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1. Inledning 
I Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution skriver Wendy Brown om hur 

neoliberalismens rationalitet samt ekonomiska värderingar alltmer präglar människors vardag. 

Genom neoliberalismens globalisering har det skett en konvergens som gör att den tar form via 

olika normativa antaganden, vilket gör den svår att upptäcka.P0F

1
P  

 

Neoliberalismen är en ideologi som tror på ett samhälle format utefter en marknadsekonomisk 

modell där individerna agerar som humankapital och konkurrerar mot varandra på 

samhällsmarknaden.P1 F

2
P Neoliberalismen säger sig vara emot ett kontrollsamhälle styrt av en stat, 

men har inte gett upp viljan till att styraP2F

3
P och förlitar sig därför sig på olika mekanismer och 

tekniker, såsom massmedia och marknadsföring, för att styra sina medborgare och ge dem en 

illusion av att de agerar utifrån sin egen vilja.P3F

4
P Ideologier, som neoliberalismen, formar ofta 

individen via olika institutioner och sker i största utsträckning omedvetet och på ett icke-direkt 

sätt.P4F

5
P Enligt Nikolas Rose måste en fråga sig hur, på vilket sätt och i vilken utsträckning som 

den regerande makten tar sig in i våra hem och vår vardag.P5F

6 

 

Pasi Väliho skriver i boken Biopolitcal screens att en med hjälp av TV-spel kan modulera om 

människans effektivitet och kognitiva kapacitet och hur spelaren på så sätt kan lära sig hantera 

de krav som neoliberalismen ställer på människan.P6F

7
P I Governmentality, Neoliberalism, and the 

Digital Game skriver Andrew Baerg om sin teori om hur neoliberalismen tar form i digitala 

spel genom att neutralisera neoliberala idéer och på så vis uppmuntra spelaren till att agera 

utefter dem.P7 F

8 

 

                                                           
1 Brown, Wendy, Undoing the Demos : Neoliberalism's Stealth Revolution [Elektronisk resurs], The MIT Press, 
2015, s. 17, 20-21) 
2 Brown, 2015, s. 31-32, 36-67 
3 Rose, Nikolas. Governing “advanced” liberal democracies. I: Barry, Andrew, Osborne Thomas & Rose Nikolas 
(red.) "Foucault and political reason : liberalism, neo-liberalism, and rationalities of government" [Elektronisk 
resurs], 1996, s. 53-54 
4 Rose, 1996, s. 57-58 
5 Delwiche, Aaron. From the Green Berets to America’s Army: Video Games as a Vehicle for Political 
Propaganda. I: Williams, J. Patrik and Smith, Jonas Heide (red.) “The Players’ Realm. Studies on the Culture of 
Video Games and Gaming” McFarland & Co., Jefferson, N.C., 2007, s. 93 
6 Rose, 1996, s. 38 
7 Väliaho, Pasi, Biopolitical screens: image, power, and the neoliberal brain, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2014, s. 59-60 
8 Baerg, Andrew. “Governmentality, Neoliberalism, and the Digital Game”, Symploke, vol. 17/no. 1/2, 2010, s. 
125 
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Hur kan en se neoliberalismen ta form i vardagsaktiviteter som vi medborgare ser på som 

fritidssysslor och hur kan de, utan att vi är medvetna om det, påverka oss till att agera som 

tillgångar för samhället? Vi kommer i denna studie att undersöka spelet Fable III och hur det 

kan agera som en neoliberal mekanism. Hur kan Fable III lära spelaren om neoliberal 

rationalitet så att spelaren på sätt kan bli en tillgång till samhället? 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Det är viktigt att synliggöra mönster och strukturer för att kunna uppmärksamma dem, ta 

ställning till dem och ha möjligheten att kunna ifrågasätta dem. Syftet med denna uppsats är att 

bidra till en ökad förståelse för att TV-spel kan agera som en neoliberal mekanism. Hur kan 

spelaren, genom TV-spel, lära sig att vara en ekonomisk tillgång till det neoliberala samhället? 

För att undersöka vår problemställning kommer vi att genomföra en kvalitativ innehållsanalys 

av spelet Fable III där spelaren får ta hand om landets statskassa och ställs inför olika val om 

hur pengarna i statskassan ska distribueras. Dessa val påverkar bland annat landets infrastruktur 

och hur befolkningen ser på sin ledare, alltså spelarens karaktär.  Vi ska undersöka valen i 

anknytning till statskassan och kommer att utgå från nedanstående frågeställningar: 

 

Vilket av valen som spelaren ställs inför är det bra valet enligt den neoliberala ideologin? 

Är det bra valet enligt spelet också det mest neoliberala valet? 

Hur motiveras spelaren till att välja det bra valet enligt spelet och enligt neoliberalismen? 

Hur motiveras spelaren till att själv arbeta i spelet? 

Vad händer med spelaren som inte följer den neoliberala vägen? 

 

1.2. Disposition 
I kapitel ett har vi gått igenom syftet med denna uppsats och vilka frågor vi vill besvara i vår 

undersökning. I kapitel två kommer vi att gå igenom neoliberalismen, dess ursprung och 

innebörd. I kapitel tre kommer vi att gå igenom den tidigare forskningen, uppdelat i två 

kategorier: Neoliberalism i och kring TV-spel, samt Spel och påverkan. I kapitel fyra kommer 

vi att redogöra för de två teoretiska utgångspunkterna vi använder oss av. I kapitel fem kommer 

vi att gå igenom vårt valda material, TV-spelet Fable III, där vi också kommer förklara hur 

valmekaniken i spelet fungerar och ser ut, samt innebörden av termen rollspel inom TV-spel. 

Vi kommer även redogöra för eventuella avgränsningar i materialet. I kapitel sex kommer vi att 

redogöra vårt metodval, samt eventuella problem med vår valda metod. I kapitel sju kommer vi 
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att redogöra för hur vi genomfört datainsamlingen när vi spelat igenom Fable III. I analysen 

går vi sedan igenom de val vi ställts inför och reflekterar över dessa, samt genomför en analys 

av de tre olika slut vi får i de tre olika spelomgångarna vi genomför. I kapitel åtta kommer vi 

att föra en diskussion kring analysen och de slutsatser vi kommit fram till i vår studie i dialog 

med den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. I kapitel nio kommer vi att 

sammanfatta vårt arbete och bidra med tankar kring eventuell fortsatt forskning. I kapitel tio 

kommer vi sedan redogöra de källor vi använt oss av under detta arbete. 

 

2. Neoliberalismens betydelse och ursprung 
För att kunna föra en analys kring Tv-spel och neoliberalism kommer vi i detta kapitel klargöra 

vad neoliberalism innebär och hur den skiljer sig från sitt ursprung, liberalismen. Både 

liberalism och neoliberalism är ideologier och vi börjar därför med att förklara vad en ideologi 

innebär. 

 

2.1. Ideologi 
Vi människor är i behov av ideologier för att, som en individ och som en del i en grupp, kunna 

organisera intryck utifrån till en sammanhängande bild. Något som anses vara en förutsättning 

för att individen och gruppen ska känna en identitet.P8F

9 

 

Innebörden för ordet ideologi har skiftat genom tiderna. Marxisterna ansåg att ordet stod för ett 

”falskt medvetande”, att makthavarna skapade ideologier för att samhällets invånare skulle 

acceptera och ge sitt medgivande till hur makthavarna organiserat samhället. De såg på 

ideologier som en form av indoktrinering som sker utan att medborgarna själva är medvetna 

om det och som sker via till exempel reklamen vi matas med, det vi lär oss i skolan och genom 

den uppfostran vi får. Idag ser vi istället på termen ideologi som en beteckning på en samling 

med principer om hur samhället bör vara.P9F

10
P Principerna i en ideologi används dock även idag 

för att vi ska se på det rådande systemet som rimligt och därför är det viktigt att kunna skilja på 

motiveringar och motiv när en studerar politiska idéer.P10F

11 

 

                                                           
9 Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid, 8:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2014, s. 21 
10 Ljunggren, Stig-Björn. Ideologier, 2:a upplagan, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Stockholm, 2002, s. 11-
12 
11 Larsson, 2014, s. 19 



4 
 

Ideologier ska agera som en vägledare för politiken och innehåller därför de viktigaste målen 

och hur vi ska kunna nå fram till dessa mål.P11F

12
P Om vi tittar mer ingående på en ideologi så kan 

en i princip säga att den består av tre delar. Den första delen beskriver verkligheten, hur tillvaron 

är uppbyggd. Den andra delen talar om för oss hur det bör vara, vad som är rätt och riktigt, 

därför måste en ideologi innehålla värderingar. Värderingarna är också det som väljer vilken 

typ av verklighet som ideologin väljer att visa upp.P12F

13
P En kan se på en värdering som ett 

uttalande om att ett visst värde bör sättas högre än ett annat värde och på så sätt agerar 

värderingarna som en allmän rekommendation om hur, till exempel, den ekonomiska politiken 

bör drivas. En ideologi innehåller inte bara en värdering, utan ett helt system av värderingar 

och dessa täcker flera olika delar av samhället.P13F

14
P Den tredje delen av en ideologi är att den har 

en uppfattning om hur vi ska ta oss från verkligheten vi är i till det önskvärda och därför 

innehåller alltid en ideologi någon form av ”handlingsplan”.P14F

15
P Denna handlingsplan är kopplad 

till värderingarna inom en ideologi då rekommendationerna som förs fram genom 

värderingarna visar vilken riktlinje som bör följas.P15F

16 

 

Något som är viktigt att komma ihåg är dock att det inte finns någon exakt mall för hur en 

ideologi är och därför finns det också ett stort tolkningsutrymme inom ideologierna, även 

gällande de punkter som kan uppfattas som en ideologis kärnfrågor.P16F

17 

 

2.2. Liberalism, en av de tre klassiska ideologierna 
Det finns i dagsläget många olika ideologier men det är tre stora ideologier som klassas som de 

klassiska. Dessa tre är socialismen, konservatismen och liberalismenP17F

18
P och de kan alla tre leda 

sitt ursprung ända bak till den franska revolutionen.P18F

19 

 

Liberalismen uppstod under upplysningen på 1700-talet som en rörelse för att göra individen 

fri från, framförallt, statligt förtryck. En ansåg att alla begränsningar i människans frihet, vare 

sig påtvingade eller självpåtagna, höll tillbaka individens utvecklingsförmåga och därför var 

                                                           
12 Larsson, 2014, s. 12 
13 Ljunggren, 2002, s. 12-13 
14 Larsson, 2014, s. 23 
15 Ljunggren, 2002, s. 13 
16 Larsson, 2014, s. 23 
17 Ljunggren, 2002, s. 11 
18 Ljunggren, 2002, s. 15 
19 Larsson, 2014, s. 12 
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det viktigt att frigöra folket.P19F

20
P Individen ska ha rätt till sin egen kropp, att forma sitt liv så som 

hen själv anser är bäst, så länge hen inte skadar någon annan. En av liberalismens huvudsakliga 

värdegrunder är största möjliga lycka för största möjliga antal, vilket innebär att gränsen för 

individens strävan efter lycka utgörs av andra individers motsvarande strävan. Den egna strävan 

får aldrig gå ut över någon annans. Detta innebär att majoriteten är den som avgör vad som är 

nytta, med hänsyn till minoriteterna. Individen ska även ha rätt att tänka och uttrycka sig fritt 

samt ha medverkan i den politik som staten för.P20F

21 

 

När liberalerna började kämpa för allmän rösträtt så förutsatte detta ett jämlikhetstänk. 

Människan (subjektet) ses som likvärdig, helt oberoende av sådant som till exempel kön, en 

rättighet som är universell och gäller alla, överallt. Alla människor är av lika värde har samma 

kompetens och rätt till att påverka politiken.P21F

22
P Att alla människor ska betraktas som jämlika 

innebär däremot inte att alla alltid ska behandlas på samma sätt, vi är alla olika. Skulle vi 

behandla alla exakt likadant så skulle detta leda till ett stelt kontrollsamhälle och idén om att 

alla har rätt till att forma sitt eget liv så som de själva anser bäst skulle falla.P22F

23
P Inom liberalismen 

så anser en att människan både är homo politicus och homo oeconomicus. Homo politicus 

innebär människan som en politisk varelse. Homo politicus är demokratisk, tror på politisk 

jämlikhet och frihet, det gemensamma och det allmännas bästa.P23F

24
P Homo oeconomicus är den 

ekonomiska individen. Homo oeconomicus är en entreprenör över sig själv, är sitt eget kapital 

och källan till sin egen inkomst. Homo oeconomicus investerar i sig själv och skapar sin egen 

lycka.P24F

25 

 

Liberalismen är en ideologi som pekar framåt, men som också är noga med att påpeka att en 

utveckling framåt måste ske naturligt och får inte skyndas på, eftersom ett påskyndande skulle 

innebära att en tvingar på individen något. Detta innebär att det inte går att planera framsteg 

och en behöver därför behöver frigöra de dynamiska krafterna i samhället för att medborgarna 

ska kunna hitta en väg framåt.P25F

26
P Den bästa dynamiska kraften i samhället, enligt liberalismen, 

är marknadsekonomi då marknadsekonomin tar fasta på individens rättighet att sluta kontrakt 

med andra individer, kontrakt som måste vara frivilliga för båda parterna och som inte får 

                                                           
20 Larsson, 2014, s. 35; Ljunggren, 2002, s. 16-17 
21 Larsson, 2014, s. 12, 31-32; Ljunggren, 2002, s. 15 
22 Larsson, 2014, s. 33-34; Ljunggren, 2002, s. 21-22 
23 Larsson, 2014, s. 34 
24 Brown, 2015, s. 86-87 
25 Brown, 2015, s. 80 
26 Ljunggren, 2002, s. 28 
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kränka människors rättigheter. De hävdar också att marknadsekonomi är det system som är 

överlägset alla andra.P26F

27
P Staten ska dessutom avstå från att styra den fria marknaden. Enligt 

frihandelsteorin lades grunden för liberalismens ekonomiska lära som kom att kallas för laissez-

faire, ”låt gå, låt göra”, och handlade om en ekonomisk frihet för individerna. Denna 

ekonomiska frihet ansågs vara en förutsättning för den ekonomiska tillväxten och det allmänna 

välståndet. Istället för staten så skulle tillgång och efterfrågan få avgöra.P27F

28 

 

Liberalismen ser på människan som rationell, att individen har förmågan att bedöma sina 

intressen rationellt genom att väga mellan de olika konsekvenserna av olika handlingar för att 

komma fram till vad som är värt att sträva efter och sedan prova sig fram för att hitta det bästa 

sättet att nå sitt mål.P28F

29
P Genom att väga för och nackdelar emot varandra hela tiden så sätter vi 

på så sätt ett pris på saker, detta kallas för en prismekanism och fungerar på olika marknader 

genom att tjänster prissätts utifrån efterfrågan. Genom uppgörelser eller kontrakt mellan olika 

människor etableras en balans mellan tillgång och efterfrågan, vilket skapar signaler om vad 

som är lönsamt och icke lönsamt. Det handlar om hur ordningen i samhället uppstår genom 

denna ”osynliga hand”, prismekanismen.P29F

30
P Materiellt välstånd för största möjliga antal var 

något som bäst uppnåddes om var och en hade ansvar för sin välfärd och om frihandeln sträckte 

sig till alla länder så anser liberalismen att länderna skulle knytas samman genom de 

ekonomiska förbindelserna och detta skulle leda till att freden blir ett gemensamt intresse och 

mål för alla.P30F

31 

 

Eftersom det inte alltid går att vara rationell skapar vi oss också tumregler. Vi har bland annat 

en förmåga att titta på andra människor, hur de gör och vilka resultat de når, och lär oss sedan 

av dem. Detta är något som kallas för diffusion. Om ett lyckat beteende kan observeras av andra 

så kommer även de snart att lära sig.P31F

32 

 

Liberalismen ser på staten som ett nödvändigt ont vars främsta syfte är att skydda individen. 

