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Abstrakt 
 

The war in the land far away- an analysis of the use of history in the video game 

Valkyria Chronicles 

 

This study seeks to analyze the japanese role-playing video game Valkyria Chronicles. 

Since the game uses a fictionalized european scene of World War 2 as its setting, it is an 

interesting object for analysis. The work is done through using the theoretical 

framework of the use of history as developed by Peter Aronsson among others and 

Occidentalism, or the representation of the west. The study shows that while the context 

in which the game’s events occurs in is fictional, the events are heavily influenced by 

WW2 and fits into categories of history use such as monumental use and furthermore is 

employed in a way which works in a way to relate the events to a japanese audience by 

the frequent and heavy use of moral appeal. The occidental tendencies are found in the 

disdain for metropolitan culture the game displays, and the favoring of the rural milieu 
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Historiebruk, occidentalism, historia, narratologi, Japan, RPG, JRPG, väst, use of 
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1 Inledning 
 

En bit in på 2000-talet så är digitala spel en miljardbransch där den svenske 

spelutvecklaren Markus ”Notch” Persson sålde sitt spel Minecraft (2011) för 12-13 

miljarder svenska kronor1, och utvecklarna Rockstar lade ner 250 miljoner dollar på sitt 

spel Grand Theft Auto V (2013).2 Spelmediet är trots sin ringa ålder på cirka femtio år 

något som engagerar allt fler människor i varierande åldrar. Det är en bransch som 

använder sig av bekanta motiv från både populärkultur och historia för att locka spelare, 

vilket även gör branschen till en bärare av kunskap för de som nyttjar dess produkter, 

och yttermera är det en skapare av kunskap. Spel utvecklas i alla världens hörn och 

Japan huserar flera av de mest inflytelserika spelstudios och spelutvecklare. Japans 

spelindustri var en stor bidragande faktor till genren RPG, alltså Role-Playing Game 

inom tv-spel, där flera serier som Dragon Quest (1986) och Final Fantasy (1987) 

föddes redan på 80-talet. Till skillnad från sina västerländska inspirationskällor 

utvecklades dessa rollspel främst för konsoler, som till skillnad från spel till dator hade 

fler begränsningar när det gällde både utrymme på kassetterna och antalet knappar på 

kontrollerna. Detta gav de japanska rollspelen en säregen stil präglad av snabba 

turbaserade strider, mindre dialog och överlag spel vars fokus låg mer på strider och att 

följa en handling. 

 

Flera japanska rollspel inspirerades av europeisk medeltid, med motiv som slott, riddare 

och även mytologiska väsen som drakar figurerade. Medan historia i spel förut 

användes som en skådeplats med fokus på kända skärmytslingar, så har de senaste årens 

spel med historisk profil legitimerat sig genom att hävda historicitet, att låta spelaren 

uppleva historien. Den spelserie som kanske mest profilerar sin historiska profil är 

Assassin’s Creed, som sedan 2007 har utforskat historiska världar som korstågsperioden 

och senast antika Egypten. Utvecklare skiljer sig dock självklart åt i hur historiskt 

korrekta man vill vara och huruvida den historiska aspekten ens är relevant för spelets 

publik, men från det japanska hållet finns det också exempel på spel som baserar sig i 

historien, och då i synnerhet europeisk historia. Som exempel finns rollspelet Jeanne 

d’Arc (2006) som använder den titulära historiska personen som grund, men tar en hel 

del friheter från den historiska förlagan.  

                                                 
1 https://www.expressen.se/nyheter/minecraft-till-storbolag--en-overraskning/ Hämtad: 2018-08-23 
2 http://www.ibtimes.com/gta-5-costs-265-million-develop-market-making-it-most-expensive-video-

game-ever-produced-report Hämtad: 2018-08-23 

https://www.expressen.se/nyheter/minecraft-till-storbolag--en-overraskning/
http://www.ibtimes.com/gta-5-costs-265-million-develop-market-making-it-most-expensive-video-game-ever-produced-report
http://www.ibtimes.com/gta-5-costs-265-million-develop-market-making-it-most-expensive-video-game-ever-produced-report
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Denna uppsats studieobjekt, Valkyria Chronicles (2008), använder sig av den 

europeiska scenen av andra världskriget för att berätta en fiktiv handling om en neutral 

nation som under brinnande krig på kontinenten tvingas in i konflikten som spelet kallar 

för ”Second Europan War”, vilket föranleder ett första krig. Med tanke på hur 

inflytelserika spel är i populärkulturen, att de ger upphov till inte bara ekonomisk vinst, 

utan tv-serier, filmer, böcker och serier gör det aktuellt att undersöka hur denna form av 

media uttrycker historien. 
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2 Syfte och Frågeställning 
 

Uppsatsens övergripande syfte är att ta reda på hur den europeiska historian presenteras 

ur spelets japanska perspektiv, utifrån en teoretisk grund i historiebruk och 

occidentalism. Frågan är intressant då spelet som tidigare nämnt använder sig av 

europeisk historia kring andra världskriget och sätter det i fiktionens värld, och särskilt 

med tanke på att konflikten spelets handling inspireras var en som Japan själva var 

delaktiga i. Det ger inte bara en intressant inblick i hur ”vår” historia avbildas ur en 

annan kulturs perspektiv, utan det utgör också en intressant infallsvinkel för 

historiebruk i andra kulturer. Historiebruk kommer också vara en avgörande 

utgångspunkt, tillsammans med en mer öppen frågeställning om handlingens struktur i 

relation till effekten på historiebruket. 

 

- Hur används historia i Valkyria Chronicles?  

- Hur skildras den europeiska historien utifrån spelets japanska perspektiv? 
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3 Teori & Metod 

3.1 Historiebruk 

Den teoeretiska grund som lämpar sig bäst för att besvara frågeställningarna med 

hänsyn till materialet är  historiebruk, vilket avser förklara  hur människor använder sig 

av historia i olika sammanhang.3 Kopplat till begreppet är historiekultur, vilket Peter 

Aronsson beskriver som 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”4. Sambandet mellan dåtid, nutid och framtid 

är vad som i historiedidaktisk litteratur kallat historiemedvetande, vilket i sin tur styr 

hur användningen av historien ser ut. Begreppet är besläktat med en narrativ kompetens 

som med hjälp av bild och text orienterar och skapar ett narrativ där de tre ovan nämnda 

tidsaspekten ryms. Till skillnad från ett typiskt narrativ som har både en början och ett 

slut så kan man inte säga detsamma om historien, som ännu inte har ett slut, utan är en 

ständigt pågående process.5 

 

Isak Hammar och Ulf Zander har i sin bok Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på 

film och i tv tillsammans med andra författare lagt fokus på hur antikens historia 

förmedlas, vilket titeln antyder. Antiken är av intresse ur ett historiebruksperspektiv då 

stora delar av västvärlden fortfarande använder sig av dess begrepp som demokrati och 

republik, samt antikens kontrast till den dystra, pesthärjade medeltiden. Samtidigt finns 

det en hel del fenomen från den antika världen man kanske helst glömmer när man 

använder sig av perioden som ett ideal: slaveri, gossekärlek och problematiken med 

huruvida den antika demokratin är jämförbar med den demokrati som förespråkas idag, 

Detta är en av de enligt mig viktigaste poängerna med historiebruk, nämligen urvalet: 

vad som inkluderas och vad som utesluts. Urvalet avslöjar inte endast eventuella 

intentioner som skaparen har, utan ger även en inblick i outtalade, sociokulturella 

värden.6 

 

                                                 
3 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004. Sid. 17. 
4 Ibid. 
5 Hammar, Isak och Zander, Ulf, ”Antiken på film och i tv- en introduktion”, Svärd, sandaler och 

skandaler: antiken på film och i TV, (Isak Hammar och Ulf Zander) Lund, 2015. Sid. 20f. 
6 Ibid. Sid. 22. 
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Aronsson använder sig av Nietzches begrepp ”monument” för att beskriva hur platser 

och händelser används för att referera till det förflutna som ett ideal.7 Det är just det 

senare jag lägger tonvikt vid: hur historiska händelser kan användas som exempel, och i 

fallet Valkyria Chronicles hur historia eventuellt används som både avskräckande och 

hyllande exempel. Aronsson skriver vidare att det vid tiden för uppförandet av ett 

monument ofta krävs ett urval när monumentet refererar till något mer än bara en 

lokalhistorisk angelägenhet: att uppföra ett monument för att exempelvis symbolisera 

hela Sveriges historia kräver något konkret som kan symbolisera det allmänna. Urvalet 

är självklart beroende av den samtida kontext där det sker och medan man under en 

tidsperiod kanske uppförde monument för att hedra den monarkiska historien så ter det 

sig mer relevant i andra tidsåldrar att hedra kulturhistorien och även värma om 

demokratins historia i sitt egna land.8 

 

Historien kan användas på flera olika sätt. Aronsson pekar ut historiens meningsbärande 

funktion, där skilda enheter sätts in i en laddad kontext.9 Historien tillskrivs ett 

transcendent värde i det att den är evig och oföränderlig, men människor kan omsätta 

dess skeende i flera nya samband för att ge det en ny innebörd för olika människor. 

Fabriksdirektören från 1800-talet kan till exempel representera både företagsamhet och 

girighet. Historien kan även skänka legitimitet. För politiska syften kan historien 

användas för att legitimera en regim genom att hävda styrelseskickets tradition bak i 

tiden.  För kommersiella syften kan en produkt hävda historisk korrekthet för att nå ut 

till flera och för att legitimera sin produkt bland andra produkter, exempelvis 

populärkulturella produkter, vilket är denna uppsats studieobjekt.10 

 

Avslutningsvis är det av vikt att påpeka att historiebruk har element som gör det till en 

kommunikativ process. Aronsson skriver om den omedvetna aspekten av historiebruk, 

att författaren eller upphovspersonerna kan sätta ihop en helhet som är distinkt, men att 

delarna inte är helt och hållet nya.11 En berättelse kan väcka olika känslor hos 

människor då vissa element antingen känns igen i den politiska/samhälleliga sfären eller 

att en karaktärs liv och öde har allmän betydelse gemene man kan relatera till. En 

berättelse om utvandringen från Europa till USA kan omsättas i termer som ger det en 

                                                 
7 Aronsson, 2004, Sid. 192. 
8 Ibid. Sid. 196. 
9 Ibid. Sid. 57. 
10 Ibid. Sid. 62. 
11 Ibid. Sid. 98. 
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samtida relevans till 2010-talet, och en karaktär som befinner sig i ekonomisk misär kan 

genom sitt egenvärde relatera till fler. Historiebruk bygger på representation för att 

förmedla sitt budskap, och det kan ta flera olika skepnader beroende på om 

kommunikationen är avsedd att vara mono- eller dialog. Kunskapen eller budskapet 

produkten söker förmedla kan vara avsedd för reflektion, vilket innebär att meningen 

byggs fram mellan två eller fler personer, eller reception, då budskapet inte är avsett att 

tolkas.12 

 
3.1.1 Occidentalism 

 

Det kanske mer bekanta tvillingbegreppet Orientalism bör ringa fler klockor än vad 

Occidentalism gör, som är ett relativt ungt bidrag till Edward Saids teoretiska synsätt. 

