biowares (skaparna av spelet) egen hemsida så skall 

spelserien som helhet erbjuda ungefär 75 timmars speltid9 (ibland mer om man kollar igenom 

foruminlägg som rör hur lång tid det tagit dem att spela igenom individuella spel inom serien 

eller hela serien10) Vilket medför att även om jag ville så skulle jag inte kunnat gå igenom alla 

moraliska val som spelet presenterar. Således har jag valt att avgränsa mig till några få val 

som återfinns i spelserien. Dessa val är följande: The Rachni Queen, The Genophage, Morinth 

och Samara samt rådsskeppet eller människoskeppet. Dessa val har inga titlar utom jag har 

gett dem titlar baserat på vad det moraliska valet berör, Rachni drottningens öde, upphävandet 

eller uppehållandet av ”The Genophage”, konflikten mellan Samara och hennes dotter som 

lider av en genetisk defekt samt huruvida man vill rädda ett skepp som bär på hela det 

intergalaktiska rådet eller en mänsklig flotta. Jag har valt dessa fyra för att jag inte anser att 

värderingen av de moraliska val som sker i anknytning till dessa val är så pass entydigt rätt 

och fel som det framstår. Metodmässigt så kommer jag att först presentera några 

grundläggande etiska förhållningssätt samt några associerade teorier och sedan identifiera de 

grundmönster som är relevanta för respektive förhållningssätt i de moraliska val jag tagit upp 

                                                 
7 http://masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect_2 (hämtad 23/5-2014) 
8 http://masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect_3 (hämtad 23/5-2014) 
9 http://masseffect.bioware.com/about/trilogy/ (hämtad 2/4-2014) 
10 http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2044686 (hämtad 2/4-2014), 

http://www.gamespot.com/forums/pc-mac-discussion-1000004/game-length-for-mass-effect-26256372/ (hämtad 

2/4-2014) 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect_2
http://masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect_3
http://masseffect.bioware.com/about/trilogy/
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2044686
http://www.gamespot.com/forums/pc-mac-discussion-1000004/game-length-for-mass-effect-26256372/


6 

 

ex. plikt, mångfaldens lycka eller dygd. När dessa grundmönster är identifierade så kommer 

jag sedan att se baserat på spelets moralmätning hur de moraliska valen värderas av 

spelskaparna och sedan avgöra om jag tycker deras värdering är rimlig. Med rimlig i detta 

avseende så menar jag huruvida de goda respektive onda valen är så pass onda respektive 

goda som spelskaparna får det att framstå samt om de i deras värdering av de etiska teorierna 

gör dem rättvisa. 

 

 De källor jag använt är bl.a. för att få information kring spelet ifråga så har jag använt en så 

kallad wikia som är en fan-driven hub för alla möjliga aspekter av populärkultur däribland 

videospel.11 Jag antar man på sätt och vis skulle kunna kalla det en Wikipedia för 

populärkultur i någon mån. Och precis som Wikipedia så kan vem som helst editera det 

innehåll som finns i artiklarna vilket förstås i vanliga fall skulle vara nog för att eliminera den 

som en osäker källa. Dock så är det här inte ett vanligt fall i och med att jag förr eller senare 

kommer behöva källhänvisa till innehållet av ett videospel, något som det inte finns en 

adekvat notapparat för. Således så väljer jag att använda mig av wikia-sidan som trots att den 

går att editera av alla menar jag ändå går att använda då jag spelat spelet ifråga flertalet 

gånger och kommer medvetet sålla ut sådant som jag inte känner igen från spelet eller som jag 

vet är felaktigt. Gällande editeringen så kan det även vara värt att nämna att det via sidan går 

att hoppa tillbaka till tidigare versioner av artikeln om det skulle vara så att en editering har 

skett från dess att jag källhänvisar till en artikel till dess att jag lägger fram min uppsats. Jag 

kommer även vid ett tillfälle använda mig av en youtube video för att ordagrant få fram en 

dialog som jag inte kunde hitta på wikia-sidan.  

 

Som jag även nämnt kommer jag senare i uppsatsen försöka mig på att urskilja några av de 

normativa grundmönster som återfinns i spelet och till min hjälp för det så kommer jag 

använda mig av några moralfilosofer, en representant för varje normativt perspektiv. Som 

representant för ett deontologiskt perspektiv så tänkte jag använda mig av David Ross och 

hans bok The Right and the Good där han utvecklar sin idé om Prima Facie plikter. 

Anledningen till att jag använder mig av Ross och inte en mer typisk deontolog så som 

Immanuel Kant är för att jag inte anser att Mass Effect inkluderar en medveten eller 

undermedveten analys kring det kategoriska imperativet och plikters eventuella upphöjbarhet 

till allmän lag utom innehåller snarare uttryck för vad jag skulle kalla för en intuitionsbaserad 

                                                 
11 http://www.wikia.com/About_Us (hämtad 5/4-2014) 
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pliktetik. En av de sakerna som är unik för Ross är just att han tycks vara representant för just 

en sådan intuitionsbaserad pliktetik. Som representant för en teleologisk etik har jag valt 

James Rachels och hans bok som på svenska heter Rätt och fel - Introduktion till moralfilosofi 

(orig. titel: The Elements of Moral Philosophy) som är påbörjad av James Rachels och 

slutförd av hans son Stuart Rachels. Anledningen till att jag valde Rachels som representant 

för ett teleologiskt perspektiv och inte en mer känd konsekvensetiker som John Stuart Mill 

eller Peter Singer var helt enkelt för att jag anser att Rachels bok Rätt och fel är en 

lättillgänglig bok som på ett tydligt sätt tar fram det jag behöver ur den teleologiska etiken.  

Som representant för dygdetik har jag valt Michael Slote och hans bok From Morality to 

Virtue som tycks ha verkat för att ha aktualiserat dygdetiken och jag har valt honom av just 

det skälet. Jag kommer även använda mig av Torbjörn Tännsjös bok för att få fram det 

kategoriska imperativet på svenska samt Michael Slotes The Ethics of Care and Empathy för 

att få in en aspekt av omsorgsetik.  

 

Begrepp 

 

Videospel: Jag väljer att använda termen ”videospel” trots den något ålderdomliga klang som 

det medför. Detta för att de andra två termerna som man använder för att beskriva 

videospel ”TV-spel” och ”Data/dator-spel” är något exkluderande. TV-spel tycks antyda att 

spelen ifråga exklusivt kan spelas på en konsol kopplad till en TV och samtidigt som det finns 

spel som exklusivt existerar till en tv-spelskonsol så är gränsen något mer flytande i nuläget 

då en hel del spel finns både på tv-spelskonsoler och på datorn. Detta göra termen data/dator-

spel lika exkluderande. Således vill jag använda termen videospel för att den inkluderar spel 

från båda läger.  

 

Rollspel: Rollspel eller RPG (Role-Playing Game) är enkelt uttryck ett spel där man antar sig 

en viss roll när man spelar och dialogen samt de eventuella valen tar det i beaktande. När man 

pratar om videospels genre så brukar termen rollspel eller innehav av rollspelselement 

medföra att man har ett system där spelkaraktärerna progressivt blir bättre under spelets gång.  

 

Ras: Jag kommer under uppsatsen använda mig av begreppet ras på ett sätt som inte 

nödvändigtvis stämmer överens med den gängse uppfattningen av ordets innebörd. Jag 

använder ordet ras som en direktöversättning av engelskans ”race” och kommer använda det 
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som betäckning på olika sorters utomjordingar. Således kommer jag ex. prata om asari-rasen 

för att beteckna alla asaris. Min definition av ras går således inte ihop med den mer 

rasbiologiska definitionen av ras utom är snarare en beteckning på olika arter av 

utomjordingar än olika ”människoraser”. 

 

 Teoridel 

 

Normativa etiska teorier: 

När man ställs inför ett etiskt dilemma och skall försöka avgöra vilket av de val som 

presenteras som är mest etiskt kan man urskilja tre olika aspekter (och säkert fler om man 

försökte).  Dessa olika aspekter är följande:  

 Handlingen i sig 

 Konsekvenserna av handlingen 

 Och vilka dygder som den etiska aktören innehar 

Beroende på vilken av dessa aspekter som man anser vara mest avgörande i ett etiskt dilemma 

så tar man avstamp i en av följande etiska teorier. 