Staten står alltså inte över den enskilda individen utan kan snarare ses som ett företag som 

människorna i ett land anlitat för att få skydd mot inre och yttre fiender. Staten är resultatet av 

                                                           
27 Ljunggren, 2002, s. 31-32 
28 Larsson, 2014, s. 29 
29 Larsson, 2014, s. 34; Ljunggren, 2002, s. 27 
30 Ljunggren, 2002, s. 27 
31 Larsson, 2014, s. 30-31 
32 Ljunggren, 2002, s. 33-34 
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ett kontrakt mellan medborgarna och är inte något som kan tvingas på medborgarna av tradition 

vilket i princip innebär att alla medborgare har rätt att nyteckna ett samhällskontrakt, eller att 

träda ur det system som de fötts in i. Detta faller tillbaka på liberalismens grundantagande att 

varje människa är enväldig över sitt eget liv och vi har inga förpliktelser mot vår omgivning 

annat än de som vi själva tagit på oss. Detta innebär också att staten inte heller har några 

rättigheter gentemot individerna som inte individerna har mot varandra.P32F

33 

 

I och med liberalismens syn på styrande står makthavarna inför ett subjekt med rättigheter som 

politiken inte kan ta bort. Styret kan inte heller använda sig av ett enväldigt styre då de inte har 

kunskap eller kapacitet till det. Styret måste därför formas om, med hänsyn till den nya 

marknadsekonomin och det civila samhället, för att kunna säkerställa att det fungerar i förmån 

för nationen som helhet. För att kunna göra detta behöver styret använda sig av mekanismer 

som fungerar med en disciplinerande logik för att kunna styra en nation bestående av fria och 

”civiliserade” medborgare. Det liberala styret blir på så sätt beroende av olika enheter som har 

som löfte att skapa individer som inte behöver styras av andra utan istället styr och tar hand om 

sig själva. Dessa enheter kan vara sådant som skolan, fängelset eller familjen. Det liberala styret 

hoppas därför på att det nationella målet för det goda subjektet kommer att smälta ihop med 

subjektets frivilligt antagna skyldigheter så att subjektet på så sätt gör det bästa av sin existens 

genom att sköta sig på ett ansvarsfullt sätt.P33F

34 

 

2.3. Neoliberalism 
En stark värdegrund inom liberalismen är åsiktsfriheten och detta är något som blir tydligt när 

en tittar på alla de olika förgreningar eller påbyggningar av liberalismen som finns. De delar 

alla samma kärnvärderingar men tar sedan egna vägar och innehåller värderingar som ofta går 

emot varandra.P34F

35
P En av dessa är neoliberalismen, som också kallas nyliberalism,P35F

36
P och som 

utgår från liberalismens grundvärderingar om människan och frihet. Dessa grundvärderingar 

består av individualistiska rättighetsteorier som handlar om hur rättvisa institutioner ser ut. 

Styrets funktion ska vara att upprätthålla det rättvisa samhället, inte det goda samhället. 

Neoliberalismen har dock en egen uppfattning om vad rättvisan kräver och vilka funktioner det 

rättvisa styret ska ha och vad kravet på rättvisa innebär både för styret och människorna som 

                                                           
33 Ljunggren, 2002, s. 35-36 
34 Rose, 1996, s. 44-46 
35 Halldenius, Lena. Liberalism, Bilda Förlag, Stockholm, 2003, s. 15 
36 Halldenius, 2003, s. 16 
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lever inom styrets domän.P36F

37
P Neoliberalismen anser att de politiska beslutsmekanismerna ska 

avgränsas till huvudsakligen några få områden för statsmakten så som rättsväsendet, 

ordningsmakten och försvaret. Neoliberalismens mål är avreglering och privatisering av 

offentlig verksamhet samt införande av marknadsliknande metoder inom den kvarvarande 

offentliga sektorn. Marknadsmekanismerna ska ses som ett neutralt instrument till för 

individernas önskningar, vilka dessa önskningar än är. Marknaden kan på så sätt ses som en 

ram och det är individernas uppgift att fylla ramen med dess innehåll.P37F

38 

 

En paradox inom neoliberalismen är att den påstår sig vara emot ett kontrollsamhälle styrt av 

staten, men har på samma gång inte gett upp viljan till att styra.P38F

39
P Det neoliberala styret förlitar 

sig på olika och nya former av mekanismer och tekniker för att styra kapaciteten, kompetensen 

och viljan hos sina medborgare och på så sätt ge individen en illusion av att de agerar utifrån 

sin egen fria vilja. Via bland annat massmedia och marknadsföring skapas normativa 

antaganden som styr medborgarnas levnadssätt. Dessa tekniker är formade i intresse av det 

neoliberala styret och har gjort det möjligt att styra genom att översätta styrets mål om politiska, 

sociala och ekonomiska värden till vilja och ett engagemang hos medborgarna i det neoliberala 

samhället. Individens uppgift inom denna typ av styre är att uppfylla samhällets krav genom att 

investera i sig själv och på så sätt bli en tillgång.P39F

40 

 

Enligt neoliberalismen förväntas både individen och styret att uppföra sig på ett sätt som 

maximerar deras kapitalvärde i samtiden och förbättrar deras framtida värde. Detta sker genom 

att tillämpa entreprenörskap, självinvesteringar och/eller genom att locka till sig investerare.P40F

41
P 

Den moderna ”ekonomiseringen” av subjektet genom den neoliberala rationaliteten utmärker 

sig på flera sätt. Den neoliberala rationaliteten har inte inneburit en tidlös form av den 

ekonomiska människan, homo oeconomicus, utan har förändrats över tiden. Idag innehåller 

homo oeconomicus olika aspekter av entreprenörskap, men har till stor del omformats till ett 

humankapital vars projekt är att investera i sig själv på ett sådant sätt som ökar individens eget 

värde eller för att locka investerare genom att uppmärksamma dem på individens 

kreditvärdighet, något som genomförs över alla individens existensområden. I motsatts till den 

klassiska liberalismen där subjektet även styrde över sig själva och som en del av demokratin, 

                                                           
37 Halldenius, 2003, s. 21-22 
38 Larsson, 2014, s. 144-148 
39 Rose, 1996, s. 53-54 
40 Rose, 1996, s. 57-58 
41 Brown, 2015, s. 22 
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homo politicus, så är subjektet nu homo oeconomicus och bara homo oeconomicus. Den 

neoliberala homo oeconomicus tar dessutom sin form som ett mänskligt kapital som försöker 

stärka sin konkurrenskraftiga position och uppskatta dess värde, snarare än genom utbyten eller 

intressen. Att marknadsföra sig genom lönsamt utbyte och att ”entreprenörisera” sina tillgångar 

och strävanden är något som inte har försvunnit och förblir en del av vad det samtida 

humankapitalet är och gör. Homo oeconomicus som ett humankapital innebär ett ökat intresse 

i att höja sitt portfoliovärde i alla områden av sitt liv, en verksamhet som bedrivs genom 

utövande av självinvesteringar och genom att locka investerare. Vi kan se detta i till exempel 

sociala medier där individen marknadsför sig själv, eller i strävan efter en utbildning. Alltmer 

konfigureras som strategiska beslut och handlingar i samband med att öka det egna framtida 

värde.P41F

42
P Inom den neoliberala rationaliteten är humankapitalet både det vi är och det vi bör vara 

och vad rationaliteten gör oss till genom sina normer och konstruktioner av miljöer. 

Neoliberalismen skiljer sig från den klassiska liberalismen genom att alla domäner ses som 

marknader och att vi alltid antas vara aktörer på marknaden. Denna bild av människan som en 

helhet av företagande och investeringskapital går att se på varje ansökan till exempel till skolor 

och jobb. Detta påminner oss om att det neoliberalistiska rationaliteten sprider 

marknadsmodellen till nya områden och behöver inte alltid inta former som har med pengar att 

göra, utan innebär snarare att personer, aktiviteter och områden är ekonomiserade på sätt som 

går över det bokstavliga välståndet. På så sätt konfigureras människor som marknadsaktörer 

och blir alltid, bara och överallt homo oeconomicus. Denna utbredda ekonomisering av icke-

ekonomiska domäner, aktiviteter och ämnen är det utmärkande tecknet av den neoliberala 

rationaliteten.P42F

43
P Ett icke-ekonomiskt område där vi kan se denna ekonomisering är inom 

skolan. Utbildning ekonomiseras genom att måtten för kvalitén på en utbildning ersätts med 

statistik som orienteras kring avkastning av en investering och som är centrerat på vilken 

arbetsplacering och inkomstförbättring som en elev kan förvänta sig av en utbildning. Värdet 

av en utbildning krymper ner till en individuell ekonomisk risk och vinst. Istället för att en 

utbildning fokuserar kring att utveckla intelligenta och eftertänksamma individer så handlar det 

istället om att producera humankapital.P43F

44 

 

I den neoliberala demokratin upphör jämlikheten som en prioritet och ojämlikheten blir normal, 

till och med normativ. I en värld som består av humankapital så är vi inte längre garanterade 

                                                           
42 Brown, 2015, s. 32-34 
43 Brown, 2015, s. 31-32, 36-37 
44 Brown, 2015, s. 23-25 
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någon säkerhet, skydd eller ens överlevnad eftersom vi hela tiden konkurrerar med andra 

humankapital. Vi är inte bara humankapital för oss själva utan även för företaget vi arbetar för. 

Vi är inte längre jämlika, utan ojämlika eftersom detta är relationen mellan konkurrerande 

humankapital och när vi ses som humankapital i allt vi gör och vart vi än är så upphör också 

jämlikheten att vara den naturliga relationen mellan varandra. En demokrati som består av 

humankapital innehåller vinnare och förlorare, inte lika behandling och lika värdet.P44F

45 

 

3. Tidigare forskning 
I följande kapitel kommer vi att redovisa forskning inom vårt problemområde i syftet att belysa 

på vilka sätt neoliberalismen tagit form i och kring TV-spel. Vi kommer också att redovisa 

forskning kring spel och påverkan då det är relevant för vår studie eftersom ett spel inte kan 

agera som en neoliberal mekanism om spelet inte påverkar spelaren till förändring. 

 

3.1. Neoliberalism i och kring TV-spel 
Det går att se en relation mellan den neoliberala rationaliteten och TV-spel redan i spelindustrin 

och hur det finns en fri arbetskraft bland spel-communityts modifierare som utnyttjas av 

spelskaparna för att utveckla de spel som finns på marknaden. I Game Modding, Prosumerism 

and Neoliberal Labor Practices skriver Renyi Hong om hur industrin producerar normer som 

stimulerar produktiviteten hos “moddarna” och hur “moddarna” i sin tur, på grund av dessa 

normer, blir ”lärda” att de måste ansvara för sig själva, sitt professionella intryck och kreativa 

uttryck, för att bli en individ som ett spelföretag ska vilja anställa.P45F

46
P Neoliberalismen går även 

att se i de olika spelkonsollerna och deras utformande. Raiford Guins skriver i sin artikel 

Morality Settings: New Generation Game Systems and Parental Controls hur spelkonsollen, 

som en materiell “artefakt”, hjälper oss att forma vår relation med världen. Han menar på att 

konsollen styr oss till att göra moraliskt korrekta val som är förbestämda redan i konsollens 

inställningar och att vi på så sätt lär oss, omedvetet, att agera korrekt. Guins jämför detta med 

ett väg gupp där själva vägguppet talar om för oss att vi ska sänka hastigheten, hur vi omedvetet 

lyder och på så sätt gör ett korrekt moraliskt val.P46F

47
P Brad Millington har också tagit upp detta i 

sin artikel Wii has never been modern: “active” video games and the “conduct of conduct”. 

                                                           
45 Brown, 2015, s. 37-38 
46 Hong, Renyi. “Game Modding, Prosumerism and Neoliberal Labor Practices”, International Journal of 
Communication (Online), 2013, s. 984. 
47 Guins, Raiford. “Morality Settings: New Generation Game Systems and Parental Controls”, Design Issues, vol. 
31/no. 3, 2015, s. 55-65. 
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Han skriver om “aktiva” TV-spel som kräver att du rör på dig och hur dessa spel kan användas 

som statliga verktyg.P47F

48
P Millington inriktar sig specifikt på TV-spelskonsollen Wii samt Wii Fit 

och fokuserar på de sätt som TV-spelsystemen potentiellt fostrar spelaren till olika former av 

övervakning och kontroll.P48F

49
P Millington menar på att Wii disciplinerar kroppen och uppmuntrar 

individen till ansvar för sin kropp och hälsa.P49F

50
P Eftersom att Wii mäter sin spelare enligt 

normtabeller, så som BMI, så behandlas kroppen som en massa för att skapa en befolkning som 

fylls med identiska “hälsosamma” och “normala” kroppar. Wii hjälper därför till att upprätthålla 

och spä på den rådande ideologin om hur människans kropp och hälsa ska se ut. Wii visar på 

en ångest över befolkningens hälsa och styrets strategier innebär därför att de vill ge individen 

ett ansvar för att själva upprätthålla sin egen hälsa. En effekt av detta blir att Wii befäster en 

typ av neoliberalt styrande kontroll och hälso-orienterade handelsvaror blir ett verktyg för att 

upprätthålla sin status som en ansvarstagande medborgare.P50F

51
P Dessa studier är relevanta för oss 

då de visar hur neoliberalismen tagit form i spelbranschen och på så sätt även fått en möjlighet 

att etablera sig i spelen för att kunna nå fram till och påverka spelaren.   

