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Abstract 

Swedish titel: Representationen av historia och dess funktion i Fallout 4: Rollspel som 

didaktiskt verktyg 

 

English titel: The Representation of History and its Function in Fallout 4: Roleplaying 

as a Didactic Tool 

 

The Representation of History and its Function in Fallout 4: Roleplaying as a 

Didactic Tool 

The presence of digital games are growing in the minds of young people. Since the 80´s 

the gaming industry has come to grow past both the music industry and the movie 

industry. In present time teachers face students who in at least some way are influenced 

by games. Therefore it’s vital to understand what potential games have for educational 

purposes. This study will therefore examine in what manners history is represented in 

Bethesda Software’s Fallout 4. Furthermore the purpose of the essay is to grasp the role 

history plays in Fallout 4 and in what manner history interplay with the historical 

counsciousness of the person playing it. 

 

The fundamental question asked is: In what ways, if any, is history used in Fallout 4 and 

what are the implications for the historical counsciousness of the person playing? To 

answer the question I examined the representation of history within the game’s 

interactive dialogues, environment and story. 

 

Following the analyze of the results the conclusion can be made that the players 

historical counsciousness is mobilized as an effect of primarily the clash between 

contrafactual history and factual history. The players critical thinking is triggered within 

the forementioned context and certain parts of the game can therefore be said to 

stimulate and assist the player in learning to think about history. 

 

Nyckelord 

Datorspel, Fallout 4, rollspel, RPG, roleplaying, tv-spel, digital underhållning, 

historiebruk, historia, NPC, avatar, alias, spelkaraktär, karaktär, dystopi 
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1 Inledning 

Mitt intresse för historiska yttringar i spelmediet har framförallt två skilda men ändå 

överlappande skäl. Den primära anledningen är att jag som historiker alltid varit 

intresserad över hur historia framställs och används av diverse aktörer. Det har alltid 

fascinerat mig att se hur människor brukar historia som ett verktyg med vilket de kan 

uppnå en rad olika mål. Det sekundära skälet är min personliga upplevelse av 

teknologins förändring och påverkan på människors liv och det intresse som väckts vad 

gäller människans förhållande till teknologi. Min generation har haft en tämligen unik 

möjlighet att vara unga i en period då hemmateknologi i form av dator och tv-spel har 

varit något nytt, infantilt och närmast subkulturellt. Det har också märkts i skolan. Som 

skolelev diskuterades förvisso spel, men det var betydligt större betoning på såväl film 

som musik rent generellt i skolkorridorerna och i klassrummen. En djärv lärare kunde 

exempelvis plocka såväl pedagogiska som sociala poäng genom att referera till det 

senaste albumet av ”X” eller göra en koppling till händelser i filmen ”Y” som alla 

elever hade sett veckan innan. I dagens skola möts jag i min yrkesroll av en fulländning 

av filmbranschens och musikbranschens markförluster till förmån för spelen. 

Majoriteten av elever spelar spel och/eller pratar om spel. Även de som inte är 

intresserade av spel har fångats in av casual-spelens enorma håv beståendes av 

lättillgängliga mobilspel där Pokémon Go och Clash of Clans är de senaste exemplena.  

 

Men där film och musik är förhållandevis lättillgängligt för läraren, är spel raka 

motsatsen. De populäraste spelen kan idag vara sofistikerade mångmiljardproduktioner 

vars slutprodukt mer ofta än sällan kräver över 100 timmar av din tid. Ovanpå det 

tenderar varje spelupplevelse att i varierande grad vara unik för individen eftersom att 

individen ges utrymme att forma spelvärlden och även anpassa progressionen. Spel är 

således ingenting som en lärare enkelt kan integrera i undervisningen ens som 

pedagogiska jämförelser eftersom upplevelsen av dem i hög grad är unika. Inte heller är 

spel, som ju förmedlar och/eller representerar historia i varierande grad, särskilt 

förekommande i forskning. Det råder ett oproportioneligt förhållande mellan olika 

kulturyttringars betydelse för ungdomar och förekomsten av dem i forskning, där spel är 

bland det mest betydelsefulla men också det som forskats minst på. 

 

Det är av ovan nämnda skäl av särskilt intresse att forskning görs på just spel, och i 

förlängningen hur spel kan användas i den pedagogiska verksamheten. 
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 Syfte 

Syftet är är att undersöka hur historia kan representeras i moderna datorspel och vilken 

funktion den representationen har för spelarens identitetsskapande. Resultatet från den 

undersökningen används sedan i en diskussion om hur förekomsten och användningen 

av historia i datorspel kan användas som verktyg i skolan för eleverna att träna sig i 

färdigheter relevanta för konstruktionen av ett självkritiskt historiemedvetande. 

 

 

 Ämnesintroduktion 
Syftet med avsnittet är att ge läsaren en nödvändig introduktion till kontextuell 

ämneskunskap. Läsaren introduceras till grundläggande spelhistoria och får kunskap 

om spel och deras huvudsakliga innehåll. 

 
1.2.1 Spelhistoria 

Dator och tv-spel är ett förhållandevis nytt fenomen. De första spelen uppkom under 50-

talet och utgjordes av digitala varianter av fysiska spel som exempelvis tic- tac-toe. 

Under 60-talet började spelens innehåll manifestera sig visuellt via bildskärmar. Det 

möjliggjorde spel så som Spacewar! och Pong. Det var dock först under 80-talet som 

spel blev en kommersiell succé och nådde vanliga människors hem i stor utsträckning. 

Spelkonsoler så som Nintendo Entertainment System (NES) och Sega Master System 

(SMS) var startskottet för spelens naturliga plats i medelklasshemmet. Spel var 

inledningsvis något som primärt upplevdes ensam. Men i takt med att tekniken 

möjliggjorde det gavs spelarna möjlighet att spela tillsammans. Under 1990-talet blev 

det här särskilt vanligt, då konsolerna började släppas med upp till fyra handkontroller 

och alltså möjliggjorde att fyra spelare deltog i samma spel samtidigt på samma skärm. 

Under 2000-talet har möjligheterna med internet inneburit att tusentals spelare från hela 

världen kan delta i samma spel. Spelandet har gått från att vara subkulturellt till att bli 

den dominerande kulturbranschen och omsätter idag mer än film- och musikbranschen 

tillsammans. 

 

1.2.2 Spelplattformar 

Det finns idag mängder av olika typer av spel. Allt från sofistikerade Virtual Reality 

spel till enkla mobilspel; spel som gör anspråk på en kafferast och spel som gör anspråk 

på resten av ditt liv; spel som utvecklas av en enda person till spel som utvecklas av 

hundratals, om inte tusentals, personer. Spelen släpps på olika plattformar. Idag kan 
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man skilja på primärt två stora plattformar för spel: 1) Persondatorer och konsoler 

(Playstation 4, Wii U och Xbox One, 2) Smartphones och tablets. Den här uppsatsens 

källmaterial utgörs som bekant av Fallout 4 som är ett spel tillhörandes den förstnämnda 

kategorin. 

 

1.2.3 Spelvärld 

Alla spel har någon form av spelvärld. Spelvärlden är den värld som spelaren 

interagerar med. Spelvärlden kan liknas vid skönlitteraturens världar, så som 

exempelvis Westeros från G.R.R. Martins A Song of Ice and Fire. Men tillskillnad från 

den genom ord skapta världen existerar spelvärlden visuellt och är interaktiv. I 

spelvärlden kan spelaren antingen vara fri att göra och ta sig vart han eller hon än vill, 

eller också kan spelutvecklarna ha skapat tydliga restriktioner. De två ytterliggheterna 

brukar gå under open world (fri spelvärld) och linear world (linjär/begränsad spelvärld). 

Fallout 4 tillhör open world-spelen. Det är således fritt fram för spelaren att ströva 

omkring i spelet utan några omedelbara arbiträra restriktioner. Spelvärlden är fri att 

utforskas av spelaren i vilken ordning hen än önskar, som om världen vore verklig. Det 

innebär också att handlingen, uppdragen och händelserna i spelet inte nödvändigtvis 

måste utspela sig i en särskild ordning. Implikationerna av open world-koncept i rollspel 

är att alla spelares spelomgångar är, i varierande grad, unika. 

 

Eftersom att spelaren själv inte kan delta i spelvärlden krävs en mellanhand – 

spelkaraktären. Spelaren interagerar alltså med spelvärlden genom att styra en s.k. 

spelkaraktär. Spelkaraktären är en slags representation av spelaren. Det är i de flesta 

spel också spelkaraktären och inte spelaren som genomgår en progression genom 

spelets gång. Spelkaraktären samlar på sig poäng genom att prata, besegra fiender, 

upptäcka nya områden och lösa diverse uppdrag. Dessa poäng översätts senare till val 

för spelaren, där spelaren kan välja att investera dessa poäng i förmågor som direkt 

påverkar spelkaraktären. Exempelvis kan en sådan förmåga göra din karaktär bättre på 

att smyga eller mer motståndskraftig mot skada. Spelaren kan också utveckla sin 

karaktär genom att hitta föremål som exempelvis rustningar, bättre vapen eller tekniska 

prylar som ger spelaren nya förmågor. Förmågorna gör sedan spelkaraktären bättre 

rustad för att vistas i spelvärlden som oftast utgör ett påtagligt hot mot spelkaraktären. 
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1.2.4 Spelaren som spelkaraktär och övriga spelkaraktärer 

Med tanke på att min undersökning utgår från spelaren (jag själv) och av nödvändighet 

en spelkaraktär (som deltar i spelvärlden i mitt ställe) är det en nödvändighet att reda ut 

begreppen relaterade till förhållandet spelare och spelkaraktär. Spelaren är människan 

som spelar spelet. Det kan vara du, det kan vara jag, det kan vara vem som helst. Det är 

spelaren som styr spelkaraktären. En medveten distinktion görs av mig mellan just 

spelare, avatar, alterego och spelkaraktär. Spelkaraktären är den karaktär som spelaren 

styr, och är alltså inte spelaren per se. En distinktion görs mellan spelkaraktär och 

begrepp som avatar och alias eftersom att spelkaraktären under spelets gång 

transformeras av spelaren till att bli antingen en avatar eller ett alias eller en blandning 

därav. Spelkaraktären kan alltså vara en hänvisning till den av spelet skapade karaktären 

som spelaren senare kommer att styra, eller också en hänvisning till den karaktären som 

spelet skapat och som spelaren har utvecklat genom sitt spelande. I det sistnämnda fallet 

använder jag antingen avatar eller alias. Avatar (nedstigande) är ett begrepp som 

används för att beskriva förhållandet mellan spelare och spelkaraktär där det sistnämnda 

kallas avatar om spelarens personlighet uppfyller spelkaraktären (som ju då är blott ett 

skal). Ett alterego (ett andra jag) är ett begrepp som används för att beskriva 

förhållandet mellan spelare och spelkaraktär där det sistnämnda kallas alterego om 

spelarens personlighet formas efter spelkaraktärens förutsättningar och om spelaren 

antar en s.k. roll, eller rollspelar. 

 

Förutom spelarkaraktären existerar karaktär som inte styrs av spelaren. Dessa karaktärer 

styrs istället av spelet och kallas för NPC som står för Non-Playable Character (Ej 

spelbar karaktär). Det är alltså en karaktär i spelet som inte styrs av mänskliga spelare 

utan istället styrs av spelet självt genom AI (artificiell intelligens). Alla karaktärer utom 

spelarkaraktären faller under kategorin NPC i ett spel som Fallout 4. I Fallout 4 finns 

det tusentals NPC av varierande betydelse. I Fallout 4 finns dessutom olika typer av 

NPC. Vissa är att likna vid statister medan andra fyller flera funktioner. Vissa utmärker 

sig i funktion genom att delvis vara spelarkontrollerade. Spelaren kan genom sin 

spelkaraktär ge kommandon (spring hit, skjut på den, plocka upp det etcetera), men i 

alla andra avseenden är de klassiska NPC som agerar självständigt. NPC har i spel den 

primära funktionen att befolka spelvärlden och få den att kännas levande. 
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1.2.5 Dialoger och samtal 

Ett bärande inslag i rollspel är dialogsystem – sättet på vilket du låter din karaktär prata 

med andra karaktärer (NPC). I Fallout 4 tillåts spelaren att interagera med andra 

karaktärer genom att samtala med dem. Spelaren har valmöjligheter när det kommer till 

vad spelkaraktären ska svara, fråga eller uttrycka i ett sådant samtal, men spelaren 

begränsas till fyra möjliga repliker för varje situation. De fyra replikerna skiljer sig åt så 

pass beroende på situation att de likaväl skulle kunna betraktas som unika för varje 

given situation. Värt att nämna är att spelaren aldrig vet exakt vad spelkaraktären 

kommer att svara, utan enbart kan välja en nedkortad variant av det som spelkaraktären 

faktiskt kommer att säga. Exempelvis kanske spelaren väljer att påstå ”Stop lying!”, 

som en reaktion på något som en karaktär säger. Det verkliga svaret skulle då kunna bli 

”I know you are lying, tell me the thruth immediately”. Oftast är de kortare 

representationerna av de längre svaren välsynkroniserade men det händer att spelarens 

förväntningar på ett dialogval skiljer sig från spelkaraktärens uttalande. 

