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Abstract  
 

The aim of this essay is to investigate the function and development of non-player characters 

(NPC) in the TV/computer game Dragon Age: Origins. The NPCs are analysed in order to 

see if their development is affected by the player character’s (PC) background and 

interactions. The game’s ethics is also investigated by studying how the NPCs treat the PC 

and what significance they give to his background and actions.  

The results show that the NPCs are affected by the PC’s interactions, and furthermore, 

that they are round characters, which is unusual in TV/computer games. The NPC Alistair 

and the PC are vital for the game’s story, while the NPCs Leliana and Morrigan have a moral 

and psychological function. The NPCs are moral indicators and by either opposing or 

accepting the PC’s actions they show their own personality. The game’s norm is created by 

the player/PC. Also, the game sheds light on the player’s moral actions and gives the player a 

chance to reflect over his/her choices and the consequences thereof.  

The results give way to a discussion on how games like Dragon Age: Origins can be used 

in learning. Through interactions and by letting the player project his/her own identity onto 

the PC, TV/computer games can show the consequences of actions. Since the player is not 

only told the story, but ‘lives’ it, the moral choices faced in the game make the player practice 

being responsible and facing moral dilemmas as if in real life, hence enriched by new 

experiences.  
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1. Inledning  
 

Fiktiva karaktärer har intresserat läsare genom alla tider. Redan Aristoteles lade grunderna för 

ett systematiserat tänkande kring hur man skulle tolka och förstå litterära karaktärer. Intresset 

för karaktärsskildring har alltsedan dess haft en given plats i litteraturvetenskapen och 

sedermera även i filmvetenskapen.   

I traditionell film och litteratur är karaktärerna statiska i den meningen att de inte 

förändras från ”läsning” till ”läsning”. En karaktär är som den är, oavsett hur många gånger 

man ser filmen eller läser boken. Visst kan karaktärerna vara så komplexa, att de till synes 

växer ju fler detaljer man finner och implicerar i sin tolkning, men faktum kvarstår, den 

fysiska texten har alltid samma innehåll och filmens karaktärer agerar likadant varje gång 

man ser filmen. Så är dock inte fallet i hypertexter, ergodic litterature eller tv/datorspel, där 

innehållet kan förändras och påverkas av spelarens/läsarens val. Detta ger karaktärerna i ett 

tv/datorspel ytterligare en dimension. Karaktärerna i ett tv/datorspel kan således utvecklas på 

olika sätt från genomspelning till genomspelning. 

Jag har tidigare, i min magisteruppsats, undersökt berättarstrukturen i tv/datorspelet Star 

Wars: Knights of the Old Republic och såg där hur karaktärerna förändrades på olika sätt i de 

två genomspelningarna. I den första genomspelningen lyckades spelfiguren (den karaktär 

spelaren skapat och styr) rädda Bastila från att falla offer för den mörka sidan. I den andra 

genomspelningen påskyndade istället spelfiguren Bastilas fall mot mörkret och axlade sedan 

själv manteln som den onde och tvingades i och med det att döda stora delar av det sällskap 

som följt honom/henne och spelaren genom spelet. Karaktärernas förändring berodde således 

på spelarens aktiva val. 

 Detsamma framkom i min uppsats om förbindelsen mellan historiebruket och 

historiemedvetandet i datorspelet Shadows of Memories. Och eftersom jag bara i förbigående 

sett hur karaktärer i tv/datorspel varit förändliga blev jag intresserad av, att på djupet 

undersöka hur karaktärerna ser ut och fungerar i ett medium där både bild, text och ljud 

förmedlar en karaktär, en personlighet som sedan kan förändras genom spelarens 

interaktivitet. Att se hur karaktärerna förändras i ett rollspel, där spelaren agerar utifrån en 

annan roll, öppnar också upp för frågor om identitet och identitetsskapande. Kan det till 

exempel vara så, att det inte bara är spelfiguren och karaktärerna i fiktionen som förändras 

och utvecklas genom spelarens interaktion, utan även spelaren som gör valen.  
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Om rollspels nytta i undervisningen diskuterar Fredrik Axelzon, Thomas Davidsson och 

Max Valentin i sin bok Rollspel i skolan: Upplevelsebaserat lärande1 (2007). De menar att 

rollspel, är meningsskapande och har möjlighet att ge spelarna starka och personliga 

upplevelser, vilket gör rollspel lämpliga för empatiträning. De anser också att rollspel med 

fördel kan användas för att visualisera osynliga strukturer och aktualisera värdefrågor. 

Författarna talar först och främst om levande rollspel, men de aspekter som de tycker att 

rollspelen framhäver går även att applicera på tv/dator- rollspel, då spelaren likt en deltagare i 

ett levande rollspel träder in i en berättelse och agerar utifrån den. Det är således intressant att 

undersöka ett tv/dator- rollspel, eftersom spelmediet är ett av de största och snabbaste 

växande medierna inom upplevelseindustrin och är fortfarande ett tämligen outforskat 

medium. Det finns till exempel, i nuläget, ingen närstudie om funktionen och utvecklingen av 

karaktärerna i ett tv/datorspel, trots att det i litteratur - och filmforskning finns en uppsjö av 

forskning inom detta område.  

Spelet jag valde att undersöka är rollspelet Dragon Age: Origins (2009) som på bara 

några månader har sålts i över 3,5 miljoner exemplar. Detta val gjordes eftersom spelet fått 

mycket god kritik för sina intressanta karaktärer och sina ”svåra” moraliska val. 
 

1.1 Syfte 

 

Mitt syfte med detta arbete är, att undersöka funktionen och utvecklingen hos de 

”datorstyrda” karaktärer som följer med spelfiguren på äventyr i tv/datorspelet Dragon Age: 

Origins och analysera om och hur deras utveckling påverkas av spelarens interaktion och 

valet av spelfigurens ursprung.  

Jag avser också att, så långt möjligt, undersöka betydelsen av identifikationsprocessen, då 

spelaren, enligt professor James Paul Gee, projicerar sin identitet på sin spelfigur. Det är 

denna projicerade identitet, som gör att spelaren bryr sig om och vårdar sin spelfigur, vilket 

kan få spelaren att stanna upp och reflektera över sina egna värden och handlingar. Detta gör 

det intressant att undersöka vilken syn på etik spelet förmedlar, genom att analysera hur 

spelvärlden och dess befolkning bemöter spelarens spelfigur och se vilken vikt de lägger vid 

spelfigurens ursprung och handlingar. I förlängningen mynnar detta även ut i en didaktisk 

diskussion om etik och moral.   

  
 

                                                 
1 Axelzon, Fredrik, Davidsson, Thomas, Valentin, Max. 2007. Rollspel i skolan: Upplevelsebaserat lärande. 
BTJ Sverige AB. Lund. 
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1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenteras, till att börja med, den forskning om spel som är relevant för detta 

arbete. Efter det följer ett avsnitt om teoretiska perspektiv på litterära karaktärer och sedan ett 

avsnitt om identitet och etik, både i och utanför fiktionen, och slutligen ett avsnitt om 

pedagogik och genusvetenskap. 
 

1.2.1 Tidigare forskning om spel 
 

Det finns fortfarande inte mycket forskning om spel och, mig veterligen, ingen forskning alls 

om karaktärer och deras funktion och utveckling i tv/datorspel. I nuläget finns heller ingen 

forskning om spelet Dragon Age: Origins, vilket gör detta arbete aktuellt. Urvalet av 

spelforskning som här presenteras har gjorts efter uppsatsens fokus. Jag har således valt ut 

spelforskning om narratologi, ”spelpoetik” och didaktik. 

Espen Aarseth ställer i sin bok Cybertext (1997) frågan, om det finns någon skillnad 

mellan ”paper texts and computer texts”.2 Aarseth menar, att den existerande litteraturteorin 

inte är komplett eller ens fullt gångbar, då man undersöker hypertexts, cybertexts eller 

datorspel. Aarseth skriver därför ”My final aim is to produce a framework for a theory of 

cybertexts or ergodic literature and to identify the key elements for this perspective”3. 

Ergodic literature4 är litteratur, där läsaren på något sätt interagerar med texten, till exempel 

en hypertext. Det jag kommer att använda mig av i detta arbete är främst Aarseths termer och 

analysinstrument samt hans analys av spelmediet. 

Anna Gunder diskuterar också hypertexter i boken Hyperworks: On digital literature and 

computer games (2004). Hon tar här upp likheter respektive olikheter mellan traditionell 

litteratur och hypertexter ur ett berättartekniskt perspektiv. Gunder menar att hypertext är en 

blandning mellan spel och berättelse, en hybrid som skapar en ny entitet.5 Gunder gör även 

en komparativ analys, där hon jämför Pc-spelet Harry Potter and the philosopher’s stone me

romanen med samma namn. Hypertext och ergodic literature är viktiga termer i detta arbete, 

eftersom dialogerna med karaktärerna (NPC - non-player character) i Dragon Age: Origins är 

uppbyggda på detta sätt. Dessa termer är inte helt självklara, då de kan ha olika betydelser. 

Ergodic literature är en term som Espen Aarseth skapat av de grekiska orden för work och 

d 

                                                 
2 Aarseth, Espen J. 1997. Cybertext. The Johns Hopkins university press. s17.   
3 Aarseth (1997). s 17.   
4 Aarseth (1997). s 1. 
5 Gunder, Anna. 2004. Hyperworks: On digital literature and computer games. Avdelningen för 
litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. s 132-133.   
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path. De täcker all form av litteratur som kräver att en läsare/spelare arbetar sig igenom med 

hjälp av aktiva val. Ergodic literture täcker således både texter och datorspel, där 

läsaren/spelaren tvingas interagera med texten och göra val för att komma vidare. Hyperwork 

är den term Anna Gunder använder sig av för att beskriva samma företeelse. Det är just 

begreppet hyper, som innebär att läsaren/spelaren måste arbeta sig igenom texten.  

Hyperworks/ergodic literature är ett samlingsnamn för all form av litteratur, där 

läsaren/spelaren måste klicka sig fram genom texten med hjälp av länkar (hyperlinks). 

Hyperworks/ergodic literature omfattar till exempel romaner (hypernovels), webbsidor som 

Wikipedia och datorspel, för att bara nämna några olika typer av hyperworks/ergodic 

literature. Hypertext är således en specifik text med hyperfunktion, som består i att 

läsaren/spelaren måste interagera med texten, likt en informationssida på Wikipedia, där man 

med hjälp av länkar kan klicka sig fram till den önskade information. Aarseth skriver följande 

om hypertext:  
 

Another type of digital ergodic text was conceived by the American Ted Nelson around 1965 […]. Nelson 
called this hypertext, a strategy for organizing textual fragments in an intuitive and informal way, with 
“links” between related sections of a text or between related parts of different texts in the same retrieval 
system.6 

 

Jag vill ytterligare poängtera, att ergodic literature och hyperworks är olika namn på 

samma företeelse. Ergodic literature är den term Aarseth skapat och använder, men som jag 

har förstått det, är det hyperworks (den term Gunder använder) som har blivit det vedertagna 

namnet. Detta beror nog på, att den vanligaste typen av hyperworks/ergodic literature är 

texter med hyperlinks-funktion, det vill säga texter med länkar, som till exempel en webbsida. 

Tv/datorspelens blandning av olika medier kallar Hans Lund för kombination och han 

skriver i artikeln ”Medier i samspel” (2002) att ”[k]ategorin kombination består av medier 

som adderas till varandra på olika sätt”7. Dragon Age: Origins använder sig av 

kombinationen ljud, bild och text, vilket ytterligare adderas med interaktion som tillåter 

spelaren att förändra denna kombination. 

Lee Sheldon är författare och har skrivit manus till både tv-serier och tv/datorspel. Han 

har också skrivit boken Character development and storytelling for games (2004), vilken är 

”meant to be a resource for writers and designers and those who must work with us”8. Boken 

är en “handbok” i hur man som författare och designer kan/ska sammanföra berättandet och 
                                                 
6 Aarseth (1997), s 12-13. 
7 Lund, Hans. 2002. ”Medier i samspel”. Hämtad ur Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel. Red Hans 
Lund. Studentlitteratur. Lund s19-22. 
8 Sheldon, Lee. 2004. Character Development and Storytelling for Games. Thomson Course Technology. 
Boston. s xi (introduktionen). 
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spelmekaniken för att undkomma de värsta misstagen och stereotyperna. Boken är således 

inte helt olik en bok i poetik. Det jag kommer att använda mig av i denna bok är Sheldons 

diskussion om tv/datorspelens möjligheter att berätta en historia och hans diskussion om 

karaktärer och deras funktioner i tv/datorspel. 

James Paul Gee är professor i litteraturvetenskap och har skrivit boken What video games 

have to teach us about learning and literacy (2007). Gee är väldigt positiv till spelmediet och 

menar, att spelare kan lära sig mycket av tv/datorspel. Det som är intressant för denna uppsats 

är Gees diskussion om identitet och rollspel. Gee menar att det finns tre olika identiteter i ett 

tv/dator- rollspel (Gee tar sina exempel från spelet Arcanum, vilket är ett spel mycket likt 

Dragon Age: Origins). Den första identiteten är spelaren, den andra är spelfiguren och den 

tredje är de värden och den personlighet som spelaren projicerar på spelfiguren.9 Denna 

projicerade identitet gör att spelaren bryr sig om och ”vårdar” sin spelfigur. Gee menar 

således, att tv/dator- rollspelen kan få spelaren att stanna upp och reflektera över sina egna 

värden, då denne projicerar en identitet på sin spelfigur. Gee skriver: “A good roleplaying 

vido game make me think new thoughts about what I value and what I do not”10. 

I boken Videogames and Education (2008) skriver Harry J. Brown, att valen i ett 

tv/datorspel gör att spelaren kan identifiera sig med spelfiguren, då spelaren tillsammans med 

denne får uppleva konsekvenserna av de val spelaren gör.11 Valen i ett tv/datorspel behandlas 

således likt riktiga val, då spelaren tvingas fundera och konfrontera dess konsekvenser. 

Brown diskuterar även forskning som ser spel som ”moral objects”, eftersom spel är bra på 

att simulera moraliska val. Brown menar att våldsamma spel, trots möjligheten för spelaren 

att spela som våldsam och ”omoralisk”, ofta har en tydlig norm som motsäger sig spelarens 

handlingar. Dessa är normer i form av regler som straffar spelaren, om han/hon gör något 

våldsamt eller ”omoraliskt” som bryter mot spelets norm.12 

 

1.2.2 Tidigare forskning om karaktärer 
 

Jag kommer här att presentera delar av den tidigare forskning om litterära karaktärer, deras 

funktion och utveckling som är av intresse för detta arbete.  

                                                 
9 Gee, James Paul. 2007. What video games have to teach us about learning and literacy: Revised and updated 
edition. Palgrave Macmillan. New York. s 48-54. 
10 Gee. s 51. 
11 Brown, Herry J. 2008. Videogames and Education. M.E. Sharpe, Inc. New York. s 15-18. 
12 Brown. s 82-88. 
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E.M. Foster tar i boken Aspects of the novel (1949) upp de sedermera klassiska begreppen 

flata och runda karaktärer.13 Foster menar att de flata karaktärerna ofta är statiska och lätta 

att urskilja, då de ofta består av ”typer” eller ”karikatyrer”. De flata karaktärerna kan ofta

summeras och fångas i en enda mening, vilket gör dem lätta för läsaren att minnas. De runda 

är i sin tur komplexa och har förmågan att utvecklas och överraska läsaren och kan således 

inte beskrivas med endast en mening. 

st 

                                                

Seymour Chatman diskuterar i Story and Discourse: Narrative Structure in fiction and 

film (1989) litterära karaktärer som levande människor och han menar, att man kan analysera 

dem utan att tala om verkets story eller karaktärernas funktion.14 Karaktärerna har således ett 

egenvärde, enligt Chatman. Chatman menar också, att karaktärer i fiktion är uppbyggda av 

traits/drag. Dessa drag (traits) ackumuleras under läsningens gång, varefter de uppdagas och 

endera läggs till som nya eller bekräftar redan presenterade egenskaper. Dessa drag/traits 

adderas till ett hela tiden växande paradigm och det är summan av dessa som skapar bilden av 

karaktärernas personlighet.15 En karaktär i Chatmans mening är således ”a paradigm of traits” 

(summan av alla drag).16 

En som skrivit utförligt om tolkning av litterära karaktärer är Lars-Åke Skalin. Han 

diskuterar i artikeln ”Karaktärer och perspektiv: om statiska och dynamiska gestalter” (2003) 

skillnaden mellan vad han kallar modernisternas och traditionalisternas sätt att se på 

karaktärer.17 Traditionalisterna lägger stor vikt vid karaktärerna och menar, att de har ett 

egenvärde och dessutom är en av de mest vitala delarna för ett bra verk. Modernisterna menar 

i sin tur att karaktärerna har en väldigt liten betydelse och att de endast finns till för att fylla 

funktionen att åstadkomma handling, det vill säga att föra handlingen framåt. Skalin står 

närmare modernisterna och menar, att karaktärerna först och främst har en funktion av något 

slag. Han är därmed helt emot att se karaktärer som levande personer, vilka man kan avlägsna 

från verket. 

Genom att använda Aristoteles som utgångspunkt, avser Lars-Åke Skalin att ge 

distinktioner och reflektioner kring litterära gestalter och hur de kan tolkas, vilka ska göra 

både ”traditionalister” och ”modernister” rättvisa. Skalin menar, att oenigheten mellan 

”traditionalister” och ”modernister” har som grund, att de talar om olika litterära diskurser. 

 
13 Foster, E. M. 1949. Aspects of the novel. Edward Arnold & CO. London. s 43-79. 
14 Chatman, Seymour. 1989. Story and Discourse: Narrative Structure in fiction and film. Cornell University 
Press. London. s 110-120. 
15 Chatman. s 120-134.  
16 Chatman. s 126- 131. 
17 Skalin, Lars- Åke. 2003. ”Karaktärer och perspektiv: om statiska och dynamiska gestalter”. Ordet och köttet: 
Om teorin kring litterära karaktärer. Red Skalin, Lars- Åke. Universitetsbiblioteket. Örebro. 
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 För att förklara denna tolkningsgrund, använder sig Skalin av Aristoteles termer pratton 

och ethos. Pratton är den/de karaktärer som åstadkommer eller skapar handling med sin 

närvaro. Pratton är således helt nödvändig för att möjliggöra berättelsen. Pratton behöver 

dock inte ha några personlighetsdrag, utan är först och främst funktion. Skalin skriver: 
 

Pratton kan man rimligen uppfatta som en handlingskaraktär, en agent utan vilken ingen narrativ dynamik 
skulle kunna vara för handen. Om man, som jag gör i min bok Karaktär och perspektiv: Att tolka litterära 
gestalter i det mimetiska språkspelet, definierar intrigen i narrativ eller dramatisk fiktion som ett ”komplext 
begrepp”, är det rimligt att tänka sig denna Pratton som bara en aspekt av detta begrepp. För den litterära 
analysen är det då naturligt att inte rikta uppmärksamheten mot några psykologiska eller moraliska 
egenskaper hos en sådan aktör utan bara låta dem ingå i en beskrivning av verkets handling.18 
 

Ethos ”avser människans karaktär som en uppsättning personlighetsbestämmande egenskaper, 

vilka kan medverka till att forma den handlande människans öde”19. Ethos är karaktärer i 

moralisk och psykologisk betydelse och är, enligt Aristoteles, inte nödvändig för en dramatisk 

handling.   

För att överbrygga oenigheterna mellan ”traditionalister” och ”modernister” tar Skalin 

hjälp av den genre som Theofrastos kallar för karaktärer.20 Skalin menar att denna genre kan 

beläggas i en roman, som ett avbrott i själva handlingen. På så sätt kan karaktärer beskrivas 

med ”överflödiga” detaljer, utan att de är väsentliga för helheten/handlingen. Han liknar 

denna företeelse med ett soloframträdande i ett orkesterstycke eller lustigheterna i en 

Shakespearepjäs. Han skriver: 

 

Den ena är att den senare skolan i sin aristoteliskt influerade analys glömt att ta hänsyn till att man inom 
ramen för den långa berättelsens text ofta kan finna inslag som inte behöver vara integrerade i själva 
handlingen men ändå fungerar inom verket. Sådana inslag kan, som jag inledningsvis sökte illustrera, 
utgöras av genrer som ”porträtt” och theofrastisk ”karaktär”. Den andra traditionalistiska sidan tvingas göra 
våld på framställningens egenart när man rycker ut gestalter ur deras funktionella sammanhang och 
behandlar dem som om de utgjorde inslag i en annan genre. 21   
 

Som exempel på denna karaktärsgenre tar han den långa och groteska beskrivningen av Borg 

i Strindbergs Röda rummet och han menar, att detta avsnitt har ett eget värde och fungerar 

som ett inslag av genre inom genre. Han skriver:  
 

Detta är skiss á la Dickens, en egen genre med sitt eget värde. Vi får en digression, en parentes ur 
handlingens synpunkt sett. De här presenterade gestalterna behövs visserligen för ploten, men hur de ser ut 
kommer inte att ha någon inverkan på händelseförloppet. Det visar sig också att redan efter en sida är deras 
groteska utseende glömt, och vi kommer inte att påminnas om det. Borgs burdusa uppträdande dröjer kvar 
några episoder till, men sedan försvinner också det. 22 

 

                                                 
18 Skalin (2003). s 144.  
19 Skalin (2003). s 125. 
20 Skalin (2003). s 128-132. 
21 Skalin (2003). s 146. 
22 Skalin (2003). s 130 
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Jag tänker använda mig av dessa distinktioner och reflektioner kring litterära gestalter och 

deras tolkning, då jag analyserar karaktärernas funktion i spelet.  

I boken Karaktär och perspektiv: Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet 

(1991) tar Skalin upp vad han kallar färgade och genomskinliga karaktärer, vilket är ett sätt 

att tolka karaktärer utan att ta till psykologi.23 Detta eftersom Skalin anser att psykologi inte 

går att tillämpa på litterära karaktärer, då de är bundna till en funktion. De färgade 

karaktärerna är de karaktärer som går emot verkets norm. Skalin menar att dessa färgade 

karaktärer blir synliga eftersom de motsäger sig verkets norm och att denna motsättning 

framstår som karaktäriserande drag för läsaren. De karaktärer som inte motsätter sig verkets 

norm blir i sin tur genomskinliga/osynliga för läsaren, eftersom deras harmoni gör att läsaren 

inte fäster någon uppmärksamhet vid dem. En karaktär behöver dock inte vara antingen 

färgad eller genomskinlig, utan kan även vara blandad. Den blandade karaktärens 

personlighet kan således förändras och utvecklas och på så sätt inta eller motsäga sig verkets 

norm. Skalin skriver:  
 

Vissa gestalter (inom ett enstaka segment, inom flera eller genomgående i hela historien) har den 
egenskapen att de är synliga, att de är motsatsen till vad narrationen själv tar som ovedersägligt, att de 
bjuder ett visst motstånd genom att på ett eller annat sätt bryta mot en implicerad norm, så att de inför våra 
ögon framstår som ett eller flera karakteriserande drag.  Jag kallar sådana figurer för färgade karaktärer. 
Andra står i ett så harmoniskt förhållande till det narrativa perspektivet, till normen och subjektets ort, att 
våra blickar inte fäster vid dem utan s.a.s. går rakt igenom och vidare till föremål för vår gemensamma 
uppmärksamhet. Sådana aktörer, hos vilka läsaren på något paradoxalt sätt möter sitt eget medvetande, 
kommer här att kallas genomskinliga karaktärer.24   

 

I min studie kommer jag att använda vad Chatman kallar traits/drag, samtidigt som jag 

använder mig av Skalin, vilket kan tyckas paradoxalt eftersom Skalin helt motsäger sig 

Chatmans användning av termen. Det Skalin vänder sig mot är, att Chatman menar att vi som 

läsare i varje möte med litterära gestalter stannar ”upp” och ”samlar” traits.25 Chatman menar 

också, att läsaren befinner sig på samma distans från alla gestalter i fiktionen och att det är 

från denna distans som läsaren samlar på sig karaktärernas traits/drag, för att på så sätt få en 

bild av karaktärernas personlighet. Skalin skriver, ”[j]ag skulle emellertid vilja ifrågasätta 

både tanken att vi alltid förfar på samma sätt när karaktärer introduceras i texten och att vi 

”samlar” på deras individuella drag för att komma fram till ett slags slutsummering.”26 Skalin 

motsäger sig också, att vi skulle se karaktärerna ifrån samma distans och menar istället, att 

                                                 
23 Skalin, Lars – Åke. 1991. Karaktär och perspektiv: Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet. 
Almqvist & Wiksell international. Stockholm. s 222- 241. 
24 Skalin (1991). s 222. 
25 Skalin (2003).s 132-133, 140. 
26 Skalin 2003. s 133. 
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läsaren sympatiserar med protagonisten och därmed ligger betydligt närmare 

honom/henne/det än de övriga karaktärerna.27 

 Jag kommer att använda mig av traits för att få en bild av karaktärerna jag analyserar. Jag 

kommer därmed att försöka lägga mig på samma distans från de NPC:er, vilka jag analyserar 

och, likt Chatman, samla traits för att skapa en slutsummering bestående av karaktärernas 

personlighet. Chatmans traits samlande blir således en del av den metod jag kommer att 

använda mig av. Hur aktuellt detta ”samlande” är i en vanlig läsning/spelning för att få en 

bild av karaktärerna avstår jag således från att spekulera vidare i. 

W.J. Harvey skriver i  boken Character and the novel (1966), att karaktärer likt riktiga 

människor urskiljs genom att de speglas i relationer med andra.28 En karaktär kan således inte 

utmärkas som ”god”, om det inte finns en motsats att väga denne mot. Han menar också, att 

karaktärers identitet bygger på de val och handlingar de gör samt de val de inte kan göra eller 

avstår från att göra.29 Harvey anser att protagonisten är den viktigaste karaktären i ett verk, 

eftersom denne förkroppsligar verkets norm.30 Detta öppnar för frågor om etik och moral, 

vilket nästa avsnitt behandlar. 