 

Tidigare forskning kring neoliberalism och digitala spel visar hur neoliberalismen redan går att 

hitta i de spel som finns på marknaden idag. Daniel Dooghan fokuserar på Minecraft och i sin 

artikel Digital Conquerors: Minecraft and the Apologetics of Neoliberalism menar han på att 

spel som just Minecraft upprätthåller neoliberalistiska strukturer. Han skriver om hur den här 

typen av spel erbjuder spelaren en öppen värld där hen är fri att göra vad hen vill, men för att 

kunna komma framåt och ta del av utvecklingen så måste hen jobba. Spelstrukturen vilar 

dessutom på faktumet att det roliga i spelet kommer med att du har mycket tillgångar och 

upprätthåller därför även maktpositioner. Spel som Minecraft suddar på så sätt ut gränsen 

mellan jobb och underhållning.P51F

52
P I boken Biopolitcal screens skriver Pasi Väliho om hur det i 

moderna samhällen kvarstår väldigt lite inom människans existens som inte är ämnat för 

politiska, vetenskapliga och ekonomiska angelägenheter.P52F

53
P Han skriver om flera krigsbaserade 

TV-spel i sin text och hur, bland annat, TV-spel som ofta utspelar sig i länder med stora 

tillgångar av fossilt bränsle förbereder människan för verkligheten och normaliserar faktumet 

                                                           
48 Millington, Brad. “Wii has Never been Modern: 'Active' Video Games and the 'Conduct of Conduct'', New 
Media & Society, vol. 11/no. 4, 2009, s. 624 
49 Millington, 2009, s. 622 
50 Millington, 2009, s. 630, 632 
51 Millington, 2009, s. 631-632 
52 Dooghan, Daniel. “Digital Conquerors: Minecraft and the Apologetics of Neoliberalism”, Games and Culture, 
first published on June 29, 2016, s. 1-20 
53 Väliaho, 2014, s. xi-xiii 
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att det ofta är krig i dessa länder.P53F

54
P “First-person shooters” som Call of Duty: Modern Warfare 

3 lär spelaren kognitivt tänkande om effektiv hantering av säkerhet/osäkerhet, 

slumpmässigheter och krissituationer genom att animera uppfattningar om framtida händelser. 

Detta innebär att tv-spel modulerar människans effektivitet och kognitiva kapacitet, där bilderna 

hjälper till att stärka neoliberalismens verkan och att en genom tv-spel som Call of Duty: 

Modern Warfare 3 lär sig att hanterar de krav som neoliberalismen ställer på människan.P54F

55
P 

Väliho lyfter fram hur en med spel som det icke-kommersiella Virtual Iraq modellerar om det 

förflutna, i rehabiliteringssyfte, till skillnad mot Call of Duty: Modern Warfare 3 där en 

förbereder neoliberalismens medborgare för framtiden.P55F

56
P Med hjälp av spelet kan en ändra 

känslor som skräck, sorg och skuld till beundran och stolthet över soldaternas mod och 

situationshantering.P56F

57
P Väliho och Dooghan etablerar att neoliberala strukturer existerar inom 

olika medieformer, däribland TV-spel. Detta är viktigt för vår studie, inte bara för att de påvisar 

neoliberalismens existens i medieformer, utan också för att främst Väliho pekar på hur en kan 

förbereda spelaren för framtiden, hur en ska vara och agera, genom spel. 

 

3.2. Spel och påverkan 
Även om det går att se att neoliberala strukturer existerar i spelvärlden så har de inte så stor 

effekt om det inte går att påvisa att spel och då främst TV-spel kan påverka spelaren på sätt som 

är av vikt för neoliberalismen. Michael Barnett och Cassandra Sharp utgår från spelserien 

inFAMOUS i sin artikel The moral choice of inFAMOUS: law and morality in video games. De 

undersöker vilken betydelse en kan få fram gällande lagar, moral och makt genom ett TV-spel 

och menar på att TV-spel inte längre innebär ett själlöst tryckande på knappar, utan kräver mer 

av spelaren för att lösa komplexa pussel. De anser därför att Tv-spel kan ha en intressant 

funktion i att tvinga fram tankar hos spelaren kring frågor om rättvisa och brottslighet.P57F

58
P Hur 

spelaren, genom att ställas inför polariserade val, separeras från sitt eget etiska bedömande och 

tvingas på så sätt att dra slutsatsen att valen spelaren gör när hen spelar får konsekvenser som 

relateras till lagarna i spelet.P58F

59
P Slutsatsen som Barnett och Sharp kommer fram till är att lagarna 

i inFAMOUS definieras av moral. Oavsett vilken väg en spelare kan tänkas ta, en ”ond” eller 

                                                           
54 Väliaho, 2014, s. 9-10 
55 Väliaho, 2014, s. 58-60 
56 Väliaho, 2014, s. 64 
57 Väliaho, 2014, s. 69 
58 Barnett, Michael, and Sharp, Cassandra. “The Moral Choice of inFAMOUS: Law and Morality in Video 
Games”, Griffith Law Review, vol. 24/no. 3, 2015, s. 482-483 
59 Barnett & Sharp, 2015, s. 492 
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”god”, så är det konstruerat på moral då lagar är något skapat av människan och som förlitar 

sig på moral för att fungera. Ett bra val visar på lagens närvaro och ett dåligt val visar på lagens 

frånvaro.P59F

60
P Även Andrew J. Weaver och Nicky Lewis skriver om moral i samband med val i 

sin artikel Mirrored Morality: An Exploration of Moral Choice in Video Games. De undersöker 

hur spelare gör moraliska val när de spelar och vilken effekt dessa val har på spelaren, med 

utgång från spelet Fallout 3. De flesta deltagande personerna i studien agerade moraliskt och 

bemötte de fiktiva spelkaraktärerna på ett mellanmänskligt sätt. De som agerade på ett 

antisocialt sätt kände skuldkänslor, men de påverkade inte nöjet i spelupplevelse. Då spelaren 

blir involverad i storyns sammanhang är det spelarens moraliska kompass som blir ledande för 

de valen som spelaren gör i spelet.P60F

61
P Studien visar att till stor del så agerar spelaren utifrån 

samma moral i spelet som de hade gjort i verkliga livet och att de känner samma typ av känslor 

gentemot de fiktiva karaktärerna som de hade gjort gentemot verkliga människor. Studien visar 

på att det är spelarens moral som ofta styr spelarens val och inte strategi eller lekfullhet. 

Eftersom att moral spelar en så stor roll gällande spelarens val uppmuntrar de även till tanken 

om att spel kan fungera som ett sätt för att mentalt öva sig på och reflektera kring vilka som är 

de rätta valen och även rätt sätt att uppföra sig på.P61F

62
P Det är intressant för vår studie om spelaren 

ställs inför val som definieras av neoliberalism och hur spelaren motiveras till att välja det mer 

neoliberalt korrekta valet. Kan det vara moral som motiverar spelaren? 

 

I The Benefits of Playing Video Games skriver Isabela Granic, Adam Lobel och Rutger C. M. 

E. Engels om hur tidigare forskning gällande TV-spel och inlärning är bristfällig. De ämnar inte 

att fördöma den tidigare forskningen, men menar att den framförallt fokuserat kring de negativa 

aspekterna av vad man lär sig av TV-spel och att det även finns positiva saker att lära. De 

sammanställer därför den positiva forskning som gjorts kring TV-spel och inlärning med fokus 

på de kognitiva, motiverande, känslomässiga och sociala egenskaperna.P62F

63
P De kommer fram till 

att inom alla de tidigare nämnda områdena finns det positiva erfarenheter och lärdom att hämta 

genom att spela TV-spel/datorspel.P63F

64
P Ett exempel på detta är att de som spelar spel tillsammans 

med kompisar eller online snabbt lär sig att hantera sociala situationer, vilket de också tillämpar 

                                                           
60 Barnett & Sharp, 2015, s. 496-497 
61 Weaver, Andrew J., and Lewis, Nicky. “Mirrored Morality: An Exploration of Moral Choice in Video Games”, 
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, vol. 15/no. 11, 2012, s. 610 
62 Weaver and Lewis, 2012, s. 613 
63 Granic, Isabela, Lobel, Adam M, and Engels, Rutger C. M. E. “The Benefits of Playing Video Games”, American 
Psychologist, vol. 69/no. 1, 2014, s. 66 
64 Granic, Lobel and Engels, 2014, s. 69-76 
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i verkliga livet.P64F

65
P Aron Delwiche skriver i sin artikel From the Green Berets to America’s 

Army: Video Games as a Vehicle for Political Propaganda om hur spelutvecklare ser en 

potential i digitala spel där en kan inspirera spelaren till att ansluta sig till militären. Propaganda 

har enligt Delwiche en nära relation med ideologier, riktar sig ofta till fler än en person, består 

att ett medvetet och systematiskt försök till att forma uppfattningar, manipulera tankar och rikta 

beteendet för att uppnå ett gensvar som främjar den önskade avsikten hos propagandisten. 

Delwiche skriver hur propaganda ses av vissa i det demokratiska samhället som ett alternativ 

till det fysiska tvånget och vissa menar på att propaganda är oundvikligt i ett teknologiskt 

avancerat samhälle.P65F

66
P Han tar upp spelen Special Force, utvecklat av Hezbollah och America’s 

Army, utvecklat av den Amerikanska militären, båda i syfte att lära spelaren hur det skulle vara 

om hen anslöt sig till militären och för att fånga upp rekrytera dessa individer så tidigt som 

möjligt. Utvecklarna till dessa spel vill dock inte kalla det för propaganda utan ser istället på 

det som “lärande underhållning”. Delwiche menar på att det är viktigt att spelforskare 

uppmärksammar spelens övertalningspotential. I sin artikel identifierar Delwiche fyra 

egenskaper i spel som enligt honom kan agera som mekanismer som influerar attityden hos 

spelaren. Han kallar dessa för ”de fyra I’na”: Immersion, Intense engagement, Identification 

och Interactivity.P66F

67
P Dessa artiklar är relevanta för vår studie då de visar på hur TV-spel kan 

användas för att påverka spelaren utanför spelet, att detta kan vara positivt men också att det 

kan utnyttjas till att ideologiskt forma om spelaren. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi kommer att 

använda oss av i vår studie. 

 

4.1. Andrew Bearg om spel som en riskfri övningsmiljö 
Andrew Baerg skriver i sin artikel Governmentality, Neoliberalism, and the Digital Game om 

olika teorier han har gällande digitala spel. En teori som han för fram är om hur digitala spel 

agerar som riskfria miljöer där spelaren, som automatiskt sätts i positionen som homo 

oeconomicus, kan öva sig på att göra risktaganden.P67F

68
P Valen som spelaren ställs inför kan 

innebära allt ifrån att välja rätt typ av vapen eller rätt svårighetsgrad och resulterar i olika vinster 

                                                           
65 Granic, Lobel and Engels, 2014, s. 73 
66 Delwiche, 2007, s. 93 
67 Delwiche, 2007, s. 91-92 
68 Baerg, 2010, s. 123 
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eller förluster. Spelaren lär sig på så sätt, genom spelet, om ansvarstagande och att minimalisera 

risker genom att möta spelvärlden ur ett beräknat perspektiv av neoliberal rationalitet. Digitala 

spel neutraliserar neoliberala idéer och uppmuntrar på så vis spelaren till att agera utefter dem. 

De fungerar som en förlängning av den neoliberala fria marknaden där spelaren ställs inför val 

vars mål manifesteras i den beräknade rationaliteten som appliceras på riskhantering. Spelet 

kan även spegla olika aspekter av jobb och samhället vilket därmed fångar spelaren i en 

neoliberal ideologi.P68F

69
P Vi har valt att använda oss av Baergs teori om TV-spel som ett neoliberalt 

övningsredskap då denna teori är användbar för vår problemställning då vi kan, med hjälp av 

teorin, påvisa hur Fable III kan användas för att lära spelaren att bli en ekonomisk tillgång i det 

neoliberala samhället. 

 

4.2. Wendy Brown om den neoliberala rationaliteten 
I Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution argumenterar Wendy Brown för hur 

den kapitalistiska marknaden och pengar i ökad takt degraderar demokratin. Med sin text vill 

hon inte bara ta fram hur institutioner och demokrati ersätts av ekonomiska värderingar och 

plutokrati, ett samhälle där makt fördelas efter förmögenhet, utan också att de neoliberala 

värderingarna om ekonomiska tillgångar präglar vår vardag mer djupgående och går att hitta 

inom bland annat utbildning, arbete och kultur. Demokratiska, politiska och andra icke 

ekonomiskt orienterade aktiviteter utmanas av de neoliberala praktikerna.P69F

70
P Wendy Brown 

skriver att neoliberalismen är ett sätt att se, rationalisera och värdera subjekten (medborgarna) 

genom deras produktivitet, vilket på senare tid har övergått till att vara mer ekonomiskt 

orienterade. Hon argumenterar för att neoliberalismen är ett globalt fenomen men genom sin 

konvergens över kontinenterna är den mångsidig i var den tar form, vilket innebär att den kan 

uttrycka sig på olika sätt, den har etablerat sig globalt genom olika normativa antagande och är 

därför svår att upptäcka.P70F

71
P Både människor och företag för sig i dagsläget på ett sätt som gynnar 

deras ekonomiska värde, den som bryter från denna väg bemöts av olika ekonomiskt orienterade 

bestraffningar eller kriser och i extrema fall konkurs eller ödeläggelse. Neoliberalismen agerar 

som en homologi, där både medborgarna och styret tillsammans, istället för att styras av 

politiken styrs av ekonomin.P71F

72
P Brown är användbar som teori för vår problemställning då hon 
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talar om hur människor styrs mer och mer av ekonomi och hur en i spelet, istället för att styras 

av politiken, styrs av en neoliberal rationalitet. 

 

5. Material 
I följande kapitel presenteras det material vi valt att utgå från, spelet Fable III. Vi kommer att 

redogöra för vårt val av spel, dess handling och valmekanik samt innebörden för termen rollspel 

inom TV-spel och vilka avgränsningar vi gjort i materialet. 

 

5.1. Fable III 
Vi har valt att utgå från spelet Fable III i vår studie då det delvis är ett spel med val som påverkar 

spelets narrativ, men framförallt för att det är ett spel som, under andra delen av spelet, lägger 

stor vikt på pengar, fördelning av pengar för att kunna hålla landet flytande och ger spelaren ett 

stort ansvar, inte bara för sin egen karaktär utan ett helt land och dess invånare. 

 

Rollspelet Fable III är det tredje spelet i huvudserien av Lionhead Studios fantasyserie Fable. 

Spelen utspelar sig i det fiktiva landet Albion och spelarens karaktär är, beroende på spelarens 

val, prins eller prinsessa över Albion som leds av huvudkaraktärens tyranniske bror Logan. 

Huvudkaraktären är en “Hero”, vilket i spelet innebär att hen är odödlig med övernaturliga 

krafter. Efter att huvudkaraktären själv fått veta att hen är en “Hero” så ger sig spelaren ut för 

att startat en revolution och störta den tyranniske Logan och själv ta över tronen. 

 

Första delen av spelet går ut på att spelaren ska störta den tyranniske ledaren och genom sina 

val ge olika löften gentemot Albions befolkning för att övertala dem till att stötta revolutionen. 

