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Abstrakt 

Analysens syfte var att presentera om ett datorspel kan betraktas som en berättande text, hur 

ett datorspel skiljer sig från andra berättande texter, samt hur datorspelet The Witcher 2: 

Assassins of kings (2011) kan användas som en berättande text i gymnasieämnet svenska. 

Analysarbetet genomfördes genom att spela datorspelet, skriva loggbok och spela in spel-

tillfällena. För att klargöra om datorspelet kan betraktas som en berättande text använde jag 

mig av forskning som definierar en berättande text. Sedan jämförde jag datorspelets berättelse 

mot forsknings-resultaten. Gällande användningen i gymnasieämnet svenska reflekterade jag 

över Skol-verkets formuleringar i det centrala innehållet för kurserna. Resultatet som jag 

kunde utläsa var att datorspel kan betraktas som berättande text och är möjliga att använda i 

gymnasieämnet svenska. Beträffande skillnaderna från andra berättande texter är ett The 

Witcher 2 ett icke-linjärt datorspel med interaktiva inslag, vilket innebär att berättelsen kräver 

större engagemang från en spelare i jämförelse med en läsare.  
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1. Inledning 

Skönlitteraturen anses vara ett traditionellt undervisningsmaterial där elever får lära sig om 

hur ett narrativ struktureras. Däremot menar jag att det finns berättelser på olika platser i 

ungdomars vardag i dag och många av dessa är inte i form av en tryckt bok, utan istället finns 

de i exempelvis en mobiltelefon eller ett videospel. Appspel i mobilen samt videospel i 

datorer och konsoler är tidsenliga medium att förmedla ett narrativ genom. Jag har spenderat 

många timmar och dagar med att läsa böcker som utvecklat min förmåga att stiga in i en fiktiv 

värld. Under mina tonår introducerades jag till de digitala berättelserna genom en dator och ett 

Playstation, vilket vidgade min förståelse för hur berättelser kan upplevas. De digitala 

narrativen kan ha en plats i svenskundervisningen i gymnasieskolan. 

Ett första steg för att integrera digitala narrativ i vår vardag är att lära sig hantera tekniken 

och förstå vad de nya medierna innehåller. Å andra sidan ska inte äldre medier förkastas och 

glömmas bort, utan de digitala ska bli en förlängning av de analoga och slutligen samman-

svetsas. Utifrån mina erfarenheter förstår jag att det är viktigt att förstå skillnaderna mellan de 

äldre och nyare medierna för att hanteringen av båda medierna grundas i att kunna hantera 

den analoga litteraturen. Läroplanen för svenskämnet i gymnasieskolan har som syfte att 

eleven ska ha ”Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 

skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier” (Skolverket, 2011, s. 161). Syftes-

beskrivningen tydliggör att det är väsentligt att både skönlitteratur och andra medier är en del 

av undervisningen. Jag menar att nyttja datorspel som en berättande text är möjlig i ett sådant 

avseende. 

Datorspel har likheter med romaner, exempelvis genom den dramaturgiska modellen, 

karaktärer och olika slags konversationer. Däremot liknar miljöbeskrivningarna mer en film 

eftersom en person som spelar ett videospel ser hur miljön ser ut, medan i en roman behöver 

författaren beskriva genom ord hur det ser ut. Läsaren kan också behöva läsa mellan raderna 

för att förstå vad det är för miljö händelserna utspelar sig i. Det som är urskiljande mellan 

litteratur, film och datorspel är att det sista nämnda har en interaktiv funktion som de andra 

två inte har. I ett datorspel måste spelaren aktivt agera genom ett tangentbord eller en hand-

kontroll för att styra karaktärerna i spelvärlden. Det var den interaktiva funktionen som väckte 

mitt intresse för den interaktiva berättelsevärlden som finns i olika slags videospel. 

Att studera hur en roman och ett datorspel skiljer sig åt narratologiskt och hur 

narratologin ser ut i de olika medierna är intressant för att kunna påvisa att datorspel 

innehåller en intrig, precis som en roman. Utifrån Skolverket (2011) formulering innebär det 

att datorspel kan användas i klassrummet och i ett vidare perspektiv kan flera olika medier 

jämföras och likställas.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Skolverket (2011) menar att ett av svenskämnets syften är att elever ska ”utveckla sin 

förmåga att […] läsa och arbeta med texter, både skönlitterära och andra typer av texter.” (s. 

160). För många lärare handlar dessa andra typer av texter om film, teater och teve-serier. Här 

menar jag att det finns en potential att utöka vad begreppet texter kan innebära och tilldela 

datorspelen en roll i undervisningen.  

I datorspel går det att urskilja en slags berättelsestruktur som skiljer sig från 

berättelsestrukturen i bland annat romaner, filmer och teaterpjäser. Den här uppsatsen syftar 

till att analysera datorspelsberättelsen i The Witcher 2: Assassins of kings (2011) och se hur 

den kan användas i undervisningssammanhang i gymnasieämnet svenska. Följande fråge-

ställningar har ställts: 

 På vilket sätt kan ett datorspel betraktas som ett narrativ? 