 

1.2.3 Etik och identitet i och utanför fiktionen 
 

Professor Louise Rosenblatt (professor emerita of English education) diskuterar i boken 

Litteraturläsning: som utforskning och upptäcktsresa (2002), att man inte kan tala om 

litteratur utan att ställas inför etiska problem.31 Hon menar därför att litteratur är värdefull i 

undervisning om etik och moral. Hon anser att litteraturens styrka ligger i, att läsaren 

känslomässigt lever sig in i verket och upplever berättelsen, vilket ger läsaren möjlighet att 

sympatisera och identifiera sig med andra människors erfarenheter.32 Litteraturen har även 

förmåga att visa på relationen mellan motiv, handling och konsekvens samt hur våra egna 

handlingar kan påverka andra människors liv.33 Detta är intressant att koppla till Harry J. 

Brown som menar att valen i ett tv/datorspel gör, att spelaren kan identifiera sig med 

spelfiguren, då spelaren tillsammans med denne får uppleva konsekvenserna av de val 

spelaren gör och det i högre grad än vad läsaren av en bok eller åskådaren av en film kan 

                                                 
27 Skalin 2003. s 133-135. 
28 Harvey, W. J.  1966. Character and the novel. Chatto & Windus. London. s 52. 
29 Harvey. s 130-131, 147-148. 
30 Harvey. s 56. 
31 Rosenblatt, Louise. 2002. Litteraturläsning: som utforskning och upptäcktsresa. Studentlitteratur. Lund. s 28. 
32 Rosenblatt. s 41-46. 
33 Rosenblatt. s 174. 
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göra. Detta stämmer väl överens med litteraturprofessorn Espen Aarseths tankegångar, då han 

menar att spelaren i ett tv/datorspel blir en aktiv del i spelets fiktion på ett sätt som 

åskådaren/läsaren av ett drama aldrig blir och att kombinationen spelare/spelfigur rör sig i 

gränslandet mellan olika världar. Han skriver:  
 

Such interactive fiction as an adventure game is even less fictive than a staged drama, since the user can 
explore the simulated world and establish causal relationships between the encountered objects in a way 
denied to the readers of Moby Dick or the audience of Ghosts.34 

 

Tv/datorspel upplevs således som mer ”verklig” än vad en bok, film eller ett drama gör. 

Brown diskuterar även Henry Jenkins (Provost Professor of Communication, Journalism, and 

Cinematic Arts) syn på spelmediet, vilken menar att ”games are the only medium where you 

could feel guilt”35. Även James Paul Gee är inne på samma spår och berättar om den stolthet 

han kände för sin spelfigur. Han skriver:  
 

As a player, I was proud of Bead Bead at the end of the game in a way in which I have never been proud of 
a character in a novel or movie, however much I had identified with him or her.36 

 

Tv/datorspel tycks inte bara framstå som mer ”verkliga” än film och litteratur, utan även ha 

större kraft att påverka spelaren känslomässigt. Detta gör att det blir extra intressant att 

undersöka identitet och moral i relation till tv/datorspel. Även Brown påvisar detta och 

diskuterar forskning som ser spel som ”moral objects”, eftersom spel är bra på att simulera 

moraliska val, som tvingar spelaren att fundera över sina handlingar och konfronteras med 

dess konsekvenser.37 

Ovanstående resonemang blir än mer intressant, om man studerar vad Aristoteles skriver i 

boken Den nikomachiska etiken. Aristoteles menar att det är genom våra val, som vi väljer att 

skapa oss själva. Det är våra val som ger oss identitet och det är genom våra val, som vi 

utvecklas som människor.38 Men det är inte lätt att välja. Aristoteles menar därför att vi måste 

öva. Vi måste öva på att välja, om vi vill utveckla vår dygd och bli bättre människor.39 Ett val 

kan vara att umgås med goda människor, då ”hederliga människors vänskap blir något 

förträffligt”40, eftersom de ”blir bättre genom att de påverkar och korrigerar varandra”41. 

                                                 
34 Aarseth. s 50.   
35 Brown. s 90. 
36 Gee. s 54 
37 Brown. s 83 
38 Aristoteles. 2004. Den nikomachiska etiken. Daidalos AB. Göteborg. s 80-84. 
39 Aristoteles. s 49-67. 
40 Aristoteles. s 276. 
41 Aristoteles. s 276. 
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Tv/datorspel borde således vara ett givande medium att just ”öva” sig på att välja och 

utveckla sin moral, då spelmediet kan simulera moraliska val och dess konsekvenser.  

Jean-Paul Sartre diskuterar i sin bok Existentialismen är en humanism (1964) 

existentialismens syn på handling. Den existentialism Sartre företräder menar att det inte 

finns någon allmängiltig moral, som berättar och vägleder människan om vad som är rätt eller 

fel.42 Det ligger i stället på individens ansvar att själv välja och avgöra om en handling är bra 

eller inte. Enligt Sartre är människan ”dömd till frihet” och att ta ansvar för allt hon gör.43 

Sartre skriver, att människan genom sina val skapar sig själv och han menar att människan 

endast är ”summan av sina handlingar”44. Människan väljer dock inte bara för sig själv, utan 

även för hela mänskligheten, då handlingarna bidrar till den skapade bilden av människan. 

Detta gör att friheten att välja, och ansvaret det medför, skapar ångest.45  

Boken Identitet - Vilka är du? (2007) är skriven av Nils Hammarén och Thomas 

Johansson. Nils Hammarén är doktor i socialt arbete och Thomas Johansson är professor i 

socialpsykologi. Det som är intressant för denna uppsats är Hammaréns och Johanssons 

diskussion om etnicitet och kollektiv identitet. 46 Författarna menar, att de som representerar 

normen i samhället tenderar att kategorisera de som står utanför den, för att på så sätt visa 

vem som har makten. Den kollektiva identiteten syftar på att man kan se sig själv, eller andra, 

som representanter för ett kollektiv i form av klass, etnicitet eller kön.47   

Likt W.J. Harvey menar Hammarén och Johansson, att människor speglas genom 

motsatser och de menar att skillnaderna är viktiga för hur vi uppfattar världen. De skriver: 
 

Eftersom vi använder språket för att förstå verkligheten, förstår vi också verkligheten i motsatser: En man är 
en man för att han inte är en kvinna, en svensk är en svensk för att han inte är norsk, en homosexuell är 
homosexuell för han inte är heterosexuell och det normala är normalt för att det skiljer sig från det 
avvikande och så vidare. 48 
 
Jag kommer också att använda mig av Kennert Orlenius (fil. dr i pedagogik) bok 

Värdegrunden – finns den?49 (2008) Det som är intressant är hans resonemang om etikens 

grundprincip, vilken enligt Orlenius är ”rätten att välja och skyldigheten att ta ansvar”50. Jag 

kommer att diskutera detta i den avslutande diskussionen om etik och moral. 

                                                 
42 Sartre, Jean - Paul. 1964. Existentialismen är en humanism. Aldus/Bonniers. Stockholm. s  27. 
43 Sartre. s 21-27. 
44 Sartre. s 31. 
45 Sartre. s 12-21, 31-32. 
46 Hammarén, Nils, Johansson, Thomas. 2007. Identitet - Vilka är du? Natur och kultur. Stockholm.  s 10-11, 
35-45, 74-85. 
47 Hammarén, Nils, Johansson, Thomas.  s 10-11, 35-45, 74-85. 
48 Hammarén, Nils, Johansson, Thomas. s 35. 
49 Orlenius, Kennert. 2008. Värdegrunden – finns den? Runa förlag. Stockholm.  
50 Orlenius. s 104. 
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Rollspel i skolan: Upplevelsebaserat lärande (2007) är skriven av författarna Fredrik 

Axelzon, Thomas Davidsson och Max Valentin och är en handbok för hur rollspel kan 

användas i skolans undervisning. Författarna anser, att rollspel har stora pedagogiska 

möjligheter, eftersom rollspel har förmågan att synliggöra strukturer och aktualisera 

värdefrågor. 51 De menar att rollspel, genom sin interaktivitet, ger spelarna starka och 

personliga upplevelser, vilket gör dem lämpliga för empatiträning. 52 Jag ansluter mig till 

denna uppfattning, då jag analyserar vilken inverkan spelfigurens ursprung har på spelvärlden 

och dess befolkning.  

I diskussionen om detta kommer jag också att använda mig av sociologen Michael S. 

Kimmels artikel ”Manlighetens ’osynlighet’ i amerikansk samhällsvetenskap”53. Kimmel 

menar, att mannen i det amerikanska samhället, i sin egenskap av att vara norm, blir 

osynliggjord. Den som utgör normen blir osynlig, eftersom denne inte reflekterar över sin 

egen ställning, utan tar den som given. Han menar istället, att det är de som står utanför 

normen som reflekterar över den, eftersom det är de som möter motstånd och därmed blir 

synliga. 

 

1.3 Material och metod  

 

Mitt primärmaterial för denna uppsats är PC-spelet Dragon Age: Origins. Det är utvecklat av 

det kanadensiska spelföretaget Bioware och släpptes i november år 2009 till Pc, Playstation 3 

och Xbox 360. Spelet är en andlig uppföljare till Biowares Baldur's Gate som släpptes till Pc 

1998 och Baldur's Gate II: Shadows of Amn som släpptes till Pc 2000. Bioware är också känt 

för speltitlar som Mass Effect 1 och 2 samt Star Wars: Knights of the Old Republic.  

Anledningen till att jag valde just Dragon Age: Origins är för att det genomgående fått 

mycket god kritik framför allt för sina karaktärer, dialoger, story och de svåra moraliska val 

som spelaren tvingas göra.54  

                                                 
51 Axelzon, Davidsson, Valentin. s 12. 
52Axelzon, Fredrik, Davidsson, Thomas, Valentin, Max. 2007. Rollspel i skolan: Upplevelsebaserat lärande. 
BTJ Sverige AB. Lund. s 10-12. 
53 Kimmel, Michael S. 1999. ”Manlighetens ’osynlighet’ i amerikansk samhällsvetenskap”. s 28-44. Hämtad ur 
Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. Red. Berggren, Ann Marie. Forskningsrådsnämnden. 
Stockholm.         
54 Eriksson, Magnus ”Dragon Age: Origins”. Från tidskriften Level nr 44. 2009. s 68-69. Kraftling, Emil. 
”Dragon Age: Origins. Från tidskriften PC Gamer nr 115. 2009. s 56-63. Dragon Age: Origins. Från Internet 
sidan www.gametrailers.com. Hämtad från  http://www.gametrailers.com/video/review-hd-dragon-age/58517. 
Publicerad 2009/11/03. Hämtad 2010/05/25. Vanord, Kevin.2009. Dragon Age: Origins Review. Från Internet 
sidan www.gamespot.com. Hämtat från 
http://www.gamespot.com/pc/rpg/dragonage/review.html?om_act=convert&om_clk=gssummary&tag=summary
%3Bread-review. Publicerad 2009/11/03. Hämtad 2010/05/25.   
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Mitt syfte är alltså att undersöka funktionen och utvecklingen hos de ”datorstyrda” 

karaktärer som följer med spelfiguren på äventyr i tv/datorspelet Dragon Age: Origins och se 

om och hur deras utveckling påverkas av spelarens interaktion och valet av spelfigurens 

ursprung. Jag avser också att undersöka betydelsen av identifikationsprocessen, då spelaren 

projicerar sin identitet på sin spelfigur, vilket enligt Gee får spelaren att reflektera över sina 

egna värden och handlingar. Detta öppnar upp för frågor om vilken syn på etik spelet 

förmedlar, vilket slutligen ska utmynna i en didaktisk diskussion om etik och moral. För att 

undersöka detta tar jag hjälp av fyra frågor som jag ska arbeta utifrån. Dessa frågor är 

följande: 
 

• Vilka traits/drag har de datorstyrda karaktärerna Alistair, Leliana och Morrigan och 
hur förändras de genom spelarens interaktion? 

 

• Vilken/vilka funktion/er har Alistair, Leliana och Morrigan i spelet? 
 

• Vilken inverkan har spelfigurens ursprung och handlingar på spelvärlden och dess 

karaktärer? 

• Hur förhåller sig ett tv/dator- rollspel som Dragon Age: Origins till frågor om etik och 

moral, då spel har förmågan att simulera moraliska val och dess konsekvenser, samt 

ingjuta känslor av skuld och stolthet hos spelare? 
 

När spelaren startar spelet, måste han/hon först välja vilket kön han/hon ska vara, sedan 

vilken klass (Rogue, Mage och Warrior) och slutligen vilket ursprung han/hon ska ha. Valet 

av ursprung, menar utvecklarna, kommer att styra hur karaktärer och spelvärlden bemöter 

spelfiguren (den karaktär som spelaren skapat).  För att svara på arbetets frågor avser jag 

därför, att först skapa en manlig karaktär med ursprunget ”Human Noble” och spela honom så 

föredömligt som bara är möjligt. Jag ämnar sedan skapa ytterligare en manlig ”Human 

Noble” och spela denne så ”omoraliskt” jag bara kan. Jag tänker sedan gå från att ha spelat en 

adelsman med hög rang, till att spela en karaktär med låg rang och därför välja ursprunget 

”City Elf”. Dessa ”City Elfs” är före detta slavar och är förvisade till att bo i ”ghetton”. Jag 

ämnar även här att göra två genomspelningar som man, en gång som ”föredömlig” och en 

gång som ”omoralisk”. Detta för att se hur olika karaktärer ser på spelarens spelfigur och hur 

de påverkas av dennes ursprung och handlingar. Det hade också varit intressant att undersöka 

hur det hade sett ut, om man valt att spela som kvinna och jämföra det med hur en 

spelomgång som en man ser ut. Men i och med att en genomspelning kan ta upp mot 100 

timmar, har jag tyvärr fått välja att stå över det. I spelet finns det nio olika karaktärer (NPC), 
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som spelaren kan ta med sig på sitt äventyr, men bara tre kan följa med samtidigt. Jag tänker 

därför välja samma tre karaktärer i alla genomspelningar. Urvalet av karaktärerna gjorde jag 

efter att jag startat en tråd på spelets forum och där ställt frågan ”What characters do you have 

with you and why?”55 Efter att jag gått igenom svaren, valde jag följande karaktärer, den före 

detta tempelriddaren Alistair, den djupt troende Leliana och häxan Morrigan.    

Jag avser att göra en närstudie på de karaktärer som ingår i spelarens grupp och spelarens 

spelfigur. Medan jag spelar Dragon Age: Origins, kommer jag att ta screenshots (bilder) på 

de dialoger som Alistair, Leliana och Morrigan medverkar i. Jag antecknar även hur de 

reagerar på saker och ting, hur situationen ser ut och vad det är de reagerar på (eller tycks 

reagera på).  

När jag gjort alla genomspelningar börjar jag undersöka de olika spelomgångarna och 

analysera vad de olika karaktärerna sade och hur de reagerade och vad det var de reagerade 

på, för att på så sätt ”plocka ut” traits (karaktärsdrag). De olika traits som uppkommer i 

analysen adderas till karaktärerna, för att på så sätt få en bild av karaktärernas personlighet 

och om en process (förändring, utveckling) går att urskilja. Under tolkningsprocessen tänker 

jag hela tiden väga karaktärerna mot storyn, diskursen och spelvärlden, för att försäkra mig 

om att jag inte avlägsnar dem från ”kontexten” och därmed också undersöka vilken funktion 

karaktärerna har i spelet. Jag undersöker även vad som ingår i processen och vilka principer 

som styr den. Jag tänker sedan jämföra de olika genomspelningarna och undersöka om 

karaktärerna utvecklats på olika sätt i de olika genomspelningarna och om det i så fall finns 

något samband mellan det och spelarens moraliska val och spelfigurens ursprung (spelarens 

skapade karaktär). Vidare undersöks hur musik, ljud, dialoger (hypertexter) och film används 

för att gestalta karaktärerna. Jag kommer också att spela en kontrollrunda med en kvinnlig 

spelfigur och andra karaktärer i gruppen (än de jag undersöker i arbetet), för att på så sätt se 

hur dialogerna förändras med andra medlemmar. Detta för att försäkra mig om karaktärernas 

funktion/funktioner i spelet. 

Några termer som jag kommer att använda i detta arbete och som kan behöva en närmare 

förklaring är story och diskurs. Med story menar jag hela händelseförloppet, det vill säga inte 

bara det läsaren/spelaren ser och hör under sitt spelande, utan även de bakomliggande 

händelserna. Storyn är således det händelseförlopp som spelaren ”rekonstruerar”, medan jag 

med diskurs menar det spelaren/läsaren faktiskt spelar/läser. Spelaren spelar spelet och följer 
                                                 
55 Lummeldolf. What characters do you have with you and why? Från Internetsidan http://social.bioware.com. 
Hämtat från http://social.bioware.com/forum/1/topic/96/index/1113922/1. Publicerad 2010/02/10. Hämtad 
2010/0525. 
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berättelsen för att upptäcka storyn. I min magister uppsats KOTOR- en narratologisk 

smältdegel: En analys av berättarstrukturen i datorspelet Star wars: Knights Of The Old 

Republic upptäckte jag att diskursen i KOTOR är tämligen komplex och innehåller en rad 

olika komponenter. Jag skrev följande: 
 

Man kan således säga att uppdragen, dialogerna, berättarrösten, musiken/ljudeffekterna och filmsekvenserna 

i KOTOR som tillsammans samverkar och skapar diskursen. Det är alla dessa komponenter tillsammans, 

som hjälper spelaren att rekonstruera händelseförloppet och bringa klarhet i storyn.56 
 

När jag i Dragon Age: Origins diskuterar diskursen, kan det således inbegripa alla dessa 

komponenter, då det är de tillsammans som för berättelsen framåt. 

 
 

2. Introduktion av spelmediet, spelmekaniken och storyn 
 

Detta avsnitt innehåller information om olika spelgenrer och information om hur man spelar 

Dragon Age: Origins samt dess story, för att ge läsaren en inblick i spelmediet och Dragon 

Age: Origins spelmekanik och fiktionsvärld, innan analysen tar sin början. 

 

2.1 Olika spelgenrer  

 

Precis som i litteratur, film och musik så finns det en uppsjö av olika genrer i spel. Jag tänkte 

här mycket kort presentera de vanligast förekommande, så att läsaren kan få en bild av vilka 

olika typer av spel det finns. Jag börjar med rollspelsgenren, eftersom Dragon Age: Origins 

ingår i denna genre.   
Rollspel: I ett rollspel är det berättelsen som står i fokus och karaktärerna i spelen går ofta 

att uppgradera, då de går upp i nivå och blir starkare och får bättre förmågor. I vissa spel får 

spelaren skapa en karaktär, vars roll denne sedan antar och agerar utifrån. I andra spel antar 

spelaren rollen av en redan skapad karaktär och agerar utifrån dennes förutsättningar. 

Rollspelen utspelar sig ofta i olika slags fantasymiljöer eller science fiction-miljöer. Exempel 

på rollspel är Star Wars: Knights of the Old Republic, Final Fantasy och Dragon Age: 

Origins. 

                                                 
56 Martin Willander. 2008. KOTOR- en narratologisk smältdegel: En analys av berättarstrukturen i datorspelet 
Star wars: Knights Of The Old Republic. s 50. Från Internetsidan http://www.diva-portal.org. Hämtat från 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:202594. Publicerad 2008. Hämtad 
2010/05/25.  
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Pussel: De flesta pusselspelen handlar om att para ihop klossar med varandra under 

tidspress eller i takt med musik. Det finns också pusselspel som går ut på att spelaren ska lösa 

gåtor, matematiska formler eller på andra sätt lösa problem. Exempel på pusselspel är Tetris, 

Lumines och Professor Layton and the Curious Village. 

Plattform: Plattformsspel går ofta ut på att hoppa från plattform till plattform, utan att 

ramla ner eller röra farliga objekt i miljön. Man ska ofta så snabbt som möjligt ta sig från 

banans start till mål och samla så mycket poäng som möjligt på vägen. Exempel på 

plattformsspel är Super Mario, Sonic, Little Big Planet. 

FPS (First person shooter): Kameran i ett FPS sitter centrerad, som om den vore 

spelarens ögon, och det enda spelaren ser av den karaktär, som han/hon styr, är dess vapen. 

Spelen går ofta ut på att utforska miljöer och skjuta det mesta som rör sig samt att samla 

nycklar för att komma vidare till nya nivåer. Spelen kan även utspela sig på ett slagfält, där 

spelaren har olika mål, som han/hon måste uppfylla för att komma vidare. Spelen utspelar sig 

ofta i miljöer från andra världskriget eller i framtida science fiction-miljöer. Exempel på FPS 

är Doom, Call of Duty, Half Life. 

MMORPG (Massively multiplayer online role-playing game): Detta är rollspel som 

spelas online med andra spelare. Spelen går ofta ut på att spelaren styr en karaktär som denne 

ska ”levla”(gå upp i nivå) och skaffa utrustning till. För att klara svåra uppdrag och partier i 

spelet, vilket är en förutsättning för att få bra utrustning, måste spelaren ta hjälp av andra 

spelare. I många av spelen finns det också möjlighet för spelaren att slåss mot andra spelare. I 

några MMORPG kan även spelarna själva skapa stora städer och samhällen. Exempel på 

MMORPG är Wold of Warcraft (med över 11 miljoner spelare) och Lineage, Lord of the 

Rings Online. 

Strategi: I ett strategispel tar ofta spelaren rollen som befälhavare eller gud, vilken 

kommenderar trupper, bygger baser och samlar resurser. Kameran är ofta belägen högt 

ovanifrån, så att spelaren har full överblick över staden, slagfältet eller basen. Det finns en 

mängd olika strategispel. En del har fokus på strid och basbyggande samt resurshantering 

medan andra är betydligt fredligare och handlar om att bygga en fungerande stad eller 

civilisation. Exempel på strategispel är Civilization, Command and Conquer, Sim City. 

Äventyr/Pussel: I ett äventyr/pussel står ofta berättelsen i fokus och spelaren måste lösa 

olika slags problem för att ta sig vidare genom berättelsen. Problemen som spelaren måste 

lösa är ofta att leta upp olika objekt och använda dem på rätt sätt och rätt ställe. Exempel på 

äventyrs-/pussel–spel är: Shadows of Memories, Den längsta resan och Monkey Island. 
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2.2 Hur spelar man Dragon Age: Origins? 

 

Dragon Age: Origins är ett rollspel där berättelsen, karaktärerna och spelarens möjlighet att 

påverka dessa står i fokus Jag avser här att kort beskriva de olika val man som spelare måste 

göra, innan man börjar spela Dragon Age: Origins samt presentera några av de olika element 

som ingår i spelet.  

 När man startar spelet, så börjar spelaren med att skapa en karaktär. Spelaren börjar med 

att välja kön på sin spelfigur. Spelaren ska sedan välja mellan tre olika raser, människa, alv 

eller dvärg. Efter valet av ras ska spelaren välja vilken klass spelfiguren ska vara. Det finns 

här tre olika klasser att välja på Rogue, Mage och Warrior.  

Rogues är bra på att smyga förbi fienden för att sedan attackera dem. Som Rouge gör man 

således klokt i att inte direkt konfrontera fienden, utan istället smyga runt dem för att göra 

dolda attacker i ryggen. Rogues kan förutom att smyga, dyrka lås och agera ficktjuv.  

Mage är den enda klass som kan använda magi. De kan använda magi både som vapen 

och för att ”hela” spelfiguren och NPC:ernas skador.  

Warrior är en klass som är lite mer direkt än de båda andra, då den endast fokuserar på 

strid. Informationen om de olika klasserna kan spelaren finna, då han/hon väljer klass eller då 

han/hon tittar i manualen som följer med spelet.  

Utifrån ras och klass måste spelaren även välja ursprung. Det finns sex olika ursprung att 

välja på, ”Human noble”, ”Magi”, ”City elf”, ”Dalish elf”, ”Dwarf Commoner” och ”Dwarf 

noble”. Beroende på vilket ursprung man väljer, så börjar spelet på olika sätt. Enligt 

utvecklarna ska ursprunget även styra hur karaktärer och spelvärlden bemöter spelfiguren. 

Spelaren ska sedan döpa sin spelfigur och ge den ett utseende. Spelaren har stora 

valmöjligheter att påverka spelfigurens utseende genom att välja, hår, skägg, ögonfärg, 

hudfärg, tatueringar, ansiktsform, m.m.   

Som spelare får man också välja vad karaktären ska vara bra på. Spelaren får några poäng, 

som han/hon ska sätta ut för att höja sin karaktärs färdigheter i, till exempel ”herbalism” (med 

”herbalism” kan man tillverka helande elixir), ”trap-making” (kunskapen att göra fällor), 

övertala, dyrka lås, smyga mm. När man valt kön, ras, klass, bakgrund, bestämt namn, 

utseende och satt ut färdighet, så börjar spelet.  

Spelaren kan se spelfiguren bakifrån och han/hon styr den då framåt på W-tangenten, 

bakåt på S, höger på D och vänster på A. Med hjälp av musen styr spelaren kameran och med 
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hjälp av musen kan han/hon även klicka på objekt för att interagera med dem. Spelaren kan 

till exempel öppna kistor och dörrar eller gå fram för att prata med någon NPC. I Pc-

versionen av spelet kan spelaren även styra spelfiguren med musen och skifta perspektiv 

genom att zooma ut kameran, så att man får större överblick över miljöerna.  