Orientalism fokuserar sig på hur västländer skapat öst som ett koncept, som en mystisk 

plats erbjudandes syndfulla harem men även faror för västerlänningar, samt som en 

vidskeplig motpol till västs rationalism. Historikern Ian Buruma13 hävdar att det 

dessutom finns en Occidentalism, där väst har målats upp som en fiende av exempelvis 

radikala muslimer, nationalister i flera länder och även av kommunistregimer. Det finns 

alltså flera varianter av Occidentalism, och Buruma påpekar skillnaden mellan att endast 

ogilla västerländsk kultur och att vilja starta krig på grund av det. 14 

 

Occidentalism innebär dock inte enbart en fientlig inställning gentemot allt vad väst 

innebär, utan det kan handla om disillusionering av det materialistiska samhället som 

har uppstått i och med kapitalismens framfart, och kapitalismen ses som ett 

västerländskt påfund.15 Det är i det materialistiska och individualiserade samhället en 

själlöshet, en ovilja till att offra sig för något större än en själv uppstår. Occidentalism 

tenderar måla upp staden som västerlandets högborg, och det är inte bara från andra 

världsdelar som denna fientlighet har sitt ursprung i, utan den negativa bilden av väst 

har producerats och reproducerats även i länder som Tyskland och Ryssland, där 

Frankrike, England och i Rysslands fall, Tyskland fick agera arketyp för väst.1617 I 

extrema fall tar detta uttryck i former som terrorattackerna 11:e september 2001, då 

                                                 
12 Aronsson, 2004, 100f. 
13 Buruma, Ian och Margalit, Avishai, Occidentalism: the west in the eyes of its enemies, New York, 

2004. 
14 Ibid. Sid. 4f. 
15 Ibid. Sid. 11. 
16 Buruma och Margalit, 2004. Sid. 22. Sid. 101f. 
17 Ibid. 101f. 
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terrornätverket Al Qaeda flög in passagerarplan i World Trade Center. I mindre extrema 

fall tar det sig uttryck i filmer, där protagonistern flyttar från en rural miljö till en stad 

där hans brist på socialt nätverk leder till ett moraliskt förfall vars slut ligger i 

kriminaliteten.18 

 

Förutom den urbana miljön använder sig occientalisten också utav individualismen som 

ett av västs kännetecken. Symbolen för detta är köpmannen, vars egoism och sug efter 

ekonomisk vinning är nödvändiga steg på vägen mot komfortismus, alltså ett 

behaglighetens liv.19 Medan occidentalisten söker njutning genom att utmana sig själv i 

situationer som mycket väl kan leda till döden, så bryr den veke västerlänningen mer 

om huruvida gräsmattan är i bra skick eller inte.20 Likt orientalism så uppstår 

occidentalism i mötet mellan kulturer. Man använder sig av sin egen kultur för att 

framställa ”den andre”. Occidentalisten betonar därför attribut som inte anses tillhöra 

den egna kulturen, och som kanske till och med hotar den egna kulturen. Genom att 

tillskriva västerlänningen dessa attribut så skapas även bilden av sig själv som en 

motpol mot västerlandets dekadens.21 

 

Det är viktigt att än en gång betona att bilden av väst inte nödvändigtvis präglas av 

polemik mot det västerländska samhället. I fallet Japan kan vita västerlänningar 

användas i reklam, där de representerar ideal som inte anses kulturellt ”japanska”.22 

Antropologen Millie R. Creighton menar att den vita västerlänningen, gaijin23 förnekas 

sin individualitet genom att presenteras som en essentialiserad, homogen folkgrupp.24 

Genom denna bild av västerlänningen stärks också en bild av ett ”oss”, den homogena 

japanska kulturen. Gaijin kan då presenteras på sätt som inte vore lika passande för en 

japan, exempelvis tenderar vita, både män och kvinnor posera mer avklätt i 

reklamaffischer i Japan än japanska kvinnor. Den exotiska västerlänningen tillåter den 

inhemska befolkningen att ta del av fantasier på ett annat sätt än vad en japan skulle 

åstadkomma, då västerlänningen kan visas upp bryta mot kulturella tabun i Japan. 

Creighton påpekar exempelvis att själva syftet med reklam, att konkurrera med andra är 

                                                 
18 Buruma och Margalit 2004, sid. 26. 
19 Ibid. Sid. 53f. 
20 Ibid. Sid. 117f. 
21 Carrier, James (red.), Occidentalism: images of the West, Oxford, 1995. Sid. 5f. 
22 Ibid. Sid. 135f. 
23 Japanskt uttryck för ”utlänning”. 
24 Creighton, R Millie, “Imaging the Other in Japanese advertising campaigns”, Occidentalism: images of 

the West, (James G. Carrier), Oxford, 1995. sid. 137. 
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i strid med japanska ideal vars grund ligger i samarbete och ödmjukhet. Västerlänningen 

är även ett tvåeggat svärd som representerar innovation, men även ett moraliskt hot.25 

 

3.2 Metod 

 

Jag avser i detta kapitel ägna några textrader om hur själva arbetet har gått till rent 

praktiskt och att problematisera kring mina val. För att kunna dyka mig ner i ett spel så 

krävdes det först att jag spelade igenom det utan att analysera spelets handling i djupare 

form, utan att jag istället förde anteckningar. När spelet har klarats första gången så ger 

jag mig in i det igen, denna gång för att fördjupa analysen och för att eventuellt 

upptäcka nya saker som är av relevans. Då spelet har en speltid på ungefär 30 timmar, 

och lägg sedan till på detta tiden det tar att anteckna samt fördjupa analysen så är vi 

uppe i över 100 timmar för att bearbeta materialet i en tillfredsställande grad. 

 
3.2.1 Narratologi 

 

För att ha en möjlighet att fördjupa analysen, utöka tolkningsmöjligheterna och för att 

komplettera eventuella brister i teoretiska utgångspunktar som inte har en uppenbar, 

medföljande metod har jag av metodiska skäl valt narratologi. Medan narratologi inte 

nödvändigtvis bidrar med en tolkning av den individuella texten, så söker det att studera 

textens/materialets natur.26 Historikern Alexa Robertson ger en definition av ett narrativ 

som bestående av två delar: historien, alltså händelseförlopp och karaktärer, och 

diskursen, vilket innebär hur historien förmedlas27. För att åstadkomma detta så kräver 

det att man skiljer mellan handlingen och sättet på vilket handlingen är packeterad, och 

fokuserar på vilken effekt de olika delarna har. Fältet går långt bak i historien med 

Aristoteles grundstenar av en berättelse: hamartia (karaktärsbrist), anagnorisis 

(upptäckten av konflikt) och peripeteia (att falla i onåd).28 Fältet har dock utvecklats 

sedan antikens dagar och handlar mer om olika elements funktioner och hur motiv 

platsar in i den omgivande strukturen.29 

 

                                                 
25 Creighton, 1995. Sid. 139. 
26 Barry, Peter, Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory, Manchester, 2009. Sid. 

214f. 
27 Robertsson, Alexa, ”Narrativanalys”, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys, (Bergström, Göran och Boréus, Kristina) Lund, 2012. Sid. 230. 
28 Barry, 2009. Sid. 216. 
29 Ibid. Sid. 233. 
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Mieke Bal definierar narratologi som “the ensemble of theories of narratives, narrative 

texts, images, spectacles, events; cultural artifacts that ‘tell a story.’30 Denna vida 

definition tillåter inte bara analyser av klassiska dramer och böcker, utan det ger även en 

möjlighet att ge en närmare titt på allt som berättar något. Moderna spel som till 

skillnad från äldre spel kännetecknas av cinematiska inslag och en utvecklad, 

engagerande handling faller alltså inom ramen för Bals definition. Bal ger även en god 

förklaring på skillnaden mellan handling och fabula: en handling är innehållet i texten 

(text som en strukturerad, finit enhet) medan fabula är hur innehållets händelser och 

aktörers handlande är strukturerad.31 

 

En nästan oundviklig fördel med teorin är att den tillåter och nästan förespråkar ett 

strukturalistiskt tillvägagångsätt med att dela upp berättelsen i olika delar, exempelvis 

en tematisk uppdelning. Texten kan delas upp i olika ”koder”, vilka går från den ytliga 

nivån där handlingar under berättelsens gång till ett större tolkningsarbete i kulturella 

och symboliska koder.32  Förutom teman kommer arbetet också lägga fokus på 

karaktärer, eller aktörer.. Bal skriver att aktörer individualiseras när de får distinkta 

egenskaper, när deras handlingar har motiv som eventuellt skiljer sig från andras.33 

Karaktärer kan i ett narrativ bli så pass distinkta att de till slut blir förutsägbara, att man 

utifrån deras karaktäristiska attribut kan anta hur de agerar i en given situation.34 Medan 

det finns uppenbara relationer mellan karaktärer, som att X är Ys förälder, så finns det 

även symboliska relationer karaktärer som aldrig träffas kan ha, som att de delar 

egenskaper eller funktioner. I flera berättelser finns det också en hjälteroll som tas upp 

av en eller flera karaktärer. Trots att ”hjälte” som begrepp är luddigt så kan man 

identifiera hjälten med vissa attribut, som att hjältar tenderar vara karaktären vars 

moraliska kompass blir vägledande för handlingen och den karaktär läsaren ska hålla 

tummarna för.35 

 

En svårighet med narratologi för att analysera ett spels handling och text är att flera 

analytiska faktorer helt enkelt utesluts på grund av spelens frånvaro av flera element 

som är viktiga för narratologen. Detta innebär dock att andra element får betonas och 

                                                 
30 Bal, Mieke, Narratology: introduction to theory of narrative, Toronto, 2009. Sid. 1. 
31 Ibid. Sid. 5. 
32 Ibid. Sid. 9f. 
33 Ibid. sid. 8. 
34 Ibid.. Sid. 120. 
35 Ibid. Sid. 132f. 
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vilken effekt de har. Bals vida definition ger dock just denna möjlighet att betona andra 

element än huruvida berättaren är i första- eller tredjeperson. Det som kommer ligga i 

fokus i detta arbete är handlingens olika teman, karaktärer och motiv. 

 
3.2.2 Avgränsningar 

 

Då inriktningen på arbetet i första hand är en textanalys faller tyvärr bildanalysen. Detta 

beror på både uppsatsens omfattning och tiden det skulle ta att fördjupa sig i spelets 

grafik. Däremot kommer bilder att räknas in i analysen när dess relevans spelar in i hur 

karaktärer beter sig, eller i hur grupper i grova drag generaliseras av särskilda estetiska 

drag. Exempel på detta är hur en faktion i spelet representeras av vissa färger eller vissa 

typer av konturer, som i hur den ”onda” sidan i spelet har material med vassare konturer 

än den ”goda” motsvarigheten. Detta innebär alltså att bildanalysen kommer ligga på ett 

ytligt plan, men kommer som ovan nämnt tas i beaktning när det är relevant och inte 

drar för mycket ifrån textanalysen. Valkyria Chronicles har en omfattande handling och 

utspelar sig under loppet av nitton kapitel, och utöver det finns också valfria sidokapitel. 