 På vilket sätt skiljer sig datorspel som ett narrativ i jämförelse med andra texter? 

 Hur kan datorspelsberättelsen användas som ett narrativ i ett undervisnings-

sammanhang i gymnasieämnet svenska? 

 

2. Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska utgångspunkten i min analys är att ett narrativ förmedlar en berättelse, oavsett 

medium. Mediet som innehåller den berättande texten för denna analys är datorspelet The 

Witcher 2: Assassins of kings (CD Project RED, 2011) och den använda forskningen 

presenterar hur datorspel kan läsas som en narrativ text. Litteraturen belyser skillnader samt 

likheter mellan en traditionell och en modern narrativ text. Att förstå vad narratologi innebär 

och ha en definition på vad en narrativ text kan vara är viktiga aspekter i föreliggande 

tolkningsarbete. Det är också viktigt att förstå hur agency och interaktivitet (förklaras nedan) 

påverkar upplevelsen av en berättelse. Vad mer som är viktigt är att ha en insikt om hur 

strukturen och uppbyggnaden av intrigen skiljer sig åt mellan romaner och datorspel, samt att 

det kan inverka på förståelsen av och inlevelsen i berättelsen. Anledningen till att presentera 

möjliga strukturer i en roman och ett datorspel är för att tydliggöra en skillnad mellan de olika 

medierna. Det är bland annat skillnaderna i strukturen som möjliggör användningen av 

datorspel som en annan typ av text i ett undervisningssammanhang i ämnet svenska.  

 Definitionen för vad en berättande text är varierar. Mieke Bal (1997) menar att 

“Narratology is the theory of narratives, narrative texts, images, spectacles, events; cultural 

artifacts that ’tell a story.’ Such a theory helps to understand, analyse, and evaluate narratives” 

(Bal, 1997, s. 3). Narratologi handlar, enligt Bal, om texter som skildrar en berättelse, 

emellertid definierar hon inte i vilket medium berättelsen skildras. En dikt, en roman eller ett 

datorspel kan alla berätta en berättelse, däremot bär mediet en betydelsefull roll i hur 

skildringen av berättelsen ter sig beroende på var, när och hur berättelsen skildras. Bals 

definition på narrativ text nedtecknades 1997, men begreppet narrativ har även fort-

sättningsvis diskuterats bland forskare. En som diskuterar begreppet är Jesper Juul (2005) i 

sin bok Half-real: video games between real rules and fictional worlds (2005). Där 

presenterar han sex möjliga definitioner av begreppet narrativ utifrån olika forskares 

perspektiv: 
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1. Narrative as the presentation of a number of events. This is the original and 

literal meaning of the word: storytelling (Bordwell 1985; Chatman 1978). 

2. Narrative as a fixed and predetermined sequence of events (Brooks [1984] 

1992). 

3. Narrative as a specific type of sequence of events (Prince 1987). 

4. Narrative as a specific type of theme – humans or anthropomorphic entites 

(Grodal 1997). 

5. Narrative as any kind of setting or fictional world (Jenkins 2003). 

6. Narrative as the way we make sense of the world (Schank and Abelson 1977).  

(Juul, 2005, s. 156 – 157). 

Juul (2005) menar att beroende på vilken av ovanstående perspektiv en forskare anser vara 

korrekt kommer definitionen på om ett datorspel är en narrativ text eller inte att påverkas. Han 

hävdar att forskare som anser att datorspel inte är en narrativ text betraktar definition ett, två 

eller tre som en korrekt begreppsförklaring. De forskare som anser att ett datorspel kan 

bedömas vara en narrativ text betraktar definition fem eller sex som korrekt. I min analys är 

perspektiv fem tillämpat och i analysen utvecklas diskussionen kring hur begrepps-

förklaringen kan appliceras på The Witcher 2: Assassins of kings (2011).    

 Förutom att förhålla sig till en definition av begreppet narrativ text är det även viktigt att 

urskilja skillnader i upplevelsen av en roman och ett datorspel. Janet Murray (1997) använder 

sig av begreppen agency och interaktivitet. Med agency menas ”the satisfying power to take 

meaningful action and see the results of our decisions and choices” (1997, s. 126). 

Interaktivitet handlar om att texten och användaren för en slags dialog tillsammans, till 

exempel samspelet mellan datorspel och spelaren. Det är nödvändigt eftersom det krävs för att 

intrigen ska fortskrida. Berättelsen i datorspel med en interaktiv uppbyggnad förblir ofärdig 

och oläst fram tills dess att en spelare inleder dialogen. Jag menar att agency och interaktivitet 

i relation till romanläsningen ger ingen möjlighet att fatta interaktiva beslut. I datorspelet 

finns möjligheten att påverka berättelsens riktning eftersom spelaren presenteras med inter-

aktiva val, samtidigt som berättelsen upplevs. De två begreppen sammanstöter ofta på grund 

av att upplevelsen av agency möjliggörs på grund av interaktivitet, och utan interaktivitet 

försvåras möjligheten till upplevelsen av agency. Innebörden av de här begreppen är viktiga 

för att påvisa hur berättelsen i ett datorspel skiljer sig från andra, mer traditionella texter. Det 

är även viktigt att förstå betydelsen av begreppen i relation till läsning, eftersom om ett 

datorspel kan fungera som en text i ett undervisningssammanhang kan läsning underlättas. 