 

Deontologisk etik 

Deontologisk etik eller pliktetik som det också kallas fokuserar på handlingen i sig. En 

deontolog skulle mena att vissa handlingar är intrinsikalt goda, dessa handlingar är vad vi i 

dagligt tal refererar till som plikter. När W.D. Ross talar om plikter så jämför han 

deontologens motivation för att genomföra en handling med den av en utilitarist. Han menar 

att en utilitarist genomför en handling så som ett löfte i syfte att maximera lycka medans en 

deontolog genomför samma handling därför att det är en plikt att genomföra handlingen 

ifråga.12Om vi skall ta ett exempel på hur deontologisk etik kan se ut: säg att du står inför ett 

dilemma där du har möjligheten att ljuga för att rädda någons liv, exempelvis att du har gömt 

flyktingar från ett land där de dömts till dödsstraff och en representant för det landet kommer 

och frågar om du känner till någon om några sådana flyktingar. Bör du då ljuga för att rädda 

flyktingarnas liv? Om du är en anhängare av kantiansk (vi skall gå in mer på Kant snart) 

pliktetik så skulle du antagligen i detta exempel välja att inte ljuga i och med att du har en 

plikt att inte göra det. Men hur vet man då om man har en plikt att genomföra eller inte 

                                                 
12 Ross, David. The Right and the Good. New York: Oxford University Press. 1930, 2002. S.17-18 
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genomföra en handling? Immanuel Kant som är en filosof generellt sätt är tätt associerad med 

deontologisk etik formulerade för situationer så som dessa något som kallas det kategoriska 

imperativet. Det kategoriska imperativet kan formuleras på flera sätt men det vanligaste i min 

erfarenhet är följande: ”Handla bara enligt en maxim som är sådan att du samtidigt kan vilja 

att den skulle bli allmän lag”.13 Om man skall översätta det till mer begriplig svenska så 

tolkar jag det som så att när du står inför ett etiskt dilemma så skall du ställa dig 

frågan ”skulle jag vilja att alla människor, i alla situationer skall agera på det här sättet?”. Det 

är således ett bra verktyg att använda i situationer där man inte vet om något är en plikt eller 

ej. Så om vi skall ta det ovan nämnda lögnexemplet till hjälp så kan vi här se att anledningen 

till att vi inte skall ljuga är för att om vi ljuger så går vi i sin tur med på att människor alltid, 

oavsett situation skall få ljuga och vi kan knappast vilja leva i en värld där alla människor går 

runt och ljuger hela tiden. Således så väljer vi att inte ljuga på bekostnad av flyktingarnas liv. 

Det här exemplet hör ihop med en kritik som ofta riktas mot pliktetiker, nämligen att 

pliktetiken inte kan hantera situationer där mer än en plikt står i spel, exempelvis plikten att 

tala sanning och plikten att rädda någons liv. Jag tror dock att de flesta skulle mena att om det 

står mellan att ljuga och låta någons liv förgå så tenderar vi att mena att plikten att rädda 

någons liv står över plikten att tala sanning. En man som uppmärksammade den tendensen är 

den kända moralfilosofen David Ross som formulerade hans teori om det han kallar prima 

facie plikter. En prima facie plikt skiljer sig från vad Ross kallar en faktisk plikt då han menar 

att en prima facie plikt inte är en egentlig plikt utom snarare en form av obligation.14 Ross 

tycks även mena att prima facie plikter till skillnad från absoluta plikter går att bryta om det 

finns tillräckliga skäl.15 Det här är egentligen en simplifiering av Ross idé om prima facie 

plikter men det tycks vara så här idén om prima facie plikter används i andra akademiska 

texter som t.ex. Robert Audis Democratic Authority and the Separation of Church and State 

där han beskriver prima facie plikter som obligationer som man skall följa förutsatt att det inte 

finns goda skäl att inte följa dem så som att de står i konflikt med en absolut plikt.16 Det är 

även utifrån den här definitionen som jag kommer arbeta med prima facie plikter under 

uppsatsens gång. 

 

Teleologisk etik 

                                                 
Tännsjö, Torbjörn. Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales. 2000. s.61-62 
14 Ross, David. The Right and the Good. New York: Oxford University Press. 1930, 2002. S.19 

15 Ibid s.28 
16 Audi, Robert. Democratic Authority and the Separation of Church and State. New York: Oxford University 

Press. 2011. S.66 
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Teleologisk etik eller konsekvensetik som det också kallas fokuserar på konsekvenserna av 

handlandet. Den vanligaste formen av konsekvensetik som man stöter på är utilitarism som är 

grundad av 1700- och 1800-tals filosoferna Jeremy Bentham och John Stuart Mill.17 

James Rachels, som själv är utilitarist, sammanfattar Benthams och Mills utilitarism med 

följande påståenden: 

 

A) Handlingar skall bedömas som rätt eller fel enbart på grund av sina konsekvenser. 

Ingenting annat spelar någon roll. 

B) När man bedömer konsekvenserna är det enda som spelar någon roll den mängd lycka 

eller olycka som skapas. Allting annat är irrelevant. 

C) Varje persons lycka räknas lika mycket. 18 

 

Jag skulle vilja sammanfatta det med följande princip: vid ett etiskt dilemma sträva efter 

största möjliga lycka och minsta möjliga lidande till störst antal. Om vi då skall ta det 

tidigare exemplet med de gömda flyktingarna igen så kan vi här mena att om vi misstänker att 

ex. ljuga om huruvida man gömmer flyktingar eller ej skulle leda till större lycka och mindre 

olycka till ett större antal så bör vi ljuga. 

 

Jag tror att många människor i dagens Sverige spontant skulle mena sig vara utilitarister 

baserat på det innehåll jag nyligen presenterat då jag tror att det ofta känns mer rätt att låta 

större antal få större antal goda konsekvenser än motsatsen. Dock så finns det en hel del 

argument mot utilitarismen som princip som tycks ha fått den att tappa popularitet från 

världens etiker enligt Rachels.19 Ett argument mot utilitarism är att lycka inte nödvändigtvis är 

det bästa sträva efter vid ett etiskt övervägande. En annan känsla att sträva efter kan istället 

tänkas vara njutning eller välbehag, så att den handling som ger störst mängd njutning eller 

välbehag är den rätta handlingen. Dock det kanske tyngsta motargumentet mot utilitarism och 

i någon mån all form av konsekvens etik är nog det faktumet att vi inte kan förutspå en 

handlings konsekvenser. Vi kan inte, hur mycket vi än vill veta vad för konsekvenser våra 

handlingar kan få vilket kan innebära att en handling som vid första anblick ser ut att ge bra 

konsekvenser (ex. ge en tiggare pengar) kan få negativa konsekvenser (tiggaren använder 

pengarna till droger) vilket per konsekvensetiken medför att handlingen blir oetisk. 

                                                 
17 Rachels, James och Rachels, Stuart. Rätt och fel. Lund: Studentlitteratur. 2008, 2010. S.117-118 

18 Ibid. S.131 
19 Ibid. S.131 
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Utilitarismen kan dock med fördel användas nu när vi skall analysera videospelsetik då vi 

faktiskt kan se konsekvenserna av olika handlingar i spelet. 

 

Dygd etik 

Dygd etik till skillnad från de andra två fokuserar på personen som utför handlingen. Inom 

dygdetiken så försöker man undvika att använda ord som moraliskt fel, rätt, obligation etc. i 

och med att de är deontologiska koncept. Inom dygdetiken försöker man istället identifiera 

vilka dygder en person innehar när den utför en handling. En handling är således inte en god 

handling utom kanske snarare en modig, generös, ärlig eller vis handling.  För att förtydliga så 

fokuserar dygdetiken alltså på utövaren av handlingen och huruvida denne är dygdig. Dock så 

poängterar Slote via Aristoteles att även odygdiga människor ibland kan göra dygdiga 

handlingar vilket medför att även om fokusen ligger på personen som utför handlingen så är 

inte allt annat irrelevant.20 Det är kärnan av dygdetiken, jag kommer, för att inte låsa mig till 

vissa dygder försöka i varje enskilt fall försöka identifiera vilka karaktärsdrag som 

protagonisten främjar som jag anser vara eftersträvansvärda. För att förtydliga, jag definierar 

dygd som eftersträvansvärda karaktärsdrag och kommer se om protagonisten ger uttryck för 

några sådana under spelets gång. 

 

Vidare för att fördjupa analysen av de dilemman så har jag valt att även använda mig av en 

specifik form utav dygd etik utöver den som Slote presenterar i denna bok nämligen 

omsorgsetik. Slote presenterar i en annan bok som kallas Ethics of Care and Empathy en etik 

som generellt sett kallas för omsorgsetik. Den skiljer sig från annan etik med att den lägger 

emfas på den handlandes känsla av omsorg och välvilja mot andra människor. Vidare så läggs 

emfas på personliga relationer i och med att samtidigt som humanitär hjälp är viktig så är det 

betydligt lättare att agera med omsorg mot människor som man bryr sig och tycker om.21 Det 

här är egentligen dygdetik med emfas på omsorg som dygd. 

 

Det finns flera argument som används emot dygd etiken varav ett av argumenten är att man 

förutsätter att en dygdig människa per default kommer göra det rätta oavsett situation. Ett 

annat argument är att dygd etik inte nödvändigtvis fungerar så bra när man står inför ett etiskt 

dilemma och där de andra etikerna presenterar en princip att efterfölja så ger dygdetiken 

svaret att man skall agera som en dygdig person skulle göra. 