 

 
1.2.6 Bethesda Studios och Fallout-serien 

Fallout 4 är den fjärde delen i Fallout-serien. Spelet utvecklades av Bethesda Studios 

och släpptes över hela världen vintern 2015. Spelet mottogs väl av kritiker såväl som 

fans och blev snabbt en kommersiell succé. Fallout 4 är precis soma sina föregångare ett 

rollspel i vilket spelaren får bekanta sig med en postapokalyptisk värld – i spelets fjärde 

inkarnation rör det sig om ett kärnvapensprängt Boston. Gemensamt för alla spel i 

serien är att spelarens karaktär har överlevt en global kärnvapenkatastrof genom att 

vistas i ett så kallat valv. Dessa valv är en slags sofistikerade skyddsrum långt under 

jordytan och är menade att vara slutna fram tills den dag då planetens yta är beboelig 

igen. Gemensamt för spelen är också att livet inte har upphört på ytan utan snarare 

utvecklats biologiskt och kulturellt. Muterade människor och djur äger ytan och det är 

spelarens uppgift att navigera den postapokalyptiska världen på ett sätt som passar 

spelaren. Det kan handla om att skjuta på allt som rör sig till att prata med allt som rör 

sig, och allt däremellan – det är upp till spelaren att ta ställning till, så som det ofta är i 

rollspel.1 

 

 

 

                                                 
1 http://uk.ign.com/articles/2015/11/09/fallout-4-review 
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 Forskningsöversikt 

Syftet med avsnittet är att framhäva forskning som gjorts inom relevanta områden. 

Såväl forskare som deras forskning presenteras. 

 
1.3.1 Spel och historiemedvetande 

Cecilia Trenter, docent i historia på Linnéuniversitetet, har i artikeln Gameplay and 

Historical Consiousness (2012) presenterat en undersökning av förekomsten av 

historiemedvetande i datorspelen Dragon Age: Origins och Dragon Age 2. Trenters 

forskning visar att ett historiemedvetande kan mobiliseras även inom fiktiva ramverk 

genom spelarens handlingar. I fallet Dragon Age: Origins startar spelaren i en dystopisk 

värld som genom spelarens handlingar förvandlas till en utopi. Spelaren upplever 

genom sina handlingar den fiktiva världen Ferelden att vara en bra plats att befinna sig 

på, trots att världen i sig går mot en omfattande katastrof. Det här är möjligt genom att 

spelet ”fokuserar på handlingar i nuet snarare än på den apokalyptiska iden att Ferelden 

har en mörk framtid”2.  

 

Martin Willander når ett liknande resultat i sin magisteruppsats Spela med tid: En 

analys av förbindelsen mellan historiebruket och historiemedvetandet i datorspelet 

Shadows of Memories. Resultatet av Willanders undersökning visar, i likhet med 

Trenters, att spel(et) är handlingsnormerande i kontexten historiemedvetande. Det går 

som spelare att påverka spelvärldens dåtid, nutid och framtid. Willanders undersökning 

visar också att ”historiemedvetandet mobilsieras genom berättelsen, berättartekniken 

och gameplay:en”3. 

 

 
1.3.2 Spel och kontrafaktisk historia i relation till inlärning 

 Det har länge varit omtvistat exakt vilka möjligheter och effekter spelandet har på 

inlärning. Harry J. Brown, professor i engelska på Depauw University, hävdar i 

Videogames and Education (2008) att spel skiljer sig från traditionell inlärning på det 

viset att ”spel är designade så att den som lär sig har initiativet i lärprocessen”4 snarare 

än läraren.5 Vidare menar Brown att ”[s]pel inte lär ut specifika ämnen, snarare lär de 

elever att lära sig själva på ett aktivt, tillämpat och mer integrerat vis”6. Nyss nämnda 

                                                 
2 Trenter, Gameplay and Historical Consciousness, s 19 (min översättning) 
3 Willander, Spela med tid, s 56 
4 Brown, Videogames and Education, s 120 (min översättning) 
5 Brown, Videogames and Education, s 120 (min översättning) 
6 Brown, Videogames and Education, s 120 (min översättning) 
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gäller vanliga spel som är menade att primärt underhålla. Det finns även s.k. 

edutainment, spel som istället är designade för att lära ut ett eller flera ämnen.  

 

Brown beskriver även den motsättning som potentiellt finns mellan fakta och spelarens 

frihet, eller kanske mer korrekt, hur spelarens frihet tycks naturligt korrellera med 

kontrafakta. Spel som är menade att vara historiskt korrekta kan exempelvis, enligt 

Brown, inte ge spelaren för mycket frihet att påverka händelseförlopp, eftersom att 

friheten skulle kunna resultera i att spelaren genom sina handlingar förvandlar 

historieskrivningen till kontrafaktisk historia. Brown nämner i det sammanhanget 

strategispel som särskilt kontrafaktiska som en följd av spelarens frihet. En skicklig 

spelare kan i exempelvis Paradox Interactives Europa Universalis IV eller Firaxis 

Civilization V ta över hela världen som exempelvis Frankrike, även om båda nyss 

nämnda spel i olika grad straffar spelaren om denna försöker att gå utanför ländernas 

historiska roll, och belönar en spelstil som passar ländernas historiska profil.  

 

Brown föreslår att spelaren istället ska ges mycket frihet att utforska och påverka 

mikrohistoriska narrativ (intriger på personnivå) snarare än inflytande över 

världshistoriskt avgörande händelser.7 Samtidigt menar Brown att spelarfrihet som 

tillåter kontrafaktisk historieskrivning kan lära spelaren något om förutsättningarna för 

storpolitiska skeenden. Brown nämner exempelvis hur man av strategispel kan lära sig 

konsekvenserna av krig, såväl ekonomiska som kulturella och mänskliga även om de 

specifika konsekvenserna inte existerar som specifika historiska händelser.8 Här handlar 

det istället om att utveckla en intuitiv kännedom om historia. 

 

 
1.3.3 Förhållandet mellan spelaren och spelkaraktären 

Spel utspelas i en digital värld som vi spelare inte kan delta i på samma villkor som 

resten av spelvärlden. Istället integrerar vi spelare med spelet genom exempelvis 

handkontroll, mus och tangentbord. Det vi integrerar med är vidare inte hela 

spelvärlden, men snarare en spelkaraktär/avatar som representerar spelaren. En vanligt 

förekommande uppfattning kan då vara att avataren blott är ”ett instrument för att 

                                                 
7 Brown, Videogames and Education, s 127 (min översättning) 
8 Brown, Videogames and Education, s 132 (min översättning) 
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interagera med ett datorprogram”9. Det är den interaktionen och representationen som 

förhållandet spelkaraktär och spelare innebär som är ett akademiskt diskussionsämne. 

 

Ett inlägg i den diskussionen görs av Brown som i Videogames and Education (2008) 

hävdar att ”[…] vi antar rollen som vår avatar – [exempelvis] en paladin, en svartalv, 

eller en orc…”10 och att det rollbytet innebär att ”vi relaterar till andra på ett dramatiskt 

annorlunda vis [i spelet]”11. Samtidigt är relationen till avataren inte nödvändigtvis så 

som Brown beskriver den, som en roll vi antar, utan kan också vara, enligt Brown själv, 

ett akademiskt flexibelt begrepp där avatar ibland kan användas som en nedstigning av 

spelarens jag/själv, och att spelkaraktären således impliceras att vara blott ett skal för 

spelarens personlighet.12 I det avseendet är alltså avataren ”en förlängning av din kropp 

i ett nytt område”13. 

 

James Paul Gee, professor i litteratur på Arizona State University, föreslår en snarlik 

uppdelning av relationen spelare och spelkaraktär när han talar om tre olika identiteter. 

Först och främst menar Gee att man bör tala om en virtuell identitet som betonar 

spelkaraktärens givna roll i spelvärlden. En karaktär i en spelvärld som är rik, alv, blond 

och äventyrslysten är alltså i första hand just nyss nämnda, och enbart i andra hand 

definierad av spelaren själv.14 Ett annat sätt att se på relationen är att istället placera 

spelarens egen identitet först och låta spelkaraktärens identitet hamna i skuggan. Ett 

tredje sätt att se på relationen spelare och spelkaraktär är att betrakta dem som en 

sammansmältning – en fulländning av rollspel där spelaren och spelkaraktären är lika 

avgörande. Gee beskriver med sina olika kategorier således också olika grader av 

interaktion mellan spelare och spelkaraktär – graden av rollspel.15 

 

1.3.4 Spel som litteratur 

Spel och litteratur delar många likheter, men eftersom det ändå finns fundamentala 

skillnader har det varit nödvändigt för forskarna att skapa en terminologi som 

överlappar såväl spel som litteratur, eller åtminstone fungerar som en brygga mellan de 

båda. En sådan forskare som gjort mycket i det avseendet är Anna Gunder – forskare 

                                                 
9 Brown, Videogames and Education, s 141 (min översättning) 
10 Brown, Videogames and Education, s 138 (min översättning) 
11 Brown, Videogames and Education, s 138 (min översättning) 
12 Brown, Videogames and Education, s 138 (min översättning) 
13 Brown, Videogames and Education, s 140 (min översättning) 
14 Gee, What Videogames Have to Teach us About Learning and Literacy, s 49 
15 Gee, What Videogames Have to Teach us About Learning and Literacy, s 49 
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vid litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Gunders bidrag görs i 

och med Hyperworks (2004) där hon presenterar flertalet komparativa analyser mellan 

litteratur och spel. Ett exempel på en sådan analys är jämförelsen mellan boken Harry 

Potter: The Philosopher’s Stone och spelet baserat på nyss nämnda med samma namn. 

Syftet med Gunders forskning är att undersöka hur böcker transformeras till att bli spel, 

och hur slutprodukten (spelet) relaterar till ursprungsprodukten (romanen).16 

 

I den komparativa analysen blottlägger Gunder flera underliggande strukturella, 

funktionella och visuella likheter och olikheter. En skillnad mellan roman och spel är att 

romanen är linjär och icke-interaktiv, medan spelet har en högre grad av frihet och till 

stor del är interaktivt. En likhet är att romanen ofta innehåller spelsekvenser eller andra 

spelinslag. Det vardagliga livet är för karaktärerna i Harry Potter uppbyggt som om det 

vore ett spel. Enskilda tävlingar (exempelvis Qudditch, spontana hjältedåd och 

akademisk framgång) ger poäng i det mycket större huskuppsspelet.17 

En mer väsentlig skillnad är hur romaner kan sammanfatta något stort genom bara några 

ord. Ett ord som ”folkmassa” kan beskriva just något så stort som en folkmassa med ett 

ord, medan en folkmassa i ett spel behöver existera visuellt och ha bestämda 

interaktionsramar.18 Gunder menar att den mest signifikanta effekten av 

transformeringen från bok till spel är betoningen. Spelutvecklarna har i hög grad valt att 

exponera vissa delar av böckerna som inte är särskilt signifikanta i romanen, utan att för 

den delen påverka det grundläggande narrativet.19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Gunder, Hyperowrks, s 382 
17 Gunder, Hyperworks, s 298 
18 Gunder, Hyperworks, s 332f 
19 Gunder, Hyperworks, s 332f 
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 Forskningsfrågor 

1) På vilka sätt används historia i Fallout 4 och vilka är implikationerna för spelarens 

historiemedvetande? 2) Hur kan pedagogiken dra nytta av historisk representation och 

funktion i rollspel av slaget Fallout 4? 

 Besvaras genom en undersökning av representationen av historia och dess 

relation till spelarens valmöjligheter i primärt dialoger. 

 Analysfråga: Hur framkommer historia i spelets dialoger? 