Genom att använda The Witcher 2 som exempeltext kommer betydelsen av agency och 

interaktivitet i relation till berättelsestrukturen att undersökas.  

 Två andra begrepp som är viktiga är berättare och fokalisator samt deras olika funktioner 

i ett narrativ. Mieke Bal (1997) beskriver att en berättare är en agent som författaren utser ska 

skildra intrigen, men Bal är även medveten om att berättaren inte alltid har ett allvetande 

perspektiv för vad som sker i berättelsen. För att kunna vidga berättarens perspektiv behöver 

den ibland hjälp och hjälpen kan komma från en tillfällig karaktär som Bal benämner 

fokalisator. Hon beskriver fokalisator som “an aspect of the story this narrator tells. It is the 

represented ’colouring’ of the fabula by a specific agent of perception, the holder of the ’point 

of view’.” (Bal, 1997, s. 19). Fokalisatorn är alltså en karaktär som besitter ett perspektiv och 
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en uppfattning av narrativet och färgar det genom det perspektivet. Det väsentliga är att 

berättaren inte har tillgång till exempelvis detaljer i en dialog eller möjligheten att återberätta 

en händelse där densamme inte medverkade. Funktionen som fokalisator är skiftande och kan 

delges olika karaktärer beroende på situation i narrativet.  

 Marie-Laure Ryan presenterar i Avatars of story (2006) möjliga skillnader i berättelse-

strukturen mellan ett traditionellt och ett modernt narrativ. Hon menar att en roman, som kan 

betraktas som ett traditionellt narrativ, följer den struktur hon benämner plot as state-

transition diagram (s. 101). I en sådan struktur innebär det att händelserna följer en krono-

logisk ordning och utvecklas i relation till varandra. Vidare menar Ryan att moderna 

berättelser, till exempel datorspel, inte alltid följer denna traditionella berättelsestruktur, utan 

bör analyseras utifrån andra strukturella modeller. I Avatars of story (2006) presenterar hon 

tre möjliga modeller som hon benämner tree, flowchart och maze (s. 104).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1:Textanalytiska strukturer över hur interaktiva arkitekturer påverkar berättelsen (Ryan, 2006, s. 104). 

 

Enligt Ryan (2006) har narrativa texter som struktureras utifrån tree-strukturen ”branches 

[which] grow in a steady direction, are kept neatly separate, and do not allow returns to a 

previous point” (ibid., s. 105). I figur 1 (a), tree, illustreras att en sådan berättelse har en 

gemensam startpunkt och därefter förgrenas berättelsen på grund av olika valmöjligheter. 

Dessutom går det att urskilja att den gemensamma startpunkten mynnar ut i olika slutpunkter 

och ingen av de förgreningarna sammansluts. I figur 1 (b), flowchart, skiljer sig strukturen i 

en berättelse på sådant sätt att förgreningarna sammansluts vid en samlingspunkt för att sedan 

förgrena sig på nytt. Samlingspunkterna har markerats med en större prick. Däremot finns det 

på de bågformade förgreningarna även mindre prickar och dessa representerar unika händelser 

för just den utvecklingen av berättelsen. Enligt Ryan (2006) är det gemensamma för tree och 

flowchart att det finns en grundberättelse som byggs ut och utvecklas utifrån spelarens val vid 

olika punkter i spelet. Det finns även viss begränsning i spelarens möjliga rörelsemönster i 

relation till berättelsen, bland annat omöjligheten att färdas bakåt. I figur 1 (c), maze, menar 

Ryan (2006) att berättelsen skapas på grund av spelarens aktiva val. I maze-strukturen finns 

en startpunkt, precis som i de andra strukturerna, däremot har spelaren större möjligheter att 
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röra sig fritt i spelvärlden. Från startpunkten finns flera valbara vägar där varje väg leder till 

olika platser, till exempel städer, byar och skogar, och på varje plats finns potentiella 

händelseutvecklingar. När exempelvis en skog upplevs som färdigutforskad kan spelaren 

vandra vidare till närmsta stad där denne tilldelas ett uppdrag som kan visa sig vara att gå 

tillbaka till skogen. Här skiljer sig maze från de andra strukturerna eftersom 

rörelsemöjligheten bakåt inte finns hos dem. För att illustrera strukturen i The Witcher 2: 

Assassins of kings (2011) kommer en jämförelse av de tre strukturerna göras mot dess 

berättelseutveckling.  