                                                 
20 Slote, Michael. From Morality to Virtue. New York: Oxford University Press. 1992. S.89 
21 Slote, Michael. Ethics of Care and Empathy. London: Routledge. 2007 s.11 
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Forskningsläge:  

När jag sökte på ”Ethics in videogames” så tycktes det i princip enbart dyka upp artiklar, både 

vetenskapliga och populärvetenskapliga som handlar om våldets relation till videospel.22 23 24 

Det vill säga både om huruvida videospel gör folk våldsamma eller inte men även till vilken 

grad våld i videospel bör tillåtas (debatter om rating-systemet m.m.)25 Det fanns även vissa 

artiklar som rörde huruvida videospel tenderar att göra folk stillasittande eller inte.26 Det 

fanns även vissa artiklar på Google Scholar som menade att videospel lär barn och ungdomar 

strategier och färdigheter som de kan ha nytta av i den verkliga världen.27 28 

 

En av de artiklarna som kanske är mest relevant för mitt arbete och kanske är närmast det jag 

ämnar undersöka är en artikel publicerad i den brittiska tidningen ”The Independent” som 

handlar om hur videospel tycks göra barn mer moraliskt medvetna. Forskarna som tidningen 

tar upp tycks mena att videospel ökar barns moraliska medvetenhet genom att visa på 

konsekvenserna av barnens moraliska val. De tycks även mena att online-spelande ökar barns 

förmåga att samarbeta med andra.29 Jag tycker att den här artikeln aktualiserar behovet av 

forskning så som min, som undersöker vad för moraliska budskap som återfinns i de faktiska 

spelen. Således för att undersöka huruvida det finns någon forskning på just spelet Mass 

Effect så sökte jag på termen ”Ethics in Mass Effect” både på Google och Google Scholar. På 

Google Scholar fanns det ingenting som rörde spelet Mass Effect, det var snarare som 

förväntat artiklar som rörde fysik och biologi snarare än etik i ett videospel. På ”vanliga” 

Google fanns det däremot en del. Det fanns olika diskussioner att ta del utav i form av 

Youtube-videor och spelforum där folk resonerade kring det etiska kring ”The Genophage” 

                                                 
22 http://link.springer.com/article/10.1023/A:1013802119431#page-1 (hämtad 2/4-2014) 
23 http://ethics.csc.ncsu.edu/speech/freedom/violence/study.php (hämtad 2/4-2014) 
24 http://www.ethicapublishing.com/ethical/3CH12.pdf (hämtad 2/4-2014) 
25 http://work.chron.com/ethical-responsibility-video-game-manufacturers-20672.html (hämtad 2/4-2014) 
26 http://www.ethicapublishing.com/ethical/3CH12.pdf (hämtad 2/4-2014) 
27 http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/prensky.html (hämtad 2/4-2014) 
28 http://link.springer.com/article/10.1007/BF02504866#page-1 (hämtad 2/4-2014) 
29 http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/video-games-can-make-children-more-

morally-aware-8649583.html (hämtad 2/4-2014) 

http://link.springer.com/article/10.1023/A:1013802119431#page-1
http://ethics.csc.ncsu.edu/speech/freedom/violence/study.php
http://www.ethicapublishing.com/ethical/3CH12.pdf
http://work.chron.com/ethical-responsibility-video-game-manufacturers-20672.html
http://www.ethicapublishing.com/ethical/3CH12.pdf
http://www.uoc.edu/uocpapers/5/dt/eng/prensky.html
http://link.springer.com/article/10.1007/BF02504866#page-1
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/video-games-can-make-children-more-morally-aware-8649583.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/video-games-can-make-children-more-morally-aware-8649583.html


13 

 

(som är en av de dilemman jag valt att fokusera på)  men även folk som i blogginlägg  

diskuterade Mass Effects moralsystem.30 31 32 

 

Således finns det en viss debatt kring vissa etiska beslut man kan göra i Mass Effect men det 

tycks inte finns något akademiskt åtagande i form av en etisk analys i spelet ännu vilket kan 

göra min uppsats relevant. 

 

 

Huvudtext 

 

Moralsystemet: 

Olika former av moralsystem är inte helt ovanliga i spel nu för tiden. När jag växte upp så var 

det första spelet som jag stötte på som implementerade någon form av moralsystem 

gudspelet ”Black & White” där man spelade som en stor hand som i själva verket var en gud 

där man interagerade med den befolkning som bad till en. Var man snäll och hjälpte 

invånarna med diverse saker så som att ge dem mat och liknande så blev man god medans om 

man å andra sidan dödade sin befolkning eller skadade den på olika sätt så blev man ond. 

Samma spelföretag, Lionhead Studios, som leddes av den store speldesignern Peter Molyneux 

har skapat en annan spelserie vars fokus låg bl.a. på påverkan av spelarens moralval nämligen 

spelserien Fable. Fable hade ett liknande system som Black & White i det att det var ganska 

extremt. Man spelade som en man som kunde vara antingen god eller ond där goda handlingar 

inkluderade att ge till välgörenhet, välja att inte döda någon för pengar samt bara allmänt 

rädda folk i nöd medans onda handlingar inkluderade att döda oskyldiga, förstöra människors 

egendom samt mörda sin egen syster för ett svärd. Som märkbart i båda dessa fall så är 

moralsystemet ganska extremt. Antingen så genomför man obestridbart goda handlingar eller 

obestridbart onda handlingar, det är sällan i båda dessa spel som jag någonsin ifrågasatte ifall 

de goda handlingarna faktiskt var goda eller de onda faktiskt var onda. Likaså går att säga om 

andra spel som tidigt försökte implementera någon form av moralsystem så som Biowares 

titlar Star Wars Knights of the Old Republic 1 och 2 samt Jade Empire, i båda spelen så var 

man antingen genom god eller genom ond, det var få val som var moraliskt grå. 

 

                                                 
30 https://www.youtube.com/watch?v=WQMFiUuRZaA (hämtad 2/4-2014) 
31 https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120309140302AAfwmle (hämtad 2/4-2014) 
32 http://savetherobot.wordpress.com/2007/11/14/the-ethics-of-mass-effect/ (hämtad 2/4-2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=WQMFiUuRZaA
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120309140302AAfwmle
http://savetherobot.wordpress.com/2007/11/14/the-ethics-of-mass-effect/
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Faktum är att det enda spel jag kan komma på som både har moraliska val som inte är lika 

uppenbara som val i stil med ”antingen mördar du den här personen eller så hjälper du den 

hitta sin förlorade son” samt värderar valen som goda eller onda är Mass Effect serien. Någon 

som spelat Mass Effect tidigare och varit uppmärksam på hur de presenterar de 

olika ”moralvägarna” som man kan ta skulle kunna mena att jag har fel i att kalla dem ”goda” 

respektive ”onda”. Det är inte helt otänkbart att man kan mena att man inte väljer om man 

skall vara ond eller god utom snarare om man skall vara omsorgsfull eller hänsynslös. Detta 

för att spelet framställer paragon (den goda vägen) som omsorgsfull och heroisk menads 

renegade (den onda vägen) framställs snarare som hänsynslös och likgiltig.33 Och samtidigt 

som det finns en viss poäng i detta i och med att det märks tydligt att spelskaparna försökt att 

inte få moralsystemet att bli lika svartvitt som det är i många andra spel. Det finns dock ändå 

moment som jag tycker är ganska entydigt onda som ändå får renegade att hamna i den 

kategorin. Dessa inkluderar: 

 

 Putta ut en man ifrån ett höghusfönster 34 

 Mörda en gisslan som en lönnmördare håller till fånga 35 

 Låta sin vän lönnmörda en annan man för hämnd och sedan argumentera för att det var 

rätt 36 

 

Detta står i kontrast med paragon vars handlingar inkluderar: 

 

 Hindra en ung man från att gå med ett gäng legosoldater som protagonisten vet att 

han/hon kommer vara tvungen att slåss mot senare 37 

 Hjälpa en man som ligger döende på grund utav en sjukdom som han anklagar 

människor för att ha orsakat 38 

 Hindra en av ens vänner från att skjuta ihjäl någon den en gång brytt sig om 39 

 

Det finns flera liknande val som man kan göra under spelets gång men det var dessa tre som 

jag spontant kunde komma på. Ytterligare en sak som tyder på att även spelskaparna 

                                                 
33 http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality (hämtad 24/5-2014) 
34 http://masseffect.wikia.com/wiki/Dossier:_The_Assassin (hämtad 26/5-2014) 
35 http://masseffect.wikia.com/wiki/Thane:_Sins_of_the_Father (hämtad 26/5-2014) 
36 http://masseffect.wikia.com/wiki/Garrus:_Eye_for_an_Eye (hämtad 26/5-2014) 
37 http://masseffect.wikia.com/wiki/Dossier:_Archangel (hämtad 27/5-2014) 
38 http://masseffect.wikia.com/wiki/Dossier:_The_Professor (hämtad 27/5-2014) 
39 http://masseffect.wikia.com/wiki/Miranda:_The_Prodigal (hämtad 27/5-2014) 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality
http://masseffect.wikia.com/wiki/Dossier:_The_Assassin
http://masseffect.wikia.com/wiki/Thane:_Sins_of_the_Father
http://masseffect.wikia.com/wiki/Garrus:_Eye_for_an_Eye
http://masseffect.wikia.com/wiki/Dossier:_Archangel
http://masseffect.wikia.com/wiki/Dossier:_The_Professor
http://masseffect.wikia.com/wiki/Miranda:_The_Prodigal
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åtminstone undermedvetet uppfattar renegade som ond är att de ger Sheperd ett betydligt 

ondare utseende i form utav rödglödande ärr och röda ögon om man får tillräckligt med 

renegade poäng.40 Den här tendensen återkommer i bl.a. spel som Fable 1,2 & 3, Black & 

White 1 & 2 samt Knights of the Old Republic 1 & 2. Jag antar således att man kan säga att 

det är ett återkommande fenomen i ”moralspel”, att onda spelare får sitt utseende förvrängt.  