Dessa sidokapitel har inte ignorerats, men många av dem är av liten relevans för 

frågeställningarna och har i flera fall en funktion som ”fan service” eller ”comic 

relief”.36 Extra material, så kallade DLC (Down-Loadable Content) har också förbisetts 

eftersom jag inte har dessa i min ägo, och deras syfte är detsamma som sidokapitlena. 

 

 

 

  

                                                 
36 Fan service innebär ungefär att spelets karaktärer dekontextualiseras från spelets övriga innehåll för att 

underhålla spelaren på sätt som skiljer sig från spelets övriga teman. Comic relief kan vara både enskilda 

karaktärer eller händelser som har som funktion att distrahera spelaren från allvarsam stämning. 
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4 Tidigare forskning 
 

Forskningsläget för historiebruk och tv-spel domineras i nuläget av studentuppsatser 

(såsom föreliggande uppsats) med en magrare andel inlägg av högre akademisk 

auktoritet. Jag ämnar därför inleda med det sistnämnda. Trots det relativt magra 

forskningsläget så ser jag det snarare som en möjlighet att bidra till ett fält på 

förhoppningsvis nya sätt samtidigt som jag undviker eventuella fallgropar jag finner i 

andra arbeten. Det ger mig både en frihet, men även ett ansvar att inte styra arbetet i en 

mindre önskvärd riktning där spekulationer , men jag vill hävda att forskningsläget ändå 

har bidragit till en känsla av trygghet i både teori och metod. 

 

 Scott Alan Metzger och Richard Paxton har skrivit artikeln Gaming History: A 

Framework for What Video Games Teach About the Past37 där de arbetar med 

utgångspunkten att historien har en hel del att erbjuda spelutvecklare, men att motsatsen 

också är sann då spel är ett medie unga i skolåldern nyttjar flitigt.38 Studien de har 

genomfört fokuserar på hur det förflutna återspeglas i spelserier med historisk profil 

som Assassin’s Creed (2007-), Sid Meier’s Civilization (1991-) och Total War (2000-). 

Medan spelen först och främst har ett syfte att underhålla spelaren så menar de att 

mediets didaktiska potential inte bör underskattas då dessa ofta dikterar vad 

konsumenterna, i flera fall elever i tonåren, ”minns” och vad som glöms bort. De ämnar 

med sin studie bidra till ett ramverk för utbildare hur man hanterar innehållet i historiskt 

profilerade spel.39 

 

I deras artikel skiljer de mellan olika sätt att reflektera det förflutna på: det 

monumentala där historien vördas, det antikvariska där det förflutnas plats i tidsrummet 

som något förgånget betonas och kritisk historia där de dominerande narrativen om 

exempelvis adelsmän/kvinnor utmanas till förmån för individens historia.40 De noterar 

att media med historisk profil ofta utspelar sig i tider av dramatiska förändringar eller 

konflikt, eller åtminstone hämtar inspiration från dem. Exempelvis så tjänar 

skådeplatser som det Romerska Riket och Andra Världskriget detta syfte i flera spel, 

                                                 
37 Metzger, Scott Alan och Paxton, Richard, Gaming history: A framework for what video games teach 

about the past, Theory & Research in Social Education, 44:4, 532-564, 2016 
38 Ibid. Sid. 533. 
39 Ibid. Sid. 539. 
40 Ibid. Sid. 537f. 
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medan historiska perioder som den vetenskapliga revolutionen inte tjänar ett dramatiskt 

syfte lika väl.41 

 

De fann att spelens antikvariska bruk av historia främst var märkbart i de spel som 

stoltserade med historisk äkthet, att spelens fokus ligger på att spelaren ska kunna 

uppleva det förflutna.42 En metod spelen använder sig av för att nå en äkthetskänsla är 

s.k. namedropping, där flera historiska aktörer nämns vid namn och faktioner i spelet 

härrör från faktiska grupperingar. Strategispel ger även de olika grupperingarna unika 

soldater, som i Sid Meier’s Civilization ger Japan samurajer, Osmanska Riket 

janissarier och Grekland får trupper utrustade med sköld och spjut kallade ”phalanx”.43 

Det monumentala historiebruket karaktäriseras i spelen genom en betoning på hur 

skeendet är relaterat till kulturminnet där de främsta verktygen för detta ligger i spelets 

audiovisuella design.44 Genom att låta enheter i spelet skandera krigsrop, nationalsånger 

eller dylikt så aktiveras spelares kulturminne via associering till vissa nationer genom 

historien, eller så används vissa flaggor för samma effekt. Metzger och Paxton påpekar 

dock att spel som är utvecklade av och för en västerländsk publik tenderar tona ner 

monumentala inslag från kulturer som inte ingår i de avsedda konsumenternas historia. 

Civilization-serien ger spelaren möjligheten att i byggandet av sin nation bygga så 

kallade ”wonders of the world”, i form av Kinesiska muren, Rhodeskolossen och 

Eiffeltornet, för att nämna ett fåtal. Spel kan också använda sig av historien för att 

legitimisera själva produkten, snarare än tv-spelets mekaniker. Utvecklarna använder 

sig då av en retorik där de påpekar att spelet baseras på sanna händelser, hur många 

experter som har rådfrågats och så vidare. Spelen i denna ådra brukar också ge spelaren 

möjligheten att läsa ur en encyklopedi från själva spelet, vilket inte bidrar till spelets 

gameplay, men uppmuntrar spelaren till att läsa på om historien.45 

 

Den kritiska varianten av historiebruk är främst märkbar i spel som presenterar 

kontrafaktiska alternativ till det historiska narrativet. Det är även i detta sorts 

historiebruk minoriteter dyker upp som protagonister. Metzger och Paxton påpekar dock 

att det är sällsynt att spel gör direkta ställningstaganden utan att dessa är mer subtila i 

                                                 
41 Metzger och Paxton. Sid. 537f. 
42 Ibid. Sid. 545f. 
43 Ibid. 
44 Ibid. Sid. 547. 
45 Ibid. Sid. 552. 
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fall där påvar i spel kan tilldelas en förmåga som ”secretly female”.46 Faktiska historiska 

skeenden fungerar inte som en strikt tygel i dessa fall, utan historien fungerar som ett 

löst ramverk. Kopplat till detta är vad Metzger & Paxton kallar ett önsketänkande 

historiebruk, där historiens tyglar inte är tillfredsställande för utvecklarna när de riktar 

sin produkt till konsumenten. Det kanske främsta önsketänkandet elementet menar de är 

kvinnors utökade roll i spel som utspelar sig i medeltida kontexter; en kontext där män 

dominerade exempelvis militären men där kvinnor också får ta sin plats på slagfältet 

bredvid män. Slaveri tenderar vara ett tabuämne i dessa spel, då även de spel som 

utspelar sig under slaveriets ”glansdagar” inte tar upp det, men tillåter spelaren att 

bygga handelsplatser i Västafrika under just denna perioden.47 

 

I samma ådra har Cecilia Trenter skrivit artikeln Gameplay and historical consciousness 

in Dragon Age: Origins and Dragon Age II48 som fokuserar hur ett historiskt 

medvetande bildas under spelets gång. Spelen hon har valt för studien är båda rollspel 

(RPG) med västerländsk profil vilka tjänar syftet för att påvisa både hur 

historiemedvetande bildas genom spelet och hur historien används även när det handlar 

om ren fiktion.49 Trenter använder sig av begreppen nostalgi, utopi och dystopi för att 

beskriva hur ett historiemedvetande i fiktion fungerar.50 Hon menar på att nostalgi inte 

syftar på någon faktisk verklighet, utan refererar ofta till en fiktionaliserad version av 

det ”goda förflutna” i form av hur det var bättre förr. Dystopi och utopi är å andra sidan 

bilder av den perfekta mardrömmen respektive ett drömsamhälle. Trenter menar att 

dessa element tillsammans bildar grunden för att undersöka historiemedvetandets 

närvaro i fantasy-spel.51 

 

Ett spel kan skapa ett artificiellt historiemedvetande genom att sätta spelaren i en till 

nyss okänd värld med ett uppdrag som oftast går ut på att rädda världen. Likt 

ovanstående resonemang om dystopi och utopi så tenderar spel i denna genre att 

referera tillbaka till en sorts gyllene ålder, som ofta placeras innan den i spelet 

nuvarande ordningen. Trenters studieobjekt, Dragon Age: Origins låter spelaren först 

                                                 
46 Metzger, Paxton, 2016. Sid. 548. 
47 Ibid. Sid. 550. 
48 Trenter, Cecilia, Gameplay and historical consciousness in Dragon Age: Origins and Dragon Age II, 

Kalmar, Linnéuniversitetet, 2012 
49 Ibid. Sid. 3. 
50 Ibid. Sid. 4. 
51 Ibid. 
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uppleva en cinematisk introduktion som beskriver ett mörkt förflutet, och ett 

annalkande mörker som endast kan hindras av protagonisten, såklart.52 Västerländska 

rollspels signum i att spelarens val53 spelar roll och har direkta konsekvenser i spelet 

bidrar till att sätta in spelaren i den fiktiva, historiska kontexten, både genom att ge 

spelarens karaktär en bakgrund, unikt utseende och unika sätt att spela på.54 

 

Fantasyrollspel tenderar luta åt ett handlingsdrivet håll, där handlingen snarare än 

spelmekanikerna ska sporra spelaren till att spela vidare. Dessa spel utspelar sig därför 

ofta i en dystopisk nutid med ett förflutet stöpt i heroiska legender, där spelarens 

karaktär spelar en avgörande roll i att avgöra framtiden. Dragon Age: Origins handling 

fungerar som kontrast till detta, då framtiden inte nödvändigtvis innebär en gyllene 

ålder, utan snarare bara ett förhindrande av en katastrof.55 Samtidigt pekar Trenter på att 

Fantasy som genre också kan fungera som en effektiv kanal för att spegla rådande 

samhällsordningar, då spel ger möjlighet för spelaren att ”leka runt” med normer och 

sociala hierarkier. Det är inte alltför långsökt, inte alls egentligen, att jämföra detta med 

Metzger & Paxtons resonemang om kritiskt historiebruk, då fantasygenren av spel ger 

utvecklarna möjlighet att uttrycka kritik fast dölja det under spelets mekaniker.56 

 

I sin licentiat avhandling Historia i magasin57 studerar historikern Marianne Sjöland 

populärhistorisk förmedling och historiebruk med fokus på tidsskriften Populär 

Historia mellan åren 1991 och 2010. Hennes syfte med avhandlingen är att utröna inte 

bara hur tidsskriften använder sig av historia, utan hur urvalet påverkas av den 

historiekulturella kontext som råder just då, och hon tar även upp kommersiellt 

historiebruk i sina frågeställningar.58 Sjöland använder sig av bl.a. Klas-Göran Karlsson 

för att definiera vad en historiekultur är, där hon vidare skiljer på text och kontext. 