 Definitionen för vad som kan klassificeras som ett spel, bland annat datorspel, är om-

diskuterat, bland annat av Jesper Juul (2005). Han diskuterar tidigare forskares definitioner 

kring begreppet spel och sammanställer vilka kriterier som förefaller vara de mest 

gemensamma. Juul (2005) presenterar sex kriterier som karaktäriserar ett regelriktigt spel: 

rules, variable, quantifiable outcome, valorization of outcome, player effort, player attached 

to outcome och negotiable consequences (s. 36-43). Juul hävdar att alla de sex kriterierna 

måste uppfyllas för att ett spel ska betraktas som regelriktigt. Han påstår dock att det finns 

spel som inte uppfyller alla de sex kriterierna och likväl benämns som spel, men enligt honom 

bör de benämnas som borderline cases, exempelvis simuleringsspel. Juul förklarar att ”Open-

ended simulations […] are not classic games since they have no explicit goals” (Juul, 2005, s. 

43). Att ett spel saknar ett tydligt syfte är enligt Juul anledningen till att ett sådant spel inte 

kan kategoriseras som regelriktigt. Här nedan presenteras de sex kriterierna kortfattat för att 

sedan i analysen fördjupas och tydliggöra hur The Witcher 2: Assassins of kings (2011) kan 

klassificeras som ett regelriktigt spel.  

 Rules handlar om att det måste finnas regler i ett spel. För att ett spel ska vara regelriktigt 

enligt Juul (2005) måste reglerna ”be sufficiently well defined that they can be either 

programmed on a computer or that players do not have to argue about them every times they 

play” (2005, s. 37). Han menar att regler är till för att tydliggöra hur ett spel är avsett att 

spelas och att det är reglerna som bestämmer vilka begränsningar som finns och vad som är 

möjligt att genomföra i spelvärlden. Det kan bland annat handla om att det inte är möjligt att 

hoppa över staket eller gå över ett berg, utan istället måste befintliga vägar användas.  

 Variable, quantifiable outcome handlar om att det måste finnas möjligheter till olika 

resultat i ett spel. I de flesta datorspel handlar det om olika tillgångar, till exempel pengar, 

erfarenhetspoäng och utrustning. Tillgång till mycket pengar möjliggör alternativet att köpa 

bättre utrustning i jämförelse med låg tillgång till pengar. Antalet erfarenhetspoäng har som 

funktion att få en spelare att gå upp en nivå och en högre nivå medför ofta nya möjligheter. 

Några sådana möjligheter kan vara att områden i spelvärlden blir tillgängliga eller att föremål 

kan köpas. Ett annat resultat kan vara att spelkaraktären får högre livspoäng, vilket innebär att 

karaktären får större potential att överleva.  

 Valorization of outcome handlar om hur vissa resultat i ett spel kan värderas som bättre 

eller sämre. En värdering kan handla om huruvida en spelare anser att det som sker och bör 

ske är bättre eller sämre, godare eller ondare och rätt eller fel. Datorspel som innehåller 

interaktiva val öppnar upp för en värdering av spelaren själv, eftersom besluten påverkas av 

spelens omdöme. Den här typen av värdering påverkar hur det kommer sig att ett alternativ 

väljs framför ett annat i en interaktiv valsituation. För ett narrativ i ett datorspel kan resultat 

av beslut anses vara olika bra beroende på vilken roll en karaktär har. En ond karaktärs bästa 
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resultat kan vara att goda karaktärer utsätts för olika fasor, medan en god karaktärs bästa 

resultat kan vara att onda karaktärer ställs inför rätta och får stå till svars för sina handlingar. 

Juul (2005) menar att den värdering som pågår i de interaktiva sekvenserna i ett datorspel 

skapar en slags konflikt i både berättelsen och hos spelaren.  

 Player effort handlar om engagemanget till spelvärlden och hur ageranden påverkar 

spelets resultat och narrativ. Att en spelare engagerar sig i spelvärlden och det som händer i 

den är nödvändigt för att berättelsen ska få en framåtrörelse. En spelares avsikt med att spela 

ett datorspel varierar och det kan avgöra vilken svårighetsgrad som inledningsvis väljs. 

Svårighetsgraderna i ett datorspel varierar i antal och de tillåter även olika hög grad av fokus 

på intrigen. Om intrigen är betydelsefull för spelaren är en lägre svårighetsgrad lämplig 

eftersom utmaningarna blir enklare att besegra. Om en utmaning är mer lockande kan en 

högre svårighetsgrad väljas, men då kan upplevelsen av intrigen bli lidande.  

 Player attached to outcome handlar om hur agerande och engagemang till intrigen skapar 

en relation till slutresultatet. Genom investering av tid och ansträngning skapas även en 

psykologisk koppling. Den typen av koppling är svårdefinierad på grund av att engagemanget 

är olika djupt hos varje individuell spelare.  

 Negotiable consequences handlar om potentialen att spel ger följder i verkliga livet. 

Oavsett vad det handlar om för slags följder är utgångspunkten att de är förhandlingsbara från 

situation till situation. Det innebär att konsekvenserna bland annat kan variera från spel till 

spel och från person till person. I vissa situationer handlar det om ofarliga påföljder som till 

exempel känslan av lycka vid vinst eller känslan av ilska vid förlust. En allvarlig konsekvens 

som blir allt vanligare i datorspelssammanhang är däremot vinst och förlust av pengar i form 

av betting.  