 Som spelare kan man, utöver sin spelfigur, som mest ha tre andra karaktärer i sällskapet 

åt gången. I strid väljer spelaren, om han/hon vill att datorn ska styra de andra karaktärerna 

eller själv ta kommando över dem och programmera deras attacker.  

Spelet är till stor del uppbyggt kring olika uppdrag, som spelaren måste lösa för att 

komma vidare. Genom att utföra uppdrag och döda fienden får spelfiguren erfarenhetspoäng. 

När spelfiguren fått tillräckligt med erfarenhetspoäng går han/hon upp i level (nivå), vilket 

gör att spelfiguren blir starkare och får fler färdigheter.  

Det finns även en rad olika spelelement i Dragon Age: Origins. Jag tänkte här kort 

presentera några av dem. 

Strid: I strid kan spelaren pausa spelet, vilket gör att spelaren i lugn och ro kan bestämma 

strategi och programmera spelfiguren och de andra karaktärernas attacker. Spelaren har en 

stor mängd attacker att välja mellan och urvalet skiftar beroende på vilken klass karaktärerna 

är och vilka färdigheter spelaren valt till karaktärerna, då de gått upp i level (nivå).  När 

spelaren sedan med space-tangenten åter startar spelet, utför karaktärerna de kommandon 

spelaren programmerat. Man kan även kommendera ut sina order i realtid, men stridernas 

svårighet ökar då avsevärt.  

Dialoger: Dialogerna presenteras i både text och tal (ibland kan talet vara på ett påhittat 

språk och då har spelaren endast texten att förlita sig till). Den sista meningen på den 

konversation, som spelaren haft med någon NPC, flyttas upp till den övre delen av skärmen 

och spelaren får ett visst antal alternativ att svara med. Dessa svarsalternativ leder i regel till 

en ny konversation eller till en handling. Väljer spelaren till exempel ett otrevligt svar på en 

fråga, som exempelvis ett hot eller en nedlåtande kommentar, kan konversationen brytas och 

istället inleds en strid. När en dialog är avslutad, kan spelaren gå in i menyerna och där i egen 

takt läsa den dialog som utspelade sig. Det är från denna meny som jag tagit de flesta bilder, 

vilka jag refererar till i detta arbete.  

Karaktärerna: Det finns en rad olika sätt för spelaren att lära känna karaktärerna i 

Dragon Age: Origins på. Det vanligaste är dialogerna, vilka fungerar likt de dialoger jag 

förklarat ovan. Dessa dialoger kan spelaren trigga genom att själv ta kontakt med 

karaktärerna och med musen trycka på dem. Karaktärerna stannar då upp och olika frågor och 
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svarsalternativ (hypertexter) dyker upp för spelaren att välja mellan, vilka ger möjligheten att 

kommunicera med karaktären.  

Ibland startar även karaktärerna konversationer med varandra och spelaren blir vid dessa 

tillfällen bara en passiv åhörare av deras samtal. 

 I dialogerna med andra NPC bryter då och då karaktärerna in med kommentarer och 

deltar på så sätt även i samtal, som spelaren inte direkt riktat mot dem.   

Ett annat sätt att lära känna karaktärerna på och öppna upp nya dialoger, är att ge dem 

gåvor av olika slag. För att öppna upp dessa dialoger krävs det dock, att spelaren ger dem en 

gåva, som på något sätt har en personlig anknytning till den specifika karaktären.  

Utforskande: Som spelare kan man välja att följa de tips och ledtrådar man får för att 

fortsätta vidare på huvudstoryn. Spelaren kan dock välja att själv utforska världen och på så 

sätt finna nya uppdrag och objekt som uppgraderar spelfiguren, men som varken påverkar 

eller har med huvudstoryn att göra. När spelaren lämnar ett område, får han/hon se en karta 

över Farelden (det land som spelet utspelar sig i). De platser spelaren kan besöka är tydligt 

markerade på kartan. När spelfiguren får ett nytt uppdrag eller får information om en ny plats, 

så uppenbarar de sig på kartan och tillåter således spelaren att styra spelfiguren dit. 

 

2.3 Storyn i stora drag och spelfigurernas ursprung 
 
 
Innan analysen tar vid, kan det vara bra att som läsare ha en bild av Dragon Age: Origins 

story och spelfigurernas ursprung. Detta för att underlätta resonemangen om karaktärerna, då 

de hela tiden vägs mot storyn. 

Oavsett vilket ursprung spelaren väljer, kommer dennes spelfigur förr eller senare till ”the 

Grey Wardens” läger vid Ostagar. En ”Grey Warden” är en krigare som har svurit på att 

kämpa mot ett underjordiskt hot vid namn ”darkspawns”. Dessa ”darkspawns” är monster 

från underjorden, som då och då tränger sig upp till ytan. När de i stora klungor tränger upp 

till ytan med en härförare i form av en ärkedemon (drake) för att invadera, kallas det för 

”blight”. Dessa ”blights” inträffar med några århundrades mellanrum. För att bli en ”Grey 

Warden” måste den som rekryteras genomgå en ritual och dricka blodet av en ”darkspawn”. 

Detta kan resultera i tre olika scenarier. Den som dricker blodet kan dö, förvandlas till en 

”darkspawn” eller muteras. Mutationen gör att en ”Grey Warden” känner av ”darkspawns” på 

långa avstånd. Det kallas ”darkspawn taint” och gör att ”Grey Wardens” är de enda som kan 

döda en ärkedemon. Om en vanlig soldat dödar en ärkedemon, blir soldaten besatt av dennes 

själ och förvandlas därmed till en ny ärkedemon. Om en ”Grey Warden” dödar en ärkedemon 

 23



och dennes själ försöker ta över ”Grey Wardens” kropp, så möts den av ”darkspawn taint”, 

vilket resulterar i att både ärkedemonen och ”Grey Warden” dör. 

När spelfiguren kommer till Ostagar, genomgår han ritualen och blir en ”Grey Warden”. I 

Ostagar har Kung Cailan, ”the Grey Wardens” och en mängd adelsmän samlats för att anfalla 

vad de tror är en början till en ”blight”. Det går dock inte som de tänkt, då kung Cailans 

general Loghain, istället för att bistå dem i slaget, lämnar slagfältet med stora delar av armén. 

Det resulterar i att kung Cailan och dennes armé samt alla ”Grey Wardens”, förutom 

spelfiguren och Alistair dör i slaget. 

 Spelfigurens uppdrag är nu att samla en armé och stoppa den annalkande ”blighten” samt 

att försöka få ordning på det politiska läget som är tumultartat efter kungens död och 

Loghains maktövertagande. Till sin hjälp har spelfiguren några gamla dokument, där alverna, 

dvärgarna och magikerna utlovat sitt stöd till ”the Grey Wardens”, om en ”blight” hotar 

landet. Spelfiguren ska nu söka dessa fraktioners stöd, men då alla har olika problem som 

först måste lösas, måste spelfiguren först hjälpa dem. 

Genom att hjälpa kungens morbror Arl Eamon, får spelaren en stark allierad i kampen att 

få ordning på det politiska läget, så att adelsmännen i Ferelden också kan ge sitt stöd i striden 

mot ”the blight”. När spelfiguren samlat en armé och återställt den politiska ordningen, visar 

sig ärkedemonen och ”blighten” är ett faktum.  

 

2.4 Balder/Loke Cousland 

 

Spelfigurerna Balder och Loke är mänskliga adelsmän och för dessa börjar spelet i familjens 

borg. 57 Spelfigurens far och bror avser att följa kung Cailan ut i strid mot ”the darkspawns” 

och de förbereder sig för avfärd, samtidigt som de har gäster från adelshuset Howe och ”Grey 

Wardens” rekryterare Duncan. Duncan är i borgen, eftersom han är intresserad av att 

rekrytera kaptenen för Couslands soldater. Spelfiguren tar farväl av sin bror som reser till 

Ostagar tidigare än fadern. På natten invaderas huset av Howes trupper både inifrån och 

utifrån och eftersom spelfigurens bror tagit med sig den största delen av armén är adelshuset 

dömt att gå under. Howe är allierad med Loghain och försöker eliminera politiska 

motståndare som kan motsäga sig dennes maktövertagande. Spelfigurens far blir dödligt 

skadad under striderna och tvingas stanna kvar i borgen, när spelfiguren flyr med hjälp av 

Duncan. Spelfigurens mor blir också kvar i den brinnande borgen, då hon vägrar att lämna 

                                                 
57 Jag har valt dessa namn från den nordiska mytologin till spelfigurerna med ursprunget mänsklig adelsman. 
Balder är den gode och moraliska spelfiguren och Loke är den elaka och omoraliska.   
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fadern. Spelfiguren reser tillsammans med Duncan till Ostagar, där han ska bli en ”Grey 

Warden” och söka efter sin bror samt meddela honom vad som hänt. 

 

2.5 Prometheus/Hades 

 

Spelfigurerna Prometheus och Hades är stadsalver och uppfödda i huvudstadens alvghetto. 58 

Spelet börjar den dag då spelfiguren ska gifta sig. Bröllopet blir dock förstört av sonen till 

huvudstadens härskare. Han har tillsammans med några vänner begett sig in i ghettot för att 

”roa sig” genom att tvinga sig på alvflickor. Adelsmännen börjar tafsa på spelfigurens brud 

och spelfigurens kusin blir arg och slår en flaska i huvudet på härskarens son. De drar sig 

tillbaka men återkommer med soldater, just som spelfiguren ska gifta sig. De misshandlar 

honom och kidnappar hans brud och hans kusin. ”Grey Wardens” rekryterare Duncan är i 

alvghettot för att söka efter aspiranter och träffar på spelfiguren, som vill hämnas och hämta 

tillbaka sin brud och sin kusin. Duncan ser potential i honom och lånar ut sitt svärd.  

Spelfiguren klär, tillsammans med sin bästa vän, ut sig till tjänare och lyckas på så sätt ta sig 

in i slottet. Där antingen hämnas han och hämtar hem flickorna eller pressar härskarens son 

på pengar och lämnar kvinnorna kvar. Hur det än blir, tvingas de döda soldater och blir 

således efterlysta av stadsvakten. När stadsvakten ska gripa spelfiguren, ingriper Duncan och 

ger denne amnesti för sina brott, då denne ska rekryteras till ”Grey Warden”. Stadsvakten kan 

inte ingripa och spelfiguren lämnar sitt hem och sin familj och reser till Ostagar för att bli en 

”Grey Warden”. 
 

3. Analys 

 

3.1 Karaktärsförmedling genom bild, ljud och text 
 
Karaktärerna i Dragon Age: Origins utformas och förmedlas med hjälp av bild, ljud och text. 

Det är kombinationen av dessa medier som bygger upp de karaktärer som spelfiguren kan ha 

med sig på äventyret.  

I dialogsekvenserna ser spelaren den karaktär som spelfiguren pratar med. Dialogerna 

förmedlas med hjälp av tal, då kompetenta röstskådespelare agerar utifrån karaktärerna, 

samtidigt som spelaren kan läsa replikerna i den övre delen av skärmen. Samtidigt som röst 

och text förmedlar karaktärens tal, ser spelaren karaktären och hur denne förmedlar det som 

                                                 
58Namnen till spelfigurerna med ursprunget ”City elf”/stadsalv, är hämtat ur den grekiska mytologin. 
Prometheus är den gode och moraliska spelfiguren och Hades är den elaka och omoraliska.   
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sägs. Är till exempel Alistair arg, ser spelaren detta på hans ansiktsutryck och rörelser, 

samtidigt som han/hon hör det på röstens tonfall.59 Är spelfiguren ovän med Alistair och 

han/hon ställer en massa frågor, svarar Alistair med en djup suck innan han tar till orda, vilket 

tydliggör att han inte vill prata med spelfiguren. Sarkasm, som vanligtvis kan vara svårt att 

förmedla, underlättas med hjälp av röstens tonfall.  

Grafiken/bilden hjälper till att förmedla karaktärernas personlighet. Ett exempel på detta 

är när spelfiguren Prometheus ber en prästinna att välsigna följet.60 Den djupt troende Leliana 

sätter sig då på knä med händerna knäppta och ber. Alistair, som inte är lika troende, böjer 

bara huvudet för att visa sin respekt, medan Morrigan, som känner misstro mot kyrkan står 

med händerna i kors och skakar på huvudet. Ett annat exempel på hur kameran och bilden 

hjälper till att förmedla personlighet är, när Morrigan första gången träffar på spelfiguren. 

Hon träder då självsäkert ner från en trappa och möter fyra fullt beväpnade främlingar, 

samtidigt som hon vänder dem ryggen och utmanande frågar vad de gör där.61 Grafiken 

hjälper således till att förmedla karaktärernas personlighet, genom att visa deras kroppsspråk 

och handlingar.  

Musiken i spelet har dock ingen roll i utformningen av karaktärerna. Jag förväntade mig 

att musiken på olika sätt skulle spegla de olika karaktärerna, men det finns ingen sådan 

användning av musiken i spelet. Musikens främsta funktion är att sätta stämningen i scenerna, 

men i dialogerna är den så lågt nedskruvad, att den nästan inte är hörbar, för att på så sätt 

framhäva karaktärernas röst.  

När jag i följande avsnitt porträtterar karaktärerna, tar jag således hänsyn till hur de 

framstår i kombinationen av dessa medier. Det är inte bara vad karaktärerna säger, som jag tar 

fasta på, utan även hur de gör det och hur de agerar medan de gör det, för att på så sätt plocka 

ut de traits/drag som utgör deras personlighet. 

 

3.2 Karaktärerna och deras utveckling/förändring 
 
I detta avsnitt ska jag göra ett porträtt av karaktärerna, för att sedan undersöka hur dessa 

utvecklas eller förändras genom spelarens interaktion. Spelets diskurs är föränderlig och 

tillåter spelaren att själv välja väg genom spelet. Karaktärernas dialoger och handlingar är 

knutna till olika delar i diskursen och berättelsen, vilka kan inträffa vid olika tidpunkter i 

olika genomspelningar. Det kan därför vara svårt att tala om en karaktärsutveckling förrän 

                                                 
59 Se bilagan Blandade bilder, ”Arg”. 
60 Se bilagan Blandade bilder, ”Välsignelsen”.  
61 Se bilagan Blandade bilder, ”Första mötet med Morrigan”. 
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mot slutet av spelet, då diskursen blir mer linjär och spelarens interaktion blir mer avgörande 

för storyn. Detta är dock att förenkla det, eftersom det kan finnas spår av en utveckling hos 

karaktärerna, men för att få struktur på arbetet, väljer jag att först göra ett porträtt av dem och 

sedan undersöka om en utveckling/förändring går att urskilja.  

Väljer spelaren till exempel att först söka bistånd hos alverna, så utspelar sig dialogerna 

som är knutna till denna del. Väljer spelaren istället att sist söka bistånd hos alverna, så 

utspelar sig samma eller liknande dialoger eftersom de är knutna till handlingen. Relationen 

mellan karaktärerna i gruppen kan dock se annorlunda ut i och med att de lär känna varandra 

bättre genom spelets gång. Dialogerna som är knutna till handlingen är dock desamma  

 När jag undersöker karaktärsporträtten, har jag valt att blanda exempel från samtliga 

genomspelningar, för att på så sätt få en mångfasetterad bild av karaktärerna. Porträtten 

bygger således på genomspelningar, där karaktärerna varit både goda vänner, älskare och 

fiender med spelfiguren. Jag börjar med att ge en kort bakgrund till den karaktär jag 

undersöker, för att sedan gå vidare till att göra ett porträtt av karaktären och därefter 

undersöka om en utveckling/förändring kan kopplas till spelarens interaktion. 
 

3.3 Alistair 
3.3.1 Bakgrund 
 

Alistair är den förra kungens oäkta son och halvbror till den nuvarande kung Calian. Han är 

dock uppvuxen hos adelsmannen Arl Eamon, vilken är kung Calians morbror. När Arl Eamon 

gifte sig med Isolde, ansåg hon att det inte var lämpligt för adelshuset att ha en oäkting i 

huset, då det kunde tolkas som att Alistair var Eamons oäkting. Alistair sändes därför som 

tioåring till kyrkan för att där utbildas till tempelriddare. Tempelriddarna har som uppdrag att 

övervaka magiker och jaga fria magiker, vilka kyrkan inte har under uppsikt. Alistair trivdes 

inte med kyrkans strikta regler, men uppskattade träningen som tempelriddare. Sex månader 

innan äventyret startar, kom ”Grey Wardens” rekryterare Duncan till Alistair och tvingade 

kyrkans ledning att lämna honom ifrån sig, eftersom han hade potential att bli en ”Grey 

Warden”. Alistair lämnade kyrkan och blev en ”Grey Warden” och det är när spelfiguren 

också ska bli en, som han/hon för första gången träffar Alistair.  
 

3.3.2 Karaktärsporträtt av Alistair 
 

Här plockar jag ut de traits/drag som Alistairs personlighet är uppbyggd av. Det drag som 

kanske är allra tydligast för Alistair är hans sarkasm och ironi, vilken spelfiguren får ta del av 
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redan vid första mötet. Alistair är då mitt uppe i en diskussion med en magiker i ”Grey 

Wardens” läger.  
 

Mage: What her Reverence ”desires” is of no concern to me! I am busy helping the Grey Wardens - by the 
king’s orders, I might add! 
Alistair: Should I have asked her to write a note? 
Mage: Tell her I will not be harassed in this manner! 
Alistair: Yes, I was harassing you by delivering a message. 
Mage: Your glibness does you no credit. 
Alistair: Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after 
you... the grympy one. 
Mage: Enough! I will speak to the woman if I must! Get out of my way, fool! 
Alistair: You know, one good thing about the Blight is how it brings people together. 
Prometheus: I know exactly what you mean. 
Alistar: It’s like a party: we could all stand in a circle and hold hands. That would give the darkspawn 
something to think about.62 

 
Denna sarkasm är väldigt tydlig och genomsyrar många av Alistairs dialoger och 

kommentarer. Som den mindre trevliga spelfiguren Hades kommenterar ”jag” Alistairs vana 

att hela tiden skämta och vara sarkastisk.  
 

Hades: Why have you remained a templar if you hate the Chantry? 
Alistair: Have you seen the uniform? It’s not only stylish, but well-made. I’m a sucker for good tailoring. 
Hades: Not this again. Can’t you answer a simple question? 
Alistair: I used to be able to, but the Chantry beat it out of me. Sad, but true. I can’t hardly get through a 
pillow fight these days without becoming overcome with guilt, either. 
Hades: So this is where you deflect questions with humor, right? 
Alistair: I’d use my shield if I could, but I think you might actually spot me hiding behind it. You don’t 
really want to know about my being a templar, do you? It’s really quite boring. 
Hades: Not if it’s going to lead to more of your stupid jokes, no. 
Alistair: Well, then why did you bother asking? Leave it well enough alone next time.63 

 

Alistairs självanalys i dialogen ovan framstår som träffande, då han tycks använda sig av 

humorn, både för att kritisera andra och skydda sig mot den alltför jobbiga verkligheten. 

Ett annat av Alistairs traits/drag är, att han är väldigt hjälpsam och har en stark känsla för vad 

som är rätt och fel. Han är heller inte rädd för att säga ifrån, när han tycker någon handlar fel. 

Ett exempel på detta är, när Balder bestämmer att följet ska stanna och beskydda Redcliffe 

från en annalkande attack: 
 

Murdock: We aren’t going to turn aside anyone who wants to help, though. Don’t take me for being an 
ingrate or nothing.  
Alistair: Well, we do want to help however we can. You can trust us. 64 

 
Ytterligare ett exempel är, när Balder med följe vänder sig mot alvernas ledare, som de lovat 

hjälpa, när de upptäcker att han inte sagt hela sanningen till dem. 
 

                                                 
62 Se bilagan Alistair, ”Första mötet med Alistair”. 
63 Se bilagan Alistair, ”Sarkastisk”.  
64 Se bilagan Alistair, ”Hjälper Murdock”. 
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Zethrian: See? They turn on you as quickly. Do what you have come here to do, Grey Warden, or get out 
of my way. 
 Balder: You’ll end that curse if I have to force you myself! 
Alistair: We’re standing for what’s right, here. No matter what. 
Zetharian: Then you die with them! All of you will suffer as you deserve!!65 

 
Ibland sätter sig Alistair upp mot spelfiguren, då han tycker denne handlar orätt. Exempel på 

detta är, när spelfiguren Hades går med i kulten, som vill förstöra profeten Andrastes reliker. 
 

Alistair: (Groan) Bad. Bad idea. Remember the last time you had to drink blood? Only worse 
Hades: You’re more tiresome than an old fishwife. 
Alistair: Oh, a fishwife, eh? I wish I had some sort of trout which to knock some sense into you.66  

 

 W. J. Harvey menar, att karaktärernas identitet bygger på de val och handlingar de gör, inte 

kan göra, eller avstår från att göra.67 Detta visar Alistair som, trots sin till synes lättsamma 

karaktär, är plikttrogen och stolt över att vara en ”Grey Warden”. Om spelfiguren uppträder 

alltför omoraliskt och enligt Alistair inte tar sitt ansvar som ”Grey Warden”, söker Alistair 

upp spelfiguren när de slagit läger och ger honom en rejäl tillrättavisning.68 Han menar att 

spelfiguren är en skam för orden. Alistair vägrar anta förslaget, att han och spelfiguren kan 

lämna landet, istället för att tvingas att kämpa mot the ”Blight”, vilket borde tyda på en stark 

ansvarskänsla.69  

Alistairs känsla för rätt och fel och hans benägenhet att hjälpa blir intressant, om man 

tittar närmare på vad hans namn betyder. Namnet Alistair har ett grekiskt ursprung och 

betyder "man’s defender"70. Betydelsen speglar inte bara Alistairs personlighet, utan även 

hans speltekniska roll i gruppen. Alistair är en av de karaktärer med mest rustning och har 

därmed rollen att stå längst fram i striderna och skydda de andra karaktärerna från fienden 

(detta kallas ”tank”), medan de andra karaktärerna gör skada.  

Alistair hyser, efter sin utbildning som tempelriddare, en misstänksamhet mot magiker, 

främst de som står utanför kyrkans kontroll. Han har därmed svårt att komma överens med 

Morrigan, som är en ”vild” magiker. Ett exempel på Alistairs misstänksamhet är, när Balder 

väljer att släppa ut en ångerfull blodmagiker från ett fängelse, där han väntar på döden. Alla i 

gruppen, förutom Alistair, tycker att det är det rätta beslutet: 
 

Alistair: Hey, hey! Let’s not forget he’s a blood mage! 

                                                 
65 Se bilagan Alistair, ” Alistair vänder sig mot Zetharian”. 
66 Se bilagan Alistair, ”Bad. Bad idea”.  
67 Harvey. s 130-133, 147-148. 
68 Se bilagan Alistair, “Alistairs tillrättavisning”. 
69 Se bilagan Alistair, ”Lämnar inte landet”. 
70 Alistair - name meaning, origin. Från Internetsidan www.ThinkBabyNames.com. Hämtat från 
http://www.thinkbabynames.com/meaning/1/Alistair. Hämtad 2010/05/18. 
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Morrigan: Better to slay him? Better to punish him for his choices? Is this Alistair who speaks or the 
templar? 
Alistair: I’d say it’s common sense. We don’t even know the whole story yet. 
Leliana: He wishes to redeem himself... doesn’t everyone deserve that chance?71 
  

Alistairs vanligtvis starka känsla för vad som är moraliskt rätt och riktigt innefattar alltså inte 

magiker. Han har således förmågan att förvåna spelaren, då denne förväntar sig att Alistair 

ska ta den svages parti. 

Trots att Alistair vet vad han vill och inte är den som håller tyst när något orätt händer, är 

han ovillig att ta initiativ och leda. Han låter därmed spelfiguren bli ledare för gruppen, trots 

att det är han själv som varit ”Grey Warden” allra längst. I genomspelningarna som 

spelfigurerna Balder och Hades, blir Alistair kung och han ber dem om hjälp, eftersom han 

själv menar att han är en dålig kung, som inte kan ta beslut som påverkar andra.72 

Alistairs plikttrogenhet, när det gäller hans roll som ”Grey Warden”, gäller dock inte hans 

plikt gentemot sin arvsrätt. Han fasar för att han ska bli en bricka i det politiska spelet och vill 

inte ärva tronen, eftersom han anser att han skulle bli en dålig kung. Han har här väldigt dåligt 

självförtroende. Alistair är rädd för att såra, göra fel och för att ta ansvar och beslut som 

påverkar andra. Det är lättare att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att problemet 

försvinner om man inte pratar om det. Han försöker ignorera det faktum att han genom blod 

är den rätta kungen. Han döljer länge för spelfiguren att han är kungens oäkting. När han väl 

berättar det, berättar han även om sin rädsla för att folk ska behandla honom annorlunda på 

grund av det.73  

Alistair är oerfaren och naiv, eftersom han vuxit upp med kyrkan och lever efter deras 

värderingar, utan att han ha någon livserfarenhet att väga dem emot. Han upplever världen 

som svart eller vit. Ett exempel på detta är att han inte varit med någon kvinna och när 

spelfiguren Balder frågar honom om det, missuppfattar han frågan. När han väl förstår den, 

blir han generad och tycker det är pinsamt. Alistair framstår som oskuldsfull när han säger, 

”Oh-hhh, so that’s what we’re talking about. Well, if you really want to know, you tell me 

first”.74 Alistairs oskuldsfullhet speglas också i hans utseende. Trots sina ca 25-30 år och den 

tunga rustningen ser han ut som en pojke. Han har renrakade kinder, kort blont hår med en 

liten lugg som står rätt upp, inte helt olik Tintin. Han ser dock allvarsam ut och hans mörka 

ögon ser något sorgsna ut.75 

                                                 
71 Se bilagan Alistair, ”Den fängslade blodmagikern”.  
72 Se bilagan Alistair, “Dålig kung”. 
73 Se bilagan Alistair, ”Rädd för att ärva tronen”. 
74 Se bilagan Alistair, ”Oskuldsfull”. 
75 Se bilagan Alistair, ”Utseende”. 
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Alistair bär dock också på djupa skuldkänslor. Han lägger skulden för Duncans död på sig 

själv. Duncan var som den far Alistair aldrig haft och den första som lyssnade på honom och 

frågade vad han ville göra med sitt liv. Duncan var också den som ”räddade” Alistair från 

kyrkan. Innan en viktig uppgörelse med ”the darkspawns” skickade Duncan Alistair och 

spelfiguren på ett uppdrag, som förde dem bort från slagfältet. General Loghain svek kungen 

och ”the Grey Wardens” genom att inte låta sina trupper delta i striden. Resultatet blev att 

kungen Calian, tillsammans Duncan och de andra ”Grey Wardens”, dog i slaget. Alistair 

känner skuldkänslor för att han inte deltog i striden och inte kunde beskydda Duncan på 

slagfältet. Alistair menar att han borde ha dött istället. 76 När Duncan kommer på tal, tystnar 

Alistair och om någon talar illa om honom blir han stött, arg och besviken. 77 Alistair är fast 

besluten att hämnas Loghain, vilken han ser som ansvarig för Duncans död.78  

För att kortfattat summera de traits/drag som karaktäriserar Alistar, skulle man kunna 

säga att han är en naiv initiativskygg skämtare, som flyr ledarskap och ansvar. Samtidigt är 

han dock en sorgsen man som bär på djupa skuldkänslor och är plikttrogen och nitisk i sin roll 

som ”Grey Warden”. Han har stark moral och känsla för rätt och fel, men bara så länge det 

inte gäller magiker utanför kyrkans kontroll. Bilden som byggs upp av karaktären Alistair är 

således både splittrad och motsägelsefull. 
 