Medan analyser på det tidigare fokuserar på produkten i sig, så lägger den senare fokus 

på de villkor som gett upphov till att en artefakt fått ett historiekulturellt värde.59 Utöver 

                                                 
52 Trenter, 2012. Sid. 14. 
53 Det finns en uppdelning mellan västerländska och japanska rollspel, där den förra tillåter en större 

frihet i valmöjligheter med konsekvenser och där den senare snarare följer en rigid handling med liknande 

handlingsmässiga resultat oavsett spelaren. 
54 Trenter, 2012. Sid. 15ff. 
55 Ibid. Sid. 16. 
56 Ibid. Sid. 8. 
57 Sjöland, Marianne, Historia i magasin: en studie av tidsskriften Populär Historias historieskrivning 

och av kommersiellt historiebruk, Lunds universitet, Lund, 2011 
58 Ibid. Sid. 10. 
59 Ibid. Sid. 18. 
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likheterna i teoretisk bakgrund så är Sjölands arbete av intresse då hon lägger fokus vid 

just kommersiellt historiebruk, vilket även denna uppsats studieobjekt kan klassas som. 

Hon kommer i detta fall fram till att tidsskriften använder sig av historia på flera olika 

sätt, och medan de onekligen används i ett kommersiellt sammanhang så är det svårt att 

slå fast vilket historiebruk som kan klassas som kommersiellt i sig.60 Däremot bottnar 

det kommersiella historiebruket i värden som tradition och nostalgi, vilket kan locka till 

sig fler köpare. Andra element som igenkänning och individcentrering utmärker också 

tidsskriften samt kausalitet och sammanhang.61 Tidsskriften kan också locka läsaren 

genom löften om att tidigare okända fakta kommer uppdagas i volymen. Sjöland ger 

dock en varning om svårigheten att definiera ett historiebruk som kommersiellt, att det 

utmärker sig som en blandform av andra historiebruk då det använder sig av de andra 

för att locka konsumenter.62 

 

Studentarbeten på området historiebruk i tv-spel är en kategori med fler alternativ. 

Eventuellt beror detta på att spelens tilltänkta målgrupp från 80/90-talen har vuxit upp 

och likt undertecknad har valt att utforska denna relativt outforskade typ av media. 

Martin Wilander har skrivit tre uppsatser om just spel, där Spela med tid- En analys av 

förbindelsen mellan historiebruket och historiemedvetandet i datorspelet Shadows of 

Memories63 sticker ut med tanke på dess koppling till mitt val av ämne. Wilanders syfte 

är att utröna kopplingen mellan vad/hur spel förmedlar historia och historiedidaktik.64 

För att svara på sina frågor använder han sig av Aronssons resonemang kring 

historiebruk vars teser även fungerar som utgångspunkt. Wilanders motivering för att 

skriva om just spel ligger i Peter Aronssons texter, där Aronsson pratar om 

upplevelsepedagogik, att man helt enkelt utsätter de lärande för historien genom 

exempelvis LARP (Live Action Roleplay).65 Tv-spel ger på samma sätt spelaren en 

möjlighet att uppleva det förflutna, vars medium tillåter spelaren att uppleva det i vilken 

omfattning hen så önskar och som tillåts av mediet. Wilander hävdar att handlingen i 

spelet är vad som utgör huvuddelen av spelet, medan själva spelandet är sekundärt. Å 

andra sidan fungerar gameplayet som en nyckel för att man ska få gå igenom 

                                                 
60 Sjöland. Sid. 175. 
61 Ibid. Sid. 176. 
62 Ibid. Sid. 179f. 
63 Wilander, Martin, Spela med tid: en analys av förbindelsen mellan historiebruket och 

historiemedvetandet i datorspelet Shadows of Memories, Linnéuniversitetet, 2010 
64 Ibid. Sid. 5. 
65 Ibid. Sid. 13. 
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handlingen, men i och med att handlingen kan fungera som en motivation för att få 

spelaren att gå igenom detta kan man på ett sätt se handlingen som primär. Wilanders 

slutsats är att spel kan utveckla ett historiemedvetande och att det i fallet Shadows of 

Memories handlar om att spelets pussel till form tvingar spelaren att tänka i banorna 

dåtid, nutid och framtid.66 

 

Daniel Håkanssons uppsats “Barbarerna från Väst- Japanernas syn på västvärlden under 

1800-talet i texter tagna ur Sources of Japanese Tradition och The Iwakura Embassy”67 

berör två ämnen som är relevanta för detta arbete: occidentalism och just japansk 

occidentalism. Medan Håkanssons källor visserligen härstammar från 1800-talet, en helt 

annan period i japansk och västerländsk historia så kan dess relevans ifrågasättas, men 

jag vill hävda att frågeställningarna som fokuserar på både bilden av västerlänningen 

och hur denna har förändrats under tidens gång är ändå intressant för denna studie som 

kan jämföras med Håkanssons resultat. Håkanssons frågeställning innehåller även en 

tredje aspekt där han frågar efter japanernas självbild i källorna.68 Håkanssons material 

består som ovan sagt av japanska källor som beskriver mötet med väst, och särskilt 

översatta källor.69 I de tidigaste källorna Håkansson tar upp nämns den japanska 

författarens syn på västerländskt folk som en lägre form av väsen än det japanska, samt 

hur kristendomen anses vara nära sammankopplad med handeln och som ett sätt att 

tygla fler riken under sitt styre. På grund av detta var västerlänningar i alla dess former 

något att undvika.70 Medan den japanska synen på väst luckras upp en aning så 

bibehålls den skeptiska hållningen genom att påpeka hur väst utgör ett hot mot Japans 

självständighet. Däremot dyker det under tidens gång upp en syn på väst som 

teknologiskt överlägset, men att Japan ändå har övertaget vad gäller moraliska och 

spirituella frågor.71 

 

Håkansson kommer fram till att Japans negativa inställning till väst ändrades drastiskt 

efter att kanonbåtsdiplomatin från amerikanskt håll öppnade landet för handel.72 Då 

tidigare erfarenheter av västerlänningar till stor del var missionärer som sökte sprida 

                                                 
66 Wilander, 2012. Sid. 32. 
67 Håkansson, Daniel, Barbarerna från väst- japanernas syn på västvärlden under 1800-talet i texter 

tagna ur Sources of Japanese Tradition och The Iwakura Embassy, Växjö universitet, 2008 
68 Ibid. Sid. 4. 
69 Ibid. Sid. 7. 
70 Ibid. Sid. 22f. 
71 Ibid. Sid. 25f. 
72 Ibid. Sid. 38f. 
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kristendomen så betraktades västerlänningar med misstanke. Japan insåg i och med 

öppningen hur långt de låg efter teknologiskt och ett utbyte skedde därefter där japaner 

började besöka både dem amerikanska kontinenterna och den europeiska. Skepticismen 

bibehålls dock med japanernas påstådda moraliska överlägsenhet och oron inför västs 

militära makt och huruvida denna skall användas mot Japan i syfte att utöka sina riken. 

Köpmannen utgör också en bild för väst, där västerlänningens moraliska brist ger denne 

fördelar i handel.73 Håkanssons uppsats visar på de occidentala tendenserna som Ian 

Buruma och James Carrier har beskrivit, att det inte bara finns ett ”west and the rest”, 

utan att det även funnits, och kanske finns, en ofördelaktig bild av västlandet. 

 

 

  

                                                 
73 Håkansson, 2008. Sid. 41. 
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5 Bakgrund 
 

5.1 TV-spel 

 

Som inledande del av bakgrunden ser jag det nödvändigt att beskriva själva 

studieobjektet. Medan objektet för mig, trots den enorma variationen, är självklart 

definierat så är det självklart en fördel om de oinvigna är underförstådda med vad ett 

”TV-spel” är. För det första bör själva begreppet ”TV-spel” klargöras: med tv-spel 

innefattas inte bara spel som spelas via en TV, utan även spel på PC och på handhållna 

maskiner som Game Boy faller inom detta paraplybegrepp. De grundläggande behoven 

för ett digitalt spel är en skärm, någon form av kontroll (tangentbord eller handkontroll) 

och en maskin som bearbetar koden som spelet utgörs av (exempelvis en PC eller en 

spelkonsol).74 

 

På samma sätt som det finns olika typer (genrer) av böcker, filmer och musik så finns 

det olika typer av spel. Ett axplock av dessa typer är: FPS (First Person Shooter), 

platforming, RPG (Role Playing Game) och RTS (Real Time Strategy) På senare år har 

även VR (Virtual reality) blivit aktuellt, där spelaren blir mer integrerad i spelets värld 

genom headset som avskärmar individen från omvärlden och kontroller som låter 

spelaren använda hela sin kropp.75 

 

5.2 Valkyria Chronicles 

 

För att läsaren av denna uppsats ska få en klarare bild av uppsatsens studieobjekt så är 

det av vikt att kort  introducera spelet som står i fokus  för uppsatsen. Valkyria 

Chronicles släpptes för första gången 2008 och utvecklades, samt publicerades av det 

japanska företaget SEGA. Medan flera japanska rollspel drog inspiration från europeisk 

medeltid så stack Valkyria Chronicles ut med sina tydliga referenser till modern 

europeisk tid, i synnerhet tiden runt Andra Världskriget. Rent stilmässigt stack spelet 

också ut genom att använda en grafisk teknik kallad Cel Shading, där grafiken går från 

det realistiska till färgstarka, nästan serietidningsliknande grafik. Valkyria Chronicles 

sticker också ut med ramerna av skärmen som består av skissdrag med penna medan allt 

innanför ramen liknar penseldrag. Omgivningen i spelet får därför en liknande stil till 

                                                 
74 Newman, James, Videogames, Routledge, London, 2004. Sid. 9. 
75 Ibid. Sid. 12f. 
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den som återfinns på vykort målade i akvarell, med varierande miljöer som stränder, 

europeiska byar omgivna av väderkvarnar och skogar beklädda i tallar, granar och 

bok.76 

 

 

 

5.2.1 Gameplay 

 

Spelmässigt är Valkyria Chronicles ett taktiskt rollspel (Tactical RPG) som utspelar sig 

genom skärmytslingar. Spelet är turordningsbaserat och spelaren tar kontroll över 

enskilda enheter som får röra sig X antal meter och utföra en handling, exempelvis 

skjuta en fiende, läka kamrater eller slänga granater mot bunkrade fiender. Enheterna 

består av olika klasser: Shocktrooper (rör sig på mindre yta men är den mest effektiva 

infanteri-enheten), Scout (täcker stor yta men saknar effektiv eldkraft), Lancer (främst 

effektiv mot pansarvagnar), Engineer (reparerar pansarvagnar, desarmerar minor men 

svag på offensiven) och Sniper (prickskytt med obefintliga defensiva färdigheter). 

Utöver infanteri har spelaren kontroll över minst en pansarvagn, som om den förstörs så 

är det en automatisk förlust. Mellan skärmytslingarna tilldelas spelaren EXP 

(Experience Points) Ducats, där EXP används för att uppgradera enheterna och Ducats 

för att uppgradera utrustning som uniformer och vapen för att öka skydd och skada. 