 Definitionen av narratologi och en narrativ text, känslan av agency och interaktivitet, ett 

datorspels berättelsestruktur samt de sex kriterierna för vad som utgör ett spel kan betraktas 

som verktyg. Uppgiften som de har är att skapa en känsla som Janet Murray (1997) benämner 

immersion. Hennes beskrivning av immersion är ”The experience of being transported to an 

elaborately simulated place” (s. 98). Med sin beskrivning menar hon att känslan av immersion 

kan leda till att man känner sig uppslukad av en simulerad värld och där finns möjligheter att 

lära sig saker och utföra handlingar som fungerar på ett annat sätt än i den verkliga världen. I 

ett undervisningssammanhang kan den känslan uppstå oavsett vilket slags narrativ som läses. 

Immersion, i relation till det som tidigare presenterats, kan upplevas olika. Bland annat kan 

kriteriet variable, quantifiable outcome handla om att förstå vad som krävs för att ta sig vidare 

i ett spel till exempel genom att införskaffa viss utrustning, vissa magiska formler samt 

trolldrycker för att besegra en fiende. Förståelse är svårt att uppnå om spelaren inte engagerar 

sig och blir uppslukad av spelvärlden, vilket innebär att kriteriet player effort behöver 

inkluderas. För att spelaren ska få tag på de efterfrågade föremålen krävs engagemang och ett 

aktivt agerande. Här innefattas också spelarens upplevelse av spelets svårighetsgrad där 

engagemanget kan dala om det upplevs vara för enkelt, samma sak kan gälla om det är för 

svårt. Immersion upplevs, oavsett vilken text som läses, olika beroende på möjligheten att 

påverka texten. Att läsa en roman kan lämna en otillfredsställd på grund av att resultatet inte 

blev som förväntat. I ett datorspel med möjligheten till interaktivt agerande, kan resultatet 

påverkas och därmed ge mer tillfredsställelse. Analysen kommer belysa hur berättelse-
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strukturen i ett datorspel är annorlunda från en roman och hur dessa kontraster kan gynna 

undervisningen i gymnasieämnet svenska.  

 De ovan nämnda kriterierna (Juul, 2005), inklusive immersion, kan antingen upplevas 

vara bekanta eller främmande beroende på vilka erfarenheter av läsningen man har. 

Hanteringen av kriterierna är också olika, framförallt i ett klassrum, där läraren många gånger 

har tolkningsföreträde i hur ett narrativ ska läsas. Anders Öhman argumenterar i sin bok 

Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2015) för vikten av att fullborda läsningen innan den 

avbryts för detaljer. Han menar att möjligheten att fokusera på detaljer som tema, motiv och 

symboler är oåtkomliga innan hela texten fullbordats. Han föreslår ”ett sätt att läsa som 

fokuserar på textens vad […] för att stimulera till läsning” (s. 44). Förslaget handlar om 

att ”följa handlingen eller intrigen i texten. Intrigen är den röda tråden som drar läsaren 

genom textens värld och uppenbarar dess mening” (ibid.). Hans anspråk om läsning 

sammanfattar han genom en frågeställning: ”Vad är det som händer i texten?” (s. 45). För att 

kunna besvara denna fråga behöver ett verktyg framhävas mer än de andra, nämligen 

immersion. Om intrigen får en att leva sig in i den fiktiva världen har känslan av immersion 

etablerats och med hjälp av inlevelsen kan handlingen ta med oss på en resa bortom denna 

värld. Efter fullbordad läsning öppnas möjligheterna för detaljstudier upp. Det är därför 

nödvändigt för läraren att ta hänsyn till att erfarenheterna och hanteringen av ovan nämnda 

kriterier är olika, men det är även möjligt att utveckla.  

 Den ryske formalisten Vladimir Propp studerade under den första halvan av 1900-talet 

ryska folksagor och genom hans studier fann han att i sagornas struktur förekommer det 31 

återkommande funktioner som bygger upp intrigens innehåll (se bilaga 1). Propp menar dock 

att alla funktioner inte alltid är närvarande i en intrig, utan exempelvis 15 av de 31 

funktionerna kan vara närvarande, medan de resterande uteblir. Oavsett antalet närvarande 

funktioner en intrig innehåller menar Propp att de förekommer i en kronologisk ordning. Om 

funktionerna 1, 4, 9, 13 och 19 förekommer i en intrig kommer inte funktion 13 före funktion 

4. Han publicerade sitt resultat i boken The morphology of the folktale (1928) och Peter Barry 

sammanfattar resultatet i Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory 

(2002, s. 226 – 230). Den här analysen av The Witcher 2: Assassins of kings (2011) illustrerar 

hur spelberättelsen kan användas som en annan typ av text i ett undervisningssammanhang i 

gymnasieämnet svenska. Anledningen är att den ryska folksagan, och andra folksagor, har en 

äldre historia i jämförelse med datorspel. Det är därför intressant att se hur funktionerna kan 

tillämpas på ett modernt berättelseformat för att uppmärksamma datorspel som berättande text. 