I den andra delen av spelet har spelaren nu tagit över tronen och måste ta sig an positionen som 

ledare över fantasilandet Albion. Spelaren får ansvar för statskassan och ställs inför val som 

kan förbättra landets livskvalité, men de kostar också mer pengar än de neutrala eller 

försämrande valen. Mörka krafter hotar i Albion och för att landets armé ska vara tillräckligt 

rustad för att kunna försvara sig mot hotet måste det finnas en viss summa pengar i statskassan. 

Spelaren måste avgöra hur landet skall styras och om spelaren ska upprätthålla de löften som 

spelaren utlovade till befolkningen under första delen av spelet. För att kunna göra de mer 

kostsamma valen som gynnar medborgarna och samtidigt behålla sin armé måste spelaren 

tillföra pengar från sin hjältes personliga tillgångar, oftast genom att utföra olika typer av jobb. 
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För att ytterligare öka sitt kapital kan spelaren investera i fastigheter eller genomföra olika 

uppdrag som, när spelaren genomfört dem, belönas med pengar.P72F

73 

  

5.2. Valmekaniken i Fable III 
Efter att spelaren störtat Logan från tronen och själv blir kung så ställs spelaren inför olika val 

i och utanför tronrummet. Dessa val kan vara allt från att ändra utseendet på inredningen i 

slottet, om en ska införa barnarbete eller prostitution till att bestämma över landets skydd mot 

det hotande mörkret. För att genomföra dessa val måste spelaren använda sig av handkontrollen 

och trycka på en av de knappar som motsvarar det val spelaren väljer. 

 

De val som är positiva för folket och som uppfyller löften spelaren tidigare lovat, men som ger 

ett minus i statskassan, representeras av den gröna knappen A på Xbox 360’s handkontroll. I 

bild ser spelaren symbolen för knappen med ett ljust glittrande skimmer runt symbolen. De val 

som är negativa för folket och som ofta bryter löften, men som ger plus i statskassan, 

representeras av den blå knappen X på Xbox 360’s handkontroll. I bild ser spelaren symbolen 

för knappen med en flammande eld runt symbolen. Spelaren ställs oftast inför val där det är två 

motparter som argumenterar för att du ska välja just deras förslag, ibland ställs spelaren däremot 

inför ett neutralt tredje val som inte innebär någon förändring, varken för folket eller 

statskassan. Detta val representeras av den gula knappen Y på Xbox 360’s handkontroll. I bild 

ser spelaren symbolen för knappen, men till skillnad från de två andra valalternativen har det 

neutrala valet har varken glittrande skimmer eller flammande eld runt sig. 

 

5.3. Termen rollspel inom TV-spel 
Rollspelsbaserade tv-spel, även förkortat RPG (role-playing game), är en genre inspirerad av 

brädspels-rollspelen som blev populära under 1970-1980-talet, där spelaren ges en karaktär och 

en uppsättning regler om vad karaktären kan göra inom den fiktionella världen som spelet 

utspelar sig i. I RPG-spel tar sig spelaren an rollen av en eller flera bestående karaktärer som 

hen utvecklar och skräddarsyr, inom spelets förutsättningar. Oftast är det utseende och 

stridsförmågor som kan redigeras. Handlingen utspelar sig i en fiktionell värld där karaktärens 

mål är att ta sig an ett eller flera uppdrag som hen ska fullfölja.P73F

74 

                                                           
73 Lionhead Studios. 2010. Fable III. Plattform: Xbox 360. Microsoft Game Studios 
74 Nielsen, Danielle. “Identity Performance in Roleplaying Games”, Computers and Composition: An 
International Journal for Teachers of Writing, vol. 38, 2015, s. 3; Williams, Dmitri, Kennedy, Tracy L. M., and 
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5.4. Avgränsning 
För att genomföra vår studie kommer vi att fokusera på andra delen av Fable III, där spelaren 

tagit över Albion och nu styr landet. Vi kommer att titta på valen som rör kapitalet i statskassan, 

utkomsten av valen och hur spelaren har möjlighet att tjäna, förvalta och spendera pengar. 

 

6. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra den metod vi valt att använda oss av i vår studie samt 

vilka problem vi stött på och hur vi förhåller oss till dessa. 

 

6.1. Kvalitativ innehållsanalys 
För att genomföra vår studie kommer vi att spela Fable III och vi kommer endast att undersöka 

den andra delen av spelet och de valen som påverkar mängden pengar i statskassan, då de andra 

valen spelaren ställs för inte är relevanta för vår studie. Vi kommer att utföra en kvalitativ 

innehållsanalys då vi ska analysera innehållet i TV-spelet Fable III därför att denna typ av 

analysmetod är mer användbar vid tolkning av en text än vad till exempel den kvantitativa 

innehållsanalysen är. Vi kommer att utgå från den mall för analysmetoden som presenteras i 

Ann Kristin Larsen’s Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod: 

 

• Data samlas in och görs om till texter 

• Texterna kodas 

• Koderna klassificeras i teman eller kategorier 

• Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier 

• Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras 

• Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar 

ny kunskap formulerasP74F

75 

 

Vi kommer att börja med att spela igenom den andra delen av Fable III och genomföra de val 

som påverkar statskassans kapital. Denna del av spelet kommer att spelas igenom tre gånger 

där vi under första spelomgången bara kommer att genomföra de val som innebär ett minus i 

                                                           
Moore, Robert J. “Behind the Avatar: The Patterns, Practices, and Functions of Role Playing in MMOs”, Games 
and Culture, vol. 6/no. 2, 2011, s. 173 
75 Larsen, Ann Kristin. Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1:a upplagan, 
Gleerups, Malmö, 2009, s. 101-102 
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statskassan men där vi låter spelkaraktären arbeta för att få in pengar till statskassan, under 

andra spelomgången kommer vi bara att genomföra de val som innebär ett plus i statskassan 

utan att tillföra några pengar genom arbete och den tredje spelomgången kommer vi att göra 

samma val som under den första spelomgången, förutom vid valet kring Logans benådning, 

utan att tillföra några pengar genom arbete. Vi kommer även att titta på hur spelaren kan gå 

tillväga för att tjäna pengar till stadskassan. Utifrån den data vi får fram från dessa 

spelomgångar kommer vi att ställa upp valen från de olika spelomgångarna intill varandra, för 

att lättare kunna identifiera neoliberala mönster. Vi kommer sedan utvärdera resultatet av vår 

analys mot den existerande forskningen och våra valda teorier som vi presenterat i stycket 

Teoretiska utgångspunkter. 

 

6.2. Metodproblem 
Vi har valt att göra en kvalitativ analys vilket, till skillnad från den kvantitativa analysen, till 

stor del består av tolkningar av en text. Ett problem med detta är att en text tolkas utifrån 

subjektiva värderingar och det är svårt att vara objektiv. Vi har löst detta i vår datainsamling 

genom att inte utgå från egna personliga åsikter om vilket val som är rätt och fel. Istället har vi 

genomfört tre spelomgångar där varje spelomgång inneburit att vi bara väljer val som ger ett 

plus i statskassan, respektive minus i statskassan. Det går också att se det som problematiskt att 

våra spelomgångar är väldigt linjära där vi håller oss till att bara göra en typ av val, som antingen 

ger ett plus eller minus i statskassan, då detta kanske inte är fullt representativt för hur en 

“naturlig” spelomgång skulle ske. Det går att anta att en spelare, som för första gången spelar 

Fable III, kan försöka alternera mellan de olika typerna av val för att nå målet. För vår studie 

är det dock nödvändigt att genomföra linjära spelomgångar för att få fram tydliga resultat där 

vi kan ställa extremerna mot varandra och uppmärksamma mönster. 

 

Vi begränsar oss till den andra delen av TV-spelet Fable III och tittar specifikt på valen 

relaterade till statskassan, vilket kan ses som ett problem i vår metod då det innebär att vi kan 

missa andra delar av spelet som skulle kunna stärka vårt argument. Att fokusera på valen kring 

statskassan gör däremot att vi tydligare kan observera neoliberala mönster. 
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7. Analys 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har genomfört datainsamlingen till vår analys. 

Vi kommer att analysera de olika valen utifrån de tre spelomgångar vi genomfört och sedan 

även analysera följderna som våra val lett fram till i slutet av spelet. 

 

7.1. Datainsamling 
Vi har spelat igenom andra delen av Fable III tre gånger. Under dessa tre spelomgångar valde 

vi att ta olika inriktningar för de val som vi gjorde för att enklare kunna jämföra dem med 

varandra. Vi har kategoriserat de tre olika spelomgångarna i kolumner som vi ställt upp intill 

varandra för att enklare kunna se skillnaderna mellan valen och uppmärksamma mönster. 

 

Hur har vi genomfört de olika spelomgångarna: 

Spelomgång 1: Vi har genomfört valen utifrån vad som gynnar folket mest och vad de vill att 

vi ska göra, samt genomfört val för att hålla de löften vi gett till andra karaktärer tidigare under 

spelets gång. För att kunna hålla uppe ekonomin betyder det att vi behövt gå in med eget arbete 

och personliga investeringar för att sedan föra över vårt personliga kapital till statskassan. 

Spelomgång 2: Vi har genomfört de val som är mest gynnande för statskassan på kort sikt, utan 

att ta hänsyn till folket eller löften vi gett tidigare under spelet. Detta leder till att folket ser på 

oss som en tyrann, men för att slippa lägga in eget arbete är detta den enklaste vägen till att få 

in pengar till statskassan. 

Spelomgång 3: Vi har genomfört samma val som under spelomgång ett, förutom vid första 

valet som gäller Logans öde. Den stora skillnaden mot första spelomgången är att vi inte har 

gått in med något eget kapital i statskassan under denna spelomgång för att kunna se 

konsekvenserna av att bara uppfylla folkets önskningar utan att själv anstränga sig för att hålla 

uppe ekonomin. 

 

7.2 Analys av valen 
I detta stycke kommer vi i samband med varje val att förklara vad som händer i spelet, vilket 

val vi ställs inför och eventuella viktiga åsikter eller poänger som karaktärerna för fram i 

samband med valet. Vi presenterar sedan de olika spelomgångarna bredvid varandra där vi 

dokumenterar valet vi genomfört och vad för eventuella händelser som sker i samband med 

valet. Efter detta kommer en reflektion från oss kring valet och de olika följderna. 
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Utgångspunkt: 

När vi startar andra delen av spelet Fable III så har vi störtat Logan från tronen och tagit över 

platsen som kung i landet Albion. Vi kastas direkt in i rollen som kung och ställs inför vårt 

första val på tronen där vi ska bestämma vilket öde Logan ska möta, liv eller död.  

 

Efter att valet genomförts får vi information om att ett hot närmar sig Albion, det går inte att 

stoppa och kommer att nå fram till landet inom ett år. Under detta år måste vi bygga en armé 

stor nog att skydda folket när mörkret slår till. Spelet kategoriserar din armé i form av pengar 

där du ska uppnå en viss summa pengar för att ha en tillräckligt stor armé. För att nå vårt mål 

under året finns det två vägar att gå, den ena som den välvilliga kungen som håller sina löften, 

men som får det svårt att hålla statskassan full, eller den andra som den tyranniske kungen som 

bryter löften och skadar befolkningen för att kunna rädda dem, en väg som sägs garantera oss 

tillräckligt med pengar för att kunna bygga upp vår armé.  

 

Målet för statskassan är 6.500.000kr för att vi ska ha råd med den armé som behövs för att 

skydda alla medborgare i landet och vi startar med 400.000kr i statskassan när vi nu tillträder 

tronen. 

 

Val 1: 

Spelaren ställs inför valet att benåda eller avrätta sin bror, Logan, för det han gjort mot landet 

och dess befolkning under sin tid som kung. 

 

Argumenten som förs emot Logan fokuserar på hans dåd mot folket och hur han avrättat 

människor under sin tid på tronen. Argumenten som förs för Logan fokuserar på att spelaren är 

en bättre kung än vad Logan var och att en avrättning inte skulle lösa några problem. Benådar 

spelaren Logan så kommer hen att få tillgång till den armé som Logan redan byggt upp. 

Storleken på armén räcker inte för att kunna vinna det kommande kriget, men är en bra grund 

att stå på. Folket kommer däremot inte att tycka om valet då de anser att Logan varit en tyrann 

och helst vill se honom död.  
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Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi benådar Logan. 

Vårt val grundar sig i att vi får en 

grund att stå på för vår armé. Även 

om det inte är folkets högsta 

önskan så är det ändå en godare 

gärning i längden att benåda Logan 

än att avrätta honom. 

Vi benådar Logan. 

Vårt val grundar sig i att 

vi får en grund att stå på 

för vår armé vilket är 

mest gynnande för 

statskassan i slutändan. 

Vi avrättar Logan. 

Vårt val grundar sig i att 

majoriteten av folket vill se 

Logan sona för de brott han 

gjort mot folket. Vi följer 

därför folkets önskan. 

 

Reflektion, val 1: 

Du får i detta val välja mellan att ha tillgång till Logans armé eller att stå utan den, men 

oberoende av vilket val du gör så är summan pengar du måste samla ihop under det kommande 

året lika stor. Spelet ger dig här en illusion om att lättare kunna nå upp till en tillräckligt stor 

armé för att klara det kommande hotet. Det spelar alltså ingen roll vilket val du gör, du kommer 

fortfarande behöva göra en lika stor ansträngning i fortsättningen av spelet oberoende av om 

Logan lever eller dör. Enligt den neoliberala rationaliteten är det mer främjande att benåda 

Logan eftersom den armé han besitter är en tillgång och blir till en självinvestering för det 

neoliberala samhället.P75F

76
P Spelets valmekanik visar för spelaren att benåda Logan även är det bra 

valet enligt spelet genom valalternativets gröna och glittrande symbol, detta förstärks också av 

motiveringen som spelets karaktärer för fram om att en avrättning inte löser några problem och 

att spelaren är en bättre person än så. 

 

Val 2: 

Under sin tid på tronen införde Logan en skattehöjning som spelaren nu måste besluta om hen 

vill behålla, sänka eller höja. Hobbson, vår ekonomiske rådgivare, informerar om att många av 

landets invånare anser att skattehöjningen som Logan införde har lett till fattigdom, svält och 

andra samhälleliga problem. Att sänka skatterna skulle hjälpa folket, men skada statskassan. 

Att låta skatterna ligga kvar skulle inte vara särskilt populärt hos folket, men lämnar statskassan 

i bättre skick och att höja skatterna skulle kortsiktigt skada folket ytterligare, men hjälpa 

statskassan. 

                                                           
76 Brown, 2015, s. 22 
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Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att sänka skatterna. 

(-400.000kr) 

Detta innebär att vi nu har 

0kr i statskassan, men folket 

är glada över de sänkta 

skatterna då de ansett detta 

vara något som varit 

påfrestande för Albions 

invånare. 

Vi väljer att höja skatterna. 