 

Spelet är uppdelat i kapitel där spelaren utifrån en klippboksliknande gränssnitt 

(interface) får välja mellan att se cutscenes (filmatiserade sekvenser) och att spela 

skärmytslingar som driver handlingen framåt. Vissa cutscenes är obligatoriska för att 

komma igenom spelet medan andra är valfria att sitta igenom. Under spelets gång låser 

spelaren inte bara upp de obligatoriska kapitlena, utan öppnar även upp sidokapitel som 

är valfria men som fördjupar utvalda karaktärers bakgrund och personlighet. Det finns 

sammanlagt 18 obligatoriska kapitel, 9 valfria och en prolog. 

 

5.2.2 Handling 

 

Spelets handling har tagit tydliga inspirationer från andra världskriget vars främsta 

kännetecken är namnet på den fiktiva kontinent spelet utspelar sig på: Europa, där en 

konflikt mellan The Atlantic Federation (AF) och East Europan Imperial Alliance (IA) 

                                                 
76 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. 
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vid spelets början pågår. Det neutrala landet Gallia blir indraget i kriget efter det att IA 

söker nyttja landets tillgångar av ämnet ”ragnite”: en mångsidig naturtillgång som är 

eftertraktat på grund av sina användningar i läkekonsten, som bränsle och för att 

tillverka bomber. Spelets protagonist, Welkin Gunther, tvingas ta upp vapen när IA 

väljer hans hemstad Bruhl som första mål för sin invasion. På grund av sina prestationer 

i försvaret av Bruhl får Gunther kommandot över en mindre trupp, Squad 7.77 

 

Av vikt för handlingen är också de två folkslag som förutom ”vanliga människor” 

figurerar starkt genom spelets gång. Den ena är ”Darcsen”, vilka känns igen på sitt 

mörka hår och sina mörka ögon. Det betonas tidigt i spelets handling att det är en 

marginaliserad grupp människor, vars närvaro kommenteras av både allierade och 

fiender i ordalag som ”illaluktande” och via jämförelser med djur som grisar och råttor. 

Medan Darcsen representeras tydligt genom spelets gång så är den andra rasen, 

”Valkyrur”, mer täckt av mystik. De agerar som en kontrast till Darcsen på flera vis: De 

representeras av ytterst få karaktärer i spelet, de känns igen på sina ljusa karaktärsdrag 

som vitt hår och röda ögon. Medan Darcsen bespottas för sin närvaro så ses Valkyrur 

som genetiskt överlägsna alla andra raser, och endast deras genetik är nog för att ge dem 

tillgång till högt uppsatta positioner i samhället.78 

 

  

                                                 
77 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Prologue. 

https://youtu.be/weM1LNMyMp4?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=20 
78 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 6: A Desert Encounter. 

https://youtu.be/LGiGZZx3tow?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=705 
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6 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultaten presenteras först genom att spelets karaktärer tilldelas 

sina egna profilstycken vilket gör det enklare att hänga med i den andra delen: den 

tematiska indelningen. Det innebär att istället för en löpande text så kommer det delas 

upp i olika delkapitel med teman som förekommer på flera ställen under spelets gång 

och som hjälper till att besvara frågeställningarna. Eftersom källmaterialet är av 

okonventionell art så kommer även fotnoterna vara okonventionella. Först kommer 

utvecklaren och utgivaren (i båda fallen SEGA), sedan spelet, kapitlet och årtalet spelet 

släpptes. För enkelhetens skull refererar jag till en serie videos på Youtube, en så kallad 

”Let’s Play” som går igenom hela spelet. Fotnoterna kommer först att referera till 

kapitlet i spelet, för att sedan ge en länk till Youtube som tar en direkt till tidspunkten 

där uttrycken sker. Värt att påpeka är att länkarna refererar till en genomspelning av en 

nyutgåva av spelet som släpptes 2016: Valkyria Chronicles: Remastered. Handlingen 

och karaktärerna är dock densamma, och den största skillnaden ligger i grafik och 

bildupplösning, så nyutgåvan påverkar inte resultatet eller analysen. 

 

6.1 Karaktärer 

 

De karaktärer som presenteras nedan har valts på grund av deras frekvens och utrymme 

i handlingen, och dessutom de inbördes relationerna karaktärerna har med varandra. 

Spelet har flertalet karaktärer, men många av dessa figurerar endast i ett fåtal kapitel, 

eller så är de endast närvarande i scenerna utan att ha några relevanta repliker. Då den 

tematiska uppdelningen tar upp dessa karaktärer flera gånger är det av tydlighetsskäl 

karaktärerna presenteras först. 

 
6.1.1 Welkin Gunther 

 

Welkin är karaktären som främst utmärker sig som spelarkaraktären och den karaktär 

vars handlingar verkar avgörande för händelseförloppet. Han är en 22-årig 

universitetsstudent med ett intresse för naturvetenskap som under ett besök i sin 

hemstad Bruhl över sommaren finner sig mitt i en brinnande invasion av sitt hemland.79 

När invasionen är ett faktum så tvingas han in i militären, vilket visar sig vara en 

uppgift han har en naturlig fallenhet för då hans far var general i förra kriget, vilket ger 

                                                 
79 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Prologue: Galliat, to Arms! 

https://youtu.be/weM1LNMyMp4?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=419 
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honom ledarrollen för Squad 7.80 Welkin framställs som en karismatisk ledare som 

värderar gemenskap, men även att oliktänkande får utrymme att yttra sina tankar, även 

om det riskerar gå ut över sammanhållningen i truppen.81  

 
6.1.2 Alicia Melchiott 

 

Alicia är spelets kvinnliga huvudperson och är likt Welkin hemstadd i Bruhl. Spelaren 

får möta henne redan i prologen och medan hon där introduceras som ledare för 

civilgardet i Bruhl, och spelaren får senare veta att hon i vanliga fall jobbar som 

bagare.82 Till skillnad från sin manliga motsvarighet Welkin har hon ingen familj, utan 

växte upp på ett barnhem.83 Hon är även protagonisternas Valkyrur, vilket bekräftas då 

hon befinner sig i ett kritiskt hälsoläge och krafterna vaknar till liv.84 Hon är i stort sett 

en relativt platt karaktär vars utveckling beror på Welkin, och det är även hans ideal hon 

tar efter och anammar och en av hennes funktioner i spelet är som hjälten Welkins 

kärleksintresse. Ett avvikande element med henne är dock hur hon hanterar det faktum 

att hon är Valkyrur, då det utlöser en sorts existentiell kris hos henne till den grad att 

hon försöker offra sitt liv för att stoppa den kejserlige prinsens framfart. I detta skede 

uttrycker hon ett sorts mantra: ”I am Valkyria, not a woman. No, that life has ended. 

Alicia Melchiott is dead.”85 

 
6.1.3 Maximilian 

 

Maximilian är den sista av de fyra framträdande karaktärerna som presenteras här. Han 

är prins och general för motståndarfaktionen, och även ansvarig för invasionen av 

Gallia. Hans motiv ligger i det mytiska förflutna och i Valkyrurs storhetstid vilken han 

vill återupprätta. Han avslöjar också att grunden till hans drömmar om stormakt ligger i 

en önskan om hämnd, att han föddes som oäkting till en av sina faders konkubiner och 

därmed förkastades av sin far, kejsaren.86 Han nämner även att mordattentat utfördes 

                                                 
80 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 1: In Defense of Bruhl. 

https://youtu.be/weM1LNMyMp4?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=1541 
81 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 4: Operation Cloudburst 
82 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 1: In Defense of Bruhl. 

https://youtu.be/weM1LNMyMp4?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=1463 
83 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 8: Reunion in the Forest. 

https://youtu.be/GeXg75FdGLc?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=309 
84 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 14: Loss Within Victory. https://youtu.be/JFVZjI-

tTHk?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=1080 
85 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 16: The Maiden’s Shield. 

https://youtu.be/lha14Sse5hY?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=3236 
86 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Finale: Shadow of the Valkyrur. https://youtu.be/TW8QfZ5s-

OI?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=65 
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mot honom av hans syskon. Trots att imperiet kännetecknas av förföljelse av Darcsen så 

uttrycker Maximilian inget förakt mot dem. Mot spelets slut när Gallias prinsessa, som 

hävdat sig härstamma från Valkyrur tidigare i spelet, avslöjar sig själv vara Darcsen så 

ger inte Maximilian upp planerna på att förena de båda kungahusen.87 

 
6.1.4 Selvaria Bles 

 

En ung kvinna som presenteras som en del av prinsens närmsta militära rådgivare och 

personliga livvakt. Tillsammans med Maximilian fungerar hon som en antagonistisk 

motpol till spelets två huvudkaraktärer. Hon hävdar att hennes enda funktion i livet är 

att tjäna Maximilian, då han räddade henne från fångenskap efter att ha sett hennes 

potential.88 Hon är också den av de två Valkyrur som först visar sina krafter, och den 

som avslöjar för spelaren att en Valkyrurs krafter endast kan utlösas genom dödliga 

skador. Ytterligare en likhet hon delar med Alicia är en uppenbar brist på familj eller 

föräldrar, det enda som avslöjas är att hon växte upp i fångenskap. Selvaria begår senare 

i spelet självmord genom att agera levande bomb. Det går även att jämföra de båda 

karaktärerna i hur de följer en manlig karaktär, i Selvarias fall Maximilian, men 

skillnaden är att Selvaria inte är Maximilians kärleksintresse.89 

 

6.2 Teman 

 

Nedan följer de mest utmärkande tematiska drag i Valkyria Chronicles. Även dessa 

teman har valts ut på grund av deras relevans till handlingen, men också till 

frågestälningen. Det kan också påpekas att det heller inte finns många andra teman att 

gå på i spelet, utan det enda eventuella tillägget skulle isåfall vara ”arv”, men detta 

behandlar främst en religiös dimension vilket uppsatsen inte har för avsikt att gå in på. 

 
6.2.1 Patriotism 

 

Redan i spelets inledande sekvens görs en referens till landsbygdens oföränderlighet. I 

en nostalgisk reflektion så yttrar spelets protagonist vid hemkomsten till syn by: ”I 

                                                 
87 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 18: Shadow of the Valkyrur. 

https://youtu.be/HIfM92rV_4s?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=736 
88 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 13: The Clash at Naggiar. 

https://youtu.be/0JEvc4jRAfk?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=312 
89 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 15: Citadel Ghirlandaio. 

https://youtu.be/yuqWPWWpCyk?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=4275 
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haven’t been down this road in years. It really hasn’t changed much.”90 Runt honom ses 

civila evakuera byn som omges av väderkvarnar, gröna fält och stenmurar, vilket ger 

spelaren intrycket av ett agrart område. Welkins nostalgiska yttrande tillsammans med 

bilden som ges av området återkommer även på andra ställen som en symbol värd att 

försvara. Detta försvar av det oföränderliga har även ett högre värde för protagonisterna 

än allianser med närliggande makter. När en allians mellan Gallia och Atlantic 

Federation (hädanefter AF) är på väg att bekräftas kommenterar hjältarna detta med 

skepticism: ”Make no mistake, the Federation would conquer Europa the same as the 

Empire.”91, och ”All we want is to keep our homes and our families safe.”92 Den 

föreslagna alliansen resulterar i att AF kidnappar galliernas enda tronarvinge och söker 

använda henne för egna syften, vilket gallierna svarar på med att frita henne, men 

detaljerna om kidnappningen hemlighålls av den galliska staten.93 

 

Temat tar sig också uttryck genom omnämnanden av en gemenskap mellan de som 

räknas in som medborgare i Gallia. När karaktärerna inbördes diskuterar aristokratins 

syn gentemot protagonisterna, inflikar en sidokaraktär, Faldio med: ”Now that the war’s 

begun, we all need to band together and fight to keep Gallia safe.”94 Det är en önskan 

om att folket i Gallia ska sätta åsido sina skillnader för att skydda det egna landet. 