 Analysfråga: Hur påverkas representationen av valmöjligheter? 

 Analysfråga: Hur aktiveras spelarens historiemedvetande och 

vilka blir följderna för spelupplevelsen? 

 Analysfråga: Vilken historiesyn förmedlas genom karaktärerna? 

 Analysfråga: Hur manifesterar sig sambandet mellan 

representationerna av karaktärers historiemedvetande och såväl 

kontrafaktiska som historiska miljöer? 

 

 

 

 Teoretisk utgångspunkt 

Avsnittets syfte är att introducera de grundläggande teoretiska utgångspunkterna som 

uppsatsen utgår från. Avsnittet kommer att introducera Johan Huizingas teori om Homo 

Ludens – den lekfulla människan. Avsnittet kommer också att presentera historiebruk, 

historiemedvetande och kontrafaktisk historia. 

 

1.5.1 Homo ludens 

I Homo Ludens (1938) beskriver Johan Huizinga teorin om människan som lekfull. På 

Huizingas tid fanns inga digitala spel av det slag vi ser idag. Spel var istället alltid 

fysiska och även lek manifesterade sig alltid i någon fysisk form. Huizingas teori om 

människan som lekfull kan dock appliceras även på moderna datorspel.  
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Huizinga hävdar i Homo Ludens att “även I dess simplaste form är lek mycket mer än 

enbart ett fysiologiskt fenomen eller en psykologisk reflex”20. Huizinga själv 

sammanfattar lek som: 

 

… a free activity standing quite consciously outside 

‘ordinary’ life as being ‘not serious’, but at the same time 

absorbing the player intensely and utterly. It is an activity 

connected with no material interest, and no profit can be 

gained by it. It proceeds within its own proper boundaries 

of time and space according to fixed rules and in an 

orderly manner. It promotes the formation of social 

groupings which tend to surround themselves with secrecy 

and to stress their differences from the common world by 

disguise or other means.21 

 

Lek är alltså något som enligt Huizinga går bortom någonting omedelbart och 

nödvändigt och istället manifesterar sig som något meningsfullt. Huizinga hävdar att lek 

eller spel antingen är en tävling manifesterad som en strävan efter något eller också är 

lek eller spel en representation av något.22 Huizinga definierar spel genom att skapa 

kriterier för vad lek är och vad lek inte är. Huizinga menar exempelvis att lek inte får ha 

någon som helst koppling till materiella vinster. Det kriteriet utesluter moderna 

datorspel i vissa kontexter – exempelvis de omtalade sydkoreanska Starcraft-

tävlingarna som sänds i tv och har hundratusentals kronor i pris. Huizingas tankesätt bör 

istället resultera i att datorspel i den kontexten är att likna vid sporter. Huizinga menar 

också att lek måste vara en frivillig aktivitet. Om någon tvingas till lek hävdar Huizinga 

att leken är oäkta – en “fysisk imitation”23. Vidare menar  Huizinga att lek är ett slags 

intermezzo i våra vardagliga liv – ett mellanspel som är något annat och någonting 

temporärt. Det här innebär dock inte att lek inte kan ha karaktärsdrag från övriga inslag i 

livet. Tvärtom är spel liksom mänskliga aktiviteter som exempelvis politik aktiviteter 

som är starkt kopplade till ordning och struktur. Huizinga menar att lek skapar ordning, 

                                                 
20 Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, s 1, 2014 (min översättning) 
21 Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, s 13, 2014 
22 Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, s 13, 2014 (min översättning) 
23 Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, s 7, 2014 (min översättning) 
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att det är ordning. I moderna datorspel skulle ordning kunna beskrivas som de ramar 

inom vilka spelaren leker.24 

 

1.5.2 Historiebruk och historiemedvetande 

Historiebruk är ett begrepp som innebär användningen av historia. Historia är inte 

enbart någonting som skrivs ned utan också något som används i många olika 

situationer och av många olika skäl. Historiebruk är ”de processer då delar av 

historiekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och 

handlingsorienterade enheter”25 och historiekultur är de ”källor, artefakter, ritualer, 

sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder påtagliga 

möjligheter att binda samman relationen mellan dåtid, nutid och framtid”26. 

Historiebruk kan således exempelvis vara ett inlägg i en dagstidning som i sin 

argumentation utnyttjar en historisk företeelse för att ge legitimitet åt en specifik 

ställning i en politisk fråga. 

 

Historiemedvetande är att betrakta som ”uppfattningar om hur dåtid-nutid-framtid är 

relaterade till varandra”27. I kontexten historiebruk är historiemedvetande snarare ”[…] 

de uppfattningar av sambandet mellan dåtid, nutid, och framtid som styr, etableras och 

reproduceras i historiebruket”28. Aronsson återger de vanliga skiljelinjerna mellan 

historiskt medvetande, historiemedvetenhet och historiemedvetande. De två 

förstnämnda är precisa på det viset att de kräver kunskap om större drag inom historia 

och ett existenetiellt förhållningssätt till de större dragen, medan det sistnämnda är ett 

mer brett begrepp vars krav enbart är att en person förhåller sig till dået, nuet och 

framtiden.29 Historiemedvetande är att betrakta som en viktig funktion inom 

identitetsskapandet där förståelsen för den egna existensen i rum och tid är central. Om 

vi använder historiemedvetande som ett överordnat och bredare begrepp för historisk 

medvetenhet och historiemedvetenhet är det uppenbart att en individs berättelse om sig 

själv är skriven av såväl individen själv som samhället. Det är också i det här avseendet 

som historiebruk, användningen av historia, blir av yttersta vikt för den enskilda 

                                                 
24 Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, s 11, 2014 
25 Aronsson, Historiebruk, s 17 
26 Aronsson, Historiebruk, s 17 
27 Aronsson, Historiebruk, s 68 
28 Aronsson, Historiebruk, s 17 och 18 
29 Aronsson, Historiebruk, s 68 
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individen. Hur historia används, skrivs och presenteras gör intryck på individen och 

förskjuter individens uppfattning om dennes placering i historien.30 

 

Historiemedvetande förutsätter ett faktiskt förflutet som går att konkretisera bortom 

individen själv. Men inom kulturen är det förflutna, det som vi betraktar som historia, 

inte nödvändigtvis verklig. I kontexten tv- och datorspel kan det förflutna exempelvis 

vara en medveten fiktion. Spelaren styr en spelkaraktär som existerar inom en fiktiv 

värld med ett fiktivt förflutet.  

 

Historiemedvetande kan undersökas såväl som en representation som en funktion. Som 

en funktion handlar det om hur spelarens historiemedvetande aktiveras genom 

interaktionen i främst dialoger, och som en representation handlar det om hur spelets 

NPC har en representation av ett historiemedvetande eller historiesyn. 

 

1.5.3 Kontrafaktisk historia 

Kontrafaktisk historia är menad att skilja sig från den faktiska historian. Det handlar 

inte om bristande historicitet men snarare om en alternativ tidslinje som skapats i 

exempelvis underhållningssyfte och som avviker från vetenskapligt etablerad historia. 

Men klyftan mellan kontrafaktisk historia och verklig historia är sällan så vid att den 

tangerar det kontraintuitiva. Kontrafaktisk historia visar sig istället ofta som parallella 

tidslinjer i så kallade ”tänk om”-scenarion som medvetet samspelar med den verkliga 

historian. Tänk om 20 juli-attentatet i Wolfsschanze mot Hitler hade lyckats, hur skulle 

världen sett ut då?  

 

Ett exempel på what if-litteratur är 1945 av Robert Conroy, en roman från 2007 där 

Conroy utforskar vad som skulle ha hänt om USA inte kärnvapenbombade Hiroshima 

och Nagasaki och istället invaderade de japanska öarna. Den kontrafaktiska historian 

blandar således historisk fakta med fiktion på ett vis som gör att avgörande historiska 

händelser antingen inte sker alls eller sker på ett annorlunda vis, utan att för den sakens 

skull låta den historiska förankringen gå förlorad. 

 

Ett exempel på hur kulturskapare kan tänka kring förhållandet mellan fiktiv 

historieskrivning och verklig historia är hur utvecklarna Bioware tänkte när de skapade 

                                                 
30 Aronsson, Historiebruk, s 67f 
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den kontrafaktiska, men ändå medeltida, världen och dess historia i Dragon Age: 

Origins. I en intervju ämnad för artikeln Gameplay and Historical Consciousness 

berättar Lead Designer Mike Laidlaw att ”Om vi var autentiskt medeltida, skulle många 

titta på det och säga… det här är inte sant”31. Uttalad kontrafaktisk historia kan alltså 

användas för att ge uttrymme för kreativ frihet i skapandet av spelvärldar och dess 

historia genom att inte vara bundna av det verkliga förflutna alltför mycket men ändå 

använda det som en resurs. 

 

 

 Källmaterial och avgränsning 

Syftet med avsnittet är att introducera källmaterialet och att diskutera hur 

avgränsningen påverkas av att källmaterialet är ett rollspel. 

 

1.6.1 Datorspelet Fallout 4 och dess spelvärld 

Det valda källmaterialet är datorspelet Fallout 4. Det är ett rollspel som är utvecklat av 

Bethesda Game Studios och släpptes 10 november 2015 till Microsoft Windows, 

Playstation 4 och Xbox One. Spelet släpptes fysiskt på s.k. optiska skivor (exempelvis 

Blu-ray) och digitalt (exempelvis via Valves Steam-portal). Det exemplar av Fallout 4 

som uppsatsen baserades på var en digital kopia och existerar således inte rent fysiskt. 

Eftersom att källmaterialet är av det immateriella slaget är det nödvändigt att diskutera 

och redogöra formerna för just det immateriella. I vilken värld utspelar sig Fallout 4? 

 

1.6.1.1 Geografi 

Spelvärlden är en simplistisk geografisk replika av verklighetens Boston. Floder och 

sjöar finns representerade i begränsad omfattning. Kartans storlek är ca 10 km² och 

spelkaraktären tar ungefär 20 minuter på sig att springa diagonalen under 

förutsättningen att denna lyckas undvika alla eventuella hinder (exempelvis NPC). 

Spelvärlden innehåller sjöar, odlingsmarker, nya arter av muterat växt- och djurliv, 

kullar, dalar och här och var radioaktiva ödemarker. Överallt på kartan finns ruiner från 

mänsklighetens förflutna. 

 

                                                 
31 Laidlaw, Mike, The Creation of a Medival Past in a Fictitious World, (min översättning) 
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1.6.1.2 Politik 

Spelvärldens politiska struktur är decentraliserad och mångfaldig. Ingen enskild aktör 

har kontroll över betydande landområden. Istället agerar huvudsakligen fyra politiska 

aktörer i framtidens Boston. The Railroad är en hemlig organisation som från skuggorna 

arbetar mot sitt mål – frigörelsen av syntetiska livsformer. The Institute är om möjligt 

ännu mer hemliga och arbetar mot målet att förändra mänskligheten, att med 

teknologins hjälp utveckla syntetiska livsformer och förändra mänsklighetens funktion 

och utseende att vara bättre lämpad för de nya omständigheterna. The Brotherhood of 

Steel är en främst militär aktör som beslagtar all teknologi och ämnar att förvara den 

från övriga invånare. Deras mål är att begränsa farlig teknologi, exempelvis sådan 

teknologi som ledde till kärnvapenkatastrofen, genom att upprätta ett teknologimonopol. 

The Minutemen är en delvis militär gruppering vars mål är att återbygga civilisationen 

genom en komplex blandning av humanitära insatser, strider, tolerans och hårt arbete. 

 

1.6.1.3 Historisk förankring 

Fallout 4 utspelar sig år 2277 evt i ett postapokalyptiskt Boston. Anmärkningsvärt med 

Bethesda Softwares framtidsvision av Boston är att den digitala varianten har stark 

förankring i verklighetens Boston. Utvecklarna har skapat polygonvarianter av kända 

sevärdheter i Boston. I den till stor del förfallna stadskärnan kan spelaren exempelvis 

finna Bunker Hill-monumentet, och ett stenkast därifrån ligger fartyget The USS 

Constitution och vilar på ett hustak. En observant spelare kan även finna den berömda 

bokaffären Old Corner Book Store. Utöver redan nämnda finns även följande 

byggnadsverk och/eller sevärdheter representerade: Columbus Park, Old North Church, 

Faneuil Hall, Old Granary Cemetery, Park Street Station, Massachusetts State House, 

Trinity Church, Hatch Memorial Shell, Boston Public Library med flera.32 Dessa är inte 

enbart utsmyckning utan fyller nästan alltid någon slags funktion i spelet – spelaren kan 

alltså utforska och interagera med dem. Vidare är Bethesdas Boston från 

fågelperspektivet mer eller mindre geografiskt identiskt med verklighetens Boston. 