Om vi då skall gå in på hur moralsystemet ser ut rent spelmekaniskt. Man använder sig av 

dialoghjulet för att göra olika val under spelets gång och beroende på vilka val man gör så får 

man poäng i antingen paragon eller renegade. När man gör paragon- eller renegade- val så 

fyller de sedan upp en blå eller röd mätare under spelets gång och sedan så kan man använda 

sig av speciella dialog alternativ i vissa situationer om man har högt nog i antingen paragon 

eller renegade.41 Det är på det här sättet som jag menar att spelet värderar moraliska val, 

nämligen att man ger olika moraliska val poäng beroende på om spelskaparna anser att en 

handling är god eller ond. Att exempelvis mörda en gisslan som en lönnmördare håller till 

fånga ger protagonisten 15 ondskepoäng medans att hindra en kvinna från att bli anmäld på 

rasistiska grunder för en stöld hon inte begått ger 5 godhetspoäng (10 om man även läxar upp 

personerna som försöker anmäla henne genom att visa på deras rasism).42 

 

Mina valsituationer:  

Jag skall nu ta upp några valsituationer ifrån Mass Effect där jag tycker att jag kan se en tydlig 

värdering från spelskaparna där de valt att välja en normativ etik över en annan och i princip 

ondskeförklarat en annan etik. Först kommer jag ge en introduktion till dilemmat så att 

läsaren kan förstå vad det handlar om sedan så börjar analysen där jag skall försöka lösa 

dilemmana som tas upp med de olika normativa etikerna jag presenterat och utifrån det se om 

lösningsförslagen passar in i antingen renegade eller paragon. 

 

The Rachni Queen 

I Spelet berättas det om en ras som kallas rachni som dog ut ca 1900 år innan det första Mass 

Effect spelet. De upptäcktes år 1 e.v.t. av salarian (en högt utvecklad utomjordingsras) 

utforskare som blev tillfångatagna utav rachni-rasen som sedan använde sig av salarian 

skeppet för att få fram hur man får ett skepp att åka snabbare än ljusets hastighet. När de listat 

                                                 
40 http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality (hämtad 27/5-2014) 
41 http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality (hämtad 27/5-2014) 
42 http://masseffect.wikia.com/wiki/Citadel:_Crime_in_Progress (hämtad 27/5-2014) 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality
http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality
http://masseffect.wikia.com/wiki/Citadel:_Crime_in_Progress
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ut det så började de sedan expandera ut i resten av galaxen vilket ledde till något som i spelet 

kallas ”The Rachni Wars”. När raserna ur rådet insåg att rachni-rasen inte gick att 

kommunicera med så försökte de utrota dem militärt. Det gick dock inte så bra i och med att 

rachni-militären överrumplade dem med deras antal så rådsraserna försökte komma på en ny 

lösning. Lösningen blev att låta salarian-rasen kulturellt och teknologiskt upplyfta en annan 

ras för att använda som förstärkning. Rasen som de lyfte upp var en ras som kallas krogan 

som kommer från en planet som förstörts i ett stort inbördes krig som till skillnad från 

rådsraserna kunde fortplanta sig väldigt fort och var ut tåliga nog att klara av att vara på 

rachni-rasens hemvärld. Med hjälp av den nyupplyfta rasen så klarade de av att besegra 

rachni-rasen vilket ledde till fred och i slutändan att rachni-rasen utrotades helt.43  

 

I det första spelet så stöter man under ett uppdrag på rachni-soldater som attackerar en. Det 

här borde inte vara möjligt för som tidigare sagt så har de varit utdöda i nästan 2000 år. Man 

får senare reda på att företag vid namn ”Binary Helix” hittat nedfrusna ägg i en rachni-

flyktkapsel som de lyckats få fram en levande drottning ur (de fungerar ungefär som myror 

och bin så det är snarare en mamma-rachni än en rachni-monark). Binary Helix hade sedan 

placerat den här drottningen på den nedfrusna planeten som man har uppdraget på där 

drottningen börjat lägga ägg. När äggen väl kläckts så har Binary Helix sedan tagit barnen 

från drottningen och försökt uppfostra dem till lojala soldater men misslyckades i och med att 

rachni blir galna om de inte utvecklas i närheten av en drottning. Sheperd träffar sedan på 

drottningen efter att ha dödat en massa vilda rachni. Hon är fast i en glasbur och 

kommunicerar till Sheperd genom att telepatiskt ta kontrollen över en död asari (en av 

rådsraserna). När hon har kontrollen över asarin så berättar drottningen att barnen som man 

nyss dödat blivit galna och att Sheperd bör avsluta deras lidande och konversationen leder så 

småningom till valet huruvida man ska döda drottningen eller släppa henne fri.44 Det goda 

valet eller paragon valet är att släppa drottningen fri och ger 24 godhetspoäng. Det onda valet 

är att döda henne och det ger 25 ondskepoäng.45  

 

Om man nu utifrån pliktetik skall reda ut huruvida det är mer etiskt att släppa drottningen fri 

eller döda henne med syra så kan jag identifiera flera plikter. Den första plikten som jag 

kommer att tänka på är plikten att rädda liv vilket jag vill mena är en plikt till den grad att den 

                                                 
43 http://masseffect.wikia.com/wiki/Rachni_Wars (hämtad 27/5-2014) 
44 http://masseffect.wikia.com/wiki/Rachni_Queen (hämtad 27/5-2014) 
45 http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality_Guide (hämtad 27/5-2014) 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Rachni_Wars
http://masseffect.wikia.com/wiki/Rachni_Queen
http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality_Guide
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även är en plikt utifrån det kategoriska imperativet. En annan plikt som jag kan identifiera är 

plikten att inte döda vilket även den skulle hålla för det kategoriska imperativet. En sista plikt 

som jag kan identifiera är plikten att inte skada något vilket jag skulle mena är en plikt varav 

jag antar att man även skulle kunna mena att inte skada någon i onödan skulle kunna vara en 

modifikation av den plikten. Således så har vi tre plikter som är relevanta i valet: att rädda liv, 

att inte döda någon och att inte skada någon i onödan. Baserat på detta så skulle jag mena att 

en pliktetiker skulle välja att låta drottningen gå fri. Detta för att genom att göra det så ser 

man till att rädda någons liv, man dödar ingen och man skadar ingen. Då kan vi även här 

mena att den pliktetiska lösningen går i linje med paragon valet. 

 

Den konsekvensetiska utredningen blir lite mer komplicerad dock och jag tänker dela upp den 

i två delar, delvis vad för konsekvenser man kan tänka sig att det blir vid valtillfället och 

delvis vad för konsekvenser det faktiskt ger om man ser på vad som händer senare i serien. 

Vi har två val vi skall försöka förutspå konsekvenserna för delvis att låta rachni-drottningen 

gå fri eller att låta henne lösas upp i syra. Om vi låter rachni-drottningen går fri så kan det ge 

goda konsekvenser och mycket lycka då hon och hennes barn kan bo på en planet långt borta 

där de är lyckliga och inte stör någon. Det kan å andra sidan leda till att drottningen bosätter 

sig någonstans, föder ut mer och mer barn och så småningom använder dessa barn som en 

armé till att ta över galaxen. Vad som återstår då är ett övervägande kring vad som känns som 

mest sannolikt. Drottningen säger att hon kommer fly undan och leva fredligt och menar att 

hon inte hade någonting att göra med rachni-kriget men å andra sidan så sitter hon just nu i en 

glasbur och hennes och hela hennes ras framtid hänger på att hon kommer ut där ifrån. Detta 

medför att det känns som en ganska sund reaktion att säga vad man måste säga bara för att ta 

sig ut där ifrån. Detta i kombination med att deras ras har en historia av att utrota allting som 

kommer i deras väg tror jag ändå får konsekvensetikern att luta åt att låta henne dö för att dels 

maximera den potentiella lyckan men främst för att hindra det lidande som skulle medföras 

om rachni-rasen bestämmer sig för att försöka ta över galaxen igen. Således vid valtillfället så 

står konsekvensetiken som presenterats av Rachels i linje med det ondskefulla valet.  Dock så 

i och med att konsekvenserna är det slutgiltiga måttet på om en handling är god eller inte så är 

det relevant att se vad för konsekvenser räddandet respektive dödandet av rachni-drottningen 

får. Och i och med att vi analyserar en spelserie så har vi en lyx som konsekvensetikern sällan 

har i den verkliga världen, nämligen se vad för konsekvenser en handling faktiskt får. 
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Resultatet av att man släpper drottningen fri syns först i det tredje Mass Effect spelet. Där så 

visar det sig att i mitten av spelet ungefär att rachnidrottningen (om man släppte henne fri) 

blivit tillfångatagen av reaper-rasen och föder nu (emot hennes vilja förvisso) återigen onda 

rachni-soldater som dock denna gång kontrolleras utav reaper-rasen. När man väl träffar på 

rachni-drottningen en andra gång står man åter igen för en liknande situation som den som 

förekommer i det första spelet: att antingen släppa drottningen fri från reapers eller låta henne 

dö där hon är. Vidare kan det vara värt att nämna att genom att rädda henne så låter man även 

ett kompani bestående av krogans dö. Räddar man henne även denna gång så kommer hon 

hjälpa till i kriget mot reaper-rasen medans om man låter henne dö så accepterar hon hennes 

öde och dör antingen från skador eller genom att bli söndersliten av hennes korrumperade 

barn. Om man å andra sidan inte räddar drottningen i det första spelet så kommer reaper-rasen 

att ha konstruerat en artificiell rachni-drottning som man även här får valet att rädda eller låta 

dö. Dock om man låter den här drottningen leva så kommer den inte visa sig vara lika lojal 

som den som man kunde rädda i det första spelet då hon så småningom kommer bryta ut de 

rachni-arbetarna hon lånade ut till flottan och på vägen ut göra skada till en allierad armékår. 

Om man å andra sidan låter henne dö blir rasande och beordrar hennes barn att döda Sheperd 

och hans/hennes vänner. 46 Med information om konsekvenserna presenterade skulle jag vilja 

mena att det nu istället lutar åt att släppa rachni-drottningen fri i det första och det tredje 

spelet i och med att konsekvenserna ser mer fördelaktiga ut. De konsekvenser som jag menar 

väger upp ett räddande av rachni-drottningen är delvis att oavsett hur du gör så kommer det 

ända finnas en rachni-drottning några år senare vilket betyder att den första led i onödan. 