 Erfarenheten av immersion kan börja i tidig ålder när föräldrar berättar och läser för sina 

barn. Barnen har ännu inte utvecklat förmågan att läsa, men med hjälp av bilder, fantasi och 

det muntliga språket kan barnet transporteras iväg till ett sagoland. Något som underlättar 

barnens immersion är att många berättelser innehåller liknande företeelser och snarlika 

intriger. Vanligt förekommande i de här sammanhangen är Vladimir Propps 31 funktioner och 

de är användbara för barnens upplevelse av immersion. De 31 funktionerna har sedan 

påträffas i andra typer av berättelser, vilket visar på att de inledande berättelserna för ett barn 

förbereder barnet på att bli en litterär varelse. Anders Öhman (2015) menar även att tillfällen 

att få leva sig in i en fiktiv värld kan utveckla koncentrationsförmågan. I analysen sätts de 31 

funktionerna i relation till The Witcher 2: Assassins of kings (2011) för att visa hur de 

närvarar i datorspelsintrigen. Anledningen är att visa att sådant som kan få ett yngre barn 
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fokuserad och intresserad av läsning, senare används i ett annat berättande medium som kan 

få samma barn i äldre ålder fokuserad och intresserad av en intrig.  

 

3. Sex definitioner av ett spel och The Witcher 2: Assassins of kings (2011) 

Jesper Juul (2005) menar att människan har spelat spel under flera tusentals år. När han 

skriver om spel menar han att för att ett spel ska klassificeras som ett regelriktigt spel behöver 

det innehålla sex grunddefinitioner. Definitionerna kan ibland sammanflätas och bli som en, 

medan vid andra tillfällen går de tydligt att urskilja från varandra. I det här avsnittet visar jag 

att The Witcher 2: Assassins of kings (2011) är ett regelriktigt spel. Juul (2005) benämner 

definitionerna rules; variable, quantifiable outcome; valorization of outcome; player effort; 

player attached to outcome; samt negotiable consequences (2005, s. 36-43).  

 Rules har till uppgift att vägleda spelaren till vad som är genomförbart. Jesper Juul menar 

att regler ska vara ”sufficiently well defined that they can be either programmed on a 

computer or that players do not have to argue about them every times they play” (2005, s. 37). 

Välformulerade regler som visar vad som gäller är en viktig beståndsdel i ett spel. En regel i 

The Witcher 2 är hur bosstriderna genomförs. I kapitel ett strider Geralt mot Kayran. Den 

svaga punkten på en Kayran är de röda, pulserande pupporna den har på sina tentakler och det 

starkaste försvaret är det giftiga slemmet som täcker hela kroppen. Under spelomgång 1 

förstod inte jag det och gick in i striden med Geralt med inställningen att attackera tills 

Kayran dör. Konsekvensen blev att Geralt dog flera gånger och striden började om från början. 

Slutligen fick jag konsultera YouTube och titta på hur en annan spelare tog sig an Kayran och 

såg hur jag behövde göra. Enda sättet att besegra Kayran var att fånga tre tentakler, hacka 

sönder pupporna med svärdet och titta på en filmsekvens där Geralt slängde ner en granat i 

munnen på den. Striden regleras av att bossen bara kan besegras på ett speciellt sätt och det är 

inte möjligt att lämna platsen efter striden inletts. Det finns även mindre regleringar utanför 

bosstrider, till exempel att Geralt inte kan gå genom buskar, vandra över berg eller klättra upp 

i träd utan en stege. Sådana begränsningar innebär att spelaren endast kan utforska utvalda 

delar av kartan, trots att det verkar finnas fler platser att utforska i till exempel skogen. 

Reglerna och begränsningarna programmeras av spelskaparna och kan inte påverkas av 

spelarna. De kan betraktas som ”sufficiently well defined” (ibid.) som regler ska vara enligt 

Jesper Juul. 

 Variable, quantifiable outcome innebär att ett regelriktigt spel har möjligheten till 

varierande resultat och resultatet ska vara kvantifierbart. Flervalssituationerna i The Witcher 2 

möjliggör för ett varierat resultat. Att spelare skulle välja samma svarsalternativ genom hela 

intrigen är litet. Hur mycket av spelvärlden som en spelare utforskar är också en egenskap 

som möjliggör för varierat resultat. Om en spelare väljer att spela igenom hela intrigen på ett 

snabbt sätt och kan den spelas igenom på 16 timmar. Webbsidan howlongtobeat.com har 

sammanställt statistik som visar resultatet av hur individuella spelare har spelat för att klara ut 

The Witcher 2: Assassins of kings (2011). Tiderna som redovisas är beroende av vilket 

spelsätt spelarna har. Howlongtobeat.com redovisar tre olika spelsätt; endast huvudberättelse, 

huvudberättelse samt sidouppdrag och completionists. Spelsättet en spelare väljer kan höra 

samman med immersion och voicing. En spelare som är ute efter intrigen i The Witcher 2 kan 

välja att bara följa huvudberättelsen och spela med ett medeltempo. Det skulle innebära att 
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spelaren fullbordar spelet på totalt 24 timmar. En spelare som kallas en completionist är ofta 

intresserad av att utforska hela spelvärlden och träffa alla karaktärer i den. Det innebär att alla 

uppdrag accepteras, hela spelvärlden utforskas och allt som är möjligt att göras genomförs. 