Welkin omsätter denna tanke om nation i termer av människor och djur. Att försvara sitt 

territorium likt djur är för Welkin något som är en naturgiven rätt. Det bör dessutom 

nämnas att ett av Welkins återkommande karaktärsdrag som återfinns i dialogen är 

jämförelser hämtade från djurriket, både för komiska och dramatiska syften, vilket visar 

att han trots sin utbildning i jämförelse med spelets andra karaktärer inte har brutit med 

sina rötter i landsbygden. Denna tendens visar sig tydligare i en replik Welkin yttrar: ”If 

anything threatens their home, they’ll risk their lives to defend it.”95 

 

 

                                                 
90 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Prologue: Gallia, to Arms! 

https://youtu.be/weM1LNMyMp4?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=208 
91 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Cahpter 9: A Midsummer Incident. 

https://youtu.be/8opSmaV2Gxc?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=1011 
92 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 9: A Midsummer Incident. 

https://youtu.be/8opSmaV2Gxc?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=1057 
93 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 9: A Midsummer Incident. 

https://youtu.be/8opSmaV2Gxc?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=3021 
94 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 3: Vasel Urban Warfare: https://youtu.be/TB6Uh-

nrqDk?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=268 
95 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 2: Escape from Bruhl. 

https://youtu.be/fJCVVBO_1jA?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=1826 
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6.2.2 Förtryck och förakt 

 

Som nämnt ovan där spelets handling presenterades så utgör Darcsen en av de tre 

raserna i spelet tillsammans med Valkyrur och vanliga människor, i brist på annan 

terminologi. Detta tema gör sig pckså uppenbart tidigt i spelet när Darcsen-karaktären 

stöter på patrull i form av kejserliga trupper. I denna sekvens så har soldater stormat 

huset där Isara bor och lägger märke till hennes sjal: ”Take a good look at that shawl. 

She’s a Darcsen.”96 Det verkar här som att utvecklarna låter markörer som kläder 

fungera som markörer för de olika raserna. Den andra rasen Valkyrur kännetecknas som 

ovan nämnt av sitt vita hår och röda ögon medan de vanliga människorna tillåts 

variation. Språkbruket mot Darcsen skiljer sig också märkvärt från andra karaktärer. I 

samma scen kommenterar de kejserliga på lukten: ”I thought this place stunk. Now I 

know it does.”97 Detta för att strax därefter jämföras med grisar. Attityden som uttrycks 

gentemot Darcsen är sådan att de ses som inte ens andraklassens medborgare, utan rent 

av omänskliga. 

 

Förföljelsen av Darcsen tar sin kulmen i spelets tionde kapitel, där industriområdet 

Fouzen ska frigöras från imperiet. Innan uppdraget iscensätts får spelaren veta att 

imperiet har forslat Darcsen från inom sina egna gränser till Fouzen i Gallia för att 

arbeta i Ragnite-gruvorna.98 I ett valfritt delkapitel med titeln ”The Concentration 

Camp” får spelaren dessutom en inblick i arbetslägrena imperiet har satt upp i 

området.99 Förhållandena för Darcsens i lägrena visar sig karaktäriseras av svält, 

sjukdom och repressalier av våldsam form. När spelaren har klarat av båda delar av 

detta tudelade kapitel meddelar de övre officerarna att lägrena har satts i brand av 

flyende kejserliga trupper. Truppen tar sig till barackerna för att försöka rädda så många 

som möjligt, men det visar sig att insatsen är förgäves då barackerna fyllts med 

Darcsens och sedan bränts levande.100 

 

                                                 
96 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 2: Escape from Bruhl. 

https://youtu.be/fJCVVBO_1jA?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=37 
97 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 2: Escape from Bruhl. 

https://youtu.be/fJCVVBO_1jA?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=43 
98 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 10: Infiltration of Fouzen. 

https://youtu.be/lEkjLlx_juc?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=616 
99 Ibid. https://youtu.be/lEkjLlx_juc?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=752 
100 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 10: Liberation of Fouzen. 

https://youtu.be/t9oT0Gq2kCs?t=5221 
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Förtryck som tema tar sig också uttryck i klassförakt. Med detta menar jag att karaktärer 

från olika stånd i samhället uttrycker sig negativt gentemot lägre/högre klasser. De 

meniga soldaterna uttrycker en känsla av att vara utnyttjade som kanonföda, medan 

karaktärer med högre rang mer eller mindre bekräftar deras känslor. Den första 

instansen av detta tema återfinns i tredje kapitlet där General Damon introduceras, en 

plump medelålders man vars gångstil ger intrycket av en pingvins vaggande. Denna 

introduktion kommer när spelaren först får tillgång till huvudmenyn som utgör den plats 

där spelaren uppgraderar sina karaktärer och vapen, alltså när spelarkaraktären har blivit 

en del av militären i form av ett civilgarde. När Damon besöker civilgardets kontor 

kommenterar han att de gör upp planer för en kommande strid med: ”Whatever. They’re 

just country mice. It’s not like they’ll be much help.”101 

 

Som motpol till de förtryckta och föraktade finns de beundrade Valkyrur. Spelaren får 

mot slutet av första halvan av spelet ytterligare insikt i Gallias kungahus, att 

kungafamiljen hävdar sig ha blodsband som sträcker sig tillbaka till den mytiska tiden 

då Valkyrur styrde i Europa.102 Rasen Valkyrur fungerar även på andra ställen som en 

länk till det förflutna och mytiska. I det sjätte kapitlet utforskar protagonisterna en ruin i 

öknen, och arkeologkaraktären Faldio får frågan om Valkyrur ens har existerat, på vilket 

han svarar: ”Yes, the valkyrur make a sudden appearance in Europan history, thousands 

of years ago.”103 Det visar sig vidare att ruinerna innehåller antika artefakter med 

massförstörelsepotential, men både tillgången till dessa vapen och bruket av dem kräver 

att man har Valkyrurblod i ådrorna. Vid inspektionen av ruinerna visar det sig indirekt 

att den kvinnliga huvudkaraktären Alicia har Valkyrurblod i sig när en dörr vars syfte är 

att endast öppna för Valkyrur öppnas i hennes närhet.104 

 
6.2.3 Plikt och ära 

 

Ett intressant tema som dyker upp är om olika sorters ära. Det handlar i synnerhet om 

ära i strid och ärofulla sätt att dö på. Spelets andra antagonist, Selvaria uttrycker sig om 

                                                 
101 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 3: Vasel Urban Warfare. https://youtu.be/TB6Uh-

nrqDk?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=216 
102 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 9: A Midsummer Incident. 

https://youtu.be/8opSmaV2Gxc?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=942 
103 SEGA,Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 6: A Desert Encounter 
104 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 7: The Battle at Barious. https://youtu.be/CIfFc11-

9KY?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=638 
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en general som dött i strid att han dog en ”warrior’s death”.105 Det görs då en åtskillnad 

på olika sätt att dö, och uttrycket har onekligen en värderande aspekt på olika sätt att dö 

på. Mot spelets slutskede tillfångatas Selvaria av galliska trupper, och utnyttjar sina 

sista krafter för att sätta igång en explosion hon kallar ”the Valkyria’s flame”.106 

Explosionen lämnar enorm förödelse efter sig, och ett svampmoln sträcker sig upp mot 

himlavalvet. Motivet för detta självmordsdåd ligger i att hennes död kan bidra mer till 

imperiet än vad hon kan göra i fångenskap vid liv. I kapitlet därefter söker Alicia göra 

samma sak för att stoppa imperiets enorma pansarvagn Marmotas framfart mot 

huvudstaden.107 Welkin stoppar dock hennes självmordsförsök med att hänvisa till 

”sann seger”: ”You could destroy them with your power, but that’s not real victory. 

Real victory is something we must claim for ourselves without relying on your 

power.”108 

 

Denna tanke om ära i och utanför strid visar sig inte vara konsekvent spelet igenom utan 

motsäger snarare sig själv på några ställen. Det tydligaste beviset på motsatserna finns i 

två av sidokapitlena, som alltså inte är obligatoriska men som kan vara i spelarens 

intresse både om hen är intresserad av handlingen eller helt enkelt vill ge karaktärer 

särskilda förmågor som utdelas när dessa är avklarade. Sidokapitlena i fråga är The 

Darcsen Hunt och What Lies beyond Hate. I den förstnämnda uppdagas det att imperiet 

har inlett en ny våg av förföljelse mot den redan utsatta folkgruppen Darcsen.109 Kravet 

för att klara uppdraget är att ta död på varenda fiende, och spelaren misslyckas om en 

fiende lyckas fly. Det är det enda uppdraget i spelet som har som mål att besegra 

varenda fiende, då majoriteten av uppdragen har som krav att ockupera fiendens bas 

oberoende hur många fiender som ännu lever. Mot slutet av uppdraget slutar fienden att 

anfalla, utan flyr mot närmsta evakueringspunkt.110 I kontrast till detta finner man i 

sidokapitlet What Lies Beyond Hate en annan attityd. Uppdraget i detta fall går ut på att 

frita civila som en officer med rykte för avrättningar av och tortyr på oskyldiga. Efter att 

                                                 
105 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 12: The Fight for Bruhl. 

https://youtu.be/Fr2Ph_ZAIvM?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=154 
106 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 15: Citadel Ghirlandaio. 

https://youtu.be/yuqWPWWpCyk?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=4275 
107 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Chapter 16: The Maiden’s Shield. 

https://youtu.be/lha14Sse5hY?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=3274 
108 Ibid. 
109 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Report: The Darcsen Hunt. 

https://youtu.be/snVlMNanvGU?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=41 
110 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Report: The Darcsen Hunt. 

https://youtu.be/snVlMNanvGU?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=1360 
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man klarat uppdraget söker en gallisk officer avrätta antagonisten på plats, men hindras 

utav sina underordnade med hänvsining till lagar gällande krigsfångar och att det i 

längden inte kommer gagna den hämndlystne officeraren.111 Han släpps därför fri och 

tillåts återvända till imperiet. 

 

 

  

                                                 
111 SEGA, Valkyria Chronicles, 2008. Report: What Lies Beyond Hate. 

https://youtu.be/N0f0DLogp2g?list=PL5dr1EHvfwpPMjSVfipVptR9BB1jFPpCg&t=867 
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7 Analys och diskussion 
 

Jag avser i denna del för det första analysera det material som presenterades i 

föregående kapitel. Medan narratologi användes för att kategorisera materialet i resultat-

delen så kommer historiebruk och occidentalism användas för analysen. Därefter 

kommer analysens resultat att ställas mot den tidigare forskning som presenterades 

tidigare. 