Delvis så kommer den nya drottningen bara skada ens uppdrag oavsett hur man gör medans 

den gamla kommer gynna ens uppdrag att rädda galaxen från att utrotas av reaper-rasen. 

Således så ändrar vår kännedom om de slutgiltiga konsekvenserna vilket val en 

konsekvensetiker som Rachels skulle välja. 

 

För att reda ut vad som blir ”det rätta” valet enligt dygdetiken så måste vi först reda ut vad för 

dygder som går att identifiera i beräknandet av ”det rätta” valet. En uppenbar dygd som går att 

se är medmänsklighet eller omsorgsfullhet vilket jag skulle mena är eftersträvansvärt. En 

annan dygd som jag menar kan vara eftersträvansvärd och som är relevant till det här valet är 

försiktighet. En sista dygd som jag kan identifiera och som är relevant för egentligen hela 

renegade personligheten i sin helhet är dygden målmedvetenhet. Man kan vara omsorgsfull 

                                                 
46 http://masseffect.wikia.com/wiki/Rachni_Queen (hämtad 27/5-2014) 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Rachni_Queen


19 

 

och medmänsklig (eller vad man nu skall kalla det när det handlar om en utomjording) genom 

att låta drottningen leva. Detta för att man ser en levande varelse i en bur och väljer att göra 

det som kan gynna den bäst i situationen trots de potentiellt dåliga konsekvenserna de kan ge 

en själv i framtiden, vilket jag skulle definiera som omsorgsfullt. Försiktighet skulle jag mena 

går att utöva genom att döda drottningen för samtidigt som man inte kan vara säker på om 

räddandet av henne kommer leda till utrotandet av alla andra raser i hela galaxen så är det i 

princip garanterat att genom att döda henne så kommer det inte vara möjligt. Således skulle en 

försiktig person ta det säkra före det osäkra och låta drottningen dö. Målmedvetenhet är en 

dygd som jag tycker är mycket prevalent hos renegade-personligheten. Det jag menar med 

målmedvetenhet är att man inte låter något komma i vägen för att hindra ens slutgiltiga mål. 

Det slutgiltiga målet för Sheperd under hela spelet är att utrota reaper-rasen och genom att 

släppa lös rachni-drottningen så riskerar man att sätta käppar i hjulet för utrotandet av reaper-

rasen vilket skulle gå emot dygden. Således skulle en målmedveten person kunna argumentera 

för att dödandet av rachni-drottningen inte kommer komplicera uppdraget vidare vilket skulle 

gynna uppdraget i sin helhet. Det är således svårt att dra en riktig slutsats om vilket av valen 

en dygdetiker så som Slote skulle föredra, det beror helt på vilken form av dygd man föredrar. 

 

Vi kan då dra slutsatsen att valet kring rachni-drottningens fortsatta levande eller icke-levande 

är betydligt mer komplicerat än ett gott kontra ont val. En pliktetiker som Ross skulle 

antagligen föredra paragon-valet. En konsekvensetiker som Rachels skulle baserat på den 

information man får vid val tillfället välja renegade-alternativet medans med facit i hand 

skulle konsekvensetikern snarare välja paragon-valet båda gångerna. En dygdetikers val är 

beroende av vilka dygder denne räknar som tyngst. 

 

The Genophage 

Efter rachni kriget så belönade rådsraserna krogan-rasen med de rachni-världar de tagit över 

samt några mer beboeliga planeter utöver rachni-världarna. Krogan-rasens hem värld var 

ogästvänlig och karg och där behövde de föröka sig i stora antal för att försäkra sig om att de 

inte dog ut men när de sedan flyttade till mer beboeliga planeter så minskade deras mortalitet 

avsevärt medans deras nativitet var densamma. Det här ledde förstås till att krogan-rasens 

antal ökade drastiskt och ju mer deras antal ökade desto mer planeter behövde de bosätta sig 

på för att överleva. Det här kulminerade så småningom i att krogan-rasen försökte 

kolonialisera världar som redan var ockuperade av andra raser. När rådsraserna sedan bad om 
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att få tillbaka sina planeter så stormade en av krogan-rasens krigsherrar in till rådets kammare 

och utmanade dem att ta tillbaka världarna vilken kulminerade i ett krig som i spelet refereras 

till som ”The Krogan Rebellions”. Oavsett vilken taktik som rådsraserna tog till och oavsett 

hur ljust det såg ut för dem så hade krogan-rasen alltid mer trupper att tillgodose och rådet 

vände sig så småningom till en ras som nyligen blivit en del av rådsraserna som kallas turian-

rasen. Turian-rasen var disciplinerad och militaristisk och gjorde sitt bästa för att hålla tillbaka 

krogan-trupperna vilket resulterade i att krogan-trupperna i slutändan gjorde tre turian-världar 

obeboeliga genom att slunga in asteroider in i dem. När turian-rasen tillslut såg hur mörk 

deras chans till seger var så vände de sig till salarian-rasen (en av rådsraserna) som hållit på 

att utveckla ett nytt biovapen vid namn ”The genophage”. Salarian-rasen hade egentligen inte 

tänkt att använda deras nyuppfunna biovapen om de inte var absolut tvungna men turian-rasen 

som när de utrotar sina fiender även ämnar till att se till så att de inte blir ett hot igen valde att 

använda biovapnet så fort de fick möjlighet till det. The genophage gjorde så att bara var 

1000:e krogan-barn överlevde graviditeten vilket förstås gjorde så att deras antal minskade 

avsevärt. När det här sedan kombinerades med militära påtryckningar på från turian-rasen så 

gav så småningom krogan-rasen upp sitt uppror. 47 

 

Under spelets gång stöter man på resultatet av the genophage på flera ställen. Den första 

kroganen som man stöter på är en man vid namn Wrex som senare blir en del av ens 

besättning. Wrex är bitter över the genophage och hatar både salarian- och turian-rasen för 

deras roll i det hela. 48 Vid ett uppdrag i det första spelet stöter man på en facilitet som tycks 

på något sätt lyckats bota the genophage. Dock så är uppdraget i fråga att förstöra faciliteten 

vilket gör Wrex mycket upprörd. Man måste då prata med Wrex och den konversationen 

resulterar i att man antingen dödar Wrex eller så accepterar han att faciliteten måste förstöras. 

Oavsett resultat så förstörs faciliteten.49 I det andra spelet har man en ny besättning varav en 

av dessa är en salarian-forskare vid namn Mordin Solus. Han berättar att krogan-rasen vid ett 

tillfälle utvecklat en resistans mot the genophage som han verkat för att motverka och således 

återställa the genophage till dess ursprungliga effektivitet.50 Man får så småningom ett 

uppdrag av Mordin, nämligen att rädda en av de assistenter som hjälpt honom motverka 

genophage-resistansen som blivit kidnappad av några krogans på deras hemplanet. Väl på 

                                                 
47 http://masseffect.wikia.com/wiki/Krogan_Rebellions (hämtad 28/5-2014) 
48 http://masseffect.wikia.com/wiki/Wrex (hämtad 28/5-2014) 
49 http://masseffect.wikia.com/wiki/Virmire:_Wrex_and_the_Genophage (hämtad 28/5-2014) 
50 http://masseffect.wikia.com/wiki/Genophage (hämtad 28/5-2014) 
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plats så visar det sig att hans assistent självmant rest dit för att hjälpa en av kroganklanerna 

motverka the genophage. För att göra det har assistenten ifråga genomfört en hel del brutala 

experiment på levande testobjekt varav en hel del varit frivilliga. När man sedan konfronterar 

assistenten så kommer Mordin att skjuta ihjäl honom om man inte hindrar honom och man får 

välja huruvida man skall spara den forskningen som assistenten ackumulerat eller förstöra 

den.51 I det tredje spelet når problematiken kring the genophage sin topp när det visar sig att 

krogan-rasen vägrar hjälpa till i striden mot reaper-rasen om inte the genophage botas innan 

dess. För att göra det tänker de använda sig av en kvinnlig krogan som visat sig överleva den 

tidigare omnämnda assistentens experiment som nu är botad från the genophage. Tanken är 

den att man skall sprida ut ett botemedel framställd från den här kvinnliga kroganen (som 

kallas Eve) via en maskin som finns på krogan-rasens hemplanet (maskinen kallas The 

Shroud) som upprätthåller dess atmosfär.52 Salarian-rasen tycks inte vara helt på idén med att 

bota krogan-rasen från the genophage och deras ledare (som kallas för ”The Dalatrass” eller 

Dalatrass Linron) uttrycker missmod över detta och menar att risken finns att krogan-rasen 

bara kommer försöka ta över galaxen igen så snart reaper-rasen är utrotad.53 Hon förstår dock 

att Sheperd ändå behöver krogan-rasens hjälp för att besegra reaper-rasen och kommer 

således med ett förslag som tänkbart kan optimera de goda konsekvenserna. Maskinen som 

skall användas för att sprida ut botemedlet har tidigare blivit saboterat för att förhindra att 

man använder det för att sprida ut ett genophage botemedel, genom att utnyttja det sabotaget 

så kan Sheperd lura krogan-rasen till att tro att the genophage är botad. I utbyte mot att 

genomföra detta så erbjuder Dalatrassen sina trupper och ingenjörer till Sheperds förfogande 

vid kriget mot reaper-rasen. Om man går med på att göra detta så blir man flertalet gånger 

konfronterad av Eve som känner att Sheperd är nedtyngd av något och man har möjligheten 

om man vill att berätta vad det är som har hänt. Förutsatt att man inte berättar något och väl 

kommer fram till maskinen som skall användas till att distribuera botemedlet så kommer 