Med ett medeltempo hamnar speltiden på 54 timmar istället för 24 timmar. Vilket spelsätt 

spelaren väljer handlar i grunden om spelarens engagemang till spelet, spelvärlden och 

intrigen. Att uppleva immersion kan vara starkt sammankopplat med speltiden och att intrigen 

kan variera i resultat. En engagerad spelare kan uppleva en stark känsla av immersion och till 

agency. Om den spelaren utforskar hela spelvärlden upplevelser den givetvis mer av intrigen i 

jämförelse med en spelare som bara följer huvud-berättelsen. Speltempot kan påverka 

spelandet då det kan leda till att detaljer och värdefull information missas. Om en 

konversation mellan Geralt och en uppdragsgivare bara klickas förbi kan viktig information 

och ledtrådar missas och fullföljandet av uppdraget kan bli svårare. Känslan av immersion kan 

också bli avbruten för att spelaren inte förstår vad den ska göra.  

 Quantifiable outcome i The Witcher 2 handlar om spelarens tillgång till pengar, Geralt 

nivå och möjligheten att uppgradera hans utrustning. I prologen har Geralt spartansk tillgång 

till utrustning i fängelset och i kapitel ett får han utrustning fungerar bra intrigens start. I 

prologen och kapitel ett är Geralts motståndare inte särskilt starka, men allteftersom blir 

motståndarna starkare och svårare att besegra. För att enklare besegra starkare motståndare 

behöver Geralts utrustning uppgraderas, vilket görs genom att antingen göra eller köpa dem. 

Att skapa bättre utrustning kräver material och en smed som kan smida vapen och rustning av 

materialet. Köps färdig utrustning behövs pengar och en försäljare som säljer utrustningen. 

Pengar kan spelaren få tag på genom att sälja föremål, genomföra uppdrag eller sno från andra 

karaktärer. Mängden pengar varierar beroende på hur en spelare väljer att spela The Witcher 2. 

Spelas bara huvudberättelsen kommer mängden pengar vara avsevärt mindre i jämförelse med 

spelsättet completionist. Quantifiable outcome möjliggör för variationen i utfallet av The 

Witcher 2 och den är beroende av hur spelarens spelsätt.  

 Valorization of outcome menar Juul handlar om att ett utfall i ett spel kan betraktas som 

bättre eller sämre. I The Witcher 2: Assassins of kings (2011) är det upp till varje spelare att 

bestämma vad som är bättre eller sämre i flervalssituationerna. De styrs mycket av spelarens 

immersion då spelaren kan ha en förutbestämd inställning till intrigen och vill efterfölja den. I 

mina två spelomgångar valde jag avsiktligt att först vara god och sedan ond. Till följd av mina 

förutbestämda inställningar till spelomgångarna påverkades min upplevelse av immersion och 

agency. Anledningen till de olika upplevelserna var att jag förväntade mig olika resultat. 

Resultatet blev dock inte som förväntat då det visade sig att The Witcher 2 struktureras enligt 

en flowchart-struktur (se avsnitt 2) med tillfällen där intrigen sammanstrålar. Baserat på 

valorization of outcome ansåg jag först att spelsättet vid spelomgång 1 vara ett bättre 

alternativ. Efter spelomgång 2 förändrades dock min uppfattning. Anledningen till det var att 

jag hade en inblick i båda sidornas syn på samma intrig. Efter spelomgång 2 förstod jag att 

regeringen kategoriserade individer i människor och icke-människor och att syftet med 

kategoriseringen var att se till att människorna fick det gott ställt, men inte icke-människorna. 

Rebellerna i sin tur försöker beslagta landområden där människor och icke-människor kan 

leva tillsammans, utan restriktionerna om att någon har det bättre eller sämre.  

 Player effort handlar om engagemanget till spelvärlden och hur ageranden påverkar 

spelets resultat och narrativ. Egenskapen skiljer litteraturläsning och datorspelande åt då en 
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läsares kognitiva mekaniker som främst involveras är handmuskler och den inre fantasin. En 

spelares engagemang involverar dessa mekaniker, samt andra kognitiva mekaniker som 

hörseln och reaktionsförmågan. Det är också skillnad i hur intrigen presenteras för en läsare 

och en spelare. När läsaren öppnar en bok är intrigen färdigställd. När spelaren startar ett 

interaktivt spel är delar av inledningen färdigställd, men sedan behöver intrigen fyllas på 

genom spelarens beslut. Spelarens engagemang är knutet till agency, immersion, interaktivitet 

och voicing. I The Witcher 2: Assassins of kings (2011) kan en spelare bara genomföra ett 

beslut en gång. Beslutet resulterar sedan i ett händelseförlopp som antingen tillfredsställer 

eller förargar spelaren. Ett tillfredsställande resultat genererar ett förväntat resultat, medan ett 

förargande resultat genererar ett motsatt resultat som spelaren inte vill ska hända. Upplevelsen 

av känslorna tillfredsställelse och förargelse baserat på ett interaktivt beslut är kopplat till 

immersion och voicing. Det är då viktigt att spelaren noggrant tänker igenom varje beslut. 