3.3.3 Alistairs utveckling/förändring genom interaktion 
 

I respektive karaktärs avsnitt ”utveckling/förändring genom interaktion” kommer jag att 

presentera de handlingar som jag, som spelare, gjorde och vilka på olika sätt förändrade 

karaktärerna i följet. Avsnitten kan framstå som både långa och upprepande, men dessa delar 

är nödvändiga för att kunna visa vilka handlingar och vilket bemötande som är avgörande för 

karaktärernas utveckling/förändring. Jag kommer att presentera mina spelfigurer och vad de 

gjorde samt hur detta påverkade karaktärerna Alistair, Leliana och Morrigan.  

Balder var godhjärtad och hjälpte dem som var i nöd. Han var också vänlig mot sina 

kamrater, lyssnade på dem och kom med råd. Det gjorde att Balder och Alistair blev goda 

vänner. Alistair öppnade sig för Balder och berättade om sin halvsyster som han gärna ville 

träffa. Balder och Alistair reste därför till huvudstaden och Alistair fick träffa sin syster för 

                                                 
76 Se bilagan Alistair, ”Duncans död”. 
77 Se bilagan Alistair, ”Ledsen”. 
78 Se bilagan Alistair, ”Hämnd”. 
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första gången. Det gick dock inte som Alistair hade hoppats. Istället för att hitta den familj 

han så länge sökt efter, fann han en pengagirig bitter kvinna.79  

Alistair försökte stå utanför politiken, men Balder hade andra planer och försökte få 

honom att gifta sig med drottning Anora, änka efter kung Calian. Detta för att vinna röster i 

rådslaget, för att på så sätt utmanövrera Anoras far Loghain. De gick med på detta, dock på 

villkor att det är Anora som härskar och tar beslut, medan Alistair blir en marionettkung.80  

Efter att Balder och sällskapet samlat adelsmännen och vunnit det rådslag som ska avsätta 

Loghain, yrkar denne på duell. Duellen ska gå mellan honom och en utvald, som ska kämpa 

för Alistair.  Det blir Spelaren/Balder som får avgöra vem som ska gå duellen mot Loghain. 

Balder valde Alistair som vann och Loghain kapitulerar. Loghain går ner på knä och säger 

”So, there is some of Maric in you after all. Good”.81 Alistair höjer sitt svärd och avrättar 

honom med orden, ”Forget Maric. This is for Duncan”.82 Eftersom Alistair dödar Loghain, 

Anoras far, vägrar hon fullfölja bröllopsplanerna. Balder måste avgöra vem av Anora och 

Alistair som ska bli härskare över Ferelden.83  

Balder/spelaren väljer Alistair, trots att denne ber Balder att välja Anora. Alistair blir arg 

och besviken på Balder, men förstår att han inte har något val, då hans blod gör honom till 

den bäst lämpade härskaren i adelns ögon.84  

Inför den sista striden mot ”the darkspawns” och ärkedemonen verkar Alistair acceptera 

rollen som ledare och han håller ett engagerande tal till armén innan de marscherar in i 

huvudstaden, som blivit till ett slagfält.85 Han visar här en beslutsamhet som tidigare inte 

varit karaktäristisk för honom. När striden mot ärkedemonen är över och den ligger och 

väntar på det dödande hugget, vilket också kommer att döda den som utför det, stoppar 

Alistair Balder och ber denne att få göra det. Alistair menar att det är hans plikt som kung att 

dö för att rädda Ferelden. När Balder försöker övertyga honom att han kommer bli en bra 

kung svarar han:  

at 
ou’re a friend. We’ve fought back-to-back since Ostargar and you’ve saved my life a dozen times over.  

Som spelare väljer jag dock att Balder ska döda ärkedemonen och då även sig själv. 
                                                

 

ing. I don’t know the first thing about it. Not to mention thReally? Because I think I would be a pisspoor k
y
I’d gladly return the favor, if you’ll let me.86 
 

 
79 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistairs syster (Balder)”. 
80 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair och Anora (Balder)” 
81 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair går duell (Balder)” 
82 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair går duell (Balder)” 
83 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Vem ska bli kung/drottning? (Balder)” 
84 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Vill inte (Balder)” 
85 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Talet (Balder)” 
86 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair vill offra sig (Balder)” 
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I epilogen blir Alistair krönt till kung och en begravning hålls för Balder. Alistair uppför 

sig som en ledare och håller ett tal till folket på begravningen och han säger att ”The Grey 

Wardens couldn’t have asked for anyone finer. How do you properly honor someone like 

that?”87  

I eftertexten kan spelaren läsa, att Alistair blev en populär kung bland folket, men att han 

fortfarande var ovillig att styra. Han blev känd för att ofta resa och besöka städer runt om i 

landet, vilket folket gladde sig åt, eftersom de menade att de fått en kung med ”common 

touch”.88 I själva verket var det dock för att slippa det politiska livet, som Alistair reste land 

och rike runt.  

Hades var otrevlig, omoralisk och egoistisk. Det gjorde att han och Alistair inte kom bra 

överens.  Vid ett tillfälle stoppade även Alistair Hades på resan och skällde ut honom, 

eftersom han menade att Hades var en skam för ”the Grey Wardens”.89 Alistair berättade 

således inte om sin syster, vilket gjorde att det uppdraget aldrig visade sig. 

Även denna gång försöker Alistair stå utanför det politiska spelet, men som spelare 

försöker jag ändå få Anora och Alistair att gifta sig. Han säger dock direkt ”nej”, eftersom 

han inte litar på henne.90 Hades berättar detta för Anora och säger att han i rådet kommer att 

rösta för att Alistair ska bli kung.91 Anora blir stött och istället för att stödja Alistair, anklagar 

hon honom och Hades för landsförräderi. Detta eftersom Hades försöker sätta en ”bedragare” 

som Alistair på tronen.92 Hon menar därmed, att det är Hades och Alistair som är det verkliga 

hotet mot riket och inte ”the darkspawns”. De vinner därför inte rådets förtroende, vilket 

resulterar i att Arl Eamon leder sina trupper mot de adelsmän som stödjer Loghain.  Strid 

utbryter mellan de olika adelshusen, men stoppas till slut av ”ärkebiskopen”, som yrkar på 

duell mellan de olika intressenterna, för att på så sätt avgöra saken med minsta möjliga 

blodspill.93 Hades får välja kombattant och väljer Alistair.  

Alistair dödar Loghain och blir arg på Hades, eftersom det var han som såg till att Alistair 

nu ska bli kung. Hades retar Alistair och menar att han gjorde honom till kung bara för att 

plåga honom.94 

                                                 
87 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Begravningen (Balder)”. 
88 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Balder)”. 
89 Se bilagan Alistair, ”Alistairs tillrättavisning”.  
90 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Vill inte gifta sig (Hades)”. 
91 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Röstar på Alistair (Hades)”. 
92 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Anora anklagar (Hades)”. 
93 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Ärkebiskopen (Hades)”. 
94 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair arg och Hades plågar honom (Hades)”. 
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 Likt förra gången håller Alistair ett tal för armén, innan de marscherar in i den sista 

striden och även denna gång verkar han har vuxit i sin uppgift som kung.95 Efter slutstriden 

mot ärkedemonen, då någon måste offras, ber han Hades att få göra det. Hades svarar då: 

 

Hades: We’re not friends, Alistair. Why sacrifice yourself? 
Alistair: It’s not for you. This is my duty, as the king of Ferelden.96 

 

Hades tycker det låter fegt och menar att Alistair bara vill fly från sin plikt. Hades vill själv ha 

äran som tillkommer den som dödar ärkedemonen och väljer således att offra sig själv. 

Epilogen utspelar sig nästan på samma sätt som i genomspelningen som Balder. Alistair 

fäller lovord över den döda Hades, vilken han hatade i livet och han flyr från sina kungliga 

plikter och blir en ”folkets kung”.97 

Prometheus var liksom Balder en god och hjälpsam man. Han blev god vän med Alistair, 

vilket resulterade i att uppdraget med hans syster ”låstes” upp.98 Trots att Prometheus är alv 

och Balder adelsman, är relationen med Prometheus identisk med den som han hade med 

Balder. Som Prometheus försöker jag än en gång att para ihop Alistair med drottningen, trots 

att han vill stå utanför det politiska spelet. De båda går med på det och det bär av till 

rådslaget, där Anora stöder Alistair och det blir duell med Loghain.99 För att försäkra mig om 

att Alistair inte dödar Loghain och därmed sätter stopp för ett bröllop, lät jag Prometheus 

själv sköta duellen. Prometheus vinner, Loghain ger sig och Prometheus accepterar detta. 

Alistair blir bestört och yrkar på att Loghain ska dö som straff för vad han gjort. Han säger, ”I 

didn’t just hear you say that. You’re going to let him live? After everything he’s done?! Kill 

him, already!”.100 ”Grey Warden” Riordan träder fram och avbryter Alistair med förslaget, att 

de borde låta Loghain genomgå ritualen för att bli en ”Grey Warden”. Detta eftersom Loghain 

är en stor krigare och de bara är tre ”Grey Wardens” i hela Ferelden inför den stundande 

slutstriden mot ”the darkspawns” och ärkedemonen. Det finns också en överhängande risk, att 

den som genomgår ritualen mister livet. Riordan menar således, att om Loghain överlever får 

han en chans att gottgöra sig, samtidigt som ”the Grey Wardens” vinner en general. 

Prometheus går med på detta, men Alistair blir ursinnig och menar, att Loghain är en 

förrädare som inte ska äras med chansen att bli en ”Grey Warden”. Han säger: ”I didn’t want 

to be king. I still don’t. But... if that’s what it takes to see Loghain get justice, then I’ll do it. 

                                                 
95 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Talet (Hades)”. 
96 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair vill offra sig (Hades)” 
97 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Hades)”. 
98 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistairs syster (Prometheus)”. 
99 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair och Anora (Prometheus)”. 
100 Se bilagan Alistair, ”Hämnd”. 
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I’ll take the crown”.101 Prometheus vill dock inte ge med sig och utser därför Anora som 

drottning. Alistair blir ledsen och besviken över detta och utbrister: 
 

Alistair: ”You’re siding with her? How could you do this to me? You of all people?”. 
Prometheus: I’m trying to do what’s best for Ferelden. 
Alistair: What is wrong with you? I thought we were friends. Now you’re siding with the man who killed 
Duncan!102 

 
Alistair bestämmer sig för att lämna Prometheus och ”the Grey Wardens” nu, när Duncans 

”mördare” ska gå med i orden. Anora vill då avrätta Alistair, så att han inte vid ett senare 

tillfälle ska göra anspråk på tronen. Prometheus lyckas avråda henne och Alistair tvingas 

istället svära inför rådet, att han avsäger sig alla anspråk på tronen. Prometheus ber Alistair att 

stanna, men Alistair har bestämt sig och lämnar Prometheus och följet.103 

I epilogen blir Anora drottning och spelaren kan läsa, att ett uppror mot drottningen ägde 

rum några år efter händelserna i spelet och upprorsgruppen bar namnet Alistair. Det fanns 

dock inga bevis för att han var inblandad i kuppen. Det går dock rykten att en nersupen man 

setts utan för ett värdshus i ”Starkhaven”, ”bitterly claiming to have once been a Grey 

Warden and a prince…”104 

Loke var likt Hades otrevlig, omoralisk och egoistisk. Han kom inte heller överens med 

Alistair och uppdraget med han syster ”låstes” därför inte upp. Jag försökte även som Loke 

att få Alistair att gifta sig med drottning Anora. Alistair vägrade och menade att han inte 

litade på henne.105 Loke berättar detta för Anora, men lovar samtidigt att han ska rösta på 

henne, och inte Alistair, i rådet.106 Loke och följet vinner rådslaget med hjälp av Anora. Loke 

retar Loghain när han förlorar, vilket resulterar i att strid bryter ut mellan adelshusen.107 

”Ärkebiskopen” avbryter striden och yrkar på en duell mellan Loghain och de som stödjer 

Alistair. Loke väljer att Morrigan ska kämpa för Alistair.108 Morrigan vinner duellen och 

Loghain ger upp. ”Grey Warden” Riordan träder fram med förslaget att låta Loghain 

genomgå ritualen för att bli ”Grey Warden”, men Loke vill ha hämnd och dödar en ångerfull 

Loghain. Adelsmännen vill nu se Alistair som kung, men Loke ger Anora sitt stöd.109  

                                                 
101 Se bilagan Alistair, ”Hämnd”. 
102 Se bilagan Alistair, ”Hämnd”. 
103 Se bilagan Alistair, ”Hämnd”. 
104 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Prometheus)”. 
105 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Alistair och Anora (Loke)”. 
106 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Rösta på Anora (Loke)”. 
107 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Loke vinner men det blir strid (Loke)”. 
108 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ” Morrigan går duell (Loke)”. 
109 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Loke vill ha hämnd (Loke)”. 
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Som spelare väljer jag att Loke ska genomgå en blodritual med Morrigan, vilken gör att 

ingen ”Grey Warden” behöver dö i striden mot ärkedemonen.110 Alistair håller, liksom i de 

två första genomspelningarna, ett engagerande tal för armén, innan de marscherar mot 

slagfältet. Eftersom Alistair denna gång inte blir kung, framstår hans tal som att han vuxit i 

rollen som ”Grey Warden” och härförare. Innan sista striden säger Alistair att han vet att 

Loke och Morrigan genomgått ritualen, som ska rädda dem. Han ifrågasätter ändå om de 

verkligen kan lita på henne.111  

Efter striden kröns Anora till drottning och eftersom både Alistair och Loke överlevt, 

antar Alistair att Morrigan trots allt gick att lita på. Han är dock rädd att konsekvenserna av 

det kan blir stora. Alistair berättar att han tänker fortsätta som ”Grey Warden” och försöka 

bygga upp orden igen. Han har dock beslutat sig för att inte tala om för de andra i orden att de 

överlevt slaget mot ärkedemonen tack vare en blodritual.112 Alistair och Loke skiljs åt och 

epilogen ger ingen mer information om vad som händer Alistair, bara att ” [c]ircumstance 

dictated that they would not see each other again—at least for a time.”113 

 

3.3.4 Karaktären Alistair - slutsatser 

 

Enligt de fyra genomspelningarna verkar det inte som att spelfigurens ursprung eller moral 

har någon avgörande roll för Alistairs utveckling. Han utvecklas i samma riktning i de två 

första genomspelningarna, trots att jag i första genomspelningen spelade som den gode 

adelsmannen Balder och i den andra med den omoraliska alven Hades. Alistairs relation till 

spelfigurerna ser dock olika ut, då de i det första fallet är goda vänner och i det andra fallet 

ovänner. Det berodde dock inte på ursprunget utan på spelfigurernas uppförande, då den gode 

alven Prometheus hade en god relation till Alistair, medan den omoraliska adelsmannen Loke 

inte hade det. Relationen mellan Alistair och spelfiguren förändrade inte bara stämningen 

dem emellan utan även diskursen, då dialogerna förändrades med den. Som Hades och Loke 

fick jag som spelare aldrig ta del av uppdraget med Alistairs syster, eftersom han aldrig 

anförtrodde dem detta. Ett annat exempel, som visar relationens vikt, är att Alistair blir mer 

misstänksam, då han och spelfiguren inte kommer överens. När Loke och Hades kom med 

förslaget att Alistair och Anora skulle gifta sig, svarade Alistair direkt nej och menade att han 

                                                 
110 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Blodritualen (Loke)”. 
111 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Kan vi lita på henne? (Loke)”. 
112 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Loke)”. 
113 Se bilagan Alistairs utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Loke)”. 
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inte litade på henne. När de goda vännerna Balder och Prometheus förslog detsamma, lät sig 

Alistair övertalas efter viss tvekan. 

Alistair utvecklades på tre olika sätt i mina fyra genomspelningar. Två gånger blev 

Alistair kung, men trots det tog han inte sitt ansvar och växte med uppgiften, utan han 

försökte förgäves fly den. En gång lät han sitt hat, sitt hämndbegär och sina skuldkänslor ta 

överhand och han lämnade allt och började dricka. Några år senare påträffades han som en 

tragisk full skrävlare. I den sista genomspelningen verkade dock Alistair ta sitt ansvar. Han 

har då fått sin hämnd och han slipper den förhatliga plikten som kung och kan istället 

koncentrera sig på det han är stolt över att vara, nämligen en ”Grey Warden”.  

 

3.4 Leliana 
 

3.4.1 Bakgrund 
 
Leliana kommer från Fereldens grannland Orlais. Där var hon en bard och tillika mördare och 

spion. Hon arbetade för adeln och samlade information, mördade och spionerade på andra 

adelsmän. Detta förändrades den dag hon upptäckte att hennes bästa vän och mentor 

Marjolaine inte bara spionerade på och för adeln, utan även samlade information om Orlais, 

vilken hon sålde till andra länder. Leliana blev orolig för att något skulle hända Marjolaine 

och hon konfronterade henne därför. Marjolaine försäkrade att hon skulle sluta och Leliana 

trodde henne, fram tills att hon själv blev gripen, torterad och anklagad för landsförräderi. 

Som bevis för Lelianas inblandning fanns de dokument Marjolaine lovat att förstöra, 

förfalskade så att Leliana skulle framstå som spion. Leliana lyckades fly från fångenskapen 

och hon begav sig till sin mammas hemland Ferelden. Hon var rädd för den Orlaisiska armén, 

men hon var också rädd att Marjolaine skulle komma efter och döda henne, för att se till så att 

hon inte angav Marjolaine. Väl i Ferelden beslutade Leliana sig för att söka skydd hos 

kyrkan. Hon fann där trygghet, en tro och en gud. 

 En dag visade sig skaparen för henne. Han talade med henne och gav henne tecken, att 

det var tid för henne att lämna kyrkan. Leliana menar att skaparen ville att hon skulle ut i 

världen och hjälpa spelfiguren i sin kamp mot ”the darkspawns”. Hennes visioner misstroddes 

dock av kyrkan, som menar att skaparen lämnat dem och inte kommunicerar med andra än 

utvalda helgon.  

Leliana finner spelfiguren på ett värdshus, där hon hjälper honom, då denne är hotad och 

överfallen av Loghains vakter. Leliana är övertygad om att det är spelfiguren hon måste följa 

och hon ”tvingar” sig in i följet. 
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3.4.2 Karaktärsporträtt av Leliana 
 

Här plockar jag ut de traits/drag som Lelianas personlighet är uppbyggd av. Det drag som 

kanske är allra tydligast för Leliana är hennes vilja att hjälpa alla och tron på att alla förtjänar 

förlåtelse och barmhärtighet. Trots det är hon ingen pacifist, som bara tittar på när något orätt 

händer. Går det inte att resonera med en förövare låter hon dolkarna tala. Redan vid det första 

mötet med Leliana visar hon detta, då spelfiguren med följe konfronteras med Loghains 

vakter på ett värdshus. Vakterna berättar hotfullt att det är pengar på deras huvud. Leliana 

träder emellan och försöker lugna dem och se till att de ska lämna spelfiguren ifred. Det 

misslyckas dock och Loghains män anfaller spelfigurens följe. Leliana drar sina knivar och 

hjälper spelfiguren. När striden är slut, kan spelfiguren välja att antingen döda soldaterna eller 

visa dem barmhärdighet. Som den gode Balder valde jag att skona vakterna, vilket 

uppskattades av Leliana. 
 

Leliana: I apologize for interfering, but I couldn’t just sit by and not help. 
Balder: I appreciate what you tried to do. 
Leliana: I am glad you found it in you heart to offer those men mercy.114 

 
Ett annat exempel på Lelianas vilja att hjälpa andra är, när Redcliffe hotas av en invasion. 

Trots att byn verkar vara dömd på förhand, vill hon stanna och åtminstone försöka. Leliana 

blir inte glad när Hades anser att de inte har tid med detta. Hon visar att hon inte är rädd för 

att säga emot spelfiguren, då denne gör något hon tycker är orätt.  
 

Hades: I have to say no; we can’t help you. 
Leliana: We... we’re just going to abandon these people to their fate? Surely you don’t mean  
that! 
Hades: You rather we died with them? 
Leliana: I would rather we tried! We could make all the difference, here! 
Hades: This is not up for discussion. 
Leliana: I see you’re taking the Grey Warden reputation for ruthlessness to heart.115 

 

Lelianas vilja att visa barmhärtighet och ge andra en chans till gottgörelse visar sig på flera 

ställen i spelet. Exempel på detta är att hon tycker att de ska visa krigaren Sten barmhärtighet, 

då han sitter inspärrad i en bur, efter att i vredesmod mördat en hel familj. Sten är utlämnad 

till sitt öde och Leliana anser att de borde släppa ut honom. Hon säger till spelfiguren, “To be 

left here to starve, or to be taken by the darkspawn… no one deserves that, not even a 

murderer”.116  

                                                 
114 Se bilagan Leliana, ”Första mötet”. 
115 Se bilagan Leliana, ”Rädda Redcliffe”. 
116 Se bilagan Leliana, ”Rädda Sten”. 
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Lelianas vilja att låta andra gottgöra sig verkar utgå från hennes egen önskan om bot. 

Morrigan uppmärksammar detta och kommer med en spydig kommentar till Leliana som 

anser att de ska släppa ut en blodmagiker från ett fängelse, då han är ångerfull och vill 

gottgöra sina synder.  
 

Leliana; He wishes to redeem himself… doesn’t everyone deserve that chance? 
Morrigan: Like yourself, you mean? 
Leliana: Everyone deserves a chance to redeem themselves in the Maker’s eyes; this man no less than 

any.117 
 
 

Leliana är väldigt troende och är, trots att kyrkan inte tror på hennes visioner, mycket 

tacksam och stolt över att vara en del av den, då den givit henne och andra behövande så 

mycket. Kyrkan gav henne den trygghet hon aldrig kände under sin tid som bard. Nu då hon 

lämnat kyrkan för att hjälpa spelfiguren är hon rädd att avsaknaden av trygghet ska 

korrumpera henne, liksom den gjorde med Marjolaine.118 

 Leliana är övertygad om att skaparen givit henne ett uppdrag och hon ser tecken på 

skaparens godhet överallt. Som till exempel när spelfigurens följe lyckas rädda en alvjägare, 

som de funnit sårad i skogen. Morrigan, som anser att kyrkan med sin singularitet snarare 

förslavar än gör gott motsäger sig detta.  
 

Leliana : I’m glad we were able to help him. Thank the Maker we returned to the Dalish in time; He must 
have watched over this man.  
Morrigan: Or perhaps his own gods were watching out for him. 
Leliana: And perhaps they just know the Maker by another name.  
Morrigan: Believe what you wish. It seems to me that they should be thanking the Grey Warden more than 
some absent god, but who am I to judge?119 

 
Ytterligare ett exempel på Lelianas gudstro är, när de finner helgonet Andrastes aska. Leliana 

anser sig inte ens vara värdig att titta på urnan som innehåller askan. När sedan Hades 

bestämmer sig för att förstöra askan, visar Leliana med ord och handling, att detta bryter mot 

allt hon står för.  
 

Leliana: You… fiend! 
Hades: Before you do anything stupid, remember who I am. 
Leliana: I thought you were a person I was proud to stand beside. I was wrong and I will not let you get 
away with this.120 

 
Leliana kan inte förbise denna handling och hon vänder sig mot Hades som tvingas döda 

henne (i den andra genomspelningen).  

                                                 
117 Se bilagan Leliana, ” Everyone deserves a chance to redeem themselves” 
118 Se bilagan Leliana, “Skulle aldrig har lämnat kyrkan”. 
119 Se bilagan Leliana, ”Gud är god”. 
120 Se bilagan Leliana, ”Leliana dör”. 
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Trots att Leliana blivit en troende syster i kyrkan, så har hon kvar mycket från sitt gamla 

liv som bard. Hon tycker om att stå i centrum, vilket även helgonet Andrastes väktare intygar. 