(+200.000kr) 

Detta innebär att folket redan 

nu är väldigt upprörda över 

våra beslut då invånarna anser 

att Logan redan hade satt för 

höga skatter. Vårt val kommer 

att leda till att folket lider mer 

än tidigare. 

 

Hobbson säger ”Certainly 

some people will starve to 

death, but it’s a small price to 

pay for the security of our 

land.”P76F

77 

Vi väljer att sänka skatterna. 

(-400.000kr) 

Detta innebär att vi nu har 

0kr i statskassan, men folket 

är glada över de sänkta 

skatterna då de ansett detta 

vara något som varit 

påfrestande för Albions 

invånare. 

 

Reflektion, val 2: 

Här ställs vi inför valet att behålla skatterna som de är, tvinga på folket högre skatter eller att 

avveckla skattesystemet och låta invånarna ha egen rätt till sina pengar. Enligt den neoliberala 

rationaliteten är en avveckling av skatterna det bra valet då ett skattesystem innebär en statlig 

kontroll över individen som, enligt neoliberalismen, ska ha ekonomisk frihet.P77F

78
P Det är även 

detta val som, enligt spelet, läggs fram som det bra valet genom den gröna glittrande symbolen 

samt den information vi får av Hobbson om att de befintliga skatterna redan är påfrestande för 

befolkningen, att de lett till fattigdom och svält.  

 

Val 3: 

Spelaren möter upp karaktärerna Reaver och Page vid Bowerstone Industrial för att ta ett beslut 

kring fastigheten. Reaver argumenterar för att sysselsätta Bowerstone’s barn i fabriken då han 

anser att ungdomarnas sysslolöshet är en av stadens största slöserier. Page argumenterar emot 

                                                           
77 Lionhead Studios. 2010. Fable III 
78 Larsson, 2014, s. 29, 144-147 
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Reaver och påpekar för kungen (spelaren) att hen lovat att stoppa allt barnarbete. Hon anser att 

utbildning är det enda sättet att få upp staden från rännstenen och att fabriken borde göras om 

till en skola. Detta är enligt Page det absolut viktigaste för framtiden. Valet är alltså att göra om 

fabriken till en skola eller att låta fabriken vara kvar och använda barnen som arbetskraft. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att göra om 

fabriken till en skola. 

(-200.000) 

Genom detta val 

håller vi vårt löfte till 

Page och folket. 

Vi väljer att låta fabriken vara kvar och 

använda oss av barnarbete. (+500.000) 

Genom att vi tagit detta val så har vi också 

brutit ett av de löften vi gett under vår väg till 

tronen. Page talar om för oss hur hon aldrig 

kommer förlåta oss och att vi inte är 

annorlunda mot Logan. 

Vi väljer att göra om 

fabriken till en skola. 

(-200.000) 

Genom detta val 

håller vi vårt löfte till 

Page och folket. 

 

Reflektion, val 3: 

Här ställs spelaren inför ett beslut kring barnarbete eller utbildning. Reaver talar om barnen som 

en börda för samhället och därför bör sättas i arbete så tidigt som möjligt medan Page ser på 

dem som landets framtid och en möjlighet att få upp befolkningen ur rännstenen. Enligt 

neoliberalismen har alla rätt till sin egen kropp och individen ska inte tvingas in i något, alla 

avtal ska ske frivilligt, detta kommer ifrån de liberalismens grundvärderingar.P78F

79
P Att tvinga 

barnen in i arbete innebär på så sätt att en går emot den neoliberala rationaliteten. Dessutom 

innebär studierna att individen har en möjlighet att bättra på sin portfolio och kan på så sätt bli 

en bättre tillgång till samhället.P79F

80
P Att göra om the Bowerstone Industrial till en skola är på så 

sätt det mer neoliberala valet. Även spelet pekar på detta val som det bra valet genom den gröna, 

glittriga symbolen.  

 

Val 4: 

Under spelarens väg till tronen genomfördes en statskupp för att störta Logan. I denna kupp 

förstördes en del av Bowerstone, the Bowerstone Old Quarter. Page argumenterar för att 

reparera de skador som orsakats på området så att de som tidigare bodde där kan återvända till 

sina hem. Detta skulle inte bara hjälpa de personer som är i nöd utan också användas som ett 

                                                           
79 Ljunggren, 2002, s. 31-32 
80 Brown, 2015, s. 20-21, 32-34 
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meddelande till folket att de kan lita på sin kung. Reaver argumenterar för att området, även om 

det ser värre ut i nuvarande skicket, redan sedan innan var gammalt och att kostnaderna för att 

reparera området är för höga. Han anser att de som tidigare bodde där har det bättre utan sina 

gamla hus och att en ska fråga sig vad dessa invånare egentligen har att bidra med och säger 

”Why build homes for the inept and the unskilled?”P80F

81 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att renovera the 

Bowerstone Old Quarter. 

Det var vår väg till tronen 

som förstörde området och 

inget som invånarna ska 

lida för. 

(-550.000kr) 

Vi väljer att inte återuppbygga 

kvarteret. (+-0kr) 

Som försvar för beslutet säger 

Walter att området ska bli ett 

monument för segern och ska 

därför lämnas som det är. Page 

påpekar att vi har vänt ryggen åt 

folket och att vi inte är något bättre 

än Logan. 

Vi väljer att renovera the 

Bowerstone Old Quarter. 

Det var vår väg till tronen 

som förstörde området och 

inget som invånarna ska 

lida för. 

(-550.000kr) 

 

Reflektion, val 4: 

Här står spelaren inför valet att reparera den skada som hen själv åsamkat invånarna i the 

Bowerstone Old Quarter. Även om Reaver för fram argumentet ”Why build homes for the inept 

and the unskilled?”P81F

82
P så står inte invånarna utan hem på grund av val de själva gjort, utan på 

grund av den “statskupp” som spelaren genomförde. Detta är inte ett område där styret har något 

ansvar egentligen, då den neoliberala rationaliteten anser att styret inte ska gå in och hjälpa 

folket, de har ett eget ansvar för sin välfärd. Det är dock styret som misslyckats i sin uppgift att 

skydda befolkningen, ett av neoliberalismens få områden där styret ska ha inverkan och ansvar 

gentemot folket. Det går också att se på återuppbyggnaden av området som en självinvestering 

för att kunna locka investerare till området då det inte bara återuppbygger området utan även 

förbättra ett område som tidigare var i dåligt skick.P82F

83
P Det spelaren ställs inför är ett långsiktigt 

bra val för folket och landet, att återuppbygga en del av staden så att invånarna kan gå tillbaka 

till sina liv och då även arbeten, eller ett kortsiktigt bra val för statskassan men som inte tillför 

någon utveckling för samhället. Det mer neoliberala i detta val är därför att återuppbygga the 

                                                           
81 Lionhead Studios. 2010. Fable III 
82 Lionhead Studios. 2010. Fable III 
83 Brown, 2015, s. 22 
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Bowerstone Old Quarters och även spelet uppmuntrar till detta genom den gröna, glittrande 

symbolen och Page påpekande om att det är spelaren som är orsaken till förödelsen. 

 

Val 5: 

Spelaren måste nu ta ett beslut kring den årliga budgeten för vaktstyrkan. Folket vill ha fler 

vakter på gatorna för att förhindra våld och brott, något som Logan inte ansåg nödvändigt och 

som den tidigare budgeten därför inte räckte till. Spelaren ställs inför tre valmöjligheter, att 

behålla budgeten som den är och så som folket nu är vana vid, att öka budgeten och på sätt öka 

säkerheten på gatorna eller att sänka budgeten ytterligare. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att öka budgeten 

för vaktstyrkan. 

(-200.000kr) 

Vi gör detta val då det är 

invånarnas önskemål att ha 

fler vakter på gatorna.   

Vi väljer att sänka budgeten. 

(+200.000kr) 

Hobbson tycker vi har gjort ett 

bra val, bättre med en stad full av 

kriminella än en stad full av 

döda. 

Vi väljer att öka budgeten 

för vaktstyrkan. 

(-200.000kr) 

Vi gör detta val då det är 

invånarnas önskemål att ha 

fler vakter på gatorna.  

Vi har 339 dagar kvar 

 

Reflektion, val 5: 

Detta val påverkar invånarnas trygghet och säkerhet. Invånarna vill ha fler vakter för att 

förhindra våld och brott, något som är kostsamt. Att minska antalet vakter är på kort sikt bra 

för statskassan men ökar kriminaliteten i samhället. Ett av de få områden som även 

neoliberalismen anser att styret ska ha hand om är ordningsmakten och invånarnas säkerhet. 

Om vi bortser från det annalkande hotet så är det mest neoliberalt motiverade valet att öka 

budgeten för vaktstyrkan eftersom folket anser att de är otrygga på gatorna.P83F

84
P Att öka budgeten 

motiveras även av spelet som det bra valet genom den gröna, glittrande symbolen och att 

invånarna vill ha ett tryggare liv. 

 

Val 6: 

Vi ställs inför ett val angående dekorationerna i slottet. Detta val påverkar inte statskassan 

vilken väg vi än väljer att gå, utan påverkar vilket intryck vi vill ge på Albions invånare. 
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Val 7: 

Spelaren ställs nu inför valet att hålla sitt löfte till Kalin och staden Aurora, som hen gav dem 

under sin tid mot tronen, om att göra staden till en del av Albion. Motargumentet som förs av 

Reaver är att Aurora kan få bli en del av landet, men att detta inte är ett privilegium som är 

gratis. För att vara en nytta för landet måste invånarna betala av sitt inträde till landet genom 

arbete i en övergiven gruva som finns i Auroras öken. Kalin påpekar för Reaver att det han talar 

om är tvångsarbete.   

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att låta Aurora bli 

en del av Albion utan att 

invånarna måste betala av 

något till landet för deras 

inträde. 

(-700.000kr) 

 

Kalin säger att Aurora är 

stolta över att stå på vår 

sida. 

Vi väljer att låta Aurora blir en 

del av Albion men att invånarna 

måste betala av sitt inträde 

genom arbete. 

(+500.000kr) 

 

Kalin talar om hur vi inte är 

något bättre än Logan. Att Logan 

må ha lämnat folket i Aurora till 

att dö, men att vi bara är ute efter 

att utnyttja dem. 

Vi väljer att låta Aurora bli 

en del av Albion utan att 

invånarna måste betala av 

något till landet för deras 

inträde. 

(-700.000kr) 

 

Kalin säger att Aurora är 

stolta över att stå på vår 

sida. 

 

Reflektion, val 7: 

Valet som spelaren ställs för här handlar om att använda sig av tvångsarbete eller ej i samband 

med att Aurora ansluter sig till Albion. Spelaren ställs också inför valet att hålla eller bryta ett 

löfte som getts under vägen till tronen. Precis som vid val 3 där spelaren måste ta ett beslut 

kring barnarbete så innebär det även här att en går emot den neoliberala rationaliteten om en 

tvingar en individ in i ett avtal den inte gått med på.P84F

85
P Detta innebär att det mer neoliberala 

valet är att låta Aurora ansluta sig till Albion utan något krav på att betala av detta med arbete. 

Det är även det bra valet enligt spelet då det presenteras genom den gröna, glittrande symbolen 

samt att spelaren fullföljer ett löfte hen tidigare gett.  
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Val 8: 

Hobbson informerar spelaren om en beryktad diamant som upptäcktsresande hittat i Auroras 

öken. Denna sten ska kunna tillföra rikedomar till landet. Med denna information ger vi oss ut 

på ett Quest för att hitta diamanten. Efter att ha hittat diamanten ställs spelaren inför valet att 

behålla de pengarna i egen ficka vid en försäljning av diamanten eller lägga dem i statskassan. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att lägga pengarna 

i statskassan. Det finns 

ingen anledning till att 

behålla dem för oss själva 

eftersom vi ändå arbetar för 

att föra pengar från egen 

ficka till statskassan. 

(+700.000kr) 

 

Hobbson säger ”A truly 

selfless act. I am constantly 

in awe of your generous 

and noble spirit. Putting the 

safety of your people 

before your own reward. 

Bravo, your majesty. 

Bravo.”P85F

86 

Vi väljer att lägga pengarna i 

statskassan även här. Vi är inte 

ute efter att medvetet ta en 

tyrannisk position och vara girig 

med pengarna för att behålla 

dem för oss själva och det är 

därför mest logiskt att även här 

lägga pengarna direkt i 

statskassan. 

(+700.000kr) 

Vi lägger pengarna direkt i 

statskassan. Det finns ingen 

anledning även under 

denna spelomgång att lägga 

pengarna i egen ficka. 

(+700.000kr) 

 

Hobbson säger  ”A truly 

selfless act. I am constantly 

in awe of your generous 

and noble spirit. Putting the 

safety of your people 

before your own reward. 

Bravo, your majesty. 

Bravo.”P86F

87 

 

Reflektion, val 8: 

Spelaren ställs inför valet att lägga pengar i egen ficka eller lägga dem i statskassan. Enligt 

neoliberalismen ska en vara ekonomiskt bidragande till samhället och det finns ingen anledning 

till att behålla pengarna för sig själv.P87F

88
P Spelet motiverar även spelaren till att lägga pengarna i 

statskassan genom den gröna, glittrande symbolen. 
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Val 9: 

Spelaren ställs inför valet att införa barnbidrag, barnavgift eller välja att göra varken eller, vilket 

inte påverkar statskassan.  Folket har tydligt demonstrerat för att barnbidrag ska införas igen, 

men det går också införa en barnavgift som innebär att invånarna måste betala en viss summa 

per barn de har till styret. Detta motiveras med att det inte bara kommer att gynna statskassan 

utan även att det kommer hålla nere invånarantalet i landet i och med att invånarna inte kommer 

vara lika benägna till att skaffa fler barn. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att införa barnbidrag 

då detta är mest gynnande för 

vår befolkning och deras 

lycka. 

(-200.000kr) 

 

Vi väljer att införa 

barnavgift då detta är mest 

gynnande för statskassan. 

(+200.000kr) 

Vi väljer att införa barnbidrag 

då detta är mest gynnande för 

vår befolkning och deras 

lycka. 

(-200.000kr) 

Vi har nu 294 dagar kvar på året. 

 

Reflektion, val 9: 

Att införa ett barnbidrag är mest gynnande för samhället och hjälper barnen, att införa en 

barnavgift innebär att styret är med och kontrollerar samhället. Även om barnbidraget gynnar 

samhället så anser neoliberalismen att styret inte ska komma in och hjälpa folk med pengar, 

utan individen ska själv vara en tillgång.P88F

89
P Här väger valen lite mellan två, enligt 

neoliberalismen, dåliga val. Att införa en statlig kontroll på invånaren är dock det val som mest 

går emot neoliberalismens värderingar. Det mest neoliberala valet här hade varit att behålla 

Logans policy som varken innebar bidrag eller straffavgift, men spelet visar för spelaren att det 

bra valet är att införa barnbidrag genom den gröna, glittrande symbolen. 