Många av de här sevärdheterna, om inte alla, har ett kontrafaktiskt narrativ bundet till 

sig. Exempelvis är Boston Public Library sedan länge under ockupation av så kallade 

supermutanter och Columbus Park bebos av en gigantisk muterad mördarsvan. Vad som 

verkligen sticker ut är Fenway Park, i verkligheten en baseboll-arena, men i spelet ett 

förstärkt fort som innesluter spelvärldens huvudstad – Diamond City. 

 

                                                 
32 http://www.onlysp.com/fallout-4-landmarks/ 
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1.6.2 Problematisering av källmaterialet och avgränsning 

Det förefaller vara som så att en undersökning av spel inte enbart är en dokumentation 

av spelet på grundläggande nivå – det är inte en analys av ettor och nollor i olika 

kombinationer. Likt vårat eget universum är det just nu inte möjligt att orsaksförklara 

inslag i människans historia genom att utgå från biokemiska analyser eller studiet av 

atomen. Det lilla kan ännu inte förklara det stora. Jag har i min analys av Fallout 4 

tvingats tänka på ett rent epistemologiskt snarlikt vis. Den binära koden bakom 

spelvärlden ger inte svar på mina frågor; förekomsten och användningen av historia som 

funktion går inte att finna i ettorna och nollorna bakom spelarens upplevelse. Vad som 

istället undersöks är den färdiga produkten – det som den binära koden bygger upp. På 

sätt och vis är undersökningen av en fiktiv spelvärld därför inte särskilt annorlunda från 

en undersökning av den verkliga världen. 

 

En undersökning av en spelvärld sker genom att delta i den via en spelkaraktär. När jag 

undersöker Fallout 4 är jag både spelare, spelkaraktären (avatar/alter ego) och forskare. 

Samtidigt är spelkaraktären inte nödvändigtvis en avatar av mig själv. Det är inte 

nödvändigtvis så att det är min personlighet som styr spelkaraktären. Inte heller är det 

alltid mitt uppdrag som forskare. Ibland händer det att jag rollspelar, att min 

spelkaraktär är ett alter ego snarare än en avatar. Det är inte möjligt att agera i spelet 

som blott någon som studerar förekomsten av historia i ett spel. Det tillåter inte spelet. 

Det var bland det första jag lärde mig när jag i egenskap av min spelkaraktär befann mig 

i ett amerikanskt muséum över de amerikanska frihetskrigen. Att via min karaktär 

fascinerat analysera skyltdockor iklädda brittiska 1800-tals uniformer på ett muséum 

låter kanske som ett oproblematiskt åtagande, men en spikklubba i huvudet från en s.k. 

raider senare och jag inser att även fiktiva världar kan resultera i, om inte verklig död, 

så åtminstone akademiska farthinder. Ovanpå det smärre problemet att spelet konstant 

vill dräpa mig som akademisk observatör innebär varje förlust av spelkaraktären att 

spelvärlden aldrig blir densamma igen. Det är helt enkelt inte möjligt att efter en 

omladdning av en sparfil uppleva och trigga alla händelser på exakt samma vis. En 

funktionell avgränsning som tar hänsyn till spelmediets utformning är således 

nödvändig. 

 

Att avgränsa en undersökning av ett datorspel innebär att gränsen mellan vad som är 

verkligt och inte av nödvändighet suddas ut. Inledningsvis sker de materiella 

avgränsningarna – undersökningen av historisk representation i datorspel avgränsas till 
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specifikt datorspelet Fallout 4, som ju är ett fysiskt greppbart källmaterial. Men sedan 

avviker förhållningssättet till källmaterialet av flera skäl från konventionella metodiska 

grepp av skriftliga källor. På vissa vis är avgränsningen förvisso att likna den som 

förekommer inom litteraturvetenskapen; det är fullt möjligt att avgränsa en 

undersökning av ett litterärt verk till specifika tematan eller delar av det verket på 

samma vis som ett datorspel. Det kan handla om att forskaren som vill undersöka hur 

romantik framställs i A Song of Ice and Fire33 avgränsar sin undersökning till att enbart 

behandla dialoger mellan blott två karaktärer. Nyss nämnda är en avgränsning som är 

funktionell även när källmaterialet är spel, så som tidigare genomförda undersökningar 

av spel har visat, exempelvis Martin Willanders C-uppsats Reflektion genom 

interaktion, som undersöker värden i Biowares Dragon Age: Origins och avgränsar sig 

till dialoger mellan ett par karaktärer.  

 

En liknande tematisk avgränsning görs av mig – historisk representation och funktion. 

Men där litteraturvetenskapen bygger sina studier på ett källmaterial som i många 

avseenden är oföränderligt, är spelet per definition ett komplext interaktivt och 

föränderligt källmaterial. Avgränsningen är således inte inte enbart till en fiktiv digital 

värld, men även inom den fiktiva världen, egentligen oskiljaktligt från om 

undersökningen hade utförts i verkligheten. Vad jag menar med det är att jag behövde 

ställa mig frågan: vad blir mitt källmaterial i spelvärlden? Är jag arkeolog som 

undersöker digitaliserade lämningar? Är jag antropolog som pratar med digitala 

karaktärer och lyssnar på vad de har att säga? Är jag religionsvetare som studerar 

digitala karaktärers ritualer? Är jag historiker som läser de tusentals spaltmeter av 

digital text som finns tillgänglig i uråldriga datafiler utspridda i övergivna digitala 

kontorsmiljöer?  

 

Svaret är att jag mestadels är en antropolog eftersom att jag undersöker spelvärldens 

karaktärer genom att, som en spelkaraktär, prata med dem. Men sekundärt är jag också 

arkeolog eftersom jag undersöker spelmiljöerna, också det genom min spelkaraktärs 

ögon. Ovanpå det är jag historiker eftersom att jag tar hänsyn till den kontextuella 

informationen som finns i spelvärlden som min spelkaraktär kan få tillgång till. 

 

                                                 
33 George R. R. Martin 
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Eftersom spelet inte ser likadant ut för alla som spelare det och inte heller ur ett 

observationsperspektiv kan resultera i exakt samma situationer krävdes ett urval som 

tog tillvara på det som är statiskt, gemensamt och obligatoriskt. Samtidigt ville jag inte 

bortse helt från det föränderliga och det frivilliga utan sökte exempel på hur historia 

används och vilken funktion historia kan ha även där. Och det är precis så som jag 

resonerat när jag fastställt urvalet. Jag har skapat en balans mellan: 1) Obligatoriska och 

statiska inslag. Ett exempel är spelets inledning som är både obligatorisk och, på vissa 

sätt, oföränderlig. 2) Frivilliga och föränderliga inslag. Ett exempel är ett möte med en 

karaktär som inte fyller någon avgörande funktion och vars möjlighet till interaktion 

genom exempelvis dialog ser olika ut beroende på vad spelaren väljer att svara.  

 

Med grund i ovan nämnda kriterier har jag etablerat att följande urval och avgränsning 

bäst representerar undersökningens mål: 

 Två spelomgångar. En spelomgång varar ca 50-100 timmar. För att arbetet ska 

vara genomförbart avgränsar jag mig till två spelomgångar. 

 Särskilda karaktärer. Undersökningen begränsas till två NPC-kompanjoner 

(Preston och Cait) och en handfull NPC-statister (mindre betydelsefulla 

karaktärer) såväl som de dialogval som följer med dessa NPCs. 

 Tid. Delar av undersökningen är avgränsade till spelets början av det skälet att 

det är fröet till spelarens relation till spelkaraktären samt att det är här som 

spelets kontrafaktiska och faktiska historieskrivning presenteras. 

 Miljö. Urvalet miljöer är signifikant avgränsat. Eftersom att spelvärlden 

motsvarar en storlek på 10 kvadratkilometer skulle det vara en praktisk 

omöjlighet att undersöka varenda vrå och skrymsel, varenda väg och stig. De 

miljöer jag undersöker är helt enkelt därför de miljöer som agerar kontext åt 

övriga avgränsningar eller miljöer som triggar särskilda dialoger/kommentarer 

från karaktärerna som undersöks. 
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 Metod och begrepp 

Avsnittets syfte är att introducera metodologisk utgångspunkt och att redogöra för de 

begrepp som används i uppsatsen.  

 

1.7.1 Grundläggande metodologisk utgångspunkt 

Undersökningar av spel är tämligen nytt och därför är också humanioras metodologiska 

verktyg relativt oprövade på spel som källmaterial. Men eftersom spel är interaktiva på 

ett vis som varken litteratur eller film är, och dessutom nyttjar såväl rörliga bilder som 

skriven text, musik och muntligt tal, förefaller det vara rimligt att utgå från en metod 

som tar hänsyn till mediets olika uttrycksformer och interaktiva möjligheter. Spelaren är 

fundamental i en undersökning av representation av historia i spel där representationen 

förmedlas av karaktärer som integrerar med spelarens eget historiemedvetande.  

 

Undersökningen kommer vara indelad i ett par metodologiska steg. Spelet spelas 

igenom från början till slut. Under spelets gång dokumenteras för undersökningens skull 

relevanta händelser. Dessa händelser loggförs i ett dokument och används senare som 

potentiella jämförelsepunkter i analysen. Jämförelsepunkterna kommer att bestå av 

någon form av representation av historia och märkas med tidpunkt för observation. Den 

manuella dokumentationen eller loggföringen som dokumenterades synkroniserades 

därefter med digitala sparfiler i Fallout 4 som per automatik är tidsstämplade. På det här 

viset kunde jag uppleva händelser såväl som dialoger ur flera perspektiv genom att göra 

olika dialogval och agera annorlunda i varje situation. Det här var möjligt genom att helt 

enkelt nyttja de sparfiler i spelet som, på sätt och vis, blev någon form av återställning 

av källmaterialet, som om sparfilerna lät mig resa i tiden. Nyss nämnda möjlighet är 

exempelvis användbart när man vill uppleva NPC-kommentarer som är bundna till en 

unik kontext. Vissa av kommentarerna som fälls av NPC-kompanjoner är beroende av 

var man är, och därför har jag låtit provocera fram just sådana kommentarer från 

kompanjonerna genom att ta med dem till samma platser (exempelvis Bunker Hill 

Monument). 

 

1.7.2 Begreppsapparat 

Utopi och dystopi är ett användbart motsatspar i en analys av ett källmaterial som är av 

genren postapokalypsm. Dystopi är ett begrepp som hör hemma framförallt inom film- 

och litteraturvetenskapen och beskriver just en negativ framtid. Ett exempel på 
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dystopiska berättelser är George Orwells 1984, Franklin J. Schaffners Apornas planet 

och Aldous Huxleys Du sköna nya värld. Även utopi är ett begrepp som hör hemma 

framförallt inom film- och litteraturvetenskapen. Till skillnad från dystopi beskriver 

utop en positiv framtid. Ett exempel på utopiska berättelser är Men Like Gods av H.G. 

Wells och Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Gemensamt för samtliga av nyss nämnda 

exempel är att de är skönlitterära verk. Det är således inte implicit i varken dystopi eller 

utopi att de är begrepp som enbart är tillämpbara på verkliga platser, samhällen och 

tider utan handlar snarare om en uppfattning eller dröm.34 I relation till spel är utopier 

och dystopier således att betrakta som spelvärldens tillstånd innan eller efter spelaren 

har agerat i den. Spelvärldens kontrafaktiska historia och/eller faktiska historia i relation 

till spelvärldens tillstånd avgör om spelvärlden är att betrakta som en dystopi eller utopi. 

Fallout 4 är exempelvis av genren postapokalyptisk science fiction, en genre som 

implicerar en dystopisk spelvärld och (när det här skrivs) en kontrafaktisk 

historieskrivning. 

 

Ännu ett litterärt begrepp som är av relevans är hypertext. En hypertext är en text som 

samspelar med andra texter (eller olika segment inom en och samma text) genom någon 

form av länkar. Dessa länkar kan vara faktiska html-länkar i ett dokument eller också 

för att beksriva de mer abstrakta länkarna mellan spelsegment i ett stort narrativ eller 

gameplay. Med begreppet hypertext kan man förena spel och litteratur, eller möjligtvis 

se spel som interaktiv litteratur. I kontexten Fallout 4 är hypertext applicerbart på 

dialoger, där specifika dialogval leder till specifika repliker från spelets olika NPC. 