Väktaren är magisk och kan läsa andras undermedvetna. Han menar att Lelianas visioner är 

ett resultat av hennes önskan att synas och sticka ut ur mängden. Väktaren säger:  
 

Guardian: And you… why do you say the Maker speaks to you, when all know that the Maker has left? He 
spoke only to Andraste. Do you believe yourself Her equal? 
Leliana: I never said that! I - - 
Guardian: In Orlais, you were someone. In Lothering, you feared you would lose yourself, become a drab 
sister, and disappear. When you brothers and sisters of the cloister criticized you for what you professed, 
you were hurt, but you also reveled in it. It made you special. You enjoyed the attention, even if it was 
negative. 
Leliana: You’re saying I made it up, for… for the attention? I did not! I know what I believe!121 

 

Hon älskar fortfarande att berätta historier, sagor och sägner. Lyssnar spelfiguren 

uppmärksamt på henne, vinner han Lelianas gunst. Som en före detta orlaisisk bard är hon 

även mycket modemedveten och hon saknar de praktfulla kläder och skor hon bar i Orlais.122 

Leliana är också en romantiker och hon fängslas av det vackra i kärleken, men hennes år 

som bard har gjort att hon tvivlar på att den äkta och vackra kärleken finns på riktigt. En 

kväll, när hon och spelfiguren håller vakt, berättar hon en saga om äkta kärlek och hon 

avslutar den med att tvivla på om äkta kärlek verkligen existerar, eller om allt inte bara är ett 

spel. ”This story is one of my favorites, a tale of a love so great and so enduring that it defies 

death, and move the gods to action. Sometimes I ask myself, does such a love exist? Can it 

exist?”123 

Namnet Leliana kan vara en variant av Lelia, vilket har ett latinskt ursprung och betyder 

lilja.124 Liljor brukar symbolisera oskuldsfullhet och renhet och det är vanligt att jungfru 

Maria avbildas tillsammans med en lilja.125 Liljan passar således bra in på Lelianas 

oskuldsfulla och religiösa uppträdande. Intressant är också att den gåva Leliana blir gladast av 

att få från spelfiguren är en vit liten blomma som kallas ”Andraste’s Grace”. Denna är i spelet 

en religiös symbol, vilken påminner Leliana om sin mamma, som älskade den.  

Lelianas utseende återger, till viss del, den något ambivalenta bilden av from syster och 

tjuvaktig bard. Vid första mötet med henne har hon till exempel på sig kyrkans brun-beigea 

kåpa med en sol på bröstet och som kontrast ett kortsvärd på ryggen. Hon har ”eldrött” rakt 

                                                 
121 Se bilagan Leliana, ”Väktaren”. 
122 Se bilagan Leliana, ”Modemedveten”.  
123 Se bilagan Leliana, ”Kärleken, finns den?” 
124 Lelia. Från Internetsidan www.babynamesbase.com. Hämtat från 
http://www.babynamesbase.com/meaning_Lelia.html. Hämtad 2010/05/25. 
125 Liljor. Från Internetsidan www.wikipedia.org. Hämtat från http://sv.wikipedia.org/wiki/Liljor. Hämtad 
2010/05/25. 
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hår ner till kinderna, med en ensam liten fläta i och gråblå ögon.126 Hon ser stillsam och 

sorgsen ut.  

Man kan summera de traits/drag som utgör Leliana genom att säga att hon är en troende 

och hjälpsam kvinna som vill alla väl och hon anser att alla förtjänar en chans att gottgöra sig, 

oavsett brott. Hon är också en historieberättande romantiker som tvivlar på den äkta kärleken 

och samtidigt en modemedveten kvinna som älskar att stå i centrum. Porträttet av Leliana är 

tämligen splittrat och hon framstår som två ganska olika personer med motsägelsefulla drag.  

  

3.4.3 Lelianas utveckling/förändring genom interaktion 
 

Balder var i den genomspelningen jag genomförde godhjärtad, hjälpsam och vänlig mot sina 

kamrater och lyssnade på dem och kom med råd. En kärleksrelation blossade upp mellan 

Balder och Leliana, vilket gjorde att Leliana vågade öppna upp sig för Balder.127 Hon medgav 

för honom, att hon inte berättade den verkliga anledningen till varför hon var i Ferelden.128 

Hon berättade om Marjolaine och hur hon tvingades att fly. Som den gode Balder var jag hela 

tiden förstående och lyssnade uppmärksamt på hennes berättelse och tackade för att hon gav 

honom sitt förtroende. Inte långt efter att Leliana berättat om Marjolaine, blev Balders följe 

anfallet av ett gäng legosoldater med order att döda Leliana.129 Legosoldaterna misslyckades 

och Leliana lyckades pressa legosoldaternas ledare på information, om var den som hyrde 

dem befann sig. Hon misstänkte, att det var Marjolaine som låg bakom attacken och Balder 

föreslog att de borde söka upp och konfrontera henne och Leliana samtyckte. De begav sig till 

huvudstaden och fann där Marjolaine. Hon berättade, att hon hållit Leliana under uppsikt och 

började ana oråd, när denna hastigt utan förvarning lämnade kyrkan.  
 

Marjolaine: Clever, Leliana, very clever. You almost had me fooled. But then you left the chantry, so 
suddenly. What conclusion should I draw? You tell me.  
Leliana: You think I left because of you? You think I still have some plan for... for revenge? You are 
insane. Paranoid! 
Balder: Not everything is about you, Marjolaine. 
Marjolaine: Oh, is that what you think? If I were you, I would believe nothing she says. Not a one. She will 
use you. You look at her and you see a simple girl- - a friend, trusting and war, It is an act. 
Leliana: I am not you, Marjolaine. I left because I didn’t want to become you. 
Marjolaine: Oh, but you are me. You cannot escape it. No one will understand you the way I do, because 
we are one and the same. Do you know why you were a master manipulator, Leliana? It is because you 
enjoyed the game; you reveled in the power it gave you. You cannot change or deny this.  
Balder: I trust Leliana, no matter what you say.  

                                                 
126 Se bilagan Leliana, ”Utseende”. 
127 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Kärleken till Balder (Balder)”. 
128 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Sanningen (Balder)”. 
129 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ” Legosoldaterna (Balder)”. 
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Leliana: Thank you.130 
 

Balder försäkrade Marjolaine, att Leliana hade förändrats och att hon ”has put the past behind 

her”131. Leliana ber Marjolaine att återvänta till Orlais och Marjolaine säger att hon ska göra 

det. Samtidigt försäkrar Marjolaine att det inte är slut än, då Leliana fortfarande bär på 

information som är farlig för henne. Efter konfrontationen börjar Leliana tvivla på sig själv, 

än mer än innan. Hon är rädd för att bli som Marjolaine och utnyttja andra för att i slutändan 

bara tänka på sig själv. Hon har ibland kommit på sig själv att ångra, att de inte dödade 

Marjolaine när de hade chansen, för att på så sätt skydda sig mot framtida övergrepp.  
 

Leliana: Even now, I feel some regret at not ending her life, in order to protect my own. 
Balder: What’s important is that you didn’t act on it. 
Leliana: What we’re doing... what we’ve done- - hunting men down, killed them - - part of me loves it. It 
invigorates me and this scares me. I.. I feel myself slipping. 
Balder: Marjolaine chose who she became. So can you.  
Leliana: How can you be so sure? 
Balder: You strive to be good and that’s what’s important: 
Leiana: Do you really think so? Hearing you say that gives me comfort.132 

 
 
Genom sin kärlek och medkänsla lyckades Balder få Leliana att tro på sig själv och inse att 

hon inte behövde bli som Marjolaine.  

Vid ett tillfälle diskuterar de vad som ska hända efter att de bekämpat ”the darkspawns” 

och de lovar varandra att tillsammans fortsätta resa land och rike runt i jakt på äventyr.133  

Inför den sista striden säger Leliana till Balder: 
 

”I am not afraid. We go to fight for a good cause and there is nowhere else I would rather be. You are my 

dearest friend and my love; you lit my path through darkness and I will stand with you,  to whatever end. 

This day, we will forge a legend of our own.” 134 

 

I slutstriden mot ärkedemonen offrar Balder sitt liv, för att Alistair ska leva och bli kung. 

Under Balders begravning säger Alistair i sitt tal, ”some of us were friends, companions… 

some of us even loved him”135 och när dessa ord yttras, zoomas kameran in på Leliana, som 

ser sammanbiten och bedrövad ut. I epilogen kan man läsa att Leliana stannade vid hovet ett 

tag och sörjde sin förlust. Hon komponerade en ballad om händelserna och så en dag var hon 

                                                 
130 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ” Marjolaine (Balder)”. 
131 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ” Marjolaine (Balder)”. 
132 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Osäker och rädd (Balder)”. 
133 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Äventyr tillsammans (Balder)”. 
134 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Inför den sista striden (Balder)”. 
135 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Begravningen (Balder)” 
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bara borta. ”Some say that the Maker came to her in a vision again that night. Smiling, tears 

in her eyes, she told a maid that she would see her love again at last.”136 

Hades var otrevlig, omoralisk och egoistisk, vilket gjorde att han och Leliana inte alls 

kom bra överens. Deras relation blev inte långvarig, eftersom Leliana ansåg att Hades gick 

för långt, då han förstörde helgonet Andrastes aska. Leliana angrep Hades och han dödade 

henne.137 Eftersom detta inträffade relativt tidigt i spelet, gick en utveckling av hennes 

karaktär inte att urskilja. Det blev dock en stor förändring i diskursen, då Leliana inte längre 

blev en del av den. 

Prometheus fick likt Balder en kärleksrelation med Leliana. De båda agerade godhjärtat 

och hjälpsamt, vilket resulterade i att Lelianas utveckling är identisk med den jag beskrev 

under hennes förhållande med Balder.138 Leliana berättade om Marjolaine och alla sekvenser 

utspelade sig på samma sätt, som de jag beskrev med Balder med några få ändringar i 

dialogerna.139  Dessa påverkade dock inte utgången och inte heller det faktum att Prometheus 

var alv från ghettot och inte en mänsklig adelsman. Leliana hade några frågor om hur det var 

att leva som alv i människornas värld, men de dialogerna hade ingen avgörande effekt på 

Lelianas utveckling, utan gav henne bara mer information om alvernas situation.140  

Denna gång fick relationen ett lyckligare slut, då Prometheus genomgick ritualen med 

Morrigan och inte behövde offra sig i sista striden.141 Efter striden mot ärkedemonen kröns 

Anora till drottning och när Prometheus kommer fram till Leliana efteråt, säger hon: 
 

Leliana: So here we are. The conquering here has won the day, and now he takes his bow and exits the 
stage. A fine ending. 
Prometheus: But does the hero get his girl? 
Leliana: (Laughs)  Yes. Yes, he most certainly does. You know, I can’t help now but think of my vision. 
The Maker sent me to help you, and look what you did. It’s a miracle; it truly is. So, if I heard right, you’ll 
be leaving soon. Any room for an extra body on your travels? 
Prometheus: Only if it’s you. 
Leliana: Good. Because there’s nowhere I’d rather be than at your side.142 

 
I epilogen kan spelaren läsa att Leliana och Prometheus tillsammans återvände till ”the Grey 

Warden”, där de hjälpte till med återuppbyggnaden av orden, för att sedan börja en resa med 

målet att ”investigate the darkspawn’s remaining secrets.”143 

                                                 
136 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Balder)”. 
137 Se bilagan Leliana, ”Leliana dör”. 
138 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Kärleken till Prometheus (Prometheus)”. 
139 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Marjolaine (Prometheus)”. 
140 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Frågor om alverna (Prometheus)”. 
141 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Blodritualen (Prometheus)”. 
142 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”A fine ending (Prometheus)”. 
143 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Prometheus)”. 
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Loke var likt Hades otrevlig, omoralisk och egoistisk och kom inte överens med Leliana. 

Detta gjorde att Leliana aldrig berättade om Marjolaine och hennes personliga uppdrag visade 

sig aldrig. Loke lärde aldrig känna Leliana och en utveckling går därmed inte att urskilja. 

Dialogerna mellan Loke och Leliana blev aldrig personliga, utan rörde sig bara om deras 

uppdrag, hennes historier och de handlingar hon inte tyckte om att Loke gjorde. Efter 

slutstriden mot ärkedemonen kröns Anora till drottning och när Loke kommer fram till 

Leliana efter kröningen, säger hon: 
 

Leliana: So here we are. The conquering here has won the day, and now he takes his bow and exits the 
stage. A fine ending. 
Loke: But this isn’t a play. 
Leliana; Isn’t it? We had danger, we had victory, and many characters... truly I could not have borne 
witness to a better play had it been on a stage. But everyone is here to see the hero of Ferelden... and that’s 
you, of course. I think my part in your tale is over. Fare you well, Warden. I’m sure your path will be filled 
with many adventures yet.144 

 

Detta tycks vara det sista Loke såg av Leliana, då det i epilogen står, “[c]ircumstance dictated 

that they would not see each other again - - at least for a time.”145 
 

3.4.4 Karaktären Leliana - slutsatser  

 

Enligt de fyra genomspelningarna verkar det inte som att spelfigurens ursprung hade någon 

avgörande roll för Lelianas utveckling. Hon utvecklades i samma riktning, då jag spelade som 

den goda mänskliga adelsmannen Balder och stadsalven Prometheus. Leliana fann i dessa 

genomspelningar den kärlek hon drömde om, men vars existens hon förut tvivlat på. Balder 

och Prometheus gav henne den trygghet hon saknade och som bara kyrkan lyckats ge henne. 

Det gjorde att hon kunde koppla av och inte hela tiden behövde vara på sin vakt. Med denna 

känsla av trygghet lyckades också Balder respektive Prometheus övertyga henne att hon inte 

behövde bli som Marjolaine, utan hon kunde välja att bli den hon själv ville vara. 

Spelfigurens handlingar och moral hade stor inverkan på Lelianas utveckling/förändring. I 

genomspelningen med Hades förändrades diskursen på ett oväntat sätt, då Leliana vände sig 

emot Hades, som dödade henne. Lelianas handling befäster därmed hennes obotliga vilja att 

agera, när hon upplever en oförrätt. Loke som också var otrevlig och egoistisk lärde aldrig 

känna Leliana, då hon inte öppnade sig för honom. Deras dialoger blev opersonliga och 

inriktade på handling.  

                                                 
144 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”But this isn’t a play (Loke)”, 
145 Se bilagan Lelianas utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Loke)”. 

 44



Spelfigurens ursprung var inte avgörande för Lelianas utveckling, medan hans vänlighet 

och moral var helt avgörande för deras relation och därmed också hennes utveckling. 

Spelarens interaktion påverkade således Lelianas utveckling.  
 

3.5 Morrigan 
 

3.5.1 Bakgrund 
 

Morrigan är uppvuxen i ”Korcari Wilds”, vilken är en djup och stor skog med många rykten 

och legender om barbarer och häxor. Morrigan är en av dessa häxor och hon bor där med sin 

”mor” Flemeth, som är en uråldrig och legendarisk häxa. Hon sägs vara besatt av en demon 

och är den ursprungliga av de mytomspunna ”Witch of the Wilds”. Av dessa häxor finns dock 

bara Morrigan och Flemeth kvar. Morrigan har levt ett väldigt isolerat liv i skogen och har 

nästan ingen erfarenhet av världen utanför. 

 Flemeth känner till, att en ”blight” är i antågande med en ärkedemon som härförare och 

att en ”Grey Warden” snart ska anlända till skogen. Hon vet att en ärkedemon bara kan dödas 

av ”Grey Wardens”, eftersom de blivit besmittade med ”darkspawn taint” och därmed inte 

kan bli besatta av ärkedemonens själ. Detta leder till att den ”Grey Warden” som dödar 

ärkedemonen dör tillsammans med dennes själ.  

Flemeth har dock planer för ärkedemonens själ och vill inte att den ska dö. Hon vill att 

Morrigan ska följa med spelfiguren och i en blodritual ha sex med en ”Grey Warden”, för att 

på så sätt avla ett barn med ”darkspawns taint” och sedan vara närvarande när ärkedemonen 

dödas, så att dess själ kan leta sig in i det ofödda barnet. Morrigan skulle då föda ett barn med 

en uråldrig och mäktig ärkedemons själ. När spelfiguren anländer till ”Korcari Wilds” 

övertalar Flemeth denne att ta med sig Morrigan som hjälp i kampen mot ”the darkspawns”, 

då hon är en mäktig magiker. Den egentliga avsikten med att skicka Morrigan, håller hon 

dock dold. 

 

3.5.2 Karaktärsporträtt av Morrigan 
 

Här ska jag plocka ut de traits/drag som Morrigans personlighet är uppbyggd av. Det drag, 

som kanske bäst karaktäriserar Morrigan är hennes orubbliga självförtroende. Detta får 

spelaren ta del av redan vid det första mötet med Morrigan, då spelfiguren tillsammans med 

Alistair och två andra rekryter till ” theGrey Wardens” söker efter försvunna dokument i 

”Korcari Wilds”. Morrigan uppenbarar sig i ruinerna av ett torn. Hon framstår som självsäker, 
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”mäktig” och utan rädsla när hon utmanande frågar fyra fullt rustade främlingar vilka de är 

och vad de gör så långt in i skogen.   
 

Morrigan: What say you, hmm? Scavenger or intruder? 
Balder: I am neither. The Grey Wardens once owned this tower: 
Morrigan: ‘Tis a tower no longer. The Wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have 
watched your progress for some time. “Where do they go,” I wondered, “why are they here?”.  
Alistair: Don’t answer her. She looks Chasind, and that means others my be nearby. 
Morrigan: You there, handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized.  
Balder: You can call me Balder.  
Morrigan: And you may call me Morrigan, if you wish. Shall I guess your purpose? You sought something 
in that chest, something that is here no longer? 
Alistair: “Here no longer?” You stole them, didn’t you? You’re ... some kind of ... sneaky... witch thief! 
Morrigan: I will not, for! twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer 
if you wish; I am not threatened.146 

  
Hennes kraftfulla och självsäkra sätt visar sig på många ställen i spelet. Ett annat exempel är, 

när spelfiguren med följe konfronteras med helgonet Andrastes magiska väktare, som kan 

läsa andras undermedvetna. Väktaren ställer personliga frågor till Alistair, Leliana och 

spelfiguren. När väktaren riktar sig mot Morrigan, så avvisar hon honom: 

 

Guardian: And you, Morrigan, Flemeth’s daughter… what - - 
Morrigan: Begone, spirit. I will not play your games. 
Guardian: I will respect your wishes.147 

 

Morrigans styrka och arrogans gör, att hon ser ner på den som är ”svagare” och som tillåter 

sig styras. Hon tror på den starkes rätt, som till exempel när spelfiguren vill förstöra ett städ 

som kan skapa stenjättar. För att den ska fungera måste smeden ta någons liv och 

sammansmälta dennes själ med jätten. Morrigan ser detta städ som ett medel för makt och vill 

inte att spelfiguren ska förstöra den. 
 

Balder: The Anvil enslaves living souls! It must be destroyed. 
Morrigan: Have you no desire to discover this anvil’s potential? It is a marvel, a tool of creation!  
You could rival the Maker Himself with this instrument! If you destroy the Anvil, I swear you will regret it. 
Balder: And how would you like to become a golem? 
Morrigan: You would not dare!148 

 

Ett exempel som visar några andra av hennes drag är, när sällskapet antingen rensar 

magikernas torn från demoner eller från allt levande inklusive magikerna. Morrigan är en 

”vild” magiker utanför kyrkans kontroll. Hon ogillar kyrkan, då den försöker ”pracka” på 

andra sin tro och hon ogillar dess kontrollbehov över magiker. Hon vägrar att böja sig inför 

kyrkan och dess lagar om ”vilda magiker”, vilket har resulterat i att de skickat tempelriddare 

                                                 
146 Se bilagan Morrigan, ”Självsäker”.  
147 Se bilagan Morrigan, ”Väktaren”. 
148 Se bilagan Morrigan, ”Den starkes rätt”. 
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efter henne. Morrigan ser därför ner på de magiker som låter sig kuvas av kyrkan. När Hades 

står inför beslutet att låta magikern Wynne följa med dem, för att rädda de andra magikerna i 

tornet, övertalar Morrigan honom att låta bli. 
 

Morrigan: You want us to assist this preachy schoolmistress? To rescue these pathetic exuses for mage? 
They allow themselves to be corralled like cattle, mindless. Now their masters have chosen death for them 
and I say let them have it.  
Hades: Why do you treat the Circle with such scorn? 
Morrigan: Look at how they live, servants of the Chantry. They lack respect for themselves and ther own 
power. Why should I respect them? 
Hades: Perhaps you are right after all. 
Morrigan: Of course I am right. Save her, save them all from this half-life.149 
 

Morrigan som är uppvuxen i skogen utan lagar och regler prisar friheten. Hon har inte mycket 

sympatier för de ”svagare” som självmant låter sig ”förslavas”. Samtidigt har hon svårt att se 

dem som mot sin vilja blivit inspärrade och förslavade. Morrigan vänder sig helt emot 

frihetsberövande och hon yrkar alltid på att spelfiguren ska släppa fri dem som sitter 

fängslade. Exempel på detta är den blodmagiker som sitter fängslad hos Arl Eamon, vilket 

finns redovisat i Alistairs karaktärsporträtt.150 Ytterligare ett exempel är, när följet träffar på 

den store krigaren Sten som blivit fängslad. Detta visar också Morrigans ”retfulla” sida, då 

hon älskar att reta och provocera andra och när det i detta fall är den före detta tempelriddaren 

Alistair, gillar hon det än mer.  
 

Morrigan: This is a proud and powerful creature, trapped as prey for the darkspawn. If you cannot see a use 
for him, I suggest releasing him for mercy’s sake alone. 
Alistair: Mercy? I wouldn’t have expected that from you. 
Morrigan: I would also suggest that Alistair take his place in the cage.  
Alistair: Yes, that’s what I would have expected. 151 
 

Morrigan är rak på sak och hon tycker det är onödigt att ta det varligt för att inte såra 

någon. Hon tycker det är värre att komma med falska förhoppningar, som till exempel när de 

i Redcliffes kyrka träffar en flicka som fruktar för att något hemskt har hänt hennes bror. 
 

Kaitlyn: He said something about saving Mother... He’s just a little boy! He doesn’t understand she’s gone.  
Morrigan: If he has foolishly run off then he is no doubt dead. You should get used to that fact. 
Alistair: Nice.Maybe you want to kick her in the head while you’re at it? 
Morrigan: Shall we comfort her with lies? If she is to face death, better she face it honestly.152 
 
Morrigan är också målmedveten och tycker inte om, när spelfiguren tar omvägar för att 

hjälpa andra. Hon håller sitt uppdrag med blodritualen hemlig för både spelaren och 

spelfiguren in i det sista, men hon visar tydligt att hon vill att de ska undvika allt som inte 
                                                 
149 Se bilagan Morrigan, ”Kyrkans magiker”. 
150 Se bilagan Alistair, ”Den fängslade blodmagikern”. 
151 Se bilagan Morrigan, ”Rädda Sten”. 
152 Se bilagan Morrigan, ”Rak på sak”. 
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direkt har med ”the blight” att göra. När Balder bestämmer sig för att hjälpa Arl Eamons bror 

Bann Teagan att försvara Redcliffe blir hon irriterad, då hon tycker det tar tid och är onödigt 

för uppdraget. Hon säger, ”[h]ow pointless, to help these villagers fight an impossible battle. 

One would think we had enough to content with elsewhere”153. När Balder senare lovar att 

rädda en smeds dotter säger hon irriterat, “ Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens 

from trees?”154 

Morrigan tror inte på kärlek, då hon ser det som en svaghet, vilket hon fått lära sig av 

Flemeth. Hon berättar för Balder, att hon en gång smugit ut ur skogen och stulit en vacker 

spegel från en vagn. Flameth blev arg på Morrigan och förstörde spegeln. 
  

Morrigan: To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground. I was 
heartbroken.  
Balder: But you were just a child.  
Morrigan: And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Beauty and love are 
fleeting and have no meaning. Survival has meaning. Power has meaning. Without those lessons I would 
not be here today, as difficult as they might have been.155 

 
Angående kärlek säger Morrigan till Hades, ”To indulge in love is to indulge in delusion. 

Surely a Grey Warden such as yourself does not believe otherwise?”156 

Hon har också en mjukare sida. Hon är trevligt mot spelfiguren och har ofta nära till 

skratt, exempelvis när Prometheus ställer en massa frågor om henne. 
 

Morrigan: So! Full of questions, are you? (Laughts)  
Prometheus: Have you ever been hunted by the Chantry?  
Morrigan: (chuckles) You are very cute to ask so many questions.  
Pormetheus: And you are cute when you’re evasive. 
Morrigan: Really? Perhaps we should be wrapped in ribbons and adorned with flowers, so cute are we two. 
(Laughs)157 

  
Trots att hon här tycks slingra sig från svaret, så är hon öppenhjärtig och talar gärna om sig 

själv, sin barndom och Flemeth. Hon framstår som ärlig, men likväl döljer hon sin riktiga 

avsikt med att följa med spelfiguren. 

Morrigans styrka, arrogans, retfullhet och avsmak mot de svagare speglar tydligt hennes 

namn, som också är namnet på den keltiska krigsgudinnan och betyder ”terror” och ”phantom 

queen”.158 Intressant är även att den brittiska motsvarigheten till den keltiska gudinnan 

                                                 
153 Se bilagan Morrigan, ”Onödigt att hjälpa”. 
154 Se bilagan Morrigan, ”Hjälpa alla?”. 
155 Se bilagan Morrigan, ”Kärleken har ingen mening”. 
156 Se bilagan Morrigan, ”Kärlek är en inbillning”. 
157 Se bilagan Morrigan, ”Nära till skratt”. 
158 Morrigan. Från Internetsidan www.babynamewizard.com. Hämtat från 
http://www.babynamewizard.com/namipedia/girl/morrigan. Hämtad 2010/05/25. 
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Mórrígan är gudinnan ”Andraste”.159 Andraste är också namnet på kyrkans helgon i Dragon 

Age: Origins, vilken Morrigan är väldigt misstänksam mot. Den keltiska Mórrígan ”combines 

the energies of life and death, sexuality and conflict, in one allpowerful and terrifying 

deity”160. Utöver detta fungerade också den keltiska gudinnan Mórrígan som fertilitetsgud. 