 

Val 10: 

Page argumenterar för att härbärge och barnhemmet the Bowerstone Shelter and Orphanage 

under en lång tid varit en tillflyktsplats för de hemlösa, fattiga och föräldralösa och att detta 

fortsätter att vara deras enda hopp om överlevnad fram tills att vi förändrat världen. Hon vill att 

spelaren ska hjälpa till att reparera byggnaden som nu är i förfall, att investera i härbärge och 
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barnhemmet och på så sätt skapa en bättre framtid för dessa människor. Reaver argumenterar 

emot. Han håller med om att folket är i stort behov, men inte av välgörenhet utan i behov av 

kärlek. Han anser därför att spelaren ska göra om byggnaden till en bordell för att hjälpa ”både 

dom och oss själva”. Det som är viktigt är att folket får den kärlek de behöver och att kungen 

får folkets pengar. Spelaren ställs alltså inför valet att renovera the Bowerstone Shelter and 

Orphanage eller att göra om det till en bordell. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att renovera 

härbärge och barnhemmet då 

det är mest gynnande för 

invånarna i Albion. 

(-50.000kr) 

Vi väljer att göra om härbärge 

och barnhemmet till en bordell 

då det är mest gynnande för 

statskassan. 

(1.250.000kr) 

 

Page påpekar för oss att detta 

är utnyttjande och att folket 

inte kommer att bli nöjda med 

vårt beslut. 

Vi väljer att renovera 

härbärge och barnhemmet då 

det är mest gynnande för 

invånarna i Albion. 

(-50.000kr) 

 

 

Reflektion, val 10: 

Spelaren ställs inför valet att rusta upp skyddshemmet eller göra om det till en bordell. Att rusta 

upp skyddshemmet ger dess boende en möjlighet till en bättre framtid, vilket blir en 

självinvestering från styret, medan en bordell innebär prostitution. Neoliberalismen anser inte 

att styret ska gå in och hjälpa människor, men jämförelsevis med prostitution där människor 

förlorar rätten till sin kropp och så kan vi se på valet att hjälpa till och rusta skyddshemmet som 

det bättre valet.P89F

90
P Spelet motiverar även spelaren till att rusta upp skyddshemmet genom den 

gröna, glittrande symbolen samt Page motivering om att det är dessa personers enda hopp. 

 

Val 11: 

Spelaren ställs nu inför ett dilemma gällande huvudstadens avfall som börjat bli ett problem i 

staden. Reaver för ett argument om en billig och effektiv lösning. I dagsläget forslas en del av 

avfallet till the Mournungwood Marsh och Reaver anser att allt avfall från Bowerstone kan 
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riktas om dit. Han anser att det är en plats utan något ekonomiskt värde. En av medlemmarna i 

Mourningwoods samhälle argumenterar emot Reaver med ett tal om naturens värde. Han lägger 

fram ett förslag om att göra om en av fabrikerna i Bowerstone till avfallshanteringsanläggning 

istället för att dumpa avfallet. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att göra om en av 

fabrikerna till en 

avfallshanteringsanläggning. 

Detta då det är mest gynnande för 

befolkningen, men också landet i 

det långa loppet. 

(-150.000kr) 

Vi väljer att dumpa 

avfallet i 

Mourningwood då 

detta är det 

alternativ som 

påverkar 

statskassan minst. 

(+-0kr) 

Vi väljer att göra om en av 

fabrikerna till en 

avfallshanteringsanläggning. 

Detta då det är mest gynnande för 

befolkningen, men också landet i 

det långa loppet. 

(-150.000kr) 

 

Reflektion, val 11: 

Valet kring stadens avfall står mellan att dumpa avfallet i ett område där folk lever och bor eller 

att bygga en avfallshanteringsanläggning. Att dumpa avfall är inte gynnande på lång sikt och 

det enda positiva på kort sikt är att det inte påverkar statskassan. Att bygga en 

avfallshanteringsanläggning är gynnande både kortsiktigt och långsiktigt då det skapar arbeten 

och minskar skadan på miljön. Att dumpa avfall i naturen är dåligt enligt den neoliberala 

rationaliteten eftersom att detta inte gynnar samhällets portfolio med förorenade områden.P90F

91
P 

Spelet indikerar att bygga en avfallshanteringsanläggning är det bra valet genom den gröna, 

glittrande symbolen och genom att inte förstöra ett område där människor lever och bor. 

 

Val 12: 

Detta val kretsar kring att störta en rånarliga och dess ledare. Valet påverkar inte statskassan i 

någon av spelomgångarna. 

 

Val 13: 

Spelaren ställs inför ett val gällande Albions dryckeslagar. Under Logans tid på tronen införde 

han en lag som begränsade hur mycket alkohol invånarna fick konsumera per dag, något som 
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inte var populärt bland det vanliga folket som vill att dryckeslagen ska tas bort helt då de anser 

att lagen är kränkande mot deras frihet och rättigheter. Överklassen däremot anser att denna 

begränsning är bra, men inte tillräckligt hård. De anser att alkoholen leder till ett opassande 

uppförande och vill därför att alkohol ska förbjudas helt och de är därför villiga att betala för 

att förbudet ska införas. Spelaren kan välja mellan att behålla den dryckeslag som Logan redan 

infört, att ta bort dryckeslagen helt och på så sätt låta folket ha fri tillgång till alkohol, eller att 

införa ett totalförbud i landet mot alkohol. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att ta bort 

alkohollagen helt då detta är 

vad folket önskar. De anser att 

lagen är en begränsning för 

dem. 

(-100.000kr) 

Vi väljer att införa ett 

totalförbud mot alkohol 

och behagar på så sätt 

landets överklass. 

(+100.000kr) 

Vi väljer att ta bort 

alkohollagen helt då detta är 

vad folket önskar. De anser att 

lagen är en begränsning för 

dem. 

(-100.000kr) 

Vi har nu 252 dagar kvar på året. 

 

Reflektion, val 13: 

Det är väldigt tydligt när detta val läggs fram att folket anser att lagen kring alkohol är 

kränkande mot deras frihet och rättigheter. Det är endast överklassen som anser att ett förbud 

ska införas då de tycker att folket beter sig på ett oacceptabelt sätt under påverkan av alkohol. 

Eftersom att neoliberalismen anser att folket har rätt till att göra sina egna val, vilket ligger i 

liberalismens grundvärdering om att varje människa är enväldig över sitt eget liv, och att styret 

inte ska bestämma över dem så är det mest neoliberalistiska valet att avskaffa dryckeslagen.P91F

92
P 

Att avveckla dryckeslagen motiveras också av spelet genom den gröna, glittriga symbolen och 

genom informationen om att folket anser lagen som kränkande. 

 

Val 14: 

Spelaren ställs nu inför ett val gällande Brightwall Academy. Samuel argumenterar för att 

återigen öppna akademin för landets alla invånare, precis som spelarens (konungens) far gjorde 

under hans tid på tronen. Samuel påpekar hur kunskap och kultur blomstrade under faderns 

styre och lika så gjorde folket i Brightwall. Reaver argumenterar emot detta genom att tala om 
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hur invånarna är rädda och att det sista de behöver är kunskap. Han anser att en ska låta dem 

dra nytta av okunskapen och endast låta de som är förberedda få tillgång till akademin. 

Societeten kommer att betala mycket för att kunna få unna sig lärdom. Detta innebär att endast 

de rika kommer kunna ha möjlighet till att lära sig. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att hålla vårt löfte 

och åter öppna skolan för 

allmänheten. 

(-150.000kr) 

Vi väljer att öppna upp skolan 

endast för de som kan betala 

för sig. 

(+300.000kr) 

Vi väljer att hålla vårt löfte 

och åter öppna skolan för 

allmänheten. 

(-150.000kr) 

 

Reflektion, val 14: 

Neoliberalismen anser att institutioner såsom skolan ska privatiseras, vilket ofta även innebär 

en kostnad för eleven. Neoliberalismen anser även att de verksamheter som fortfarande finns 

kvar inom den offentliga sektorn, vilket skolan i spelet motsvarar då den inte privatiseras, ska 

införa marknadsliknande metoder. Detta skulle kunna innebära att en avgift införs för att få 

tillgång till akademin, eller att skolan endast erbjuder ämnen som är förberedande för 

arbetsmarknaden.P92F

93
P Att öppna skolan för allmänheten innebär däremot att fler har möjligheten 

att bli större tillgångar till samhället,P93F

94
P även om skolan inte skulle formas enligt 

marknadsekonomin. Det går därför att se båda valen som neoliberalt motiverande. Spelet 

motiverar däremot spelaren till att öppna akademin för allmänheten genom Samuels motivering 

om hur folket i Brightwall tidigare blomstrat när de hade tillgång till akademin, samt genom 

den gröna glittrande symbolen indikerar för spelaren att det goda valet är att öppna akademin. 

 

Val 15: 

Reaver berättar för spelaren att en undersökning visat att botten av Bower Lake är rikt på 

metaller. Han lägger därför fram ett förslag om att sätta en damm vid floden och torka ut sjön 

för att kunna bryta metallerna. Page argumenterar emot Reaver. Hon talar om hur Bower Lake 

är det sista bevarade naturområdet i Bowerstone, att det tillhör landets historia och därför borde 

skyddas. Om Bower Lake försvinner kommer även en del av stadens själ försvinna. 
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Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att låta The Bower 

Lake finnas kvar. Det gynnar 

folket mest om de får ha kvar 

naturområden som gör att de 

känner sig fridfulla. 

(-50.000kr) 

Vi väljer att torka ut The 

Bower Lake då detta är mest 

gynnande för statskassan att 

bryta mineraler och på så 

sätt få in pengar. 

(+400.000kr) 

 

Page påpekar återigen hur 

vi vänder ryggen åt vårt 

folk. 

Vi väljer att låta The Bower 

Lake finnas kvar. Det gynnar 

folket mest om de får ha kvar 

naturområden som gör att de 

känner sig fridfulla. 

(-50.000kr) 

 

Reflektion, val 15: 

Att tömma Bower Lake innebär att ett eftertraktat område med de dyraste husen i spelet 

förvandlas till ett område med fula gruvmiljöer. De som bor där kommer anklaga spelaren för 

att ha förstört deras hem. Även om du tjänar pengar på att utvinna de mineraler som finns i sjön 

så förstör en ett önskvärt område. Enligt neoliberalismen förväntas även styret att uppföra sig 

på ett sätt som maximerar kapitalvärdet, detta genom sådant som självinvesteringar och att 

locka investerare, att förstöra ett av de finare och dyraste områdena kan därför ses som en 

handling som skulle förstöra möjligheten till att locka investerare till området.P94F

95
P Det kan också 

ses som icke-neoliberalt att styret i detta fall skulle gå in och ta ett beslut som drastiskt påverkar 

invånarna utan deras godkännande.P95F

96
P Spelet lägger fram valet att inte tömma Bower lake 

genom den gröna, glittrande symbolen och genom Page vädjan till spelaren att behålla sjön som 

ett naturrikt område i Albion. 

 

Val 16: 

Spelaren får veta att det finns ett erbjudande från en lojal och rik privatperson i landet om en 

donation. Enda kravet för att få ta emot donationen är att kungen själv beger sig Millfields för 

att ta emot den. När spelaren kommer fram möts hen av kvinnan, Muriel, som berättar att 

statyetten som skulle doneras har blivit stulen. Spelaren går igenom ett quest och tar tillbaka 
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statyetten till Muriel som i sin tur skänker den till spelaren. Hobbson värderar statyetten och 

ger spelaren alternativet att lägga pengarna direkt i statskassan eller att lägga dem i egen ficka 

och administrera dem som hen vill. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att lägga pengarna 

direkt i statskassan då det inte 

finns någon anledning att 

lägga dem i egen ficka. 

(+500.000kr) 

Vi väljer att lägga pengarna 

direkt i statskassan då det inte 

finns någon anledning att 

lägga dem i egen ficka. 

(+500.000kr) 

Vi väljer att lägga pengarna 

direkt i statskassan då det inte 

finns någon anledning att 

lägga dem i egen ficka. 

(+500.000kr) 

 

Reflektion, val 16: 

Pengarna går direkt till statskassan i alla spelomgångar och spelaren ställs inte inför något val 

som kan ses som neoliberalt eller ej. Spelet lägger fram valet att lägga pengarna i statskassan 

som det bra valet genom den gröna, glittrande symbolen och det faktum att donatorns 

intentioner är att pengarna ska gå till statskassan. 

 

Val 17: 

Logan har ställt landets ekonomi på sin bristningsgräns under sin tid på tronen och det 

annalkande hotet har bara förvärrat situationen. Spelaren står därför inför valet att köpa ut 

bankerna eller att inte göra någonting och låta ekonomin rasa. Folket vill att kungen ska rädda 

dem från en ekonomisk katastrof, men Hobbson varnar spelaren för att om hen gör det så kan 

det leda till ett mörkare och blodigare öde när hotet når Albion om det inte finns tillräckligt med 

pengar i statskassan för att bygga den armé som krävs. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att hjälpa bankerna 

med pengar då detta är mest 

gynnande för folket i det 

långa loppet. 

(-500.000kr) 

 

Vi väljer att inte hjälpa 

bankerna med några pengar, 

även om detta skulle vara mest 

gynnande för statskassan i det 

långa loppet, då vi snart står 

inför ett krig och det är viktigt 

Vi väljer att hjälpa bankerna 

med pengar då detta är mest 

gynnande för folket i det 

långa loppet. 

(-500.000kr) 
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Hobbson säger ”Life will be 

easier for your subjects for a 

while, but the treasury will 

not easily recover. I only 

hope we haven’t thrown 

away our chances of 

survival.”P96F

97 

att behålla pengarna i 

statskassan. 

(+-0kr) 

Hobbson säger ”Life will be 

easier for your subjects for a 

while, but the treasury will 

not easily recover. I only 

hope we haven’t thrown 

away our chances of 

survival.”P97F

98 

Vi har nu 121 dagar kvar på året. 

 

Reflektion, val 17: 

Spelaren står inför valet att hjälpa bankerna ekonomiskt eller att låta folket hamna i en 

ekonomisk katastrof. Det bästa för samhället är att hjälpa banken, speciellt eftersom det är det 

tidigare styret, inte folket, som satt bankerna i den ekonomiska situation de befinner sig i. 

Eftersom den neoliberala rationaliteten anser att även styret ska uppföra sig på ett sätt som 

maximerar kapitalvärdet, både i samtiden och framtiden, så är det mer neoliberalt att lösa ut 

bankerna som en självinvestering i landet.P98F

99
P Även spelet leder spelaren till detta val genom den 

gröna, glittrande symbolen och folkets vädjan till kungen. 