Hypertext är alltså i nyss nämnda kontext en slags fundamental struktur som låter låter 

spelaren navigera mellan olika repliker. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Trenter, Gameplay and Historical Counsciousness, s 4 
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2 Analys 

I analysen presenteras undersökningens resultat. Undersökningen använder som bekant 

datorspelet Fallout 4 som källmaterial för att undersöka hur historia kan representeras 

och användas i datorspel. Undersökningen är också menad att erbjuda insikt i hur 

historisk representation i rollspel så som Fallout 4 kan användas inom pedagogiken. 

 

 Historia och dåtid som katalysator för karaktärsbyggandet 

I rollspel av slaget Fallout 4 förekommer alltid någon form av karaktärsutveckling. Det 

innebär att den karaktären som spelaren rollspelar som eller har nedstigit i är att betrakta 

som en relation som är under ständig konstruktion. Spelkaraktären erbjuder möjligheter 

såväl som begränsingar och det är upp till spelaren att hela tiden ta ställning till 

möjligheterna och begränsningarna. Dessa möjligheter och begränsningar kan ses som 

en slags katalysator för relationen mellan spelare och spelkaraktär. I följande analys 

undersöks faktisk historia, kontrafaktisk historia och tid som katalysatorer. 

 

2.1.1 Introducerande filmsekvens – den kontrafaktiska historiska inramningen 

Fallout 4 inleds genom en kort förrenderad introsekvens. Att introsekvensen är 

förrenderad innebär att den är en icke-interaktiv film. Spelaren kan inte på något vis 

påverka den sekvensen, och av den anledningen är det den sekvensen mer än något 

annat som etablerar det allmängiltiga med Fallout 4-universumet. Sekvensen såväl 

ramar in som bestämmer färgerna i den målning som ska utgöra spelarens kommande 

upplevelse. Det obligatoriska, det statiska och det förutbestämda introduceras. 

Berättaren, som också är spelkaraktären, förklarar explicit åren 1945-2077 för spelaren, 

men implicit förklaras mänsklighetens historia fram tills år 2077. Sekvensen alternerar 

bilder på krig med bilder på fred och berättas med följande ord: 

War, war never changes. In the year 1945, my great great 

grandfather, serving in the army, wondered when he gets to go 

home to his wife and the son he’d never seen. He got his wish 

when the United States of America ended WW2 by dropping 

atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki. The world awaited 

Armageddon. Instead something miraculous happened. We 

began to use atomic energy not as a weapon but as a nearly 

limitless source of power. People enjoyed luxuries once thought 
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of as the realm of science fiction… domestic robots, fusion 

powered cars, portable computers, but then, in the 21 century, 

people awoke from the American dream. Years of consumption 

lead to the shortage of every major resource. The entire world 

unraveled. Peace became a distant memory. It is now the year 

2077. We stand on the brink of total war. And I am afraid. For 

myself. For my wife. For my infant son. Because if my time in 

the army taught me one thing... It’s that war, war never changes. 

Sekvensen inleds med att etablera att berättaren, som också är spelkaraktären, anser att 

krig är återkommande och statisk i sin natur. Krig, menar berättaren, förändras aldrig. 

Introsekvensens inledande segment är således spelkaraktärens personliga reflektion över 

vissa mänskliga företeelsers plats i historien. Därefter följer en redogörelse över andra 

världskrigets slut. Redogörelsen är i grova drag historiskt korrekt information. Men mitt 

i berättandet bryts den historiska följsamheten och en kontrafaktisk historieskrivning tar 

vid. Fram till krigsslutet år 1945 är Fallout 4-universumet således menat att vara 

identiskt med verkligheten. Åtminstone presenteras ingen information som motsäger det 

antagandet. Men efter 1945 påbörjas en alternativ tidslinje vars huvudsakliga skillnad är 

att de storpolitiska spänningar som Kalla kriget innebar faktiskt aldrig inträffar. Istället 

får vi reda på att fredlig kärnkraft snarare än kärnvapen blir fokus för generationerna 

under efterkrigstiden. Spelarens uppfattning om verklig teknologi är menad att vara en 

tidsmarkör. Mänskligheten lever i relativt välstånd med en teknologisk utveckling som i 

högre grad än idag är baserad på just kärnkraft. Minimalistisk fusion driver allt från 

robotar till handhållna apparater. Bilar drivna av fusion tillhör vardagen i det universum 

som Fallout 4-utvecklarna Bethesda Studios skapat. 

 

Bortsett från den alternativa teknologiska utvecklingen etablerar också introsekvensen 

att det är någonting mirakulöst som inträffar och som ansvarar för att händelserna efter 

det andra världskriget i Fallout 4-universumet börjar skilja sig från verklighetens 

motsvarighet. Den kausala övergången mellan historia och kontrafaktisk historia 

förklaras således aldrig; spelaren är menad att själv tolka in vad mirakulöst innebär rent 

konkret. Därefter byter den inledande berättelsen ton igen. Utopin byts raskt ut mot en 

rungande dystopi. Den kontrafaktiska historieskrivningen vars funktion tidigare varit att 

etablera en utopi, slås snabbt sönder och spänningarna som i verkligheten skedde 

mycket tidigare sker istället ca 100 år senare. Den kontrafaktiska historieskrivningen får 

nu istället en dystopisk funktion. Människorna beskrivs vakna ur den amerikanska 
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drömmen. Resursslöseri har lett till konflikter och USA står inför ett totalt krig med 

Kina och Ryssland. Huvudkaraktären beskrivs vara rädd för vad framtiden har i sitt 

sköte, och återgår till att beskriva krig som statiskt, och som en följd av upprepningen i 

början och slutet också kan ses som cykliskt. 

 

2.1.2 Interaktiv introsekvens – ögonblicken före katastrofen 

Spelet övergår därefter raskt till att introducera spelvärlden och karaktären i den 

spelvärlden. Även i spelvärlden är de första orden som yttras av spelkaraktären ”War 

never changes”, ett sätt att binda samman den förrenderade introduktionen med den 

interaktiva introduktionen, men också ett sätt att binda samman nyss presenterade 

förflutna med spelkaraktärens nutid. Spelarens inledande interaktiva ögonblick är 

förlagda till ett hus. I huset bor spelkaraktären samt dennes partner och deras nyfödda 

pojke, Shaun, samt en fusionsdriven hushållsrobot vid namn Codsworth. Spelkaraktären 

ser sig själv i spegeln och spelaren får möjligheten att forma, könsbestämma och döpa 

karaktären.  

Huset i vilket scenen utspelar sig i är ett amerikanskt medelklasshem helt och hållet 

besparat krigets plågor. Om krig hörs enbart nyhetsrapporter från reportern som visas i 

den svartvita tv:n av märket Radioactive King. Den teknologiska utvecklingen har tagit 

en genväg i vissa fall och en omväg i andra, något som har inneburit att spelvärldens 

teknologiska utveckling år 2077 är såväl bakom som före verkligheten så som den ser ut 

idag. Framförallt är den annorlunda, något som den primitiva svartvita och lågupplösta 

televisionen driven av minimalistisk kärnkraft illustrerar. Den relativt primitiva 

teknologin bakom spelvärldens television kontrasteras däremot av en svävande robot 

med sofistikerad artificiell intelligens av ett slag som saknar motsvarighet i 

verkligheten. Reportern i den fusionsdrivna televisionen nämner kriget mot 

kommunistiska Kina och hävdar att kriget inte går så bra som man trott. 40-tals musik 

ackompanjerar scenen i huset och skapar ännu fler frågetecken gällandes spelvärldens 

historiska anknytning. Här döljer sig måhända en annan intressant aspekt av den 

kontrafaktiska historieskrivningen – polariteten mellan kommunismen och 

kapitalismen. Kalla kriget som ett ideologiskt krig framstår i spelet som en 

ofrånkomlighet som, hade det inte inträffat under 1900-talets andra hälft skulle det ha 

inträffat förr eller senare ändå. Här ger spelet intrycket av att de stora dragen i historien 

är närmast deterministiska, vi kanske kan skjuta upp händelser, men inte undvika dem 

helt. 
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Kort efter att spelaren bekantat sig med huset ringer en försäljare från Vaulttech på 

dörren och hävdar att denne är inbjuden till att vara en av personerna att vistas i ett 

skyddsrum (ett s.k. Vault). Spelaren får då möjligheten att förhålla sig till påståendet om 

framtiden som försäljaren gör. Försäljaren målar upp en framtid präglad av nära 

förestående kärnvapenkrig. Spelarens frihet att välja svar är här en illusion när det 

kommer till faktisk påverkan på spelet, men är snarare menade att låta spelaren formge 

karaktären. Själva formgivandet sker, förutom genom att välja vilka intryck som tas in 

rent kognitivt, även genom en ganska trubbig metod som innebär att spelaren väljer hur 

många poäng som ska fördelas till ett givet antal olika färdigheter. Redan här skapas 

alltså förutsättningar som är mer eller mindre unika mellan spelare. En spelare som låter 

sin karaktär vara väldigt bra på att dyrka lås och kringå säkerhet i datorer kommer 

förstås få tillgång till rum och information (ofta historisk och kontextuellt förklarandes) 

som en spelare som valt en karaktär som är fysiskt stark och bra på att hantera 

skjutvapen aldrig kommer få ta del av.  

Som av en bisarr slump inträffar kärnvapenkriget bara någon minut efter det att 

försäljaren lämnat verandan och spelaren stöpt färdigt sin karaktär. Spelaren med familj 

flyr in i just det skyddsrummet som försäljaren pratat om, beläget några hundra meter 

från familjens hus. 

 

2.1.3 Interaktiv introsekvens – tid som en rökridå, historia som ett pussel 

Redan i spelets interaktiva inledning, år 2077, efter det att kärnvapnet detonerat och 

huvudpersonen flytt ner i ett s.k. Vault från Vaulttech, lanseras tid som en rökridå, 

något som spelaren inte riktigt kan lita på. Vaulttech-anställda ljuger för spelkaraktären 

om hur länge de ska vistas i bunkern. Och även den lögnen åt sidan inträffar saker som 

förvränger spelarens och spelkaraktärens tidsuppfattning. Karaktären vaknar tillfälligt ur 

den kryogeniska sömnen, enbart för att få se sin partner bli skjuten i kapseln mitt emot 

och sin son kidnappad. När man väl vaknar permanent har det för spelaren passerat ca 

2-3 minuter. Men insidan av skyddsrummet är mögelskadat, rostigt och förfallet på i 

princip varje tänkbart vis. Varenda människa i de kryogeniska kapslarna är död, 

inklusive spelkaraktärens partner. Spelaren lämnas att ta sig ut ur det förfallna 

skyddsrummet som nu bebos av muterade kackerlackor stora som hundar och som 

överallt pryds av mänskliga skelett. 
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Den verkliga förändringen sker dock när spelaren tar sig upp från skyddsrummet och 

möts av en totalförändrad utsikt över sitt hem och övriga Boston. Borta är det idylliska 

småsamhället i en av Bostons förorter – ersatt av förfallna byggnader och utplånad 

växtlighet. Mänsklig aktivitet är enbart närvarande i form av dussintalet mänskliga 

skelett och förfallna byggnader som vittnar om en svunnen epok. Det enda tecknet på 

”liv” är hushållsroboten Codsworth som förklarar för spelkaraktären att det gått 200 år 

sedan familjen flydde bomberna. Codsworth märker tidigt under konversationen att 

spelkaraktären inte beter sig som förväntat: ”It’s worse than I thought. Hmm hmm. 

You´re suffering from… hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years 

will do that, I’m afraid”. Spelaren får här möjligheten att förhålla sig till tämligen 

extraordinära påståenden om tid och historia på ett såväl skeptiskt som emotionellt plan. 

Spelaren kan exempelvis välja att svara: ”A) 200 years? B) That’s impossible. C) 

Answer me. D) I feel fine”. Som tidigare nämnt är dialogvalen delvis höjda i dunkel. 