Detta är intressant, då Morrigans dolda avsikt i Dragon Age: Origins är, att i en sexritual med 

en ”Grey Warden” bli havande och slutligen absorbera ärkedemonens själ och därmed bli 

havande med en gud. Den keltiska Mórrígan avtecknades i många olika skepnader, bland 

annat som korp, varg och ål och intressant är att Morrigan i Dragon Age: Origins har 

förmågan att förvandla sig till olika djur. Morrigans utseende är också intressant och speglar 

på många sätt hennes namn. Både den keltiska gudinnans skepnader och fertilitet kan spåras i 

Morrigans utseende, då hon har korpsvart hår och gula vargliknande ögon samt purpurröd löst 

sittande ”sensuell” blus, vilken visar mycket hud.161 På axlarna har hon svarta fågelfjädrar 

och de svarta byxorna och kjolen är täckta med mörka läderremsor, vilka också de för 

tankarna till fjädrar. Hon ser ut att vara omkring 25 år och hon är rikligt smyckad med både 

halsband, armband och ringar. Hennes anletsdrag är släta och hon har en allvarsam och kylig 

uppsyn.  

För att kortfattat summera de traits/drag som utgör Morrigan, kan man säga att hon är en 

öppen, självsäker, hednisk kvinna, som tror på den starkes rätt och ser dem som accepterar 

övermakt som svaga. Hon älskar frihet, är målmedveten, rak på sak och tycker om att 

provocera. Hon tycker kärlek är ett tecken på svaghet, men samtidigt är hon trevlig, har lätt 

för skratt och hyser starka sympatier för dem som är frihetsberövade. Dessa traits/drag bildar 

tillsammans Morrigans något ambivalenta personlighet. 

 

3.5.3 Morrigans utveckling/förändring genom interaktion 
 

Balder var godhjärtad, hjälpsam och vänlig mot sina kamrater. Trots att Morrigan ogillade 

mycket Balder tog sig för, så blev de vänner. Under uppdraget i magitornet fann Balder 

Flemeths ”grimoire” (en bok med trollformler), vilken han gav till Morrigan.162 Hon blev 

väldigt glad och såg fram emot att lära sig saker om Flemeth, som denne försökt undanhålla 

för henne. När Balder lite senare pratar med Morrigan, som då haft tid att läsa i Flemeths 

                                                 
159 Dixon- Kennedy, Mike. 2004. A companion to Arthurian and Celtic Myths and Legends. Stutton Publishing 
Limited. s 311.  
160 Dixon- Kennedy. s 311. 
161 Se bilagan Morrigan, ”Utseende”. 
162 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Flemeths grimoire (Balder)”. 
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”grimoire”, är hon tydligt skakad.163 Istället för att lära sig några mäktiga trollformler från 

boken, hittade hon svaret till Flemeths långa liv. I boken står att Flemeth kidnappar 

magikunniga barn för att utbilda och förbereda dem för ett själsligt utbyte. Det vill säga, när 

dottern är tillräckligt stark och kunnig, tar Flemeth över dotterns kropp. Morrigan ber nu 

Balder att döda Flemeth och ta hennes nya ”grimoire”. Hon menar, att även om Balder 

mördar Flemeth, så kommer hennes själ troligen inte att dö, utan leta upp någon annan kropp. 

Med Flemeths nya ”grimoire” tror sig Morrigan kunna lära sig så mycket, att hon kan 

konfrontera Flemeth och se till så Flemeth inte tar över hennes kropp.  

När spelaren söker upp Flemeth, förstår hon direkt varför Balder har kommit och hon 

erbjuder honom ett alternativ istället för att döda henne. Hon är villig att ge Balder sin nya 

”grimoire”, om han lämnar henne ifred och ljuger för Morrigan att han dödat henne. Balder 

säger att han inte tänker svika Morrigan och han och följet dräper Flemeth. Morrigan blir 

ivrig och glad, när hon får den nya ”grimoiren” och börjar genast studera. Hon säger: 
 

Morrigan: But there is no need to think of such things now. I have you to thank for saving me, so let us...  
return to the task of dealing with the darkspawns, no? 
Balder: You know you can always rely on me, right? 
Morrigan: You... too much could happen in days to come to... make such promises. Yet I am... grateful.164 
 

Inför den sista striden har Balder med följe samlats i Redcliffe hos Arl Eamon.”Grey 

Warden” Riordan, som förenats med Alistair och Balder, berättar att någon av de tre måste dö 

i slutstriden mot ärkedemonen, för att dennes själ ska dö. När Balder sedan går in på sitt rum, 

väntar Morrigan där på honom. Hon berättar att det finns ett sätt att undvika att en ”Grey 

Warden” måste dö i slaget mot ärkedemonen. Hon berättar om ritualen och undrar om Balder 

vill gå till sängs med henne, så att hennes blivande foster absorberar ärkedemonens själ. 

Balder vägrar och Morrigan undrar om han kan övertala Alistair istället, då han också är en 

”Grey Warden”. Även detta vägrar Balder och Morrigan blir arg och lämnar gruppen i och 

med att hennes planer gick i stöpet.  
 

Balder: I will not reconsider. The answer is no. 
Morrigan: Then you are a fool. I will not stand by and watch you waste this opportunity. Die, if you feel it 
is worthwhile. Or be overshadowed, I care not.  
Balder: Please don’t do this. Dont’t go.  
Morrigan: Would that I could have helped you. That is your doing, however, and not mine. Fare you well, 
my friend. I do what I must, now, and so shall you.165 

 

                                                 
163  Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Sanningen om Flemeths (Balder)”. 
164 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Tacksam (Balder)”. 
165 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Blodritualen (Balder)”. 
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I epilogen kan spelaren läsa, att hon lämnade Redcliffe den natten och att hon setts färdas 

västerut över ”Frostback Mountains”. För att sedan,”[s]everal years later, tales out if Orlais 

said that a strange, dark-haired mage had insinuated herself within the empress’s court.”166 

Hades var omoralisk, maktgirig och egoistisk, vilket gjorde att han kom ganska bra 

överens med Morrigan. Han var målmedveten och stannade inte för att hjälpa andra, vilket 

uppskattades av Morrigan och hans benägenhet att reta andra lockade Morrigan till skratt. De 

kom varandra nära och en kärleksrelation blossade upp mellan dem.167 Även Hades fann 

Flemeths ”grimoire”, men han gav den inte till Morrigan förrän hon frågade efter den. Han 

ville dock ha något i utbyte. 
 

Morrigan: You have my thanks. I will begin study of the tome immediatley 
Hades: What? Don’t I even get a kiss? 
Morrigan: (Chuckles) Oh, I don’t know. That seems like a steep reward to ask for. 
Hades: I think I deserve it. 
Morrigan: You could be right. Let us test the theory. There. Compensation requested and provided.168 

 
En tid efter denna händelse kom Morrigan fram till Hades med en gåva i form av en magisk 

ring. Hon kan med ringen spåra den som bär den och hon ville att Hades skulle ha den om 

någonting skulle hända honom. Det verkade dock inte vara helt lätt för henne att ge ringen till 

honom, då hon sade ”Tis a ring. Now, before you get any foolish notions, let me explain”169, 

när hon lämnar över ringen. Som spelare valde jag att Hades skulle bli glad och sade: 
 

Hades: I’m glad to see you care. 
Morrigan: Now you are mocking me. Do you wish the ring or not? I am tempted to simply keep it. 
Hades: Thank you for the gift.  
Morrigan: You... are welcome. Perhaps it will be useful some day.170 

 
Hades och Morrigans relation blir intim och de har sex med varandra. Morgonen efter frågar 

Hades: 
 

Hades: So what now? 
Morrigan: That is entirely up to you. Simply know that I have no designs on your independence. I wish 
only to do what I desire, and if that coincides with what you desire... then so be it. And should you decide 
not to continue or... misadventure, then so be it. Very simple, is it not? 
Hades: And what about love? Does that enter the picture? 
Morrigan: Ahh. Now you ruin the mood by speaking profanities. Silly man.171 

 

Liksom i genomspelningen som Balder upptäcker Morrigan att Flemeth tänker ta över hennes 

kropp och hon ber Hades att döda Flemeth. Hades reser till Flemeths hydda, men väl där går 

                                                 
166 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Balder)”.  
167 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Kärleken till Hades (Hades)”. 
168 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Något ska jag ha (Hades)”. 
169 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Ringen (Hades)”. 
170 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Ringen (Hades)”. 
171 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”What now? (Hades)”. 
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han med på hennes förslag att lämna henne ifred och bara säga till Morrigan att han dödat 

henne. Han får Flemeths nya ”grimoire”, lämnar henne och ger boken till Morrigan som blir 

väldigt glad.172  

Efter dessa händelser söker Morrigan upp Hades när de slagit läger och frågar om hans 

syn på kärlek. Hades frågar vad hon menar och Morrigan verkar obekväm och säger: 
 

Morrigan: You and I have been intimate, for one. We have been... close... for some time now. You are... 
impressive... in many ways, and you even protected me from Flemeth without hope of reward. I feel anxious 
when I look upon you. I dislike this sense of dependency. “Tis a weakness I abhor. If this is “love” I wish to 
ascertain that you do not feel the same. 
Hades: And if I do love you? 
Morrigan: Then we are both fools, and we need to do something immediatley. I have allowed myself to 
become... too close. This is a wekness, for us both. 
Hades: Love is not a weakness. 
Morrigan: You are not listening to me. Do not be such a fool. This is for your own good. I would not... I 
am not like other women. I am not worth your distraction. And you... are not worth mine. 
Hades: You are worth my distraction.  
Morrigan: I... you are impossible. Have it your way. But I will tell you truly now: You will regret it in the 
end.173 

 
 
Morrigan ser således sin kärlek till Hades som en svaghet vilket kommer i konflikt med 

hennes uppdrag. Denna konflikt gör att hon blir avvisande mot Hades, när denne senare 

frågar Morrigan om hon vill följa honom till sitt tält. Han frågar vad felet är och Morrigan blir 

arg och frågar om något måste vara fel, bara för att hon inte faller för hans charm och hon ber 

honom lämna henne ifred.174  

När Hades senare har fått reda på att en ”Grey Warden” måste dö i den sista striden, drar 

han sig tillbaka till sitt rum, där Morrigan väntar på honom med förslaget om blodritualen (för 

att utföra sitt uppdrag). Hades frågar då: 
 

Hades: Is this why you’ve been so … friendly to me? 
Morrigan: It’s ... why I was sent with you by my mother. It’s why she saved your life to begin with. Caring 
for you... was not part of the plan. 
But I cannot let what I feel interfere with what I must do. This is important to me. The fact that it may save 
your life makes me all the more determined to see it done. Please do not... cloud the issue. If you feel 
anything for me, then accept that it will make what we must do... that much easier.175 

 
Hades undrade om de kommer att se varandra efter slutstriden och Morrigan sade nej. 

Eftersom jag som spelare ville se om Alistair talade gott om Hades på dennes begravning 

trots att de i livet hatade varandra, valde jag att inte gå med på ritualen. Morrigan blev arg och 

bestämmer sig för att lämna gruppen. Hades gör ett sista försök att hålla henne kvar: 
 

                                                 
172 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Flemeths nya grimoire  (Hades)”. 
173 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Kärleken till Hades (Hades)”. 
174 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Avvisande (Hades)”. 
175 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Blodritualen (Hades)”. 
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Hades: Please don’t do this. I love you.  
Morrigan: Yes. But not enough. Fare you well , my love. Should you live past the morrow, I trust it will 
only be with regret.176 

 

Morrigan lämnar dock gruppen och i epilogen kan spelaren läsa att någon, som ser ut som 

hon, färdas väster ut över ”Frostback Mountains” med ett barn. ”Whose child it might be is 

unkown, but some whisper that the witch was once the lover of Hades himself. Either way, 

her ritual was never completed… and there was no word of her after that.”177 

Prometheus agerade likt Balder och Morrigans utveckling följde samma riktning. 

Prometehus dödade Flemeth för att skydda Morrigan och gav henne Flemeths nya 

”grimoire”.178 

När Morrigan i denna genomspelning frågar om Prometheus är villig att genomgå 

blodritualen, valde jag som spelare detta, då jag ville att han skulle överleva och fortsätta sitt 

liv med Leliana. Morrigan och Prometheus går till sängs och genomför ritualen.179 

Prometheus överlevde därmed den sista striden mot ärkedemonen, eftersom dennes själ nu 

letar sig in i Morrigans foster. Efteråt lämnar Morrigan följet utan ett ord. I epilogen kan 

spelaren läsa, att hon begav sig västerut över bergen med ett barn. ”There was no word of her 

after that. With Flemeth dead- - or at least gone - - the chances of tracking her down were 

slim indeed. One cannot help but wonder, however: What became of the child? What were 

Morrigan’s plans? These questions must remain a mystery... for now.”180 

Loke var väldigt otrevlig och egoistisk och han hånade sina kamrater. Skillnaden mellan 

Hades och Loke var att Loke var omotiverat otrevlig och därför blev han och Morrigan inte 

vänner. Deras relation och dialoger blev opersonliga och kretsade först och främst runt 

uppdraget. Loke gav Morrigan Flemeths gamla ”grimoire”. När hon bad honom att döda 

Flemeth och ge henne dennes nya ”grimoire”, så gjorde Loke det.181 Loke gick även med på 

blodritualen, vilket ledde till samma slut och epilog som i Prometheus fall.182 

 

3.5.4 Karaktären Morrigan - slutsatser 

 

Enligt de fyra genomspelningarna verkar det inte som att spelfigurens ursprung hade någon 

avgörande roll för Morrigans utveckling. Hon blev nära vän med Balder och Prometheus, då 

                                                 
176 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Please don’t do this (Hades)”. 
177 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Hades)”. 
178 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Flemeths grimoire (Prometheus)”. 
179 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Blodritualen(Prometheus)”. 
180 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Epilogen (Prometheus)”. 
181 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Flemeths grimoire (Loke)”. 
182 Se bilagan Morrigans utveckling/förändring genom interaktion, ”Blodritualen och epilogen (Loke)”. 
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de båda var trevliga och behandlade henne med respekt. Hon blev förälskad i Hades, som till 

sättet var mycket lik henne och hon blev ovän med Loke, då denne var kall och otrevlig. 

Morrigan förändrades/utvecklades på tre olika sätt i dessa genomspelningar. I första 

genomspelningen blev hon god vän med Balder, som dock vägrade att genomgå blodritualen. 

Hon lämnade därför sällskapet och försvann västerut och påträffades sedan vid det kejserliga 

hovet i Orlais. I den andra genomspelningen som Hades, förändrades Morrigan tydligast då 

hon också utvecklades som person. Morrigan såg, i början av äventyret, kärlek som en 

svaghet som inte kunde drabba henne. Men hon fann kärleken och blev förälskad i Hades, 

vilket dock verkade komma i konflikt med hennes målmedvetenhet att utföra uppdraget hon 

fått av sin mor. Hon blev därför arg och avvisande mot Hades och hon framstår som 

besviken, då Hades inte vill ha henne vid blodritualen. Hon lämnar honom och ses sedan med 

ett barn, då hon färdas västerut över bergen. I genomspelningarna med Prometheus och Loke 

blir resultatet detsamma, även om diskursen var annorlunda. Prometheus behandlade henne 

med vänlighet och respekt, medan Loke var elak och oförskämd. Morrigan blir med barn, 

vilket absorberade ärkedemonens själ och hon flyr sedan över bergen.  

Morrigan verkar lägga mest vikt i hur spelfiguren behandlar henne och inte dennes 

ursprung eller moraliska agerande i övrigt. Hon gillade trots allt Balder och Prometheus, även 

om de enligt henne gjorde många onödiga och dumma handlingar. Hon tyckte att Lokes 

agerande gentemot andra var bra och roligt, då han var provocerande, dock inte då han hade 

samma attityd mot henne. 

 

3.6 Karaktärsdiskussion 

 

Om man tittar på de karaktärsporträtt jag gjort och hur dessa karaktärer 

utvecklades/förändrades genom spelarens interaktion, så skulle jag vilja påstå att de är, vad 

E.M. Foster kallar för runda karaktärer.183 Foster menar att runda karaktärer har förmågan att 

förvåna läsare och det är något dessa karaktärer lyckades med. Som spelare blev jag förvånad 

när Alistair, som hela tiden varit god och hjälpsam, insisterade på att lämna den ångerfulla 

blodmagikern kvar att dö i sin cell. Jag blev också förvånad, när han blev ursinnig och i 

vredesmod lämnade gruppen, då jag som Prometheus inte ville döda Loghain. Detsamma 

gällde Leliana, då hon försökte döda spelfiguren, när denne förstörde Andrastes reliker och 

när den vanligen så hänsynslösa Morrigan bad spelfiguren att visa nåd och släppa ut Sten ur 

fängelset samt när hon kom med en present till spelfiguren som hon blivit förälskad i.  
                                                 
183 Foster. s  43-79. 
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Foster menar att runda karaktärer har förmågan att utvecklas, vilket också karaktärerna i 

Dragon Age: Origins har, då de utvecklades på olika sätt i de fyra genomspelningarna. I en 

genomspelning blev Leliana kär i spelfiguren och fann med honom trygghet och i en annan 

blev hon dennes fiende och försökte döda honom. Alistair blev i två genomspelningar kung, i 

en annan fortsatte han som ”Grey Warden” och i ytterligare en blev han alkoholist. Morrigan 

blev i en genomspelning magiker vid det kejserliga hovet i Orlais, i en annan blev hon Hades 

älskarinna och födde dennes barn. 

Foster menar också, att runda karaktärer är så komplexa och motsägelsefulla, att de är 

svåra att summera i en enda mening och detta gäller också för karaktärerna i Dragon Age: 

Origins, vilket jag visat i karaktärsporträtten. 

Harry J. Brown menar dock, att tv/datorspel inte kan avbilda ”verklighetstrogna” 

människor, då grafiken gör att de ”seem lifelike but not living, more like robots or animated 

corpses than people”184. Han menar istället att ”some of the most memorable game characters 

are nonhuman”185 och han ger exempel på Floyd från spelet Planetfall (1983) och HK-47 från 

Star Wars: Knights of the old Republic (2004). Jag vill mena, att detta inte längre stämmer, då 

dagens spel kan producera avancerad grafik och vad jag anser vara mänskliga karaktärer. 

Dragon Age: Origins har, med dagens mått mätt, inte den bästa grafiken, men jag anser ändå, 

att det lyckas förmedla karaktärer som i hög grad är trovärdiga och levande. 

W.J. Harvey menar att karaktärer i fiktion, likt riktiga människor, urskiljer sig genom att 

de speglas i relationer med andra. Detta är tydligt i Dragon Age: Origins, då karaktärerna blir 

färgade när de motsäger sig spelfiguren och därmed också bryter mot normen (se avsnittet 

”Färgade och genomskinliga karaktärer”). Det märks också, då till exempel Alistair och 

Morrigan kommer i bråk över något, som den ene tycker är rätt och den andre fel. De ter sig 

då som varandras motpoler och deras karaktärsdrag blir därmed extra tydliga.  

Jag menar således att karaktärerna i Dragon Age: Origins är runda och inte bara framstår 

som levande utan också känns som levande och trovärdiga, då de är komplexa, 

motsägelsefulla och föränderliga. 

 

3.7 Norm och moral i Dragon Age: Origins 

 

Till skillnad från rollspelet Star Wars: Knights of the Old Republic, vilket min 

magisteruppsats behandlade, så finns det ingen tydlig norm, som spelaren måste förhålla sig 

                                                 
184 Brown. s 16. 
185 Brown. s 16. 
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till i Dragon Age: Origins. I Star Wars: Knights of the Old Republic visade jag, hur spelarens 

handlingar belönas med ”godhetspoäng” respektive ”ondhetspoäng”. Spelet använder sig 

således av tydliga normer som markerar vad som är en god respektive en ond handling.  

Harry J. Brown menar att spel som Half Life 2, där spelaren kan skjuta civila och Grand 

Theft Auto, där gameplayen består av att råna, döda och misshandla, trots det har strikta 

moraliska normer.186 Dödar spelaren en civil i Half Life 2, blir han/hon straffad genom 

spelmekaniken, då väktare börjar jaga spelfiguren. Rånar spelfiguren en bank eller mördar 

någon i Grand Theft Auto, blir spelfiguren direkt efterlyst av polisen, som med våld försöker 

gripa eller döda denne. Spelen tillåter således spelaren att utföra omoraliska handlingar, men 

visar samtidigt att det är moraliskt fel genom att straffa spelfiguren. En liknande norm finns 

inte i Dragon Age: Origins. Normen här utgörs istället av spelaren, då det är spelfiguren likt 

protagonisten som enligt W.J. Harvey, ”incarnate the moral vision of the world inherent in the 

novel”.187 Eftersom det är spelaren som väljer hur spelfiguren ska agera, är det också spelaren 

som utgör normen, då spelet inte visar att en handling som spelfiguren/spelaren gör är rätt 

eller fel. Spelet förmedlar således en existentialistisk syn på handling, då det inte finns någon 

allmängiltig moral som berättar vad som är rätt eller fel.188 Spelaren är, som Sartre skulle ha 

sagt, dömd till frihet och tvingas själv ta ansvar för sina val och handlingar.189   

Nästan alla moraliska ställningstaganden, som spelaren tvingas göra i Dragon Age: 

Origins, befinner sig en gråzon, där det är svårt att utläsa vad som är rätt och vad som är fel 

och vilka konsekvenser handlingarna kommer att få. Ett exempel är i början av spelet, om 

spelaren väljer att spela som en manlig ”city elf”.190 Spelfiguren ska gifta sig i huvudstadens 

alvghetto. Sonen till stadens härskare/hertig besöker alvghettot tillsammans med några 

vänner, för att där göra livet svårare för alverna och för att ”roa sig” genom att tvinga sig på 

alvflickor. Hertigsonen gör närmande mot spelfigurens brud. Spelfigurens kusin slår då en 

flaska i huvudet på hertigsonen, som svimmar och hans vänner svär på att de ska hämnas. När 

bröllopet sedan börjar, kommer hertigsonen tillbaka med en grupp vakter. De förstör 

bröllopet och kidnappar en grupp kvinnor, däribland spelfigurens brud och kusin. 

Spelfiguren, tillsammans med sin bästa vän, beger sig därefter till hertigens borg för att rädda 

kvinnorna. En av kvinnorna hittas död och våldtagen och de tvingas till strid med förövarna. 

När spelfiguren kommer fram till hertigsonen, är fortfarande hans kusin och brud oskadda. 

                                                 
186 Brown. s 82-98. 
187 Harvey. s 56. 
188 Sartre. s  27. 
189 Sartre. s 21-27. 
190 Se bilagan Bröllopet. 
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Hertigsonen, som ser att spelfiguren har blodstänk på sig då denne dödat hans vakter, blir 

rädd och kommer med ett förslag till spelfiguren, vilket spelaren måste ta ställning till. 

Hertigsonen upplyser spelfiguren, att om denne dödar honom, kommer hertigen att vedergälla 

detta i form av en resning i ghettot. Hertigsonen vill istället ge spelfiguren 40 guld (vilket så 

här tidigt i spelet är en enorm summa pengar), om han och hans vän lämnar borgen och 

staden. Kvinnorna kommer dock att stanna över natten och får återvända till ghettot mot 

morgonen ”slightly worse of wear”191. Spelarens val är således inte helt lätta. Han/hon kan 

låta spelfiguren hämnas mot hertigsonen och döda honom samt återvända med kvinnorna till 

ghettot, dock med vetskapen att hertigen i sin tur kommer att hämnas sin sons död genom en 

rensning i ghettot, där spelfiguren har både släkt och vänner. Spelaren kan också välja att 

lämna kvar kvinnorna en natt på borgen och gå fri med 40 guld i fickorna, en ansenlig summa 

som underlättar äventyret för spelaren. Vad spelaren än väljer, så blir det konsekvenser i form 

av död eller personlig tragedi. Det finns således inget enkelt beslut.  

Ett mer komplicerat exempel är det med slavhandlarna i alvghettot. Detta exempel finns 

som bilaga, då det blir för långt att ta med i analysen.192 

De moraliska valen i Dragon Age: Origins skiljer sig således från dem i spel som Brown 

har undersökt, då de enligt honom är okomplicerade och har en tydlig svart och vit syn på 

gott och ont. Brown skriver:  
 

Part of the escapist appeal of videogames, perhaps, is their utopian evolution of a world in which our ethical 
choices are always clear and never muddled, as they are in life, by confusion and guilt.193 

 

Brown menar att valen i ett tv/datorspel inte frambringar känslor av skuld, vilket dock 

professor Henry Jenkins anser är möjligt194 och vilket även jag vill mena. Självklart är en 

känsla som skuld individuell, men personligen tyckte jag att det var mycket jobbigt att spela 

som karaktärerna Loke och Hades och med stor sannolikhet är jag inte unik i detta.  