Mordin Solus, forskaren som man fick hjälp av i tidigare spel och som i detta spel hjälpt till 

att framställa ett botemedel, upptäcka sabotaget som gjorts på maskinen och försöka att 

åtgärda det. För att förhindra en riktig distribuering av botemedlet så kan man här skjuta ihjäl 

Mordin och således fullfölja det avtal som man har med Dalatrassen. Man kan förstås välja att 

                                                 
51 http://masseffect.wikia.com/wiki/Mordin:_Old_Blood (hämtad 28/5-2014) 
52 http://masseffect.wikia.com/wiki/Priority:_Tuchanka (hämtad 28/5-2014) 
53 http://masseffect.wikia.com/wiki/Dalatrass_Linron (hämtad 28/5-2014) 
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inte göra något av detta och antingen inte ens gå med på erbjudandet eller under resans gång 

berätta vad som står fel vilket kommer leda till att the genophage botas.54 

 

Det är huruvida man skall bota the genophage eller inte som är dilemmat som jag vill 

diskutera. Det är ganska mycket dialog man måste gå igenom under botandet av the 

genophage och det är således svårt att säga hur mycket godhets- kontra ondskepoäng man får 

utav de olika valen men vad som är uppenbart är att paragon valet är att rätt igenom verka för 

att bota the genophage medans renegade är att lura krogan-rasen.55 

Om man då skall försöka tänka oss in i hur en pliktetiker skulle lösa det här dilemmat så kan 

vi börja med att försöka identifiera vilka plikter som går att få fram ur dilemmat. Dels så har 

vi plikten att vara ärlig eller plikten att inte ljuga som blir relevant när man tillfrågas av Eve 

om det är något som tynger ner en på resan på väg till The Shroud. Vi har även plikten att inte 

döda vilket blir relevant när man står inför valet att antingen döda Mordin Solus för att lura 

krogan-rasen eller inte döda honom vilket leder till att krogan-rasen botas. En sista plikt som 

egentligen inte är en plikt utom snarare en variant på det kategoriska imperativet men som jag 

för enkelhetens skull översätter till en plikt är plikten att inte använda människor som ett 

medel utan enbart som ett ändamål i sig självt. Beroende på vilken utav dessa plikter man 

prioriterar så kan man komma olika långt på renegade vägen. Om man prioriterar ärlighet så 

kan man komma så långt att man sluter ett avtal med Dalatrassen men sedan vid det första 

tillfället som Eve frågar om något tynger ner ens samvete så avslöjar man planen i och med att 

man har en plikt att inte ljuga. Om man å andra sidan menar att plikten att inte ljuga är en 

prima facie plikt så som Ross kallar det och således menar att plikten att rädda galaxen från 

fara står över plikten att inte ljuga men å andra sidan menar att plikten att inte mörda ändå står 

över plikten att rädda galaxen från fara så kan man komma så långt som maskinens insida där 

man står inför valet att döda Mordin eller inte. Om man å andra sidan menar att plikten att inte 

använda människor som ett medel utan som ett ändamål i sig själv står överst samt förstås 

expanderar definitionen av människor i det här fallet så att det inkluderar självmedvetna 

utomjordingar så kommer man nog inte ens sluta ett avtal med Dalatrassen. Detta för att om 

man gör det så går man med på att använda krogan-rasen, deras barn och deras förhoppningar 

som en spelbricka i syfte till att vinna en annan ras gunst istället för att se dem som ett 

ändamål i sig självt. Oavsett vilken av dessa plikter (om någon) har ett övertag så kommer 

                                                 
5454 http://masseffect.wikia.com/wiki/Priority:_Tuchanka (hämtad 28/5-2014) 
55 http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality_Guide_(Mass_Effect_3) (hämtad 28/5-2014) 

http://masseffect.wikia.com/wiki/Priority:_Tuchanka
http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality_Guide_(Mass_Effect_3)


23 

 

nog en pliktetiker som Ross i slutändan ändå bota the genophage och således stå i linje med 

paragon-valet. 

 

På samma sätt som tidigare så tänker jag när vi går igenom konsekvensetikens sätt att förhålla 

sig till dilemmat ha med både vilket val en konsekvensetiker bör anse förmånligt med det 

fakta som man får presenterad och vilka konsekvenser ens val faktiskt får och hur det 

påverkar valet av handling. Med det fakta som man får presenterad så vill jag ändå mena att 

Dalatrassens erbjudande är rätt lockande för en konsekvensetiker. Reaper-rasen är på väg att 

utplåna allt liv i galaxen och man kommer behöva all hjälp som man kan få. Dalatrassen 

kommer med ett erbjudande där den troligaste konsekvensen blir att man får ta del av både 

krogan-rasens och salarian-rasens trupper i utbyte mot att man låter krogan-rasen får lida på 

samma sätt som de gjort i århundraden samt att man måste döda en av sina vänner. Även om 

krogan-rasens kollektiva, långvariga lidande normalt sätt skulle kunna få en konsekvensetiker 

som Rachels att inte genomföra avtalet så står det mellan krogan-rasens lidande och 

potentiellt hela galaxens utplåning. Om en ras måste lida för att alla raser skall få en chans att 

överleva så tror jag ändå att en konsekvensetiker skulle mena att valet att genomföra 

Dalatrassens avtal är det som kommer leda till mest möjliga lycka och således det bästa 

alternativet. 

 

Precis som tidigare är dock även här konsekvenserna lite annorlunda från de som man kan 

förutspå vid valtillfället. Konsekvenserna varierar lite beroende på ens agerande i de tidigare 

två spelen. Om man ser till att Wrex överlever i ettan så kommer han vara representanten för 

hela krogan-rasen under spelets gång och oavsett om man botar the genophage eller inte så 

kommer krogan-armén vara lite starkare. Dock så om man inte botar the genophage så 

kommer Wrex så småningom få reda på att man lurat dem och man kommer vara tvungen att 

döda honom. Det här leder inte till att krogan-rasen drar sig ut men deras militära styrka 

kommer att ha minskats avsevärt. Om man å andra sidan dödar Wrex i ettan kommer krogan-

rasens militära support inte vara lika starka men den nya ledaren kommer å andra sidan inte 

märka av att man lurat krogan-rasen. Värt att poängtera är även att beroende på om man får 

Mordin att radera eller behålla hans assistents forskning så kommer Eve antingen dö eller 

överleva i slutet av det här uppdraget. Dö om man raderar forskningen, överleva om man 

sparar den. Anledningen till att jag poängterar det här är för att hennes överlevnad styrker 
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krogan-trupperna.56 Baserat på detta så tycks det som att man med facit i hand kan skräddarsy 

en optimal konsekvensmaximering genom att antingen gå igenom spelet helt med paragon- 

vägen eller renegade förutsatt att man ser till att Wrex dör i det första spelet. Således kan 

konsekvensetiken med facit i hand antingen föredra både att bota the genophage och att lura 

krogan-rasen och således står den i linje med både paragon- och renegade-valet med facit i 

hand. 

 

Med risk för att repetera mig så kan jag identifiera i princip samma dygder här som förra 

gången nämligen ärlighet som blir relevant när man står inför dilemmat om man skall ljuga 

eller ens försöka lura någon. Försiktighet som blir relevant när man överväger huruvida man 

bör ge en ras som har en historia av militär erövring möjlighet att återställas till sina guldår. 

Målmedvetenhet som blir relevant kring huruvida man skall låta en ras-problem komma i 

vägen för det största och slutgiltiga problemet; att galaxen håller på att utrotas av reaper-

rasen. Omsorgsfullhet blir relevant bl.a. när man ser på huruvida man skall döda sin vän i 

syfte för att gynna en militärstyrka. Omsorgsfullhet blir relevant även när man försöker sätta 

sig in i the genophages personliga påverkan hos krogan-rasen. När man hör hur Eve berättar 

om hur det är att leva med the genophage, hur vissa de kvinnor hon känt gått ut i öknen för att 

bli uppätna av rovdjur på grund utav skammen the genophage medför. Hur även hon funderat 

på att ta sitt eget liv när hon fått missfall men det enda som får henne att hålla fast vid livet är 

hoppet på att det nästa gång inte blir ett missfall, då tror jag omsorgsfullhet blir relevant.57 Jag 

precis som förut att dygdetiken är lite svår att placera i enbart ett av dessa val då dygdetik 

handlar mer om vad för person man vill vara snarare än hur man bäst löser ett val. I det här 

fallet så om man värderar omsorgsfullhet och ärlighet högst så skall man gå i linje med 

paragon medans om man värderar försiktighet och målmedvetenhet så skall man gå i linje 

med renegade. Således om man skulle vara en omsorgsetiker så som den presenteras av Slote 

skulle man med all sannolikhet välja paragon-valet. 

 

Även här får vi ta del av en större komplexitet än spelet först ger sken om, det handlar inte om 

ett gott eller ont val utom snarare en värderingsfråga för alla normativa etiker förutom 

pliktetiken. En pliktetiker som Ross skulle i slutändan välja paragon valet. En 

konsekvensetiker som Rachels skulle välja renegade valet vid första anblick men antingen 
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paragon eller renegade när konsekvenserna presenterades. En dygdetiker som Slote får välja 

vilken dygd den tycker är viktigast och utifrån det välja val. 