Som spelare kan du välja att din karaktär ska svara enligt ovan, men svaren som 

karaktären faktiskt ger är mer utförliga än de representationer som spelaren kan välja 

mellan. Dialogval B resulterar exempelvis i att din karaktär svarar ”No. No that’s not 

possible. I wasn’t out for that long… Not 200 years” medan C resulterar i ”Goddamn it, 

tell me what’s going on! 200 years… that’s insane!”. Valen som spelaren gör är i just 

den är situationen inte av relevans för spelets funktionella utveckling. Det är en slutsats 

som är plausibel eftersom samtliga svar leder till att Codsworth replikerar: “A bit over 

210 actually, sir. Give or take a little for the Earth’s rotation and some minor dings to 

the ole’ chronometer”. Dialogvalen är alltså inte menade att påverka spelet, utan snarare 

menade att påverka spelarens uppfattning om spelkaraktären. Tanken är således att 

dialogvalen ska ge spelaren en möjlighet att injicera en personlighet i spelkaraktären 

genom att låta spelaren reagera på de påståenden som görs om aktuell tid och förfluten 

tid. Dialogvalen skapar alltså ingenting i själva spelet, men skapar snarare en idé, en 

tanke, en känsla, hos spelaren. Spelaren har genom spelkaraktärens sinnen observerat 

radikala förändringar i sin omgivning, förändringar som inte är förenliga med att enbart 

2-3 minuter passerat. Hushållsroboten Codsworth gör alltså sanningsanspråk inom 

tematan tid och historia som spelaren tvingas att förhålla sig till.  

 

En alternativ tolkning är att spelarens skapade alterego förhåller sig till påståendena. 

Spelaren avgör alltså i det här tidiga skedet också om spelkaraktären ska strävas efter att 

vara ett alterego eller en avatar – en rollspelad identitet eller spelarens faktiska identitets 
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nedstigning i spelvärlden. Det sistnämnda är förstås enbart möjligt till viss del i och med 

inbyggda begränsningar i spelets valmöjligheter och spelkaraktärens utformning, och 

det förstnämnda kan vara svårt att upprätthålla eftersom den egna identiteten oftast är 

svår att undertrycka, men oavsett problematiken avgör spelaren i det här tidiga skedet 

vilken funktion spelkaraktären ska ha. 

 

I det inledande momentet skapas och formas spelkaraktären, och den funktion som 

historia och tid fyller i spelets olika inledande segment är således just som emotionell 

och intellektuell utmaning till spelaren med det tänkbara syftet att agera katalysator för  

relationen mellan spelare och spelkaraktär. 

 

2.1.4 Den historiska inramningen som en grundläggande förutsättning 

Spelvärlden i Fallout 4 existerar som en slags ram inom vilken spelaren kan måla sitt 

porträtt. Det är en slags paradoxalt nog begränsad frihet där spelaren har möjligheten att 

skapa en karaktär, förverkliga den karaktären och påverka spelvärlden och dess invånare 

men ändå vara begränsad av ett ramverk. Det finns många aspekter som påverkar 

spelarens möjlighet att agera i spelvärlden. Den historiska kontexten är en sådan faktor. 

Spelvärldens historiska inramning är som tidigare nämnt delvis historiskt korrekt 

information och delvis en alternativ historieskrivning. Mänsklighetens historia fram till 

1945 är menad att förstås som identisk med verklighetens motsvarighet, men efter 

andravärldskrigets slut påbörjas en successivt och allt mer avvikande tidslinje att 

etableras. Den tidslinjen sträcker sig dessutom längre fram än nutida verklighet och när 

spelet startar är året 2077 evt. För att göra den historiska inramningen än mer komplex 

rycks spelkaraktären ur sin nutid och fryses ner i en kapsel under 200 år.  

 

Ovanpå nyss nämnda komplexa historiska och kontrafaktiska historiska inramning läggs 

dessutom ännu en betydande faktor – spelaren. Spelaren är trots allt skild från sin 

spelkaraktär på det viset att ingen fusion eller nedstigning ännu har skett. Spelarens 

nutid skiljer sig från spelkaraktärens nutid, vilket innebär att spelaren och 

spelkaraktären inte har samma information om spelvärldens historiska och 

kontrafaktiska historieskrivning. Spelaren har alltså en fördel gentemot spelkaraktären 

av att ha betydande kunskaper om mänsklighetens verkliga historia fram till år 1945, 

medan spelkaraktären har en fördel av att ha betydande kunskap (information) om den 

kontrafaktiska historieskrivningen, dvs den parallella tidslinjen som utgörs av åren 

1945-2077. Varken spelkaraktären eller spelaren har någon som helst information om 
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åren 2077-2277 – den tid som förflutit medan spelkaraktären var nedfryst i en kryogenik 

kapsel. Nyss nämnda tidsspann är ett pussel som läggs genom en sammanslagning av 

spelkaraktärens information, spelarens kunskap och spelvärldens ledtrådar.  

 

Som om inte kontexten redan kompliceras av den snåriga historiska aspekten finns 

dessutom ännu ett komplicerande faktum – spelaren vet inte vad spelkaraktären vet. 

Spelkaraktärens och spelarens informationsutbyte gällandes spelvärldens historia är 

således ett pussel som måste läggas. Initiativtagaren i det pusslet kan enbart vara 

spelaren själv. Begränsningen till det initiativet sätts av spelkaraktärens förkunskaper 

som i sin tur utgörs av förutbestämda dialogval. Det är alltså i dialogvalen som vi som 

spelare kan få en skymt av spelkaraktärens kunskapsbank. För även om det är spelaren 

som gör ett val, är det spelkaraktären som presenterar valmöjligheterna. Det kan 

exempelvis visa sig i att spelaren inte kan välja att svara något som går bortom 

spelkaraktärens informationsbas. 

 

Vilka implikationer får då ovan nämnda historiska inramning för spelkaraktären och 

spelaren, och vilka funktioner kan vi därifrån härleda? Låt mig utgå från ett exempel 

från spelvärldens huvudstad, Diamond City, som visar upp en komplex presentation av 

historia och dess möjligheter ur ett spelarperspektiv. Exemplet utgörs av den frivilliga 

interaktionen med en NPC som saknar tung konsekvens för spelets primära narrativ. 

 

2.1.5 Exempel – Moe (NPC) -  Kontrafaktisk baseboll 

Spelaren har möjligheten att inleda en dialog med en eller flera av de många säljare som 

samlats i Diamond Citys centrum. En av säljarna tillhandahåller baseboll-utrustning och 

står lite i skymundan, en placering som dels speglar att karaktärens betydelse för 

narrativet är minimal och dels visar att baseboll måhända inte är en prioriterad 

angelägenhet för invånarna i ett postapokalyptiskt Boston. Säljaren har basebollkläder 

på sig, en basebollhandske i ena handen och ett slagträ i andra. Säljaren presenterar sig 

själv på följande vis efter att man presenterat sig: 

 

Ha ha, a rookie, eh? A Swatter, my friend, is a Diamond 

City tradition. See it used to be that this whole place was a 

stadium. And two teams would meet and play a game 

called baseball. One team would beat the other team to 
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death with things called Baseball Bats, and the best bats 

were called Swatters. True fact. 

 

Spelaren får möjligheten att svara A) Teams? B) Whatever. C) That’s not baseball. D) 

Sounds fun. Under min spelomgång valde jag att svara “C) That’s not baseball” vilket 

min karaktär yttrade som “Look dumbass, that’s not how baseball was played”. 

Spelaren kan alltså här välja att nyttja både spelkaraktärens och spelarens egen kunskap 

om baseboll och utmana säljarens redogörelse av det förflutna. Men inte utan motstånd. 

Säljaren svarar: ”That right, Little Miss Smarty-Pants? If you’re such an expert, how do 

you think it was played?”. Spelaren får följande alternativ:  A: You’re an expert? B: 

Actual rules. C: More violent. D: America’s pastime. Det intressanta här är att spelet ger 

spelaren möjligheten att förhålla sig till påståenden om det förflutna på en rad olika vis. 

Spelaren kan exempelvis ifrågasätta säljarens kunskap (A: You’re an expert?) eller 

också kan spelaren utnyttja det faktum att spelaren känner till baseboll från 

verkligheten, och har goda skäl att ifrågasätta säljarens redogörelse, genom att välja: ”B: 

Actual rules.”. Det sistnämnda leder till en lång utläggning av spelkaraktären om 

reglerna så som de ser ut i verkligheten, och att säljaren replikerar att hans version är 

lättare att gilla. Ytterligare en valmöjlighet är att välja dialogalternativ D och därmed 

låta spelkaraktären förklara basebolls historiska betydelse för USA och dess invånare. 

Av ovan replikutbyte och valmöjligheter går särskilt två slutsatser att dra: 1) Historia är 

inte bara en valmöjlighet, i en postmodern anda, men också något ytterst formbart. 

Spelaren kan välja att anamma den kontrafaktiska historieskrivning som skett efter 

apokalypsen, eller också, inte bara ifrågasätta den, utan också utmana den. Den 

kontrafaktiska versionen av historia som säljaren presenterar fyller alltså funktionen av 

att låta spelaren känna sig smart och unik. Spelaren har kunskap om hur spelvärldens 

förflutna såg ut geenom att ha kunskap om nuet och dået från verkligheten, och kan 

svinga den kunskapen som om den vore ett vapen i själva spelet. Samtidigt är den, ur 

spelvärldens synvinkel, unika insikten också en ständig källa till frågetecken och 

missförstånd, för spelaren har även kännedom om verklighetens historia 1954 – 2016, 

och intryck från den är svår att separera från den kontrafaktiska parallella historian som 

löper genom Fallout 4. Spelaren vet ju faktiskt inte om baseboll utvecklades på ett 

avvikande vis efter kärnvapenapokalypsen år 2077 eller om baseboll förändrades åren 
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1954-2277. Eftersom ingen metainformation35 ges kan man bara anta att spelarens val 

också kan ses som kanonskapandes i spelvärlden. Spelaren skulle således kunna sägas 

ha möjligheten att rollspela, inte bara karaktären, men också den historiska utvecklingen 

i spelvärlden genom dialogval. 

 

Interaktionen med NPCn tar dock inte slut där. Om spelaren så önskar kan denna välja 

att genomföra ett uppdrag åt NPCn. Det handlar om att ge sig ut i radioaktiva 

träskmarker och nedkämpa monster för att slutligen hitta tre baseboll-föremål; en 

handske, en signerad boll och ett samlarkort. Om man återvänder med föremålen och 

ger dem till Moe (som hänvisar till dem som reliker) får man 100 kapsyler (spelvärldens 

valuta) per föremål. Moe säger även följande: ”That’s everything on the list. Thank you. 

Far sa I’m concerned, you’re now a part of baseball collector history”; “Check out the 

leather on that mitt. Really good players used them to catch bullets. True fact, there”; 

“Look at that card. See those numbers on the back? Tracks the count of enemies beaten 

to death by the player”; “This baseball is the real deal. You’d sign one of these and give 

it to the children of anyone you killed on the field”. Påståendena om baseboll så som det 

spelades förr blir alltså ur spelarens synvinkel ännu mer absurda. De absurda 

sanningsanspråken som Moe gör gällandes historia bör väcka spelarens såväl kritiska 

tänkande som nyfikenhet till liv. Är det verkligen så som Moe säger, har baseboll åren 

efter katastrofen utvecklats till en dödssport eller fyller Moe helt enkelt igen 

kunskapsluckor med, för honom själv, önskvärd fantasi? Det finns egentligen inget svar 

på frågan eftersom spelet inte erbjuder ett svar (åtminstone inte under min spelomgång), 

men Moes påståenden bör, som nämnt, aktivera flera aspekter av spelarens 

historiemedvetande. Vad som är mest anmärkningsvärt är kanske att Moe verkar vara 

spelvärldens enda auktoritet på ämnet, och när spelaren går därifrån är det oklart om vad 

Moe kallar för spelarens bidrag till ”baseball collector history” är ens i närheten av en 

korrekt representation av det historiska förloppet i spelvärlden. 

 

Ovan skilda möjligheter kommer från det faktum att spelaren kan välja att låta 

spelkaraktären vara en avatar, ett slags alter ego eller möjligtvis en hybrid av nyss 

nämnda. Om spelaren valt att låta sin karaktär vara en direkt nedstigning av sin 

personlighet, och alltså inte i egentlig mening rollspelar fullt ut, kanske spelaren inte ser 

                                                 
35 Information om spelvärlden som finns tillgänglig utanför spelvärlden (exempelvis i spelets menyer 
eller i verkligheten som fysisk eller digital instruktionsmanual). 
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det som illusionsbrytande att nyttja sin något anakronistiska kunskap om den verkliga 

världens historia. Om spelaren istället väljer att rollspela och antar ett alter ego, kan 

exempelvis resultatet bli det att spelaren undviker att nyttja sin kunskap för att inte bryta 

mot illusionen. Valet av alter ego kontra avatar får implikationer för representationen av 

historia i spelet eftersom att spelaren i sin interaktion med spelet mer eller mindre väljer 

representationen eller omedvetet tolkar in den. 