 

7.1 Historiebruk 

 

För att inleda denna del vill jag först påpeka hur Valkyria Chronicles händelseförlopp 

situerar sig själv inom sina egna fiktiva  ramar. Utifrån spelets tideräkning utspelar sig 

handlingen året 1935 och redogör för spelaren att bristen på Ragnite har lett till ”The 

Second Europan War”, vilket föranleddes av första kriget för tjugo år sedan. Trots att 

årtalen inte stämmer överens med när andra världskriget utbröt i verkligheten så 

anspelar spelet på spelarens erfarenhetsrum i form av platsnamn och årtal, vilket vidare 

tydliggörs med bilden av landsbygdens väderkvarnar och stilla liv, som vore det taget 

från ett vykort från Europas lågländer. Genom spelets gång görs referenser tillbaka till 

ett förflutet längre tillbaka: Man får veta varför Darcsens förföljs och vilka Valkyrur 

var, och trots att det i spelets senare skede visar sig att historien är fabricerad av 

vinnarna (i detta fall Valkyrur) så förblir dessa förklaringar en sorts kontinuitet och en 

legitimering till att förfölja Darcsen och hylla minnet av Valkyrur. Med länken till det 

förflutna som förklarar de nuvarande förhållandena så är första delen av ett 

historiemedvetande, om än fiktivt, etablerat. Utifrån Trenters resonemang om nostalgi 

och dystopi112 så representerar IA och Gallia två olika förhållningssätt till det förflutna: 

IA använder det förflutna som en nostalgisk förebild och som en grund för att bygga en 

utopisk framtid och Gallias förhållningssätt representerar en nästan ahistorisk 

inställning där framtidens utopi snarare byggs på en önskan om fred och kontinuitet, en 

återgång till tryggheten innan krigets utbrott. Aronsson pekar vidare ut 

historiemedvetandets dialektiska natur då delar av det förflutna aktiveras när 

förväntningshorisonten skapas och tvärtom.113 IA rättfärdigar sitt agerande mot Darcsen 

genom att peka tillbaka till det förtflutnas utopi, att Darcsens blotta existens är ett hot 

mot framtiden. 

                                                 
112 Trenter, 2012, sid. 4. 
113 Aronsson, 2004, sid. 71. 
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Bland Squad 7s karaktärer återfinns Rosie, som tidigt i spelet visar på att vara 

fördomsfull gentemot spelets förtryckta grupp Darcsens. När truppen upptäcker de 

uppbrända barackerna i Fouzen genomgår denna karaktär en förändring då hon avsäger 

sig sina fördomar och arbetar för att rädda de Darcsen som fortfarande är vid liv. 

Avsnittet har tydliga kopplingar till förintelsen, och fungerar för att visa på när 

fördomar når sin fulla potential. Bilden av sotiga halmdockor bland brandsvedd bråte 

gör det klart för spelaren att även barn miste livet i bränderna. Scenen har närmast 

monumentala inslag, då historien om än i fiktiv form får agera avskräckande exempel. 

Rosie fungerar i denna scen, och i efterkommande scener där ämnet Darcsens tas upp 

som en förebild för ett gott agerande i tragedins centrum.114 Detta kan även jämföras 

med Karlssons typologi av historiebruk, där detta skeendet hamnar inom fåran för ett 

moraliskt historiebruk. Karlsson skriver att det moraliska historiebruket tenderar lägga 

fokus på ”den historia som förtryckts eller förträngts”115. Medan förintelsen har 

avhandlats i populärkultur förut, så är Valkyria Chronicles ett undantag inom den 

japanska spelindustrin och spelindustrin som annars lägger fokus vid krigets strider, 

både i temat förintelsen och de tydliga inspirationerna av andra världskriget. 

 

De två kvinnliga karaktärerna Alicia och Selvaria befinner sig på skilda delar av 

konflikten, men spelet gör det tydligt att de har en hel del likheter. De är båda Valkyrur 

och båda är föräldralösa och fungerar som kvinnliga motparter till den manliga hjälten 

och antagonisten. Båda karaktärerna hanterar dock det faktum att de är Valkyrur på 

olika sätt. Medan Selvaria karaktäriseras av en fanatisk hängivenhet till prinsen till den 

grad att hon är villig att offra sitt eget liv så hejdas Alicia att offra sig själv genom att bli 

påmind av den gemenskap hon är en del av. Spelets påminnelser om blodsband till det 

mytiska förflutna i form av Valkyrur gör dessa karaktärer till ett sorts kärl för historien, 

och dera öden reflekterar olika tillvägagångssätt att hantera det förgångna.  Medan 

Selvarias agerande reflekterar IAs stenhårda förhållning så ter sig Alicias agerande 

snarare i linje med de galliska karaktärernas ahistoriska inställning. 

 

Det är intressant att notera hur Valkyria Chronicles karaktärer och faktioner själva 

använder sig av det förflutna som manusförfattarna skapat i flera olika syften. Den 

                                                 
114 Aronsson, 2004. Sid. 65. 
115 Karlsson, 2009. Sid. 62. 
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främsta form av historiebruk som används är i syfte att legitimera monarkiska styren, 

vilket både IA och Gallias kungahus använder sig av, och bådas hävd gör än en gång en 

referens till det mytiska förflutna som ges en helig status för karaktärerna och 

faktionerna i spelet. Det blir därför desto mer intressant att anmärka på hur den historien 

karaktärerna använder sig av för att legitimera både monarker och förtrycket mot 

Darcsen visar sig vara fabricerad av den vinnande faktionen i det långt förflutna: 

Valkyrur. I detta skede ifrågasätter spelet huruvida historia kan användas för att 

legitimera dessa företeelser, och i vilken grad historien bör påverka livet i nuet. Man 

kan även jämföra denna fabricering av historien med de blodanklagelser mot 

medeltidens judar i Europa som användes som förklaring till att förfölja dem. 

 

Sammanfattningsvis så kan man utröna ett antal fenomen som Valkyria Chronicles tar 

fasta på när det gäller europeisk historia kring andra världskriget. Handlingen fokuserar 

nästan enbart på Squad 7 och deras kamp mot inte bara imperiet, utan mot AF i ett 

kapitel och inbördes, verbala stridigheter mot andra delar av den galliska armén som ser 

på dem som pjäser att offra på ett bräde. Denna grupp människor karaktäriseras av en 

bakgrund i arbetarklass och i landsbygden, där de själva låter ”hem” representera den 

sistnämnda, och vilket de vill försvara mot främmande makter i första hand och inte det 

galliska kungahuset. 

 

7.2 Bilden av väst 

 

De occidentala tendenserna i Valkyria Chronicles är inget som (staden som 

konspirationens födelse, korruption, naturnärhet, industrisamhällets inneboende ondska) 

Generalen Damon är som nämnt ovan en del av aristokratin, han är en produkt av 

rikedom och presenteras som en stadens man, i sådan grad att han mer eller mindre 

parodierar sig själv. Buruma skriver att staden i occidentalistens ögon är en institution 

som förstör sociala relationer och alienerar, att medan de sociala nätverk som skänker 

tillit och trygghet i form av släkt är mer än brukbart på landets byar så upplöses dessa i 

staden.116 Karaktärerna i Valkyria Chronicles vurmar vid flera tillfällen om landsbygden 

och förknippar ”hem” med sina hembyar snarare än nationen. Det är i staden 

karaktärerna först stöter på intriger smidda i det dolda, först i formen av kidnappningen 

av prinsessan av AF och sedan premiärministerns plan att överlämna prinsessan till 

                                                 
116 Buruma, Margalit, 2004, sid. 24. Sid. 31. 
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imperiet för att själv ta makten. I Occidentalistens syn på staden så är den full av 

lögnare och konspiratorer,117 vilket Valkyria Chronicles vidare förstärker. Utanför 

staden sker handlingen mer kontrollerat, och inga skumraskaffärer uppdagas, utan det är 

i staden dessa förekommer. Även ovan nämnda referens till Förintelsen, där Darcsen 

tvingas in i baracker som sedan blir satta i brand går att jämföra med Burumas 

resonemang om industrisamhällets korruption i occidentalistens ögon.118 Med detta 

menar jag att det inte är ett sammanträffande att massakern sker i en industristad, utan 

att detta är en subtil referens till industrins inneboende potential för ondskefulla dåd. 

 

Som tidigare nämnt så skriver Creighton att japaner tenderar använda västerlänningar i 

reklamer för att uttrycka värden som inte är typiskt japanska. Reklamer med 

västerlänningar i karaktäriseras av en själviskhet, sensualitet och en övergripande tanke 

om att unna sig själv. Reklamer med japaner karaktäriseras av japanska sociala värden: 

”discipline, order, meekness, responsibility and submission to group goals.”119 De 

värdena som Creighton beskriver har starka likheter med de som spelarfaktionen 

uttrycker i Valkyria Chronicles, till och med till sån grad att huvudkaraktären Welkin 

beskriver det som naturgivna värden. Japanska rollspel är en spelgenre som tenderar 

rikta sig till en japansk målgrupp, och då första spelet tog ett halvår på sig att bli 

lokaliserat till västerländska regioner och det tredje som aldrig ens blev översatt till 

engelska, så kan man hävda att även Valkyria Chronicles riktar sig mot en japansk 

publik. Medan spelarfaktionen Gallia först och främst har konnotationer till de 

europeiska lågländerna så har IA likheter med både Japan och Tyskland under andra 

världskriget. Genom att transportera delar av erfarenheten till en annan, fiktiv kontinent 

med en estetisk stil som bekantliggör målgruppen får historiebruket även ett sorts 

pedagogiskt historiebruk.  

 

7.3 Diskussion 

 

Jag har ovan analyserat materialet utifrån den teoretiska grunden occidentalism och 

historiebruk. Det kvarstår dock att se hur denna analys står sig i jämförelse med 

forskarläget. Det första teoretiska angreppet gjordes genom historiebruksanalys, och 

detta avsnitt kommer också börja med samma tema. 

                                                 
117 Buruma, Margalit, 2004. Sid. 28f. 
118 Ibid. Sid. 112. 
119 Creighton, 1995. Sid. 145 
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Valkyria Chronicles har visat på flera olika sorters historiebruk, och jag vill hävda att 

det definitivt faller inom fåran för ett kommersiellt historiebruk. Som Sjöland skriver i 

sin avhandling så består ett kommersiellt historiebruk nödvändigtvis av flera andra 

sorters historiebruk.120 Skillnaden mellan studieobjekten är dock uppenbar, medan 

historia är i fokus i Populär Historia så är spelmekanikerna i fokus i Valkyria 

Chronicles. Däremot så visar detta på hur differentierad kommersiellt historiebruk som 

kategori är, vilket Sjöland också pekar på, att det inte bara finns ett historiebruk som 

kan klassas som kommersiellt. Valkyria Chronicles använder sig av historien i 

kombination med en typisk japansk estetisk stil som talar till konsumenterna i det egna 

landet, medan det talar till en utländsk publik genom ingekänningsfaktorn. Medan 

Sjöland skriver att det bekanta snarare har en förankrande funktion än en kommersiell 

så vill jag hävda att det bekanta, i kombination med det främmande kan vara en faktor 

till att konsumenterna ens väljer att köpa spelet. Metzger och Paxton tar upp ”borrowed 

authenticity” som en typ av historiebruk, där historien i form av exempelvis platsnamn 

och bekanta händelser används i fiktiva sammanhang. Denna typ av historiebruk är det 

som kanske främst karaktäriserar Valkyria Chronicles på ytan, och det knyter an till mitt 

resonemang det bekanta som en lockande faktor för det kommersiella historiebruket. 