Vid många av de moraliska val, där jag enligt arbetets metod var tvungen att välja det 

mest förkastliga alternativet, stannade jag upp och tvekade och funderade på vilka 

konsekvenser handlingen skulle få och vilka karaktärer spelfiguren (och jag som spelare) 

skulle svika genom dessa val. Den känsla av skuld jag kände genom att utföra förkastliga 

handlingar, var lika stor som den stolthet jag kände genom att som Balder och Prometheus 

utföra goda handlingar. Professor James Paul Gee visar en liknande reaktion, då han spelade 

                                                 
191 Se bilagan Bröllopet. 
192 Se bilagan Slavhandlarna. 
193 Brown. s 96. 
194 Brown. s 90. 
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Arcanum och kände en stolthet gentemot sin spelfigur Bead Bead.195 Enligt Sartre kommer 

dessa känslor av ångest och skuld, av de val man som människa måste göra. Genom att välja, 

skapar man sig själv som människa men samtidigt också bilden av hela mänskligheten.196 

Ångest och skuld drabbar, enligt Sartre, alla som känner ansvar för något.197 

Brown skriver även, att det i våldsamma spel ofta saknas barn, för att på så sätt mildra den 

typen av starkare moraliska frågor. Han skriver:  
 

In fact, the absence of children is a design feature of almost all violent videogames, including the maligned 
Grand Theft Auto series, combat simulators like the Ghost Recon and Full Spectrum Warrior series, and 
ethically freighted fantasy games like Star Wars: Knights of the Old Republic and Fable.198 

 

Även här skiljer sig Dragon Age: Origins från de spel Brown har undersökt, då det innehåller 

barn och inte ens de är helt skyddade från den spelare som vill spela som en omoralisk 

spelfigur. Som Hades dödade jag adelsmannen Arl Eamons son, som hade blivit besatt av en 

demon. Som spelfiguren Loke dödade jag de magiker som skyddade barnen i magikernas torn 

mot demoner.199 

Dragon Age: Origins följer således inte den vanliga moraliska norm, som enligt Brown är 

standard i spel. Dragon Age: Origins saknar en befäst norm, som markerar när spelaren bryter 

mot den och gör något som anses vara omoraliskt. Spelet har även mer komplicerade 

moraliska val, där rätt och fel inte alltid är lätt att urskilja och innehåller barn, som inte heller 

de är helt skyddade från omoraliska handlingar. 

Dragon Age: Origins har dock ett unikt och effektivt sätt att få spelare att reflektera över 

sina handlingar. Mer om detta i avsnittet ”Färgade och genomskinliga karaktärer”. 

 

3.8 Karaktärernas funktion 
 

 

3.8.1 Pratton, ethos och karaktär 
 

Om man tittar på spelfiguren, Alistair, Morrigan och Leliana utifrån Aristoteles och Skalins 

termer pratton och ethos, kan man konstatera att två av dessa karaktärer fungerar som pratton 

och två som ethos.  

Spelfiguren och Alistair är pratton, eftersom de är nödvändiga för att möjliggöra 

berättelsen. Spelfiguren, som spelaren styr, är den drivande karaktären, som gör att 
                                                 
195 Gee. s 54. 
196 Sartre. s 12-21, 31-32. 
197 Sartre. s 16-18. 
198 Brown. s 93. 
199 Se bilagan Blandade bilder, ”Barnen”.  
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berättelsen går framåt och utan honom/henne hade det inte blivit ett äventyr. Alistair, i 

egenskap av att vara kungens oäkta son får en viktig roll i storyn. Alistair är den enda 

karaktären som spelaren inte kan göra sig av med när helst han/hon önskar, utan är tvingad att 

ha med i sitt följe (även om spelaren ofta kan välja att inte spela med honom). Alistair måste 

till exempel vara med på rådslaget mot den sittande härskaren Loghain i slutet av spelet. 

Alistair är således central för storyn, då han är en viktig bricka i Dragon Age: Origins 

politiska spel. Han väljer dock att lämna spelfiguren och sin plikt som ”Grey Warden”, om 

spelaren skonar Loghains liv, eftersom han då blir arg och besviken över att inte få hämnas 

Duncan. Om spelaren väljer att döda Loghain, spelar Alistair fortfarande en nyckelroll i 

storyn, då han antingen kan bli utnämnd till kung, bli en härförare för ”Grey Warden” eller 

offra sitt liv istället för spelfiguren i den sista striden mot ärkedemonen.    

Morrigan och Leliana fungerar som ethos, det vill säga karaktärer av moralisk och 

psykologisk betydelse, men som inte är nödvändiga för handlingen. Detta eftersom spelaren, 

närhelst han/hon önskar, kan be Morrgian/Leliana att lämna gruppen och äventyret. Morrigan 

kan dock spela en nyckelroll i storyn, då hon tillsammans med spelfiguren eller Alistair kan 

genomgå en ritual, vilken förhindrar att en ”Grey Warden” måste dö i slaget mot 

ärkedemonen. Det förutsätter dock att hon fortfarande är med i gruppen. Leliana kan även gå 

emot spelfiguren, när hon tycker att han/hon gjort alltför stora övertramp. Spelfiguren tvingas 

då till strid med Leliana och blir tvungen att döda henne för att spelfiguren ska överleva.  

Leliana och Morrigan är således en del av spelets diskurs, då de sätter sina spår på vägen 

genom spelet. De är inte viktiga för storyn, då den fortsätter utan dem.   

Om inte Morrigan och Leliana är viktiga för berättelsen, vilken funktion har de då? 

Theofrastos och Skalin kan ge svaret på denna fråga, genom att använda den genre som de 

kallar karaktär. Skalin menar att denna genre kan beläggas i en roman som ett avbrott i 

handlingen, där karaktärer kan beskrivas med överflödiga detaljer, utan att vara nödvändiga 

för handlingen.200 Skalin skriver att det finns ”mimesis som presenterar karaktärer med 

egenskaper men utan handling”.201 

Jag menar att Morrigan, Leliana och även Alistair ingår i genren karaktär. De fyller, likt 

lustigheterna i en Shakespearepjäs, en funktion av en omedelbar effekt, vilken inte har med 

berättelsen att göra. Karaktärsgenren i Dragon Age: Origins har en rad viktiga funktioner, 

som till exempel att göra spelvärlden mer levande och underhållande att färdas i. Genren blir i 

                                                 
200 Skalin (2003). s 128-131, 146. 
201 Skalin (2003). s 131. 
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sig själv ett litet minispel, där spelaren försöker vinna karaktärernas förtroende, hjärta och 

vänskap eller bara göra livet för dem svårt och obehagligt. 

Genom att spelaren samtalar med och lär känna karaktärerna, får han/hon tips om vad de 

tycker om. Detta kan informera spelaren om vilken typ av gåvor som skulle uppskattas av de 

specifika karaktärerna och på så sätt ”komma på god fot” med dem. Detta öppnar upp för fler 

speltekniska möjligheter, då karaktärerna, som spelfiguren lär känna, också får fler 

färdigheter. Samtalen blir på så sätt ett minispel, där spelaren försöker lista ut vilka gåvor som 

tilltalar dem. Genom att välja rätt gåvor, får karaktärerna således fler färdigheter, vilket 

öppnar upp för fler fördelar i striderna. Spelfigurens närmare kontakt med karaktärerna, 

öppnar även upp personliga uppdrag knutna till dessa. Spelaren får på så sätt än mer 

information om de specifika karaktärerna. 

Skulle till exempel Leliana fatta tycke för spelfiguren, blir dennes följe överfallet av ett 

gäng mördare som är ute efter Leliana. Det öppnar i sin tur upp för en konfrontation med 

personer från Lelianas förflutna. Uppdraget ”låstes” upp, då jag spelade som de goda 

spelfigurerna Prometheus och Balder och hade en kärleksrelation med Leliana. När jag 

spelade som de omoraliska och tvivelaktiga Hades och Loke, fick jag inte ta del av detta extra 

uppdrag, som både ger mer djupgående information om Leliana och bättre utrustning för 

karaktärerna. Ytterligare ett exempel är uppdraget med Alistairs syster, vilket bara blev 

tillgängligt för de spelfigurer som är på god fot med Alistair. Med andra ord så fick varken 

Hades eller Loke tillgång till detta äventyr, då de båda var ovänner med Alistair.  

Ett exempel som visar att denna karaktärsgenre inte påverkar berättelsen och framför allt 

finns med för att ge personlighet till karaktärerna, är när följet har bestämt sig för att hjälpa 

smeden Owen att hitta sin dotter. Morrigan tycker inte om smeden, vilken hon ser som 

oduglig och krävande och hon tycker dessutom att det är slöseri med tid att hjälpa honom.  

Dialogen ser ut på följande sätt: 

 

Prometheus: I’ll do my best 
Owen: Not good enough. Murdock said the same damn thing and I didn’t believe him either. 
Morrigan: You are asking a great deal, you wretched little man. 
Owen: I want a promise. Promise me that you’ll look for her, that you’ll bring her back to me if you can. 
Prometheus: I promise you: I’ll find her. 
Owen: I’ll accept that. It's something to hope for, at least. 
Morrigan: Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens from trees? 
Owen: And I suppose there’s no point in me sitting around, is there? Time to re-light the forge and get the 
smithy going, hey? Murdock’ll be pleased.202 

 

                                                 
202 Se bilagan Blandade bilder, ”Karaktärsgenre”. 
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När jag, i en femte kontrollrunda, spelade genom samma sekvens med en annan spelfigur och 

karaktären Sten istället för Morrigan i sällskapet, såg dialogen ut på följande sätt (Jag var 

även här hjälpsam och valde som spelare samma alternativ): 
 

Natassja: I’ll do my best 
Owen: Not good enough. Murdock said the same damn thing and I didn’t believe him either. I want a 
promise. Promise me that you’ll look for her, that you’ll bring her back to me if you can. 
Natassja: I promise you: I’ll find her. 
Owen: I’ll accept that. It’s something to hope for, at least. 
Sten: Is this a promise we will not keep? 
Owen: What’s this? 
Sten: I said nothing to you, human. 
Owen: Right, then. It seems I have some work to do, re-light the forge and I suppose I’ll have to find some 
iron. Hmm, maybe at the mill?203 
 

Morrigans inhopp i dialogen med Owen (den första) förändrade inte hans svar, även om hon 

är sarkastisk och oförskämd mot honom. Stens kommentar fångar Owens uppmärksamhet, 

men resultatet av spelarens svar (det vill säga Prometheus och Natassjas svar) blir detsamma, 

trots Morrigans och Stens deltagande. Detta är ett exempel på genren karaktär, då 

kommentarerna inte påverkar handlingen, utan endast befäster och tydliggör karaktärens 

personlighet. Morrigan tycker inte om när spelfiguren ”daltar” med andra och detsamma 

gäller Sten.  

Karaktärsgenren öppnar upp för olika speltekniska fördelar i form av bättre utrustning och 

fler färdigheter. Den bidrar även till att levandegöra spelvärlden och förse spelaren med 

intressanta karaktärer, som alla bär på en intressant bakgrund, vilken endast framkommer 

genom att spelfiguren och spelaren lär känna karaktärerna och lyckas vinna deras förtroende. 

Gameplayen, där spelaren styr runt spelfiguren med följe i spelvärlden, kryddas också av 

karaktärerna, då de ofta börjar prata/skoja/bråka med varandra sinsemellan, vilket förstärker 

illusionen av att de är riktiga karaktärer med egen personlighet och intressen.204  

 

3.8.2 Färgade och genomskinliga karaktärer  

 

Skalin gör skillnad på vad han kallar färgade och genomskinliga karaktärer.205 De färgade 

karaktärerna är de som går emot verkets norm. Skalin menar att dessa blir synliga, eftersom 

de motsäger sig verkets norm och att denna motsättning framstår som karakteriserande drag 

för läsaren. De karaktärer som inte motsätter sig verkets norm, blir i sin tur 

genomskinliga/osynliga för läsaren, eftersom deras harmoni gör att läsaren inte fäster någon 

                                                 
203 Se bilagan Blandade bilder, ”Karaktärsgenre”. 
204 Se bilagan Blandade bilder, ”Bråkar sinsemellan”. 
205 Skalin (1991). s 222- 241. 
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uppmärksamhet vid dem. En karaktär behöver dock inte vara antingen färgad eller 

genomskinlig, utan kan även vara blandad. 

Som ovan nämnts finns det ingen given norm i Dragon Age: Origins, då normen 

förkroppsligas genom spelfiguren. Karaktärer blir således färgade, då de motsäger sig 

spelfigurens/spelarens handlingar och i och med det även spelets norm. De karaktärer som 

inte motsäger sig spelfigurens handlingar blir därmed osynliga eller genomskinliga.  

Ett exempel på detta finner man i avsnittet med ”The Anvil of the Void”. Detta städ/anvil 

kan skapa stora stenjättar (golem) men på bekostnad av en levandes själ. I spelet måste 

spelaren ta beslut om detta städ ska förstöras, vilket dess skapare Caridin, vars själ varit fast i 

en stenjättes kropp i årtusenden, önskar eller om städet ska tas i bruk och producera stenjättar, 

vilka kan hjälpa spelfiguren i slut striden mot ”darkspawns” och ärkedemonen.   

När jag spelade som den gode Balder hade han med sig Alistair, Morrigan och Oghren i 

gruppen (karaktären Oghren är spelaren tvingad att ta med under denna sekvens. Jag valde i 

denna genomspelning att utelämna Leliana av de karaktärer jag undersöker). Balder, som 

spelades som en god och rättfärdig karaktär, valde att hjälpa Caridin, städets skapare, och 

därmed förstöra städet. Morrigan som är intresserad av makt och alltid insisterar på den 

starkes rätt, motsade sig spelarens/Balders val att förstöra städet och försökte övertala denne 

att istället använda det. Som Balder valde jag dock att inte ändra åsikt.  
 

Balder: The Anvil enslaves living souls! It must be destroyed. 
Morrigan: Have you no desire to discover this anvil’s potential? It is a marvel, a tool of creation! You 
could rival the Maker Himself with this instrument! If you destroy the Anvil, I swear you will regret it. 
Balder: And how would you like to become a golem? 
Morrigan: You would not dare! 
Balder: Wouldn’t I, if I cared only for power? 
Morrigan: I would rather not find out. Fine, destroy it if it pleases you.206 
 

Efter denna dialog blev det strid mot dvärgen Branka, som spelaren lovat att ge städet till. När 

striden var över och spelfiguren skulle förstöra städet, visade Morrigan återigen sitt ogillande, 

”Hmph. Yes, excellent idea. Just destroy it now, after all this.”207 

När jag spelade som Hades i samma sekvens, följdes spelfiguren av Alistair, Morrigan 

och Oghren (Leliana var i denna genomspelning redan död vid detta tillfälle). Eftersom jag 

spelade Hades som omoralisk och äregirig, valde jag denna gång att ge städet till Branka, så 

att hon skulle kunna producera stenjättar till den sista striden. Eftersom detta beslut 

överensstämmer med Morrigans syn på konflikten, har hon ingen anledning att motsäga sig 

                                                 
206 Se bilagan Blandade bilder, ”The Anvil (Balder)”. 
207 Se bilagan Blandade bilder, ” Hmph”. 
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spelfigurens handling och hon förblir således tyst.208 Eftersom Morrigan befinner sig i 

harmoni med Hades/spelarens norm, blir hon osynlig och deltar därmed inte i dialogen. 

Stenjätten Shale ingick även i sällskapet i denna genomspelning. Shale var en stenjätte skapad 

av Caridin och hon valde att i denna konflikt ställa sig på Caridins sida, vilket medförde att 

spelaren blev tvungen att döda henne tillsammans med Caridin. Shale blev således i detta 

avsnitt en färgad karaktär, då hon motsade sig spelarens norm, medan Morrigan som godtog 

spelfigurens handling blev en genomskinlig karaktär. 

Ytterligare ett exempel, som också det utspelar sig i samma avsnitt, är i den fjärde 

genomspelningen, då jag spelade som den äregiriga Loke. Denna gång följdes spelfiguren av 

Alistair, Leliana och Oghren. Även denna gång vägrade jag, som Loke, att förstöra städet. 

Alistair och Leliana, som är karaktärer med en stark känsla av rätt och fel, blev denna gång 

färgade, genom att de motsade sig spelarens vilja och därmed också normen. 
 

Loke: You’re right. It’s too powerful not to keep.  
Alistair: You must destroy the Anvil, while you have the chance. 
Leliana: The Anvil’s power goes against everything I know to be right. 
Loke: The Anvil is needed. That is my order!209 
 

Alistair och Leliana ogillade spelfigurens order, men de gjorde som de beordrats, vilket 

medförde att de tyckte mindre om spelfiguren och relationen dem emellan försämrades. 

Karaktärerna är dock inte enbart färgade eller genomskinliga, utan också vad Skalin kallar 

blandade karaktärer, då de ibland motsäger sig normen medan de vid andra tillfällen 

accepterar den. 

Det finns också tillfällen då karaktärerna kommenterar en handling som de tycker är bra. 

Dessa kommentarer är dock inte lika starka eller minnesvärda, eftersom karaktären inte bryter 

normen utan befinner sig i harmoni med den. Ett exempel är Lelianas kommentar, när jag 

som den gode Prometheus hjälper det unga kärleksparet Cammen och Gheyna att återförenas. 

Lelianas positiva (genomskinliga) kommentar till spelarens handlingar är betydligt mindre 

minnesvärd än Morrigans färgade, då Morrigan, till skillnad från Leliana, tycker att det var 

löjligt att para ihop kärleksparet.  
 

Cammen: We are both very grateful for the part you’ve played in bringing us together. 
Gheyna: How marvelous you are! I am so happy! 
Leliana: This is so wonderful! Young love, allowed to flourish! 
Morrigan: Does anyone else feel the urge to vomit? No? ‘Tis just me?210 

 

                                                 
208 Se bilagan Blandade bilder, ” Morrigan säger inget”. 
209 Se bilagan Blandade bilder, ”The Anvil (Loke)”. 
210 Se bilagan Blandade bilder, ”Cammen och Gheyna”. 

 63



De harmoniska kommentarerna som inte motsäger sig normen, är således relativt 

genomskinliga och inte alls lika minnesvärda som de färgade som motsäger sig spelarens 

handlingar.  

Det händer också att en karaktär, som accepterar spelarens handlingar, försvarar denne 

mot de karaktärer som inte gör det. Ett exempel på detta är, när jag som Loke inte ville 

diskutera med varulvarna, utan istället förespråkade en våldsam lösning. Alistair, som 

motsade sig normen, blev en färgad karaktär och fällde en sarkastisk kommentar om 

spelfigurens taktiska förmåga. Morrigan, som här tycker att spelfiguren handlade rätt, 

försvarar denne.  
 

Loke: Forget it. I’ll find Witherfang the hard way. 
Alistair: Tact and diplomacy not so much your specialty, huh? I get it. Childhood thing. 
Morrigan: Perhaps you should restrict yourself to the usual droodling and blubbering, Alistair, and leave 
the tactics to the rest of us. 
Alistair:  Oh ho, ho. Funny. I see you went to clown academy at Flemeth’s Finishing Scool of the Wilds.211  
 

Vid några tillfällen möter Alistair upp spelfiguren, då sällskapet slagit läger och vill 

diskutera dennes handlingar. Ett exempel på detta är, när Alistair ställer spelfiguren till svars 

för vad som hänt vid slottet Redcliffe. Beroende på hur spelfiguren och spelaren löst 

konflikten, kan Alistair komma med beröm och djup tacksamhet eller med ett ursinne och stor 

besvikelse ifrågasätta spelfigurens handlingar.212 

Dessa blandade karaktärer fyller två viktiga funktioner i spelet. Den första är att de, 

genom att motsäga sig spelarens norm eller acceptera den, visar sina personlighetsdrag 

(traits). Den andra funktionen är, att de förtydligar spelfigurens moraliska handlande. Har till 

exempel spelfiguren med sig Alistair eller Leliana i gruppen, får spelaren/spelfiguren ofta en 

tydlig fingervisning om vad som är moraliskt rätt och riktigt. 

 Det finns ingen karaktär i spelet som per automatik agerar omoraliskt eller ondskefullt, 

utan alla agerar efter sina egna principer. Det blir nästan alltid någon i gruppen, som på något 

sätt motsäger sig eller ifrågasätter spelarens handlingar. Detta leder till ett resonemang om 

handlingen eller åtminstone en chans för spelaren att, i ett nytt ljus, reflektera över de 

moraliska valen och dess konsekvenser.  

Dragon Age: Origins har således ingen norm som bedömer spelarens handlingar. Det är 

istället spelarens handlingar som är normen och karaktärerna i spelfigurens följe blir 

moraliska markörer, då dessa motsäger sig eller accepterar normen. Karaktärernas färgade 

                                                 
211 Se bilagan Blandade bilder, ”Morrigan försvarar”. 
212 Se bilagan Blandade bilder, ”Alistair reagerar”. 
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och genomskinliga kommentarer förstärker de moraliska valen, då de många gånger tvingar 

spelaren att reflektera över handlingarna och konsekvenserna av dessa.  

 

3.9 Synen på spelfiguren och dennes handlingar och ursprung 

 

Brown skriver att spelfigurerna i tv/datorspel ofta är som blanka papper utan bakgrund, så att 

spelaren själv ska kunna fylla i luckorna med sin egen identitet, vilken denne projicerar på 

spelfiguren. Brown menar, att om spelutvecklarna ger spelfiguren en rik bakgrund, så finns 

risken att spelfiguren alienerar spelaren. Han skriver: 
 

By limiting information about the players character’s motivation, personality and background, game 
designers create blank slates, characterless characters, more easily adaptable to the player’s own identity – 
such as Darth Revan at the outset of Knights if the Old Republic, a character purged of memory and 
personality.213 

 

Brown missar här en viktigt detalj och det är att spelaren inte ”är” Darth Revan utan bara 

spelar denne, vilket jag visade i min magisteruppsats där jag skrev: 
 

En mycket viktig del av diskursen, storyn och spelet är, att spelet består av tre olika berättarnivåer. På den 
första nivån finner man spelaren. Som spelare får man kunskap om vad Darth Malak har i åtanke och vad 
som komma skall med hjälp av filmsekvenser. Spelaren besitter således mer information om situationerna 
än vad spelfiguren gör. På den andra nivån finner man spelfiguren. Spelfiguren Mr/Miss W har fått sitt 
minne raderat och vet inget om sitt förflutna. Han/hon har dock fått falska minnen och en ny identitet. 
Mr/Miss W vet således inget mer än det som händer här och nu. Spelaren har mer information om 
situationen de befinner sig i, men vet lika lite som Mr/Miss W om dennes förflutna. Spelaren ”är” således 
inte den spelfigur han/hon skapat, utan dennes öde är till viss del redan förutbestämt. Spelaren styr dock 
Mr/Miss W och bestämmer hur han/hon ska agera i vissa situationer. Mr/Miss W befinner sig på 
berättelsens nivå då han/hon likt spelaren, som befinner sig utanför denna, försöker reda ut vad som hänt, 
försöker reda ut storyn. Spelaren och spelfiguren dubblerar således varandra i detta avseende, samtidigt som 
de befinner sig på helt olika nivåer i diegesen, den förra är utanför medan den senare är en del av den. Den 
tredje nivån är Revan, Mr/Miss Ws riktiga identitet. Både spelaren och Mr/Miss W blir överraskade av 
avslöjandet, att det är Mr/Miss W som är den onde Darth Revan.214  

 

Författaren Sheldon Lee menar, till skillnad från Brown, att spelaren lättare kan leva sig in i 

en spelfigur som har en personlighet och bakgrund. Han skriver: 
 

Because we are able to empathize with well-drawn fictional characters; because players recognize, if 
unconsciously, the significance these made-up protagonists play in a story; and because with them it is far 
easier to involve a player in fictional, narrative, it it now accepted that a greater immersion is actually 
possible if the player-charachter is not a representation of the player.215 

 

Lee menar att “the player-character is only controlled by the player, and is not meant to 

actually be the player”.216 Spelaren behöver därmed inte “vara” spelfiguren, för att kunna 

                                                 
213 Brown. s 18. 
214 Willander, s 40-41. 
215 Lee. s 45. 
216 Lee. s 45. 
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leva sig in i berättelsen och projicera sin personlighet på spelfiguren. Detta gör att en 

spelfigur mycket väl kan ha en djup och rik bakgrund, utan att det behöver fjärma spelaren, 

vilket Brown menar att det skulle göra. Jag tycker att Dragon Age: Origins är ett bra exempel 

på ett spel, där spelfigurerna kan ha en rik bakgrund, samtidigt som spelaren kan leva sig in i 

spelvärlden och projicera sin identitet på spelfiguren. 

Som jag tidigare nämnt, finns det sex olika bakgrunder som spelaren kan välja mellan, då 

denne skapar sin spelfigur. Jag har i detta arbete valt att studera två av dem, ”Human Noble” 

och ”City Elf”. För en närmare genomgång om hur bakgrunden påverkar spelets början, se 

avsnittet ”Storyn i stora drag och spelfigurens ursprung”. Jag ska nu gå närmare in på hur 

detta ursprung påverkade spelvärlden och dess ”befolknings” bemötande av spelfiguren. 

Jag började spela som Balder, en mänsklig adelsman. Som jag redan visat så reagerade 

varken Alistair, Leliana eller Morrigan nämnvärt på vilket ursprung spelfiguren hade. För 

dem blev spelfiguren först och främst en ”Grey Warden”. De intresserade sig således inte för 

vilken bakgrund eller kultur spelfiguren kom ifrån, utan de inriktade sig istället på vilken 

position han hade i nuläget. Detsamma gällde spelvärldens befolkning, då spelfiguren också i 

deras ögon först och främst var en ”Grey Warden”, dock med några undantag. Detta undantag 

var adeln, som ofta kände igen Balder/Loke, då de flesta var bekanta med dennes föräldrar. 

De såg först och främst spelfiguren som en av dem och behandlade honom med tillbörlig 

respekt. 

 Som jag redan visat finns det ingen fast norm i Dragon Age: Origins och de flesta 

moraliska val som spelaren tvingas att göra befinner sig i en gråzon, där alla handlingar får 

både ”bra” och ”dåliga” konsekvenser. Dessa moraliska val verkar dock befinna sig i ett 

vakuum, där effekterna har stora lokala konsekvenser, men som utanför det berörda området 

inte verkar påverka något, förutom Alistairs, Lelianas och Morrigans syn på spelfiguren. Det 

gör att spelfiguren hela tiden bemöts utifrån dennes handlingar här och nu och inte vad 

han/hon tidigare har i bagaget.  