 

 

 Spelarens entourage och den historiesyn de förmedlar 

Spel så som Fallout 4 har alltid någon form av NPC som följer med eller agerar 

tillsammans med spelaren på något vis. Vissa karaktärer står spelaren närmre än andra 

och i Fallout 4 fyller de så kallade kompanjonerna rollen som spelarens närmsta 

följeslagare. Undersökningen av kompanjonerna är menad att belysa och analysera den 

historiesyn som kompanjonerna genom dialoger och narrativ förmedlar och 

representerar. 

 

 

2.2.1 Cait 

Cait är en karaktär som spelaren kan möta i ett område i huvudstadens periferi kallat 

Combat Zone. Hon är 26 år gammal och har irländskt påbrå. Cait har haft en miserabel 

uppväxt – hon fick sina båda ben brutna av sin far, såldes senare som slav och är, när 

spelaren möter henne, beroende av drogen Psycho. Hon har ovanpå det tvingats till att 

slåss i tre år i just den arenan som går under namnet Combat Zone, där folk har kunnat 

satsa pengar på henne eller andra kombatanter.  

 

Spelaren möter Cait utan att veta vad spelaren ger sig in i. Efter att ha traskat in genom 

portarna till arenan och gått med i publikhavet utropar någon ”You shouldn’t be here!” 

som en reaktion på att spelkaraktären har traskat in i lokalen. Kommentaren följs raskt 

upp av kulor, laserstrålar och människor som jagar min spelkaraktär med machetes. 

Efter att det plötsliga och oväntade motståndet har nedkämpats har spelaren möjligheten 

att interagera med Cait som sitter hukad tillsammans med sin manager i den ring där 

kombatanterna slåss mot varandra. Cait manager vill bli av med henne eftersom hon av 

naturliga skäl (under förutsättningen att spelaren lyckades försvara sig eller inte flydde 

därifrån är hela arenan ödelagd) inte kommer generera någon inkomst åt honom. 
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Spelaren får möjligheten att värva Cait som en permanent kompanjon. I min 

spelomgång är det också just det som sker, Cait accepterar med mild entusiasm att slå 

följe med min spelkaraktär. 

 

Ovan är den sekvens i vilken spelaren möter Cait för första gången. Vad som sedan 

händer, under förutsättningen att spelaren låter Cait följa med även fortsättningsvis, är 

att Cait springer längs med spelkaraktären genom dennes äventyr. Cait hjälper till att 

nedkämpa fiender och kommenterar allt som spelaren låter spelkaraktären göra och se. 

Det är framförallt det sistnämnda som är av intresse för undersökningen.  

 

2.2.1.1 Sagt spontant/övrigt 

En standardkommentar från Cait som triggas av att spelaren plockar upp föremål 

tillverkade före apokalypsen av ringa praktiskt värde är: ”Why bother with that, are you 

opening a museum or something?”. Caits kommentarer är förvisso inte på något vis 

unika när det kommer till den syn på historia som förmedlas av spelvärldens NPC, men 

Caitl är det tveklöst tydligaste exemplet på hur den förhållandevis utopiska tiden före 

apokalypsen enbart reflekteras över som materiella kvarlevor i det dystopiska nuet, 

kvarlevor som antingen värderas att vara praktiskt användbara eller värdelösa reliker. 

Spelarens, i det här fallet, fascination för historiska objekt av ringa värde möts alltså 

konstant av diverse ifrågasättandes kommentarer. 

 

Vid något tillfälle ledde upplockandet av en en jordglob tillverkad före katastrofen till: 

”What’s all this nonsense?”. När jag lät min karaktär hjälpa NPCn Moe (baseboll-

försäljaren i Diamond City) att samla in baseboll-reliker anklagade Cait mig mer eller 

mindre för att vara fast i det förflutna: ”You like old stuff, don’t you. Don’t see the 

point… that time’s long gone”. Kvarlämningar och historia rent generellt är alltså något 

som Cait avfärdar och inte funderar särskilt mycket över, om ens alls. Vad som funderas 

desto mer över är hennes egen personliga historia. Det händer tämligen ofta att Cait 

kommenterar sin egen förmåga eller sitt mentala tillstånd i relation till det förflutna. 

Cait har exempelvis yttrat: ”Getting into places I’m not wanted is a talent I’ve acquired 

over the years”, där det förflutna är representerat som personlig erfarenhet. Hon har 

även yttrat följande om hennes förflutna: “When I was nine, I stole a comic book from a 

caravan dealer. Must have read the damn thing a hundred times before me parents took 

it away”. Kommentarer om det förflutna av nyss nämnda slag är vanliga. 
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Dåtiden beskrivs ofta som misär och tragedi, medan framtiden uttrycks som blygsamma 

och pessimistiska förhoppningar: ”Would be nice to fly away and leave the 

Commonwealth behind… but is there anythin’ worth seein’ out there?”. 

 

2.2.1.2 Sagt vid/om specifika platser 

Utöver Caits spontana kommentarer fäller hon även en hel räcka kommentarer om 

omgivningen. Vid ett tillfälle träder exempelvis min spelkaraktär in i ett sedan länge 

övergivet muséum. Jag låter min spelkaraktär utforska muséets innandöme varpå 

Caitlyn utropar: ”Who gives a shite what this placed did a hundred years ago, hell of a 

lot of good it does now”. Något senare följs kommentaren upp med “Hope your not 

getting ready to spout a history lesson”. Caitlyn har alltså även här en väldigt 

pragmatisk inställning till historia – den saknar värde om den inte är praktiskt 

användbar i nuet. 

 

När min spelkaraktär och Cait anländer vid Bunker Hill-monumentet (i spelet ett 

samhälle byggt runt obelisken) varnar Cait mig: ”Let’s keep away form this thing… 

looks like it’s goin’ to fall over any second now”. Lika pragmatisk är Cait när hon 

anländer vid det historiska fartyget USS Constitution (som ju finns i verkliga Boston): 

”How the hell did a ship get all the way up there?”. Fartygets historiska värde är i sig 

inte intressant, men istället är det intressanta för Cait hur fartyget hamnade ovanpå ett 

par höghus. Även när fartyget i sig kommenteras är det ur ett pragmatiskt perspektiv: 

“Frankly, I can’t believe that this hunk of wood is still in one piece”. Vad som istället 

intresserar Cait är att fartyget eventuellt innehåller något värdefullt: “They built this 

place to protect something, we need to find out what it is”. 

 

Caits kommenterar om historiska byggnader eller artefakter är således nästan alltid ur 

ett personligt och/eller pragmatiskt perspektiv. Vid ett tillfälle reflekterar exempelvis 

Cait över hennes förfädrar när hon passerar Bostons största kyrkogård: ”I wonder if any 

of me ancestors are buried here”. En intressant plats i spelvärlden är det så kallade Vault 

81. Det är ett valv som till skillnad från det som spelaren frystes ned i faktiskt var menat 

att levas i. Vault 81 är alltså en tidskapsel, ett samhälle som levt skyddade och isolerade 

under jord under ca två sekel och därför bevarat mycket av det förapokalyptiska. Caits 

kommentarer till Vault 81 är motsägelsefulla. Dels uttrycker hon förundran: ”How can 

something this beautiful exist in such a fucked up world?” och dels förkastar hon 
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tillvaron: ”This place is a joke. Vault-Tec were a bunch of senseless idiots”; “Can you 

imagine bein’ locked up in a tomb like this?”. 

 

2.2.2 Preston Garvey 

Preston Garvey är en karaktär som drivs av att hjälpa andra och att bygga nytt, att 

förvandla det postapokalyptiska samhället till något positivt. Han är också en medlem 

av den grupp som kallar sig för Minutemen. När spelaren först möter Preston Garvey 

vet sannolikt36 varken spelaren eller spelkaraktären någonting alls om spelvärldens 

Minutemen. Men även om spelaren och spelkaraktären inte har någon kunskap om 

spelvärldens Minutemen så som de ser ut år 2277, så har möjligtvis spelaren hört talas 

om dem förut. Jag själv kände till Minutemen sedan tidigare från verklighetens historia 

och hur Minutemen (sv: minuteman) i verkligheten var en milis aktiv under det 

amerikanska frihetskriget. Spelvärldens Minutemen är däremot, när spelaren först stöter 

på dem, en grupp beståendes av en enda person – Preston Garvey. Garvey rekryterar 

spelaren, om så denne vill, till Minutemen. Spelaren får positionen general och Preston 

Garvey blir tillgänglig som din kompanjon. Spelaren och Preston startar därefter upp 

bosättningar tillsammans i hela Boston, rekryterar nya medlemmar och etablerar sig 

senare i en digital variant av verklighetens Fort Independence. 

 

2.2.2.1 Sagt spontant/övrigt 

Preston pratar nästan alltid om Minutemen. Preston förklarar ständigt för spelaren hur 

Minutemen som grupp var starka, modiga och en kraft för godhet i Boston innan 

gruppen decimerades i den så kallade Quincy-massakern. Preston förklarar själv 

gruppens syfte: “We’re citizen soldiers. The people of the Commonwealth banding 

together to protect ourselves and decide our own future”; “That was the original idea, 

and it was a good one. The Minutemen fell apart because our leaders forgot what we 

were supposed to stand for”; ”Back before General Becker died, the Minutemen were a 

force to be reckoned with”. Prestons kommentarer om Minutemen är sällan riktade mot 

verklighetens Minutemen, utan snarare enbart riktade mot spelvärldens kontrafaktiska 

Minutemen-historia, även om det är uppenbart att Preston faktiskt har en vag 

uppfattning om Minutemens ursprung. 

 

                                                 
36 Det hände inte under min spelomgång, men det är möjligt att läsa om Minutemen innan man faktiskt 
träffar dem. Det kräver dock att spelaren hittar och hackar specifika datorer innan spelaren träffar 
Preston Garvey, vilket är osannolikt.  
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När Preston inte pratar om Minutemen kommenterar han inslag i spelvärlden. I centrala 

Boston reflekterar exempelvis Preston över byggnaderna som historiska objekt: ”Man, 

they built to last, back in the day”; “I still can’t get my head around how many people 

must have lived here, back in the old days”; “I never understood why they build such 

tall buildings”. Preston representerar här en inställning till historia som i hög grad är 

reflekterandes och granskandes. Han funderar över dåtidens människors plats i 

historien, och han ställer frågor om historia, tillsynes för sig själv. Dessa frågor har dock 

potentialen att trigga såväl spelarens historiemedvetande som spelarens kritiska 

tänkande. Det är sannolikt att spelaren genom Prestons kommenterar inser att hen har 

svaret på frågorna som han ställer. Prestons dåtid är ju trots allt spelarens nutid. 

 

När spelaren plockar upp historiska artefakter av ringa praktiskt värde uttrycker Preston 

sig oftast positivt eller neutralt. Preston kan exempelvis yttra: “I am glad there are still 

places like this left” när han ser byggnader som har överlevt tidens tand, och när 

spelaren plockar upp baseboll-föremål i Moe-uppdraget uttrycker Preston glatt: “Hey, 

look at that!”. 

 

2.2.2.2 Sagt vid/om specifika platser 

Preston Garvey uttrycker sig ofta om representationer av verkliga historiska platser och 

om kontrafaktiska sådana. Ett exempel på det sistnämnda är när Preston anländer vid 

Vault 81 och uttrycker: “Every once in a while, you run across some place like this and 

you remember that the world can still be a beautiful place”. Kommentaren går hand i 

hand med Prestons personlighet rent generellt – han representerar strävan efter att 

återskapa det utopiska förflutna i det dystopiska nuet. 

 

När Preston anländer vid Bunker Hill-monumentet uttrycker Preston inledningsvis sig 

med hänsyn till Minutemen: ”It’s going to be tough persuading Bunker Hill to join the 

minutemen, always been the alone types”. När Preston ser Bunker Hill-obelisken 

utropar han däremot: “Look at that… So were you in the Battle of Bunker Hill?”. 