 

Metzger och Paxton pekar också på hur spel med historiska motiv tenderar glorifiera 

krigsföring,121 vilket å ena sidan är en naturlig konsekvens av spelmediets kompetetiva, 

konfliktorienterade natur i att spelaren måste ha ett mål att slutföra. I detta är inte 

Valkyria Chronicles ett undantag, och inte heller i en av deras andra poänger om spels 

deterministiska skildring av historien i och med uppdragsstrukturen som går från A till 

B, då spelaren inte har något att säga till om detta skeende. Även här är Valkyria 

Chronicles inte ett undantag, men det kan vara intressant att ställa frågan huruvida dettta 

är en konsekvens av de japanska rollspelens mer linjära signum. De västerländska 

rollspelen tillåter generellt att spelaren tar sig fram genom handlingen på ett mer 

flexibelt sätt. Metzger och Paxton har dock inte tagit med några rollspel överhuvudtaget 

i sin undersökning, och mig veterligen finns det inte några västerländska rollspel med 

influenser från något av världskrigen.  

 

                                                 
120 Sjöland, 2011. Sid. 175. 
121 Metzger och Paxton, 2016. Sid. 554f. 
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Sjöland tar i sin avhandling också upp frågan om vad som är populärt, då tidsskriften 

lämpligen heter Populär Historia. Angående frågan om vad tidsskriften tar upp för 

historia och väljer att bortse från skriver hon: ”Den typ av historia som sällan eller 

aldrig förekommer i tidskriften får i sammanhanget därför benämnas som impopulär, 

men det behöver inte betyda att redaktionen ser dessa berättelser som betydelselösa.”122 

Det blir därför desto intressantare att se på vilka delar av andra världskriget utvecklarna 

har valt att ta med. Att stilla havs-scenen av kriget, och ens strider till havs lyser med 

sin frånvaro betyder inte nödvändigtvis att dessa anses ointressanta av utvecklarna, men 

eventuellt skulle kanske ett rollspel med för många liknelser till den japanska fronten av 

kriget inte sälja lika bra och ge upphov till uppföljare och spin-offs. Eventuellt kan det 

bero på att det skulle mottas som ett förlöjligande av historien, eller att man helt enkelt 

finner den scenen av kriget obekvämt att ta upp.123 

 

Håkanssons uppsats om japanernas syn på väst reflekterar visserligen en annan era av 

japanska tankegångar, men det går ändå att hitta likheter. Håkansson hittar att föraktet 

mot köpmannen som Buruma nämner även återfinns i texterna som producerades av 

japaner på 1800-talet och in på 1900-talet. Medan Valkyria Chronicles inte har en enda 

karaktär som kan sägas vara köpman, eller ens ägna sig åt annan merkantil verksamhet 

så kan man jämföra köpmannen med det förakt mot aristokrati som spelet uppvisar. 

Vidare så verkar hotbilden mot Japan som målas upp i de japanska källorna även 

stämma överens med den hotbild Gallia står mot.124 Det är inte bara imperiet som hotar 

landets självständighet, utan även federationen som söker ta makten i Gallia via list och 

konspirationer snarare än militär makt. Gallias karaktärers starka moraliska 

ställningstagande blir dessutom en sorts subtil kommentar om de andra sidornas 

omoraliska natur. Håkansson kommer också fram till att bilden av västerlänningarna är 

att de är omoraliska, medan Japan framställs som en moralens högborg.125 Det är dock 

svårt att hävda att spelet uppvisar direkt polemik mot västerlandet, men med tanke på att 

målgruppen som ovan nämnt främst är en japansk publik så agerar det som en 

förstärkning av en redan existerande moral. 

 

                                                 
122 Sjöland, 2011. Sid. 51. 
123 https://www.bbc.com/news/magazine-21226068 Hämtad 2018-08-24 
124 Håkansson, 2008. Sid. 34. 
125 Ibid. Sid. 41. 

https://www.bbc.com/news/magazine-21226068
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Det går också att hävda att Valkyria Chronicles bidrar till att ge spelaren ett 

historiemedvetande. Likt Wilanders uppsats om Shadows of Memories så visar Valkyria 

Chronicles på de tre olika tidsdimensionerna, och trots att spelaren inte får uppleva det 

förflutna i spelet så spelar det stor roll vid flera tillfällen i spelet. Det är handlingen som 

kontextualiserar den aktuella konflikten i spelet genom berättandes som ständigt 

refererar bakåt i tiden och ger ett hopp om framtiden. Eventuellt kan Valkyria 

Chronicles narrativ även fungera till att medvetandegöra andra världskrigets historia för 

en japansk publik genom att sätta det inom fiktionens ramar. 
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8 Avslutning 
 

Jag har i denna uppsats visat på att spelutvecklarna har använt sig flitigt av historien 

vilket får som konsekvens en del värderande inslag. De värden som genom 

historiebruket får agera norm är berättelsen om soldaten, de små trupperna som inte tas 

upp i de stora berättelserna. Karaktärerna spelaren nyttjar är nästan uteslutande från 

arbetarklassen och det är dessa som visas upp som krigets sanna hjältar, i kontrast till de 

korrupta, högt uppsatta militärerna. Den andra frågeställningen om de occidentala 

tendenserna visade sig vara inte vara framträdande vid första blick i spelets handling, 

men man kunde ändå urskönja tendenser som ett förakt mot staden och dess invånare, 

och även hur annars obekväma teman kan bli enklare att förmedla om man 

dekontextualiserar och skapar en ny ram inom vilken de kan ske. Studien öppnar för 

vidare forskning på ämnet, där en fruktbar vinkel skulle vara en komparativ analys med 

andra spel, och kanske filmer som också använder andra världskriget som motiv.  

 

Avslutningsvis vill jag påpeka att min ambition har från början varit att bidra med ett 

nytt perspektiv i ett, enligt mig, tunt forskningsläge om spel. Forskning om japanska 

spel är ännu relativt förbisedda i forskningen, men dessa har inspirerats av västerländska 

förlagor och har vidare sin egen, distinkta stil. Fler frågor kan ställas till de japanska 

spelen, men här sätter jag punkt för detta arbete. 
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Bilagor 

Bilaga A Didaktisk Reflektion 

 

Studieobjektet som jag i denna uppsats har analyserat passar inte intuitivt in i läroplanen 

för historia, men det är definitivt ett exempel på historiebruk som kan tas upp i 

undervisningen. Huruvida Valkyria Chronicles är det bästa exemplet på historiebruk är 

dock tveksamt, men det är ändock en unik artefakt i sin framställning och bakgrund i 

Japan. Kursplanen för Historia 1a1 säger att ett av målen är att eleverna ska få 

kännedom om ”hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella 

konflikter och samarbetssträvanden”.126 Man kan även hitta detta i kursplanen för 

Historia 2a och 2b: ”Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika 

historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom 

olika former av ungdomskultur”.127 Det är tämligen okontroversiellt att hävda att elever 

har någon form av anknytning till de kulturformer som kursplanen nämner, och 

kursplanen uppmuntrar med dessa två urklipp till att man i historieundervisningen 

medvetandegör historiebruket i dessa. 

 

Jag har i uppsatsens analys och slutsats kommit fram till att Valkyria Chronicles kan 

fungera som ett didaktiskt verktyg för en japansk publik genom att bekantliggöra andra 

världskrigets europeiska scen, och utifrån kursplanens resonemang skulle studieobjektet 

kunna användas för att se på den kontext i vilken den uppkom. Magnus Hermansson 

Adler ger riktlinjer för vilka frågeställningar som kan ställas Viljans Triumf i 

historieundervisningen, där man bland annat kan fråga vad filmen vill uppnå, vilken 

funktion dialogen fyller, vilka karaktärer som dominerar i filmen och vilken effekt det 

har.128 Frågor som dessa kan givetvis riktas mot Valkyria Chronicles också, men de 

förlorar sin udd med tanke på att spelet inte har någon stark ideologisk knytning. 

Däremot vill jag hävda att frågorna är relevanta att ställa vilket populärkulturellt verk 

som helst, och eftersom tv-spel är en hobby som många elever ägnar sig åt så har 

eleverna som ägnar sig åt detta säkerligen exempel på spel som utspelar sig i historiska 

kontexter. Så medan Valkyria Chronicles inte nödvändigtvis är det bästa exemplet att ta 

                                                 
126 Skolverket Historia 1a1, GY11, 2011 
127 Skolverket, Historia 2b. GY11. 2011 
128 Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggsterar:grundläggande pedagogik och 

ämnesdidaktik, 2., uppl,. Liber, Stockholm, 2009, sid. 157. 
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upp i undervisningen, så kan man appellera till elevernas egna intressen genom detta 

fokus på populärkultur. 

 

Jag kom även fram till att Valkyria Chronicles har ett inbyggt historiemedvetande med 

sina kopplingar bak och fram i tiden. Spelet kan inte avslöja något nytt om vår historia, 

men det kan möjligtvis genom sin historiemedvetna framställning bidra till elevers egna 

historiemedvetande. Klas-Göran Karlsson skriver att ”vad som nu stark efterfrågan är en 

historia präglad av närhet, konkretion, moral och kontinuitet”129, vilket jag vill hävda 

populärkulturella tolkningar av historien kan bidra till. I spelmediet är de karaktärer 

man spelar i många fall designade för att de ska vara enkla för spelaren att identifiera 

sig med. Därmed sätts spelaren in i en historisk kontext olik dess egen och förutsatt att 

spelet är handlingsorienterat uppmuntras spelaren till att relatera till den situation 

spelarkaraktären befinner sig i. Detta varierar givetvis från spel till spel, och medan 

Valkyria Chronicles och andra rollspel kännetecknas av ett handlingsorienterat 

gameplay så finns det en mängd med spel som nöjer sig med att använda historien som 

miljö utan att hävda någon koppling till historiska skeenden. 

 

Avslutningsvis kan man urskönja ett fåtal kontexter där Valkyria Chronicles skulle 

passa i undervisningen. I sig själv faller kanske spelet platt i historieundervisningen, 

men spelet är ändå en del av en populärkulturell kontext många unga använder sig av. 

Jag vill återigen hävda att populärkulturella uttryck är en nyckel till att intressera elever 

för historia, och har själv uppmärksammat detta under både praktik- och yrkesperioder i 

skolan. 
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pedagogik och ämnesdidaktik, 2.., upplagan, Liber, Stockholm, 2009 

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 
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