 

Val 18: 

Kalin från Aurora ber spelaren att bygga ett fort i öknen utanför Aurora. Det kommande hotet 

närmar sig och befolkningen i Aurora vill ha skydd och fortet kan varna invånarna när mörkret 

kommer till attack vilket kan ge dem tid till att utrymma staden och söka skydd, något som 

skulle försäkra deras överlevnad. Reaver argumenterar emot detta. Han anser att Bowerstones 

soldater inte ska behöva utstå sol och torka i öknen när de istället kan stanna kvar och beskydda 

folket i sin egen stad. Han anser att det inte är värt att riskera soldaternas liv för ett 

”alarmsystem” och därför ska soldaterna stanna kvar. Walter går in här och säger att mörkret är 

ett hot mot oss alla, men att invånarna i Aurora redan har fått genomlida mer än vad som är 

rättvist. 

 

 

                                                           
97 Lionhead Studios. 2010. Fable III 
98 Lionhead Studios. 2010. Fable III 
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Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att bygga ett fort 

utanför Aurora för att kunna 

varna dess invånare för fara 

när den kommer. Detta då 

Aurora nu är en del av Albions 

invånare och att skydda 

landets invånare är det 

viktigaste. 

(-300.000kr) 

Vi väljer att inte bygga 

något fort då detta är det 

mest gynnsamma för 

statskassan just nu. 

(+-0kr) 

 

Kalin blir upprörd och 

påpekar att hennes folk 

räddat vårt liv en gång, 

och nu dömer vi dem alla 

till döden. Hon frågar oss 

hur vi kan anse det vara 

rättvist. 

Vi väljer att bygga ett fort 

utanför Aurora för att kunna 

varna dess invånare för fara 

när den kommer. Detta då 

Aurora nu är en del av Albions 

invånare och att skydda 

landets invånare är det 

viktigaste. 

(-300.000kr) 

 

Reflektion, val 18: 

Valet står nu mellan att sätta upp en vaktstyrka utanför Aurora eller att låta soldaterna vara kvar 

i huvudstaden. Att skydda alla invånare är mest gynnande, då en död invånare inte är en tillgång 

till samhället.P99F

100
P Neoliberalismen anser också att en av de få saker som styret ska ha ansvar för 

är att skydda folket, därför är det mest neoliberala valet att bygga ett fort utanför Aurora.P100F

101
P 

Det är även detta val som presenteras som det bra valet av spelet genom den gröna, glittrande 

symbolen samt Walters tillägg om att invånarna i Aurora redan fått lida tillräckligt. 

 

Val 19: 

Sabine kommer för att tala om det löfte som spelaren gav honom och hans folk innan spelaren 

kom till tronen, om att återställa deras hemberg, Mistpeak, och deras rätt till att vistas i dem. 

De har betalat sin del av avtalet genom sina liv för att spelaren ska kunna få sin plats på tronen. 

Reaver motargumenterar med att det låter som en kostsam sak för lite träd och snö i bergen. 

Han anser inte att detta är tiden för att ge efter för idylliska fantasier utan att en istället ska ta 
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nytta av skogens resurser. Han föreslår att en ska expandera det som Logan redan påbörjat och 

använda resurserna till att försvara Albion. 

Spelomgång 1 Spelomgång 2 Spelomgång 3 

Vi väljer att göra skogen 

Mistpeak till ett skyddat 

naturområde och att dess 

invånare ska ha 

befogenhet/makt över dess 

skog och tillgångar. 

(-50.000kr) 

Vi väljer att bruka området 

för dess tillgångar. 

(+400.000kr) 

 

Sabine blir upprörd och talar 

om för oss att vi gjort oss en 

fiende för livet. Vi bör akta 

oss för att en andra 

revolution sker innan vi ens 

hunnit rädda landet. 

Vi väljer att göra skogen 

Mistpeak till ett skyddat 

naturområde och att dess 

invånare ska ha 

befogenhet/makt över dess 

skog och tillgångar. 

(-50.000kr) 

 

Reflektion, val 19: 

Spelaren står inför valet att låta Mistpeaks invånare själva ha ansvaret och makten över det 

område de bor i, eller att ta över området och exploatera det för pengarnas skull. Berget tillhör 

folket och enligt neoliberalismen har inte styret någon rätt att gå in och utnyttja folkets 

egendom. Enligt den neoliberala rationaliteten ska statligt ägda instanser privatiseras och ett 

återlämnande av landet till dess invånare kan ses som en privatisering.P101F

102
P Det är därför mer 

neoliberalt att låta invånarna själva ha ansvar för sitt område och bruka det så som de anser rätt. 

Även spelet leder spelaren till detta val genom den gröna, glittrandet symbolen och genom att 

fullfölja det löfte som tidigare getts till Sabine och hans folk. 

 

7.3. Analys av följderna 
Ett år har nu passerat hotet når Albion och spelaren går in i krig. Under kriget kan spelaren inte 

se sin armé utan kämpar själv mot de mörka monster som dyker upp i staden. I detta stycke 

kommer vi att analysera följderna av valen vi utfört i de tre olika spelomgångarna. 
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Spelomgång 1: 

I slutet av spelomgång ett får vi veta att de val vi gjort har gjort oss populära hos befolkningen, 

vi har lyckats få in tillräckligt med pengar i statskassan för att bygga upp den armé som krävdes. 

När kriget är över så är hela landets befolkning vid liv och alla de vänner vi fått under spelets 

gång står kvar vid vår sida. De lovordar oss och talar om att de ser oss som en äkta hjälte. Det 

råder nu fred i Albion. 

 

Under denna spelomgång har vi kunnat se hur spelaren motiveras, både av spelet själv genom 

den gröna, glittrande symbolen och flera spelkaraktärers vädjan om att göra “det rätta” samt 

den neoliberala rationaliteten, till att göra de val som ger minus i statskassan. Det enda sättet 

för spelaren att kunna klara spelet fullt ut, att ha tillräckligt med pengar i statskassan när mörkret 

når Albion, är att själv jobba ihop pengarna. Spelaren erbjuds olika fysiska arbeten, så som 

pajbagare, smed eller lutspelare. Det är även möjligt för spelaren att investera i sitt yrke genom 

att uppgradera vilket gör att spelaren får en bättre avkastning från sitt yrke. Det går också att 

arbeta ihop pengar genom att köpa fastigheter som spelaren sedan hyr ut till spelets invånare. 

Spelaren kan själv sätta nivån på vilken hyra fastigheterna ska ha vilket innebär en högre eller 

lägre avkastning från fastigheterna. 

 

Att jobba ihop pengar själv är ett tidskrävande arbete och totalt behöver spelaren arbeta ihop 

8.500.000kr för att täcka de utgifter som görs i samband med valen och ändå komma upp i det 

belopp som krävs för att bygga sin armé. 

 

Spelomgång 2: 

I slutet av spelomgång två får vi veta att folket ser på oss som en tyrann, trots att vi bara gjort 

de val som gett oss ett plus i statskassan har vi inte lyckats komma upp i det belopp som krävs 

för att bygga en tillräckligt stor armé för att skydda alla invånare i Albion. Vi har bara lyckats 

få in 5.650.000kr i statskassan. När kriget är över har vi förlorat invånare, även om många ändå 

överlevde, och vi har nästan inga vänner kvar vid vår sida på grund av alla löften vi brutit. 

 

Under denna spelomgång har vi bara genomfört de val som ger en direkt inkomst till 

statskassan, dessa val har ofta haft en icke-neoliberal motivering gällande styrets inverkan på 

folket och har endast varit drivande genom att tillföra pengar till statskassan. Spelet utlovar till 

en början att spelaren ska ha tillräckligt med pengar i statskassan när hotet når Albion om hen 

följer denna väg, vilket inte stämmer. Spelaren står förvisso med en armé, men inte en som är 
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tillräckligt stor för att skydda alla invånare i Albion och många dör därför. Detta innebär att 

även om spelaren tar den enkla vägen krävs det att spelaren utför eget arbete och bidra med 

pengar till statskassan för att lyckas komma upp i den summa som krävs. Dessutom har landets 

välfärd satts i ruiner genom bland annat exploaterade områden, krigsskadade hus, barnarbete, 

tvångsarbete och prostitution. 

 

Spelomgång 3: 

I slutet av spelomgång tre får vi veta att vi varit populära hos folket för de val vi gjort men att 

detta kommer med ett stort pris, då vi nu står utan några pengar i statskassan. När kriget i Albion 

är över står våra vänner fortfarande kvar vid vår sida och berömmer oss för att vi har besegrat 

ondskan. Vi har däremot förlorat majoriteten av landets invånare, vi får veta att de fåtal personer 

som överlevt och deras ättlingar för alltid kommer att minnas oss som den kung som lät sitt rike 

gå förlorat.  

 

Under denna spelomgång har vi valt att gå samma väg som under spelomgång ett och endast 

genomfört de val som spelaren motiverats att göra genom spelet och den neoliberala 

rationaliteten, med undantag för det första valet där spelaren ställs inför beslutet kring Logans 

liv. Spelet utlovar att en benådning av Logans liv innebär en tillgång till den armé som han 

byggt upp under sin tid på tronen. Eftersom vi denna spelomgång väljer att avrätta Logan och 

på så sätt även förlorar hans armé borde vi stå inför kravet att bygga ihop en mycket större 

armé, men spelaren står ändå inför att samla ihop samma belopp till statskassan som under de 

tidigare spelomgångarna. Under denna spelomgång valde vi att inte arbeta ihop några pengar 

till statskassan vilket leder till att landet går under. Spelaren själv kommer ur striden med sitt 

liv i behåll, men majoriteten av invånarna i landet dör och gatorna är tomma, med undantag för 

de döda kroppar som ligger längs vägkanter och vid hus. Skulle spelaren välja att fortsätta spela 

efter att ha klarat spelets huvudmål och senare lägger till pengar i statskassan så kommer landet 

återigen att befolkas i takt med att pengarna kommer in. 

 

8. Diskussion 
I detta kapitel kommer att vi att föra en diskussion i relation till den tidigare forskningen och 

våra teoretiska utgångspunkter utifrån de slutsatser vi kommit fram till i samband med vår 

analys. 
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Att neoliberalism går att hitta i TV-spel är inget som är nytt vilket går att se genom den tidigare 

forskningen. Utmärkande är dock att dessa studier visar på neoliberalism i spel där vi kan 

förvänta oss en högre närvaro av denna typ av ideologi eftersom de ofta går ut på ett repetitivt 

arbete med att till exempel bygga och odla grödor för att sedan sälja och tjäna pengar som går 

åt till att kunna köpa material som i sin tur används för att bygga ännu mer och så vidare. Vi 

ser dessa repetitiva arbeten i spel som FarmeVille och Minecraft som Daniel Dooghan skriver 

om i sin artikel Digital Conquerors: Minecraft and the Apologetics of Neoliberalism.P102F

103
P Det 

som skiljer Fable III mot denna typ av spel, förutom att spelet tillhör en annan genre, och som 

gör spelet intressant för denna typ av studie är faktumet att spelet är format med en liknande 

typ av valmekanik som de tidigare spelen i Fable serien och många andra spel inom 

rollspelsgenren har, men det skiljer sig från övriga spel då spelarens val inte bara påverkar 

karaktärer i spelet utan även innebär en samhällelig och ekonomisk påverkan. Valen som 

spelaren ställs inför är inte bara är politiska val kring samhällsfrågor utan även ekonomiska 

beslut som innebär ett plus eller minus i statskassan. På samma sätt som Brown skriver om hur 

politiska angelägenheter blir allt mer ekonomiska angelägenheter inom neoliberalismenP103F

104
P så 

kan vi se detta speglas i Fable III i och med pengarnas inblandning kring valen och detta påvisar 

det faktum att spelet är en neoliberal konstruktion. Fable III hade kunnat presentera de politiska 

valen utan den ekonomiska aspekten och det är detta som gör spelet intressant att granska. 

 

Vårt syfte med den här uppsatsen har varit att bidra till en ökad förståelse för att TV-spel kan 

agera som en neoliberal mekanism och vi har fokuserat på hur spelaren kan lära sig att vara en 

ekonomisk tillgång till det neoliberala samhället genom att spela TV-spel.  

 

Under analysen av valen i spelet har vi kunnat se hur de liberala grunderna som neoliberalismen 

vilar på, samt specifikt neoliberala värderingar, är närvarande i nästan vartenda val. Spelaren 

ställs ofta inför val som är motpoler till varandra och vid ett fåtal tillfällen erbjuds ett mer 

neutralt val som inte innebär någon förändring.P104F

105
P Dessa polariserade val vilar ofta på en 

neoliberal rationalitet om vad som är rätt och fel vilket går att se till exempel i att spelaren ofta 

ställs inför val kring Albion och dess invånare som antingen tvingar in individen i kontrakt den 

själv inte gått med på och berövar individen från rätten till sin egen kropp genom att införa 
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barnarbete, tvångsarbete och prostitution,P105F

106
P eller val som befriar individen från påtvingade 

regler från makthavarnaP106F

107
P så som dryckeslagar och höga skatter, skatter som dessutom stannar 

i statskassan utan att gå tillbaka till folket. 

 

För att spelaren ska välja det neoliberalt korrekta valet förlitar sig spelet till stor del på moral. 

Andrew J. Weaver och Nicky Lewis skriver i sin artikel Mirrored Morailty: An Exploration of 

Moral Choice in Video Games om hur spelare ofta agerar inom spel som de gör i verkliga livet 

och att de flesta behandlar de fiktiva karaktärerna i spelet på ett mellanmänskligt sätt. 

Majoriteten av spelarna i deras studie gjorde inga antisociala val och en väldigt liten del av 

spelarna engagerade sig i oprovocerad aggression, även om spelet rättfärdigar ett sådant 

beteende. De spelare som hade agerat antisocialt uppgav även att de, efter att ha spelat klart, 

kände mer skuld även om det inte ändrade nöjet i att spela spelet.P107F

108
P I Fable III har vi kunnat 

se hur spelaren ställs inför drastiska val där hen ska välja mellan att förbättra livskvalitén för 

andra eller drastiskt försämra den, ett val som vilar på moral om vad som är korrekt eller fel 

och där det moraliskt korrekta valet också i majoriteten av fallen är det mer neoliberalt korrekta 

valet. Weaver och Lewis studie visar också på hur majoriteten av spelarna även dras till att 

genomföra de moraliskt korrekta valen, även om spelet i sig inte tvingar spelaren till det.P108F

109
P I 

Fable III tvingas inte spelaren till att välja det moraliskt korrekta valet, det går att ta sig igenom 

spelet utan att genomföra de goda valen och spelet påpekar själv att den onda vägen också är 

den enklare vägen. Spelet talar också om för spelaren att den onda vägen innebär att spelaren 

kommer ha tillräckligt i statskassan för att stå emot det annalkande hotet, något som inte helt 

stämmer eftersom spelaren är en bra bit från den nödvändiga summan när kriget kommer och 

en stor del av befolkningen dör på grund av att armén inte är tillräckligt stor. Den spelare som 

valt att ta den enkla vägen, den moraliskt och neoliberalt inkorrekta vägen, kan på så sätt 

reflektera över vad hens val ledde fram till och hur hen borde gått tillväga istället för att nå ett 

tillfredsställande slut.P109F

110 

 

Det är inte bara valen i sig i Fable III som knuffar spelaren i riktningen att göra de val som är 

moraliskt korrekta, även konsekvenserna av valen påverkar spelaren. Michael Barnett och 

Cassandra Sharp skriver i sin artikel The moral choice of inFAMOUS: law and morality in 

                                                           
106 Ljunggren, 2002, s. 31-32 
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videogames om hur spelaren genom att ställas inför polariserade val kring moral leds till 

slutsatsen att det finns konsekvenser som relateras till lagligheten inom spelet och att detta 

förstärks av spelets narrativ där valen du gör i den linjära storyn också påverkar spelaren när 

hen rör sig i den öppna världen.P110F

111
P Genomför spelaren inte de moraliskt korrekta valen i Fable 

III möts spelaren av konsekvenser som att invånarna ropar skällsord till spelaren när hen rör sig 

i den öppna världen, landets befolkning har på grund av valen en negativ inställning till 

spelarens karaktär. På så sätt går det att se att, på samma sätt som spelaren av inFAMOUS lär 

sig kring lagar genom moralen i spelet, så lär sig spelaren i Fable III kring neoliberalism genom 

moralen i spelet eftersom att de neoliberala valen ger sociala konsekvenser för spelaren.  