Preston ställer här en fråga som inte är en del av en interaktiv dialog. Frågan går således 

inte att svara på. Vad frågan istället innebär rent funktionellt är att den aktiverar 

spelarens historiemedvetande. Spelaren tvingas ställa sig själv frågan: ”Vad är the Battle 

of Bunker Hill?”. Chansen är säkerligen stor att spelaren inte ens känner till att Bunker 

Hill-slaget faktiskt har förekommit i verkligheten. Om så är fallet tvingas spelaren fråga 
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sig själv vad Bunker Hill-slaget är för något. Det intressanta här är att för spelaren som 

inte känner till slaget vid Bunker Hill kan det potentiellt skapas en tankeprocess som 

livnär sig på utrymmet mellan kontrafaktisk historia och verklig historia. Spelaren 

tvingas att kognitivt utforska området genom att utforska sitt eget historiemedvetande. 

Om spelaren istället vet om att slaget vid Bunker Hill är en del av den verkliga 

historieskrivningen fyller istället Prestons kommentar funktionen av ett skämt. Spelaren 

förstår att det är omöjligt att spelkaraktären var i liv när slaget ägde rum år 1775, 

eftersom spelaren vet att spelkaraktären är född någon gång under 2000-talet. Spelarens 

historiemedvetande är således avgörande för vilken funktion vissa kommentarer får, och 

vilka implikationerna är för spelarens eget historiemedvetande. 

 

När Preston anländer vid den digitala replikan av det verkliga fartyget The USS 

Constitution uttrycker han: “You hear a lot of stories about how that ship got up there. I 

never heard one that I believed, though”. Den här kommentaren ger liv åt andra delar av 

spelvärlden, på ett generellt plan. Spelaren får veta att fartygets mer moderna historia är 

mytomspunnen och figurerar som samtalsämne. Spelaren får också reda på att Preston 

inte ser de historierna som särskilt trovärdiga och Preston symboliserar eller aktiverar 

således en källkritisk funktion. 

 

2.2.3 Cait och Preston – en jämförelse 

Caits roll är att personifiera den i spelvärlden vanligaste synen på det förflutna – en 

pragmatisk syn, där det dystopiska nuet är det viktiga, där framtiden inte reflekteras 

över och där det förflutna enbart existerar som kvarlevor att avfärda eller bruka. Spelet 

förmedlar genom Cait således ett synnerligen svagt historiskt medvetande eftersom att 

karaktären inte förhåller sig till historiska skeenden mer än ytligt. Cait är däremot också 

en karaktär som representerar ett starkt historiemedvetande, eftersom att hon, 

undantaget Preston, är den karaktären som oftast reflekterar över ”relationer mellan då, 

nu och framtiden”37 – om än så enbart på ett privat och/eller pragmatiskt plan, medan 

Preston reflekterar över historiska skeenden bortom honom själv. Caits syfte är 

sannolikt att ge stöd åt de alteregos eller avatarer som tilltalas av pragmatism medan 

Preston är menad att tilltala de som föredrar att se världen som ett historiskt pussel eller 

som information. Preston och Cait uppmuntrar således till vitt skilda spelstilar och 

därmed vitt skilda spelarskapade alteregos eller avatarer. 

                                                 
37 Aronsson, Historiebruk, s 68 
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När det kommer till representationerna av kompanjonernas historiemedvetande är 

skillnaderna mellan Preston och Cait väsentliga. Preston har mer kunskap om såväl den 

kontrafaktiska historien som den verkliga historien och hans personlighet är i högre 

grad än Caits sammanvävd med historiska förlopp. Det här gäller såväl den 

kontrafaktiska historiska varianten av Boston som den historiskt korrekta tiden innan 

revan i tidslinjen uppstår.  
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3 Sammanfattning av slutsatser 
Här sammanfattas och diskuteras de slutsatser som har dragits i och med analysen. 

Slutsatserna är tematiskt uppdelade på ett vis så att de reflekterar forskningsfrågorna. 

Inledningsvis är fokus på spelets olika vis att aktivera spelarens historiemedvetande och 

avslutningsvis är fokus på implikationerna för den pedagogiska potentialen med 

rollspel av slaget Fallout 4. 

 

 
3.1.1 I spänningspunkten mellan kontrafaktisk och faktisk historia  

Kontrafaktisk historia samspelar ofta medvetet med faktisk historia i Fallout 4. För 

spelaren kan det samspelet fungera som ett pussel som aktiverar spelarens 

historiemedvetande och källkritiska tänkande. Spelvärlden har en komplex relation 

mellan dåtid, nutid och framtid som kommer till verkning i spänningspunkten mellan 

det kontrafaktiska och det faktiska. Det är i den kontakten, den spänningspunkten, som 

spelarens historiemedvetande aktiveras. Historiemedvetandets aktivering genom bruket 

av kontrafaktisk och faktisk historia implicerar vidare att det kritiska tänkandet 

aktiveras. Spelaren tvingas i vissa avseenden att bearbeta konflikter mellan 

kontrafaktiska inslag och historiska inslag. Spänningen mellan kontrafaktisk historia 

och den faktiska historian så som spelaren känner till den agerar således katalysator för 

mobiliseringen av spelarens historiemedvetande.  

 

Undersökningen ger även stöd för att det sker en slags sammansmältning mellan 

spelarens historiemedvetande utanför spelet och spelarens historiemedvetande i 

spelvärlden. Om spelarens karaktär besitter viss kunskap om det förflutna, antingen som 

kontrafaktisk eller faktisk historia, sker också en sammansmältning mellan spelarens 

kunskap och spelkaraktärens kunskap. Sammansmältningen är nödvändig om spelaren 

rollspelar eftersom att spelarens interaktion med karaktären skapar dess innehåll och 

form. 

 

Undersökningen visade också att spelvärldens historia till stor del avgörs av spelarens 

egen relation till spelkaraktären. Det var i mötet mellan kontrafaktisk och faktisk 

historia som spelarens relation till karaktären fick betydelse. Spelets dialoger var 

utformade på ett sådant vis att spelarens relation till spelkaraktären var avgörande för 

tolkningen av dem och deras innehåll. En dialog som innehöll representationer av 

historia eller historiebruk kunde således få vitt skilda utfall beroende på om spelaren 
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valde att förhålla sig till spelkaraktären som exempelvis en avatar eller som ett alterego. 

Vidare visade det sig att funktionen som historia hade i de inledande segmenten var att 

agera katalysator för relationen mellan spelare och spelkaraktär. 

 

3.1.2 Historiesyner är manifesta i spelets NPC 

Kompanjonerna representerar olika sätt att se på historia, det förflutna, framtiden och 

nuet. Spelaren exponeras för en hel räcka av synsätt på det förflutna genom just spelets 

NPC – särskilt genom de så kallade kompanjonerna. Den variation i synsätt på 

konflikten mellan dåtid och nutid som representeras via spelets karaktärer, miljöer och 

narrativ ger spelaren en närmast postmodern version av historien, där fakta inte är 

självklara, utan snarare kontextgivandes. De olika representationerna av karaktärernas 

historiemedvetande visade sig samspela med spelarens eget historiemedvetande. Ett 

särskilt intressant resultat är att spelaren har möjligheten att forma kompanjonernas 

historiesyn. Karaktärer som exempelvis ser negativt på endera det förflutna och/eller 

framtiden och nuet kan ändra sin uppfattning till en mer positiv (eller blott annorlunda) 

syn genom spelarens interaktion. Historia är således inte bara formbart genom spelarens 

tolkningar, men alltså också i viss mån underkastade spelarens interaktion. 

 

3.1.3 Den pedagogiska potentialen hos rollspel så som Fallout 4 

Undersökningen visade att rollspel så som Fallout 4 har potentialen att aktivera och 

utveckla spelarens historiemedvetande. Spelaren ställs inför situationer som förvisso är 

fiktiva, men som ändå aktiverar spelarens verkliga historiemedvetande eftersom spel av 

slaget Fallout 4 tenderar att innehålla olika former av representationer av verklig 

historia. Undersökningen visade också att representationen av historia inte 

nödvändigtvis måste vara historiskt följsam, utan tvärtom kan ges näring av den konflikt 

som uppstår när kontrafaktisk historia kolliderar med spelarens historiska medvetenhet. 

Det här är av särskild relevans för historia som skolämne i särskilt gymnasiet där ett av 

ämnets syfte är just att eleverna ”breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande”38.  

 

Vidare skapar spelet situationer som tvingar eller åtminstone utmanar spelaren att tänka 

kritiskt kring dåtid, nutid och framtid. Spelet ger alltså spelaren förutsättningarna som 

krävs för att mobilisera och träna det kritiska tänkandet. På sätt och vis skulle Fallout 4 i 

det avseendet kunna sägas vara sammansatt av tusentals spelsekvenser inom genren 

                                                 
38 Skolverket, LGY11 
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edutainment – där skillnaden är att spelsekvenserna i Fallout 4 inte är uttalade 

situationer för lärande. Träning av det kritiska tänkandet inom kontexten historia såväl 

som förståelse för hur dåtid, nutid och framtid hänger ihop ska vara centrala inslag i 

historieundervisningen. Spel så som Fallout 4 kan således agera lärandesituation i 

vilken eleven själv har initiativet i lärandet, så som Brown hävdar gäller rent genellt om 

spel, där elevens förmåga att tänka kring historiens förhållande till tid tränas.39 

 

Ännu ett viktigt område inom vilket spel så som Fallout 4 kan agera verktyg i 

undervisningen är just historiebruk. Historiebruk är som bekant användningen av 

historia, något som accentueras i Skolverkets beskrivning av ämnet: ”Förmåga att 

undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang…”40. 

Fallout 4 innehåller en hel räcka karaktärer och organisationer som använder historia på 

olika vis. Även om det som brukas av karaktärerna i spelet är fiktiv historia 

(kontrafaktisk historia) har användningen i sig alltid en verklig motsvarighet. 

 

Den teoretiska potentialen sammanfattas i följande tre punkter: 1) Spelarens 

historiemedvetande aktiveras genom interaktion med spelets representation av historia. 

2) I kollisionen mellan kontrafaktisk historia och verklig historia aktiveras spelarens 

historiemedvetande och därmed också spelarens historiekritiska tänkande. 3) 

Spelvärldens karaktärer använder sig av historia på skilda vis och är således 

förhållandevis pedagogiska exempel på historiebruk. 

 

Även om det rent teoretiskt finns rikliga mängder av exempel på hur spel stimulerar 

lärandet, som i fallet med den här undersökningen där spelarens historiemedvetande 

aktiveras i frambringandet av relationen mellan spelare och spelkaraktär, är 

tillämpningen i klassrum begränsade. Rollspel som Fallout 4 är alldeles för omfattande 

för att effektivt kunna tillämpas i den pedagogiska verksamheten. Men eftersom att det 

finns tydlig potential i rollspel när det kommer till just att aktivera spelarens 

historiemedvetande och historiekritiska tänkande är det måhända läge att låta 

edutainment ta inspiration från de sekvenser ur exempelvis Fallout 4 som framgångsrikt 

mobiliserar just sådana färdigheter som efterfrågas i skolan. Min erfarenhet av 

edutainment inom historiaämnet är att de i högre grad fokuserar på inlärning av kunskap 

                                                 
39 Brown, Videogames and Education,  s 120 (min översättning) 
40 Skolverket, LGY11 
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snarare än träning av färdigheter. På så vis kan man dra nytta av att ”[s]pel inte lär ut 

specifika ämnen”41 utan ”snarare lär […] elever att lära sig själva på ett aktivt, tillämpat 

och mer integrerat vis”42.  

 

Vad man skulle kunna göra är att tillämpa särskilda delar av Fallout 4 som om de vore 

litteratur. Ett exempel är Caits historia. Caits historia är förvisso kontrafaktisk, men det 

är per se ingenting som hindrar den från att vara legitimt innehåll inom historiaämnet i 

skolan. Kontrafaktisk historia har som tidigare nämnt potentialen att träna eleverna att 

tänka historiekritiskt. Nutid, dåtid och framtid såväl som bruket av historia och 

historiesyner är färdigheter och lärdomar som kan dras av att lyfta fram exempelvis 

Caits historia. Den stora fördelen att göra litterära exempel av segment ur spel är att 

moderna spel har potentialen att vara så mycket mer tilltalande som exempel än 

exempelvis Charles Dickens Oliver Twist. Igenkänningsfaktorn och intresset har 

potentialen att vara så mycket högre i och med tillämpningen av en modern 

kulturyttring som eleverna faktiskt känner till och är välbekanta med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Brown, Videogames and Education, s 120 (min översättning) 
42 Brown, Videogames and Education, s 120 (min översättning) 
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