 

Samara och Morinth 

När man först träffar på Samara så bryter hon nacken på en medlem av en smugglarliga. Det 

har kommit fram innan att Samara tillhör en uråldrig asari orden som kallas för justicar-orden 

och att en polisdetektiv har fått order om att sätta henne i häktet men räds för vad Samara 

kommer göra om hon försöker. Man berättar att man har blivit beordrad att rekrytera in henne 

till sin besättning vilket Samara inte vill gå med på förens hennes nuvarande uppdrag är 

slutfört. Strax efter denna konversation så kommer detektiven in på platsen och berättar om 

hennes order att placera Samara häktet vilket Samara går med på men varnar för att hon måste 

återgå till utförandet av hennes uppdrag om en dag och således insinuerar hon att hon kommer 

ha ihjäl alla som kommer i vägen för det här. Man ger sig sedan ut för att slutföra Samaras 

uppdrag åt henne så man kan få med henne i sin besättning varav det huvudsakliga syftet med 

uppdraget är att ta reda på vilket skepp en person som Samara jagar tagit sig därifrån på. När 

man har den infon så ger man den till Samara och hon går med på att bli en del av ens 

besättning.58 Efter att ha varit en del av besättningen ett tag så uppger Samara att personen 

som hon sökte efter tidigare var hennes egen dotter som hon letat efter i 400 år och ämnar 

döda henne. Anledningen för detta är att hon lider av en genetisk defekt som gör henne till 

vad som på asari-språket kallas ”ardat-yakshi.59 För att förstå vad en ardat-yakshi är så 

behöver man förstå lite om asari-rasens fortplantning. Asari-rasen består enbart utav individer 

som rent fysiologiskt är könlösa. Detta medför att för att fortplanta sig så kräver den en 

lösning som inte nödvändigt kräver fysisk kontakt och de gör sig således gravida genom att 

kopiera deras partners genetiska kod och slumpmässigt blandar upp den med sin egen. Den 

här telepatiska fortplantningen kallas i spelet för ”melding”. I och med att melding är något 

som sker mentalt så kan asari-rasen fortplanta sig med individer utav alla kön och alla raser 

och producera avkomma som alltid är asari-barn. För att berika rasens kulturella arv så 

förväntas det att asari-rasen fortplantar sig med andra raser snarare än sina egna. Asaris som 

trots det förökar sig med medlemmar ur sin egen ras ses ner på och kallas i spelet 

för ”purebloods” och riskerar föda barn med genetiska åkommor så som att föda ett barn som 

är en ardat-yakshi.60 En ardat-yakshi är en asari som vid melding ger sin partner en 
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hjärnblödning som dödar partnern men styrker ardat-yakshin. Den här processen är 

beroendeframkallande så när en ardat-yakshi väl dödat någon via melding så kommer den 

vilja göra det igen och ju mer den meldar desto större kommer beroendet bli. Ytterligare en 

förmåga som ardat-yakshis har är att kontrollera andras sinnen. Således när en ardat-yakshi 

föds så står den inför alternativet att antingen gå i kloster eller avrättas.61 Samara jagar alltså 

sin dotter som är en ardat-yakshi och ämnar döda henne när hon får tag på henne. När man 

kommer till planeten där hennes dotter, som heter Morinth gömmer sig så får de reda på att ett 

mord har skett av i staden och att det utförts av en ardat-yakshi. Man får i uppdrag att då 

försöka få Morinth att se en som ens nyaste offer genom att imponera på henne i en nattklubb. 

Väl hemma hos Morinth så försöker hon kontrollera ens tankar och om man har tillräckligt 

mycket paragon eller renegade poäng så kan man stå emot försöket. Oavsett vad så kommer 

Samara storma in i lägenheten och försöka döda Morinth. De är dock väldigt lika när det 

kommer till stridskapacitet och om man lyckades stå emot sinneskontrolleringen tidigare så 

får man nu valet att välja om man vill hjälpa till att döda Morinth eller Samara.62 

 

Det är det här valet som jag vill diskutera, man får välja om man vill döda en person eller en 

annan vilket kanske normalt sätt skulle kunna räknas som en ond handling i båda fallen men 

vad som är intressant här är att valet värderas. Om man väljer att döda Samara så får man 45 

ondskepoäng medans om man väljer att döda Morinth så får man 30 godhetspoäng. 63 

 

Pliktetiskt så blir det här dilemmat ett problem för att även om vi identifierar andra plikter så 

som plikten att hålla löften och liknande så vill jag mena att den tyngst vägande plikten i spel 

är plikten att inte döda. Om man då står inför plikten att inte döda (vilket jag menar är en 

absolut plikt) och plikten att hålla ett löfte så skulle jag mena att plikten att inte döda står över 

det. När det enda val man har är att döda eller döda så kan jag faktiskt inte se hur pliktetiken 

kan lösa dilemmat ens med införandet av Ross prima facie plikter och därför skulle jag vilja 

mena i just detta fall att pliktetiken är lamslagen. Således väljer pliktetiken vare sig paragon 

eller renegade valet. 

 

Konsekvensetiken å andra sidan vill jag mena står inför ett övervägande. Båda dessa personer 

har visat sig kapabla av att mörda andra människor, Samara har brutit nacken på en smugglare 

                                                 
61 http://masseffect.wikia.com/wiki/Ardat-Yakshi (hämtad 28/5-2014) 
62 http://masseffect.wikia.com/wiki/Samara:_The_Ardat-Yakshi (hämtad 28/5-2014) 
63 http://masseffect.wikia.com/wiki/Morality_Guide_(Mass_Effect_2) (hämtad 28/5-2014) 
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och hotat med att döda en eller potentiellt flera poliser om de skulle bli ett allt för stort hinder 

för Samaras uppdrag. Dock medans Samara tycks ha ett syfte och ett koncept om rättvisa 

bakom hennes dödande så dödar Morinth bara för att hon är beroende av det och får en kick 

utav det. Således för att maximera lyckan och minimera det potentiella mördandet och 

lidandet så tror jag en konsekvensetiker gör bäst i att låta Morinth dö. Således så vid första 

anblick verkar det som konsekvensetikerns val står i linje med paragon-valet. 

 

Om man då skall se till de faktiska konsekvenserna utav agerandet i senare spel. För en gångs 

skull så tycks konsekvenserna bli ganska små, om man dödar Samara och låter Morinth gå så 

framgår det inte om Morinth mördat några fler men hon har blivit tillfångatagen av reaper-

rasen som gjort om henne till en form av fiende som kallas ”banshee”. Om man å andra sidan 

dödar Morinth istället för Samara så kommer Samara hjälpa en på ett uppdrag i det tredje 

spelet och slutligen hjälpa en besegra reaper-rasen. Med facit i hand så verkar det då faktiskt 

som att de bästa konsekvenserna otvivelaktigt pekar på att döda Morinth. Detta för att genom 

att rädda henne så utsätts hon potentiellt för tortyr av reaper-rasen och i slutändan blir en 

fiende medans genom att döda henne på plats så räddar man henne från det lidandet samt får 

en allierad i slutstriden. Således menar sannolikt konsekvensetikern både med och utan facit i 

hand att man skall döda Morinth och således står det i linje med paragon. 

 

Det finns flera dygder som jag kan identifiera och dessa är följande: lojalitet, omsorgsfullhet, 

målmedvetenhet och försiktighet varav lojalitet och omsorgsfullheter är dygder som tycks gå 

in i paragonpersonligheten medans målmedvetenhet och försöktighet är dygder som tar sig till 

uttryck i renegadepersonligheten. Om man försöker uppnå dygden lojalitet så kommer man 

antagligen att döda Morinth i och med att man gått med att hjälpa Samara att döda sin dotter 

och det skulle vara illojalt att vända sig emot det i sista sekund. Om man med omsorgsfullhet 

ser till och fokuserar på ens personliga relationer så vill jag mena att man antagligen har en 

bättre relation med Samara och således om valet står mellan att döda en person man känner 

och bryr sig om och en person som i stort sätt är en främling så lutar det snarare åt att döda 

Morinth. Om man fokuserar på målmedvetenhet och försiktighet så har du ingen anledning att 

lita på Morinth medans Samara svurit en justicar-ed till en. Vidare så är det en större risk att 

Morinth flyr från din besättning och potentiellt blir ett problem som hindrar en från att 

genomföra det slutgiltiga uppdraget. Således står för en gångs skull alla dygder som jag valt 

att ta med eniga om att paragon-valet är det rätta. 
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Den här gången fick vi ett annorlunda resultat där ingen utav de etiska systemen tycks föredra 

renegade valet. Pliktetiken är på sätt och vis lamslagen och kan inte göra någonting i och med 

att båda valen går emot den absoluta plikten att inte döda. Konsekvensetiken föredrar både 

före och efter resultaten är presenterade paragon-valet och alla dygder lutar åt paragon-valet 

likväl. Intressant att notera här är således att det är först när pliktetiken inte kan ge en lösning 

som spelskaparna väljer att använda sig av antingen konsekvensetik eller dygdetik. 

 

Rådsskeppet eller människoflottan 

I slutet av det första spelet så är navet för rådet och allt som rådet kontrollerar (The Citadel) 

under attack utav en reaper och huvudantagonisten i det första spelet. När man besegrat huvud 

antagonisten så blir man kontaktad av ett av The Citadels största skepp, ”The Destiny 

Ascension” som i princip säger att de är på väg att dö och att de har rådet med sig på skeppet. 