 

När vi har analyserat valen i de olika spelomgångarna har vi kommit fram till att, av de val 

spelaren ställs inför, så är det oftast det mer neoliberala valet som är det positiva valet för 

invånarna i Albion. Det är detta val som innebär att spelaren håller löften hen gett tidigare under 

spelet och även det val som spelet visar som det goda valet genom den gröna, glittrande 

symbolen. Det neoliberala valet är även det val som ger minus i statskassan. Eftersom spelaren 

motiveras till att göra de bra valen innebär det inte bara att pengar tas från statskassan, alla 

invånare i Albion utsätts också för den kommande faran som närmar sig eftersom statskassan 

motsvarar antalet soldater i armén. Om spelaren inte ger sig ut för att jobba ihop pengar som 

sedan kan läggas i statskassan för att kompensera för utgifterna av de kostsamma valen, 

kommer pengarna inte att räcka till och större delen av Albions befolkning kommer att dö. Att 

tjäna ihop pengar är det enda sättet för spelaren att hålla sin befolkning vid liv och på samma 

gång göra de mest motiverande valen. Det går att tjäna pengar i spelet genom att slutföra olika 

uppdrag eller öppna vad som kallas för en “demondörr”, men dessa möjliga inkomstkällor 

räcker inte för att spelaren ska komma upp i den krävda summan vilket innebär att spelaren 

måste engagera sig i de mer verklighetsliknande arbetena som erbjuds. På detta sätt motiveras 

spelaren till att själv arbeta i spelet. Spelaren har ett limiterat antal möjligheter till att tjäna ihop 

pengar, några av dessa är fysiska arbeten så som pajbagare, lutspelare eller smed och det finns 

även möjlighet att köpa och arrendera fastigheter. Dessa möjligheter till inkomst speglar 

verklighetsliknande arbeten och enligt Baergs teori befäster denna spegling spelaren i den 

neoliberala ideologin.P111F

112
P  
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I Dooghan’s artikel om spelet Minecraft skriver han om hur gränserna mellan fritidssyssla och 

arbete suddas ut genom att det återupprepande arbetet i spelet, till skillnad från arbete i den 

neoliberala verkligheten, inte känns tråkig utan istället är kul. Detta återupprepande arbete är 

något som också krävs av spelaren för att hen kunna ta en mer privilegierad plats i spelet.P112F

113
P 

Vi kan återfinna detta i Fable III där spelaren motiveras till att genomföra det kostsamma valen 

och på så sätt måste engagera sig i återupprepat arbete för att få ihop tillräckligt med pengar för 

att klara spelets huvudmål. De tre fysiska jobben som erbjuds, pajbagare, lutspelare och smed, 

innebär att spelaren upprepat måste trycka olika knappkombinationer på Xbox360’s 

handkontroll i rätt takt och hastighet. Spelaren tjänar en summa pengar för varje omgång och 

för varje lyckad omgång ökar beloppet som spelaren tjänar, på så sätt motiveras spelaren till att 

genomföra så många omgångar som möjligt innan spelaren gör ett misstag och får börja om 

från början igen. Spelaren kan också uppgradera sitt yrke för att på så sätt öka beloppen spelaren 

får när hen arbetar. Att äga fastigheter innebär också ett upprepande arbete där spelaren ofta 

måste se över sina fastigheter och reparera dem om en skada uppstår, annars slutar fastighetens 

hyresgäst tillslut att betala och spelaren förlorar sin inkomstkälla. Dessa beslut kring vilket jobb 

spelaren ska engagera sig i, vilket jobb hen ska uppgradera, vilken fastighet hen ska köpa, vilken 

nivå hyrorna ska ligga på och så vidare, är alla beslut som påverkar spelarens inkomst. Genom 

att spelaren ser på dem ur ett beräknat perspektiv och en neoliberal rationalitet, att arbeten ger 

pengar, så lär sig spelaren i en riskfri miljö om ansvarstagande och hur hen ska gå tillväga för 

att minimera risker,P113F

114
P risker som till exempel innebär att en hyresgäst slutar betala. 

 

Som vi tidigare nämnt så talar spelet om för spelaren att den enkla, onda, vägen kommer ge 

spelaren tillräckligt med pengar i statskassan för att bygga den armé som krävs innan hotet når 

fram till Albion, ett uttalande som inte stämmer och som innebär att många invånare dör i det 

krig som sedan utspelar sig. Enligt Brown är en konsekvens av att inte följa den neoliberala 

vägen att individen straffas, oftast ekonomiskt men också genom kriser som i extrema fall kan 

leda till ödeläggelseP114F

115
P vilket speglas i Fable III och med att arméns storlek hela tiden likställs 

med mängden pengar som finns i statskassan och utan en armé överlever inte folket. Detta går 

att se ännu tydligare hos den spelare som väljer att göra alla de motiverade valen, de som ger 

minus i statskassan, men som väljer att inte bidra med eget arbete för att få in pengar till 

statskassan. Spelaren möter det mörka hotet med ett stort minus i statskassan vilket innebär att 
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det inte finns några soldater i armén. Detta är inget som spelaren själv märker av under 

slutstriden men det blir tydligt för spelaren i spelets sista bild där det står att de fåtal personer 

som överlevt, och deras ättlingar, för alltid kommer att minnas oss som den kung som lät sitt 

rike gå förlorat. 

 

Det går inte heller att lösa bristen på pengar i statskassan i sista stund då spelet gör ett drastiskt 

hopp i tiden. Spelaren har haft ett år på sig att komma upp i de 6.500.000 kr som krävs och 

antalet dagar har minskat för varje omgång med val spelaren ställts inför. Efter sista 

valomgången hoppar spelet från 121 dagar till dag 0, utan någon möjlighet för spelaren att 

däremellan ge sig ut i världen för att jobba ihop pengar eller för att föra över pengar från egen 

ficka till statskassan. Detta innebär att spelaren under spelets gång inte bara behövt ha sina 

6.500.000 kr i statskassan, utan även en buffert för att försäkra sig om att eventuella val inte 

lämnar statskassan på en nivå under den som krävs. I Fable III får spelaren på detta sätt agera 

som både verkställande faktor, som tar de politiska och ekonomiska besluten, och bidragande 

faktor, som hela tiden arbetar och bidrar till samhällets funktion och överlevnad, vilket gör att 

spelaren lär sig genom spelet hur en håller samhället flytande på bästa sätt, genom att arbeta 

och bidra med pengar.P115F

116
P Spelaren agerar som en form av symbios mellan styre och medborgare 

där, likt Browns teori om det neoliberala samhället, båda jobbar för att nå samma mål.P116F

117 

 

När vi i syfte av denna studie har gjort valen gällande statskassan så har vi genomfört tre olika 

spelomgångar där vi gått linjära vägar i hur vi bemött valen för att tydligt få fram utkomsten av 

de olika valen. Den som spelar Fable III för första gången tar troligtvis inte samma linjära bana 

som vi har gjort utan försöker istället strategiskt balansera för och nackdelar hos de val som 

spelaren ställs inför, kanske i hopp om att kunna alternera mellan de kostsamma och billigare 

valen utan att lägga till från spelkaraktärens personliga tillgångar. Även om så inte är fallet, då 

spelaren inte har nog med pengar för att rädda befolkningen utan att arbeta oavsett vilken väg 

hen än tar, så fungera Fable III här utifrån Baergs teori som en neoliberalt förberedande 

mekanism genom att vara en miljö där spelaren kan lära sig om strategiska val där den kan öva 

sig på neoliberal rationalitet, inte bara att genom att väga för och nackdelar kring valen och vad 

deras utkomst kan bli, utan också då hen får lära sig att hen inte kan nå spelets fullständiga mål 

utan att arbeta med de verklighetsliknande jobben som spelet erbjuder.P117F

118 

                                                           
116 Baerg, 2010, s. 124 
117 Brown, 2015, s. 22 
118 Baerg, 2010, s. 123-125 
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9. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för att TV-spel kan agera som en 

neoliberal mekanism och hur spelaren, genom TV-spel, kan lära sig att vara en ekonomisk 

tillgång till det neoliberala samhället. Vår undersökning har utgått från spelet Fable III och vi 

fokuserade på spelets andra del där spelaren tagit plats på tronen som kung över landet Albion. 

Vi valde spelet på grund av dess fokus på pengar i anslutning till politik där spelaren ställs inför 

val som påverkar individer, samhället i stort och landets ekonomiska situation. 

 

För att undersöka Fable III och valen i spelet har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys 

där vi spelat igenom Fable III’s andra del tre gånger. Spelomgång ett innebar att vi gjorde de 

val som innebar ett minus i statskassan och genomförde arbeten för att tjäna ihop pengar som 

kompensation för våra utgifter. Under spelomgång två genomförde vi de val som gav ett plus i 

statskassan, utan att jobba ihop pengar via arbete, och under spelomgång tre genomförde vi de 

val som gav ett minus i statskassan men utan att jobba ihop pengar via arbete. Efter 

datainsamlingen analyserade vi hur valen presenterades för spelaren och vad som skedde när vi 

gjorde valen i de olika spelomgångarna. Vi reflekterade över varje val i relation till 

neoliberalismen för att kunna fastställa vilket val som presenterades som mer neoliberalt och 

hur spelaren motiverades till att välja det valet. Vi analyserade också följderna av de tre olika 

spelomgångarna genom att titta på de tre olika slut som vi fick för att se hur spelaren eventuellt 

straffas eller belönas beroende på vilken väg spelaren tagit. Efter vår analys förde vi en 

diskussion mellan tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och de slutsatser vi kom fram 

till i analysen för att kunna besvara de frågeställningar vi satt ut. 

 

Vi frågade oss vilket av de val som spelaren ställs inför som var det neoliberalt bra valet, om 

det bra valet enligt spelet också var det mest neoliberala valet, hur spelet motiverade spelaren 

till att välja det bra valet och hur spelaren motiveras till att arbeta i spelet. Under analysen av 

datan kunde vi komma fram till att det val spelaren ställdes inför som var det bra valet enligt 

den neoliberala ideologin överlag också var det val som gav minus i statskassan och som spelet 

motiverade spelaren till. För att motivera spelaren till att göra dessa val, trots att de innebär 

minus i statskassan, så använder sig spelet av moral genom att bland annat presentera dessa val 

som bra för Albions befolkning och spelkaraktärens allierade vänner.P118F

119
P I och med att spelaren 

motiveras till att göra dessa kostsamma val, som framställs som de bra valen, så motiveras 

                                                           
119 Weaver and Lewis, 2012, s. 613 
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spelaren även till att själv arbeta i spelet för att få ihop de pengar som krävs för ett 

tillfredställande slut. Vi frågade oss även vad som hände med den spelare som inte följde den 

neoliberala vägen och kom fram till att denne spelare straffas socialt, ekonomiskt eller både 

och.P119F

120 

 

När spelaren ställs mellan det bra valet för välfärden eller det bra valet för statskassan ställs den 

mellan motpoler som också tillför ett beräknat läromoment. Genom att det neoliberalt bra valet 

och det moraliskt motiverade valet övervägande är det val som skapar minus i Albions 

statskassa, i kombination med att det finns negativa konsekvenser av att spelaren har minus i 

kassan, där den enda lösningen på problemet blir att utföra verklighetsliknande arbete så lär sig 

spelaren om den neoliberala rationaliteten där en måste arbeta, vara en tillgång och nå 

gemensamma samhällsmål.P120F

121
P Spelet skapar ambitioner om välfärd med kostsamma val där 

spelaren behöver arbeta för att kunna fullfölja dessa ambitioner. Genom att låta spelaren 

strategiskt välja mellan olika fysiska arbeten eller att köpa, sälja och hyra ut hus samt att 

spelaren strategiskt lär sig att uppgradera sig inom sitt yrke för att snabbare tjäna mer pengar 

och på så sätt även nå sitt mål snabbare så fungerar spelet som en lärande neoliberal 

mekanism.P121F

122 

 

Då spelet har en sådan stark ekonomiskt förankrad del som motiverar spelaren till arbete speglar 

spelet på så sätt ett neoliberalt samhälle och kan genom detta förbereda spelaren för det krav 

som neoliberalismen har på människan, där arbete och samhällsfrämjande agerande resulterar i 

lycka.P122F

123 

 

Eftersom vi utgår från ett TV-spel så kan vi inte säga att våra slutsatser gäller alla TV-spel, 

syftet är inte heller att skapa en generell uppfattning om spel då alla spel skiljer sig åt och är 

olika i sin spelkonstruktion. Detta utesluter däremot inte att liknande mönster kan finnas i andra 

spel. Vår studie visar däremot att även RPG-spel, som Fable III, som vi ser på som en 

fritidssyssla kan ha ideologiskt underliggande funktioner och att det därför är viktigt att vi inte 

släpper vårt kritiska tänkande när vi roar oss. 

 

                                                           
120 Brown, 2015, s. 22 
121 Brown, 2015, s. 22; Baerg, 2010, s. 124; Barnett and Sharp, 2015, s. 492 
122 Baerg, 2010, s. 124-125 
123 Brown, 2015, s. 17, 22; Baerg, 2010, s. 123-125 
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9.1. Förslag till vidare forskning 
Eftersom vi endast fokuserat på ett TV-spel hade en uppföljare på denna studie kunnat 

undersöka om liknande tendenser går att se inom fler spel och även inom fler genres och 

spelformer. Vi uppmuntrar fortsatt forskning till undersökningar som inte bara behandlar 

neoliberalism utan även andra politiska ideologier. 
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