Efter den första genomspelningen som mänsklig adelsman, upplevde jag inte att ursprung 

hade så stor betydelse, då de flesta bara såg Balder som en ”Grey Warden” och bara ibland 

påvisade hans ursprung, som en medlem i adelshuset Cousland. Denna uppfattning fick jag 

dock ändra efter att jag spelat som stadsalverna Hades/Prometheus. 

Som jag redan nämnt reagerade inte karaktärerna i följet avsevärt på spelfigurens 

bakgrund, men intressant är att de ändå påpekade stadsalvernas ursprung och etnicitet. I det 

första mötet med Morrigan säger hon till den mänskliga Balder, ”You there, handsome lad. 
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Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized”.217 Morrigans replik på 

samma ställe då hon träffade stadsalven Prometheus, såg ut på följande sätt, ”You there. 

Elves are not frightened little boys. Tell me your name and I shall tell you mine.”218 I 

repliken till Balder är han en snygg kille, som hon menar att hon kan tala civiliserat med. N

hon bemöter Prometheus, är han inte bara en man, utan en representant för sin etnicitet. 

Morrigan verkar också ha en stereotypisk bild av alverna, då hon menar att de inte är 

”frightened little boys”. Hon utelämnar också kommentaren att de ska bete sig civiliserat, då 

det nästan verkar som hon utesluter d

är 

enna möjlighet. 

                                                

Karaktärerna i följet ser dock stadsalverna Prometheus och Hades som först och främst 

”Grey Wardens”. Detta gäller dock inte för spelvärldens befolkning, som ofta påpekade 

Hades/Prometheus ursprung och etnicitet. Ett exempel på detta är:  
 

Kester: Wow, I’ve never seen one of you knife-ears dressed like the king of Ferelden before. You made 
good for yourself, eh? 
Hades: Exuse me? 
Kester: Oh, I don’t mean no offense. I know I shoot my mouth off... I’m just not used to your kind trussed 
up all fancy. 
Hades:You mean you’re used to seeing us as slaves or servants. 
Kester: Oh, there I go again. I don’t mean nothing by it, I swear. I should... I should start over. I’m mighty 
pleased to making your acquaintance, ser. 
Hade: Are you mocking me? 
Kester: Mocking? No, no... I was just saying it’s nice to meet someone such as yourself. 219 

 
 
I exemplet ovan menar Kester inget illa, då han påpekar Hades klädsel. Det faktum att han 

gör det, visar dock att Hades med sina fina kläder bryter mot normen för hur en alv brukar se 

ut. Kesters kommentar ”knife-ears” visar också, att han generaliserar och ser spelfiguren som 

representant för alverna och inte som en individ. Detta liknar det Nils Hammarén och Thomas 

Johansson menar, då de skriver, ”[d]et är viktigt att komma ihåg att etniska identiteter ofta är 

ett resultat av maktrelationer och etnicitetsbegreppet används för att kategorisera andra 

människor och för att visa vem som har makten att göra kategoriseringen.”220 Kester har 

således, i rollen som människa, makten och är därmed den som kan kategorisera. Spelfiguren 

är, trots sin maktrelation som ”Grey Warden”, i Kesters ögon först och främst en alv och står 

därmed under människorna. Detta blir intressant i ljuset av vad Hammarén och Johansson 

skriver, då de menar att svenskar inte ses som etniska, eftersom de är normen i samhället och 

således inte definieras utifrån plats, språk eller ursprung.221 Detta liknar även det som 

 
217 Se bilagan Blandade bilder, ”Morrigans första möte med Balder”. 
218 Se bilagan Blandade bilder, ”Morrigans första möte med Prometheus”. 
219 Se bilagan Blandade bilder, ”En alv som bryter mot normen”. 
220 Hammarén och Johansson. s 75. 
221 Hammarén och Johansson. s 75. 
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Michael S. Kimmel skriver i sin artikel ”Manlighetens ”osynlighet” i ame

samhällsvetenskap”,

rikansk 

                                                

222 där Kimmel menar att mannen i det amerikanska samhället, i sin 

egenskap av att vara norm, blir osynliggjord. Den som utgör normen blir osynlig, då denne 

inte reflekterar över sin egen ställning, utan tar den som given. Det är istället de som står 

utanför normen som reflekterar över den, eftersom det är de som möter motstånd och därmed 

blir synliga. 

Detta kan vara förklaringen till att jag inte såg några tydliga reaktioner från spelvärldens 

befolkning, då jag spelade som normen i form av en mänsklig adelsman. Det var också 

därför, som spelfiguren möttes av generaliseringar och frågor om dennes ursprung, då jag 

spelade som stadsalv och därmed stod utanför normen. Spelet tydliggör således osynliga 

maktstrukturer, genom att visa att de som är annorlunda, jämfört med normen, också möter ett 

annat samhälle med andra maktstrukturer än de som tillhör normen. Detta stämmer väl 

överens med vad Fredrik Axelzon, Thomas Davidsson och Max Valentin skriver i boken 

Rollspel i skolan: Upplevelsebaserat lärande, då de menar att det är just detta som gör 

rollspel så viktigt. De skriver:  
 

Vår erfarenhet av rollspel är att de är mycket bra för att göra saker tydliga. Man kan säga att rollspel 
visualiserar olika ämnen, till exempel genom att lyfta fram omedvetna attityder och värderingar som 
manifesteras i handlingar. Rollspel gör det möjligt att bli känslomässigt medveten om de konsekvenser 
osynliga strukturer har på individ och grupp.223 
 

 

3.10 Att utvecklas genom spel 
 
 
En fråga som jag ställde i början av arbetet var: 
 

• Hur förhåller sig ett tv/dator-rollspel som Dragon Age: Origins till frågor om etik och 

moral, då spel har förmågan att simulera moraliska val och dess konsekvenser, samt 

ingjuta känslor av skuld och stolthet hos spelare? 
 

Jag tänkte här, utifrån de resultat jag fått, diskutera detta. Som jag redan visat, så påverkar 

spelfigurens/spelarens handlingar och attityd Alistairs, Lelianas och Morrigans 

utveckling/förändring. Jag har också visat att spelaren/spelfiguren fungerar som spelets norm, 

då det är denne som avgör vad som är rätt och fel utan att spelvärlden eller någon 

spelmekanik straffar spelfiguren/spelaren. Denna existentialistiska syn med avsaknad av en 
 

222 Kimmel. s 28-44. Hämtad ur Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. Red. Berggren, Ann Marie. 
Forskningsrådsnämnden. Stockholm. 
223  Axelzon, Davidsson och Valentin. s 13. 
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fast norm är intressant, då Rosenblatt menar att etikundervisning också bör undvika detta. Det 

är istället individen själv, som måste avgöra vad som är viktigt, rätt och riktigt för denne. Hon 

skriver:  
 

Normer bör inte läras ut på ett dogmatiskt sätt, utan det är den enskilda individens absoluta skyldighet att 
utarbeta sina egna principer och sin egen värdehierarki. Undervisningens uppgift är att förse henne med den 
kunskap, de tankevanor och den känslomässiga stimulans som kommer att göra det möjligt för henne att 
själv lösa problem.224 

  
Hon anser att en lärare inte bör ”pracka på” eleverna sin egen etik och moral, men samtidigt 

får läraren heller inte vara helt objektiv, så att eleverna upplever att ”värdeomdömen saknar 

betydelse”.225 Detta är intressant, då karaktärerna som följer spelfiguren i Dragon Age: 

Origins har denna viktiga funktion. De fungerar som etiska markörer som 

förändras/utvecklas, kommenterar och handlar utifrån spelfigurens moraliska agerande. 

Karaktärerna reagerar på spelfigurens handlingar utifrån sin egen moral och sina egna 

värderingar. De är därmed inte så enkelspåriga att de talar och agerar utifrån en fast norm, 

utan deras värderingar är helt subjektiva. Responsen på spelarens val och därmed också 

spelfigurens handlingar, gör att spelaren får tillfälle att reflektera över sina handlingar. 

Karaktärerna ger direkta synpunkter på vad de anser om spelfigurens handlingar och eftersom 

spelet inte straffar spelaren, om denne gör omoraliska handlingar, får han/hon leva med 

konsekvenserna. Exempel på sådana konsekvenser är, när Leliana blir så arg och besviken på 

spelfiguren att hon attackerar denne och spelfiguren blir tvungen att försvara sig och därmed 

också döda henne. Ytterligare ett exempel är, om spelaren bestämmer sig för att offra 

slavarna i alvghettot, för att på så sätt få en starkare och bättre spelfigur, men samtidigt blir 

ovän med Alistair och Leliana. Ett positivt exempel på konsekvenserna av spelarens 

handlingar är, när Alistair en kväll kommer fram till spelfiguren och berättar hur stolt och 

tacksam han är som kan kalla spelfiguren vän. Brown är inne på samma spår och skriver:  
 

In these more recent games, narrative progressions depends on the completion of tasks as well as the 
methods we employ, and the game world hold us responsible for our actions. By roughly simulating a social 
contract, these influence systems encourage us to consider our actions within the game world more 
carefully. Given consequences, we tend to treat our game decisions like real decisions and come to identify 
more closely with our avatar. The longer we play, the more our character reflects our choices.226 

 

Det är just möjligheterna att visa på relationen mellan motiv och handling och insikten om 

hur känslor kan påverka personligheten, som Rosenblatt menar är viktiga i skönlitteraturen. 

Hon skriver, ”[n]är studenten har blivit berörd av ett litterärt verk kommer han att fundera 
                                                 
224 Rosenblatt. s 110. 
225 Rosenblatt. s 29. 
226 Brown. s 18. 
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över frågor om rätt eller fel, beundransvärda eller antisociala egenskaper, rättfärdiga eller 

orättfärdiga handlingar”.227 Gee anser att spel kan göra detsamma och skriver följande om 

den relation han fick med sin spelfigur Bead Bead samt vad han lärde sig av det: 
 

In my projective identity I worry about what sort of ”person” I want her to be, what type of history I want 
her to have had by the time I am done playing the game. I want this person and history to reflect my values, 
thought I have to think reflectively and critically about them, since I have never had to project a half-elf into 
the world before. But this person and history also reflect what I learned from playing the game and being 
Bead Bead in the land of Arcanum. A good roleplaying video game make me think new thoughts about 
what I value and what I do not”228  
 

Gee menar också, att man som spelare kan känna stolthet mot sin spelfigur,229 vilket han 

aldrig känt i vare sig litteratur eller film. Jenkins menar, att spel är det enda mediet som kan 

skapa skuldkänslor.230 Jag kan intyga att detta även gäller för Dragon Age: Origins, då jag 

upplevde både skuld och stolthet i mina genomspelningar. Stolthet när jag fick beröm och 

bekräftelse på mina goda handlingar och skuld, då jag såg hur spelvärldens befolkning led av 

mina omoraliska handlingar och karaktärerna besviket frågade vad jag höll på med. Gee 

berättar även hur han, genom att inte spela sin spelfigur som han planerat, fick skuldkänslor 

och upplevde att han svikit sin spelfigur. ”I wanted her to be a creature who acted more 

intelligently and more cautiously, a creature who could eventually look back on the history of 

her acts without regret. I felt I had ’let her down’ and started the game all over again.”231 Ett 

annat intressant exempel är ett svar jag fick på Dragon Age: Origins forum, då jag frågade 

vilka karaktärer spelarna hade med i gruppen och varför. En som kallar sig Xanxori skrev då, 

” Wynne, Alistair, and Leliana... reason is they are all the good guys and i cant play as a bad 

person :( belive me i tryed, but i allways reroll :O”.232 

Rosenblatt menar, att litteratur också ger läsaren förmåga att sympatisera och identifiera 

sig med andra människors erfarenheter. Eftersom läsaren genomlever berättelsen och inte 

bara läser om den, så får denne inte bara information, utan även ytterligare erfarenheter.233 

Som jag tidigare nämnt menar Aarseth, Gee och Jenkins, att spel kan ge en ”verkligare” 

upplevelse än vad litteraturen kan ge, då spelaren projicerar sin identitet på spelfiguren. 

Genom att spela ett rollspel som Dragon Age: Origins, där spelaren upplever spelvärlden, 

                                                 
227 Rosenblatt. s 28-29. 
228 Gee. s 51. 
229 Gee. s 54. 
230 Brown. s 90. 
231 Gee. s 53. 
232 Xanxori. What characters do you have with you and why? Från Internetsidan http://social.bioware.com.  
Hämtat från http://social.bioware.com/forum/1/topic/96/index/1113922/2. Publicerad 2010/02. Hämtad 
2010/05/25.  
233 Rosenblatt. s 45. 
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dess karaktärer och dess berättelse utifrån sin spelfigur, blir således spelaren berikad av 

andras erfarenheter.  

Rosenblatt skriver även att, ”[l]itteraturen frambringar det slags föreställningsförmåga 

som behövs i en demokrati – förmågan att ta del av andra personers behov och ambitioner 

och föreställa sig vilken verkan ens egna handlingar får på andra människors liv.”234 Även 

detta bör ett spel som Dragon Age: Origins kunna visa, kanske ännu tydligare än vad 

litteratur kan göra, då det är spelarens interaktion som förändrar och påverkar de andra 

karaktärerna och deras förutsättningar inom fiktionen. 

Aristoteles menar, att man måste öva sin moral för att utvecklas och bli en bättre 

människa och jag menar att ett spel som Dragon Age: Origins kan hjälpa till med detta.235 

Spelet innehåller många svåra moraliska val, där konsekvenserna inte alltid är okomplicerade 

eller lätta att förutse. Men för att komma vidare i spelet måste spelaren välja ett alternativ och 

stå för de konsekvenser detta medför. Genom att spela spelet flera gånger, kan spelaren testa 

olika moraliska val och se hur konsekvenserna skiljer sig åt och får på så vis en komplex bild 

av vilka konsekvenser de olika valen kan få. Aristoteles menar också, att man kan öva sin 

”dygd” genom att umgås med goda människor, då ”hederliga människors vänskap blir något 

förträffligt”,236 eftersom de ”blir bättre genom att de påverkar och korrigerar varandra.”237  I 

Dragon Age: Origins skulle spelaren därmed kunna bli vän med Alistair och följa hans 

exempel, då han ”oftast” har hög moral. Genom att lyssna på Alistair och göra val som han 

förespråkar, kan således spelaren utveckla sin moral.  

Orlenius skriver att, ”[e]tikens grundprincip är rätten att välja och skyldigheten att ta 

ansvar”,238 och han menar att etiken är till för att hjälpa människan att agera ansvarsfullt. Han 

skriver också, ”[a]ll etik har att göra med värdekonflikter. Det ligger inbäddat i den mänskliga 

existensen och dess livsvillkor att välja. Förmågan att kunna välja gör att hon är en moralisk 

varelse.”239 Morrigan spelar därmed en intressant roll i spelet, då hon ofta förespråkar sådant 

som inte är ”moraliskt rätt” och försöker ofta övertala spelaren med ”god moral” att ändra 

uppfattning och välja det som hon tycker är rätt. Spelaren kan då öva sitt ansvarstagande och 

stå på sig, även om det blåser motvind och kritiska röster reser sig mot dennes beslut.  

Gee ser stora möjligheter för spelare att lära sig en mängd saker från tv/datorspel och en 

sak, som han anser att de är extra bra på, är just att öva spelaren. Han skriver: 
                                                 
234 Rosenblatt. s 174. 
235 Aristoteles. s 49-67 
236 Aristoteles. s 276. 
237 Aristoteles. s 276. 
238 Orlenius. s 104. 
239 Orlenius. s 104. 
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One thing the designers of video games realize, but that many schools seem not to, is that learning for 
human beings is in large part a practice effect. Humans need to practice what they are learning  a good deal 
before they master it ... Good video games involve the player in a compelling world of action and 
interaction, a world to which the learner has made an identity commitment, in the sense of engaging in the 
sort of play with identities we have discussed. Thanks to this fact, the player practices a myriad of skills, 
over and over again, relevant to playing the game, often without realizing that he or she is engaging in such 
extended practice sessions.240 

 

Det borde således gå att öva upp sin moral och sitt ansvarstagande genom simulerade 

moraliska val i form av ett spel som Dragon Age: Origins.  

Med tanke på ovanstående diskussion kan man fråga sig, om ett spel likt Dragon Age: 

Origns kan användas i etik- och moral-undervisningen?  Tv/datorspel verkar på många sätt 

överträffa litteraturens förmåga till inlevelse och gestaltning av moraliska val. Detta eftersom 

spelaren med sin interaktion kan påverka och förändra förutsättningarna för karaktärerna och 

spelvärlden, vilket på ett tydligt sätt kan påvisa konsekvenser av moraliska handlingar. 

Spelets unika förmåga att frambringa känslor, som stolthet och skuld, borde också förstärka 

de intryck som konsekvenserna ger spelaren. Tack vare karaktärernas funktion i Dragon Age: 

Orgins, då de fungerar som moraliska markörer, får spelaren en direkt respons på sin 

interaktion. Detta öppnar upp för reflektion och insikt över vilka konsekvenser interaktionen 

får för spelvärlden och dess invånare. Spelets längd på ca 40-70 timmar är både till fördel och 

nackdel. Fördel, då dess längd gör att spelaren kommer närmare sin spelfigur och därmed 

också spelvärlden. Nackdel, då det blir väldigt tidskrävande som ett pedagogiskt hjälpmedel i 

undervisningen. Men möjligheten att använda ett spel likt Dragon Age: Orgins i 

undervisningen finns och, som jag ser det, med gott resultat. Hur detta skulle se ut i praktiken 

är en diskussion som dock sträcker sig utanför detta arbete, då mitt syfte var att undersöka hur 

ett tv/dator-rollspel som Dragon Age: Origins förhåller sig till frågor om etik och moral. 

 

4. Avslutning 
 

Detta arbete har behandlat fyra frågor och den första jag ställde var: 
 

• Vilka traits/drag har de datorstyrda karaktärerna Alistair, Leliana och Morrigan och 

hur förändras de genom spelarens interaktion? 

 

Alistairs traits är att han är sarkastisk, hjälpsam, moralisk, plikttrogen, misstänksam mot 

”vilda” magiker, naiv, oerfaren, osäker, samvetstyngd och har civilkurage. Alistair 

                                                 
240 Gee. s 65. 
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förändrades/utvecklades på tre olika sätt i de fyra genomspelningarna. Två gånger blev 

Alistair kung, en gång alkoholist och i ytterligare en fortsatte han som ”Grey Warden”.  

Lelianas traits är att hon är hjälpsam, förlåtande, förbarmande, handlingskraftig, moralisk, 

religiös, modemedveten, romantisk och har bekräftelsebehov samt civilkurage. Leliana 

förändrades/utvecklades på fyra olika sätt genom spelarens interaktion. Två gånger blev hon 

förälskad i spelfiguren. I den ena lät jag som spelare honom dö och det blev aldrig något 

lyckligt slut. I en annan överlevde spelfiguren den sista striden, vilket resulterade i att Leliana 

och spelfiguren fortsatte sina äventyr tillsammans. I ytterligare en genomspelning fick 

Leliana nog av spelfigurens omoraliska och ogudaktiga handlingar och angrep honom, vilket 

resulterade i att hon blev dödad. I den sista genomspelningen överlevde hon utan att utveckla 

en kärleksrelation till spelfiguren eller ens komma nära denne.  

Morrigans traits är att hon är arrogant, självsäker, hednisk, orädd, retfull, omoralisk, 

föraktfull, kraftfull, anarkistisk, målmedveten, öppenhjärtig och hon har sympati för 

frihetsberövade. Morrigan förändrades/utvecklades på tre olika sätt. I en genomspelning blev 

hon god vän med spelfiguren, men hon lämnade denne, då han inte ville genomföra 

blodritualen.  I en annan genomspelning blev Morrigan kär i spelfiguren, vilket både 

förändrade henne och hennes syn på kärlek. Hon lämnade även denna gång spelfiguren, då 

denne inte gick med på blodritualen. I de två sista genomspelningarna gick spelfiguren med 

på blodritualen, vilket resulterade i att Morrigan blev havande med ett barn besatt av 

ärkedemonens själ.  

Karaktärerna påverkades således av spelarens interaktion och förändrades/utvecklades 

genom detta. Eftersom karaktärernas traits är ambivalenta och karaktärerna utvecklades och 

är svåra att beskriva i en enda mening, så kan man kalla dem för runda karaktärer, vilket 

enligt spelforskningen är tämligen ovanligt i ett tv/datorspel.    

Den andra frågan jag ställde var: 
 

• Vilken/vilka funktion/er har Alistair, Leliana och Morrigan i spelet? 
 

Alistair tillsammans med spelfiguren är pratton, det vill säga, de är nödvändiga för att 

möjliggöra berättelsen. Leliana, Morrigan och Alistair (trots att han även är pratton) fyller 

funktionen av ethos, det vill säga karaktärer av moralisk och psykologisk betydelse, men som 

inte är nödvändiga för handlingen. Dessa ethos ingår i en genre som Theofrastos och Skalin 

kallar karaktär, vilket är en genre som kan beläggas inom en annan genre. Karaktärsgenre 

fyller i Dragon Age: Origins funktionen att göra spelvärlden mer levande och underhållande 
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att färdas i, samtidigt som den öppnar upp för ”minispel”, nya uppdrag och fler speltekniska 

möjligheter i form av färdigheter och bättre utrustning. 

Karaktärerna fungerar även som moraliska markörer, vilka fyller två viktiga funktioner. 

Den första är att de, genom att motsäga sig spelarens handlingar eller acceptera dem, visar 

sina personlighetsdrag (traits). Den andra funktionen är att de förtydligar spelfigurens 

moraliska handlande, vilket kan leda till ett resonemang om handlingarna och en chans för 

spelaren, att i ett nytt ljus, reflektera över de moraliska valen och dess konsekvenser. 

Den tredje frågan var följande:  
 

• Vilken inverkan har spelfigurens ursprung och handlingar på spelvärlden och dess 

karaktärer? 
 

Spelfigurens handlingar befinner sig i ett vakuum, där effekterna har stora lokala 

konsekvenser för spelvärlden och dess ”befolkning”, men som utanför det berörda området 

inte påverka något, förutom Alistairs, Lelianas och Morrigans syn på spelfiguren. Detta gör 

att spelfiguren hela tiden bemöts utifrån dennes handlingar här och nu och inte utifrån vad 

han/hon tidigare har i bagaget.  

Ursprunget har den inverkan att den synliggör eller osynliggör normen och 

maktstrukturerna i spelvärlden. Genom att spela som mänsklig adelsman, vilken utgör 

normen blir både spelfiguren och maktstrukturerna osynliga. Detta eftersom spelvärlden 

bemöter spelfiguren utifrån normens förutsättningar och då han utgör normen möts han som 

en individ. När spelfiguren istället kommer från en minoritet, i form av stadsalv, blir 

förhållandet det omvända och spelfiguren, normen och maktstrukturerna blir synliga. 

Spelfiguren bemöts inte längre som en individ av spelvärlden och dess befolkning, utan 

istället som en representant för sin etnicitet, vilken bedöms och kategoriseras utifrån normen.   

Den fjärde och sista frågan i arbetet var: 

 

• Hur förhåller sig ett tv/dator-rollspel som Dragon Age: Origins till frågor om etik och 

moral, då spel har förmågan att simulera moraliska val och dess konsekvenser, samt 

ingjuta känslor av skuld och stolthet hos spelare? 
 

Dragon Age: Origins har inte någon fast norm. Det är istället spelaren/spelfiguren som utgör 

normen, eftersom det är denne som avgör vad som är rätt och fel, utan att spelvärlden eller 

någon spelmekanik straffar spelfiguren/spelaren. Spelet förmedlar således en existentialistisk 

syn på handling, då det inte finns någon allmängiltig moral som berättar vad som är rätt eller 
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fel. Karaktärerna i spelfigurens följe fungerar som etiska markörer som förändras/utvecklas, 

kommenterar och handlar utifrån spelfigurens moraliska agerande. Karaktärerna reagerar på 

spelfigurens handlingar utifrån sin egen moral och sina egna värderingar. De ger direkta 

synpunkter på vad de anser om spelfigurens handlingar och eftersom spelet inte straffar 

spelaren, om denne gör omoraliska handlingar, får han/hon leva med konsekvenserna och får 

därmed tillfälle att reflektera över sina handlingar.  

Detta mynnade ut i en diskussion om vad man kan lära sig genom att spela ett spel som 

Dragon Age: Origins. Tv/datorspel kan, genom interaktion och förmågan att låta spelaren 

projicera sin identitet på sin spelfigur samt visa på konsekvenser av spelarens handlingar, 

upplevas som ”verkligare” än litteratur och film. Detta eftersom tv/datorspel har förmågan att 

ingjuta känslor av skuld och stolthet, då spelaren får uppleva konsekvenserna av sina 

handlingar och se hur dessa påverkar spelvärldens befolkning. De moraliska valen gör också, 

att spelaren kan öva sin moral och sitt ansvarstagande, då spelaren inte bara får information 

om berättelsen, utan även genomlever den och därmed också berikas med erfarenheter. Den 

nära relationen med berättelsen, då spelaren genomlever den utifrån sin projicerade identitet, 

kan få spelaren att fundera över etiska frågor om rätt eller fel och vilka egenskaper som är 

beundransvärda eller antisociala samt vilka handlingar som är rättfärdiga eller orättfärdiga. 

En intressant och givande fortsättning på detta arbete skulle vara att undersöka hur ett spel 

som Dragon Age: Origins kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel och impliceras i 

undervisningen om etik och moral. 
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