Man får sedan kontakt av piloten på ens skepp som säger att den har en stor flotta bakom sig 

och inväntar order. Man ställs nu inför valet att antingen riskera hela flottan för att rädda rådet 

eller inte riskera flottan och låta rådet dö.64 Valet att rädda rådsskeppet ger 28 godhetspoäng 

medan man får 29 ondskepoäng av att låta dem dö. 

 

Jag kan identifiera tre plikter som är relevanta här: Plikten att inte bryta en ed, plikten att 

rädda någon i nöd och plikten att inte utsätta någon för fara varav alla dessa jag skulle vilja 

mena går att berättiga med det kategoriska imperativet. Som spectre har man svurit en ed att 

lyda och jobba åt rådet och jag skulle mena att man bryter mot den genom att låta dem dö. 

Man har en plikt att rädda någon i nöd och jag vill mena att det här är just en sådan situation 

när man har möjligheten att göra det. Man har även en plikt att inte utsätta någon för fara 

vilket jag tror man bryter oavsett vad man gör. Beordrar man flottan till att inte hjälpa rådet så 

kommer rådsskeppet komma till skada och beordrar man flottan till att hjälpa rådet så riskerar 

flottan att ta skada. Således skulle jag vilja mena att en pliktetiker som Ross lutar åt att rädda 

rådet då man dels svurit en ed och dels har en plikt att rädda folk i nöd. Således står 

pliktetiken i linje med paragon. 

 

Konsekvensetiskt så kan det dock bli lite svårare. Med den information man får så framställs 

det som huruvida man är villig att riskera en hel flotta med chansen att rädda ett råd. Om man 

då skall försöka maximera lyckan och minimera lidandet så tror en konsekvensetiker som 

                                                 
64 http://masseffect.wikia.com/wiki/Race_Against_Time:_Final_Battle (hämtad 28/5-2014) 
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Rachels skulle välja att låta tre personer plus skeppets besättning dö istället för att riskera att 

en hel flotta dör oavsett hur viktiga dessa tre personer är. 

 

Dock så visar det sig senare att det inte handlar om huruvida man offrar 3 för att rädda många 

utom snarare huruvida man är vill se till så att flest människor eller utomjordningar överlever. 

Detta för att Destiny Ascension allt som allt har en besättning på 10’000 mannar som dör i fall 

man inte kommer till hjälp medans det inte framgår hur många människor som offras för att 

rädda dem men knappast mycket mer än 10’000.65 Vidare så om man låter rådet dö så 

kommer man se till att tillsätta ett råd bestående enbart av människor.66 Således med facit i 

hand så tror jag ändå en konsekvensetiker väljer att inte låta rådet dö för att gör den det så 

kommer det leda till rasistiska spänningar i och med att vi har en människa som offrar ett råd 

bestående av utomjordingar för att främja människors position. Därför tror jag att en 

konsekvensetiker med facit i hand skulle välja paragon-valet. 

 

Dygderna som jag kan identifiera här är lojalitet, acceptans och mod. Lojalitet finns i valet att 

rädda rådet då man som sagt svurit en ed åt dem när man blivit en spectre. Acceptans är 

relevant när man ser till att valet handlar om att antingen rädda människor eller utomjordingar 

då det i spelet framgår att det finns en viss rasism riktad mellan raserna. Genom att rädda the 

council är man på sätt och vis då accepterande genom att inte verka för en rasistiska agenda. 

Mod finns prevalent i att välja att rädda rådet då det egentligen inte finns någonting som 

indikerar att flottan kommer kunna rädda dem men man drar slutsatsen att göra det i alla fall 

vilket jag anser tyder på mod. Oavsett vilka dygder man prioriterar högst så pekar de alla på 

att rädda rådet. Således så vill jag dra slutsatsen att dygdetikers val står i linje med paragon-

valet. 

 

Alla etiska teorier förutom konsekvensetik innan man fått konsekvenserna presenterade står i 

linje med paragon-valet. 

 

Slutsats 

Mitt ursprungliga syfte med uppsatsen var att studera vilka idéer av moral som kommer till 

uttryck i spelserien Mass Effect och huruvida värderingen av dessa är rimlig. Jag vill mena att 
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jag svarat på den frågan genom att försöka applicera tre normativa etiska teorier och se hur 

väl de passar in i de olika valsituationerna och se vad för val en representant för dessa skulle 

föredra. Jag kunde identifiera olika uttryck för pliktetik, konsekvensetik och dygdetik med 

hjälp av detta och värderingen har gjorts av spelskaparna genom att göra vissa val goda och 

andra onda. Ett återkommande tema i valsituationerna var att pliktetik nästan alltid låg i linje 

med paragon som är det goda alternativet, den enda situationen när så inte var fallet var med 

Samara och Morinth där pliktetikern blir handlingsförlamad i och med att man står mellan 

alternativen att döda eller döda. Konsekvensetiken delade jag upp i två delar, en som var 

vilket val en konsekvensetiker skulle välja vid valtidpunkten och en del som handlade om 

vilket val konsekvensetikern skulle välja när den känner till alla konsekvenser. Ett 

återkommande tema var det att en konsekvensetiker i valtillfället alltid skulle välja renegade-

valet medans medveten om konsekvenserna så var ofta paragon-alternativet att föredra även 

för en konsekvensetiker, detta var inte riktigt gällande i fallet med Samara och Morinth men 

även heller inte the genophage beroende på hur man ser det. Dygdetiken var ganska varierad 

där två av valen lutade åt paragon-valet medans två andra lutade åt bådadera beroende på vad 

för sorts dygder man värderar högst. 

 

Den värderingen som vi kan se att spelskaparna gör blir således att den rätta eller goda etiken 

som är den som föredras av goda hjältar är pliktetiken. Detta vågar jag säga i och med att 

pliktetiken alltid överensstämmer med de goda valen. Konsekvensetik å andra sidan ses som 

en ond etik (vilket jag vet är lite av en självmotsägelse) i och med att den överensstämmer 

med de onda valen. Vidare så skulle jag mena att de framställer konsekvensetik lite som ett 

omöjligt projekt i och med att de visar på att oavsett hur mycket ett visst val verkar som det 

kommer leda till vissa konsekvenser så gör de sällan det. Ett exempel är med genophage 

konflikten, det finns inget som antyder att Wrex kommer kunna få reda på att man inte botat 

the genophage inom en snar framtid men trots det får han reda på det. Likaså för att maximera 

de goda konsekvenserna (vilket i genophage fallet jag skulle mena är att få ut en så stor armé 

som möjligt till att stoppa reaper-rasen) så förutsätter det att man dödat Wrex i ett tidigare 

spel. Om man väl skulle göra det tror jag inte man gör det för att man förväntar sig att Wrex x 

antal år i framtiden kommer få reda på att man låtsas botat the genophage. Kort sagt, 

spelskaparna riktar medvetet eller omedvetet en kritik mot konsekvensetiken genom att 

säga ”oavsett hur mycket du tror du kan förutspå konsekvenserna av ditt handlande så 

kommer du ha fel”. Genom dygdetiken får vi en annan ingång. Genom ett dygd perspektiv så 

kan vi på sina ställen snarare se att de olika valen egentligen handlar om olika sätt att vara en 
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hjälte på och att renegade och paragon är namn på dessa. Dock så i analysen så framgår det 

ändå att paragon i slutändan är lite dygdigare än renegade. Värt att poängtera är att det inte är 

säkert att spelskaparna gjort den här värderingen medvetet. Har de gjort den medvetet skulle 

jag mena att det kan vara en ganska givande kritik av konsekvensetiken. Det förutsätter dock 

att de är öppna med det är tydliga att deras spel inkluderar en kritik mot konsekvensetik. Har 

de å andra sidan inte gjort det medvetet utom är färgade av en kärlek till ett visst etiskt 

förhållningssätt så kan det vara relevant att fråga sig om den kärleken gett resultat i form utav 

att människor som spelar Mass Effect är mer benägna om att föredra pliktetik över 

konsekvensetik. 

 

Jag vill dock mena att värderingen att pliktetik är en god etik och konsekvensetik är en ond 

sådan inte är en rimlig värdering. Detta för att även om spelskaparna eventuellt inte håller 

med om konsekvensetiken så är det ändå inte någon enighet kring att den är ond och att 

genom att låta konsekvensetiska beslutsmodeller få lika med tecken med handlingar så som 

att döda oskyldiga och åsamka folk för onödigt lidande så gör man den inte rättvisa. Även om 

det inte är spelskaparnas mening så genom att likställa konsekvensetiken med handlingar som 

generellt sätt skulle anses som onda så riskerar man att göra ett helt etiskt system orättvisa 

genom att använda sig av en ”guilt-by-association” teknik. Om spelskaparna faktiskt vill 

kritisera konsekvensetiken så tror jag de kan göra det snyggare om de vill och inte använda 

sig av fula härskartekniker till hjälp. 

 

Sammanfattning 

Mass Effect mäter moral genom ett moralsystem uppbyggd av två poler som kallas paragon 

och renegade varav paragon representerar god moral och renegade representerar ond moral. 

Jag har lyckats identifiera flera normativa grundmönster och de inkluderar plikter, 

lyckomaximering och dygder som alla finns uttryck för i de olika val jag tagit upp. 

Jag har under min uppsats kommit fram till att spelskaparna värderar pliktetik som en bättre 

etik än konsekvensetik och till och med likställer konsekvensetik med ondska. Jag menar att 

den värderingen inte är rimlig för att den inte respekterar det faktumet att konsekvensetiken 

ändå är en etik. 
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