Under epilogen vid spelomgång 1 valde jag att döda Draken för att den led av sina skador. Jag 

hade iklätt mig rollen som Geralt och beslut som togs baserades på mina upplevelser. Vid 

samma situation i spelomgång 2 var jag införstådd i att Draken egentligen var en människa 

och att den inte alls led påverkade min upplevelse och uppfattning om mitt beslut. Min player 

effort upplevdes olika under spelomgångarna.  

 I relation till player effort finns likheten för en läsare och en spelare i valet av 

svårighetsgrad. Vid läsning av litteratur bedömnings den språkliga nivån. En person som vill 

läsa Ondskan av Jan Guillou kan uppleva att språknivån i originaltexten är för svår och väljer 

istället en lättläst version av samma narrativ. I ett spel kan spelaren välja svårighetsgrad, 

vilket påverkar hur svåra motståndare spelaren möter. Svårighetsgraderna i The Witcher 2: 

Assassins of kings (2011) benämns easy, normal, hard, dark och insane.  

 

Svårighetsgrad Uppmärksamhet Skada Motstånd Spara 

Easy Oerfarna spelare; 

mycket hög 

uppmärksamhet 

på intrigen 

Geralt orsakar 

hög skada; 

motståndare 

orsakar låg 

skada 

Kan enkelt 

besegras med 

endast svärd 

All 

progression 

kan sparas 

Normal Erfarna spelare; 

hög 

uppmärksamhet 

på intrigen 

Balanserat; 

Geralts skada 

och 

motståndares 

försvar är jämt 

Kan besegras 

med svärd och 

enklare 

magiska 

tecken 

All 

progression 

kan sparas 

Hard Väldigt erfarna 

spelare; högre 

uppmärksamhet 

på att besegra 

motståndare; lågt 

fokus på intrigen 

Motståndare 

orsakar högre 

skada; svårare 

att försvara 

Behöver 

besegras med 

svärd, enklare 

magiska 

tecken och 

enklare alkemi 

All 

progression 

kan sparas 

Dark Veteran spelare; 

hög 

Motståndare 

orsakar mycket 

Behöver 

besegras med 

All 

progression 
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uppmärksamhet 

på att besegra 

motståndare; 

mycket lågt 

fokus på intrigen 

hög skada; 

mycket svårt att 

försvara 

svärd, svårare 

magiska 

tecken och 

svårare alkemi 

kan sparas 

Insane Masochistiska 

spelare; extremt 

hög 

uppmärksamhet 

på att besegra 

motståndare; 

extremt lågt 

fokus på intrigen 

Motståndare 

orsakar extremt 

mycket skada; 

extremt svårt 

att försvara 

Behöver 

besegras med 

svärd, svåra 

magiska 

tecken och 

svår alkemi 

Ingen 

progression 

kan sparas; 

spelet börjar 

om när 

Geralt dör 

 

Tabell 1. Tabellen visar skillnaderna för olika svårighetsgrader i The Witcher 2: Assassins of kings (2011). 

 

I jämförelse med The Witcher 2 och läsning av skönlitteratur är det möjligt att tänka att 

litteraturen är en typ av motståndare och läsaren har olika mycket erfarenhet av läsning. Om 

en oerfaren läsare väljer en för svår språklig nivå kan minnet ha svårt att lagra intrigen. 

Resultatet kan bli att progressionen inte sparas och varje gång läsaren börjar läsa behöver 

denne börja om från början. Om en person vill läsa Ondskan i sin ursprungsversion behöver 

språkkunskaperna i svenska var tillräckligt bra för att läsaren och litteraturen ska upplevas 

vara på en balanserad nivå.  

 En likhet mellan att välja svårighetsgrad i litteratur och The Witcher 2 är att 

uppmärksamheten på intrigen påverkas. I The Witcher 2 blir det svårare att uppmärksamma 

händelserna i intrigen eftersom det upplevs vara mer viktigt att besegra motståndare. Om 

språket i Ondskan är för svårt att förstå blir det också svårare att uppmärksamma händelserna 

i intrigen eftersom mycket energi går åt till att förstå orden, men sammanhanget som orden 

befinner sig i går förlorad.  

 En skillnad mellan litteratur och The Witcher 2 är att i litteraturen kan delar av en intrig 

bli bortsållade för att förenkla språket och läsbarheten. Det kan handla om detaljer som 

beskriver karaktärer, miljöer eller händelser i intrigen och det kan ha en avgörande betydelse 

för hur intressant intrigen upplevs. I The Witcher 2 finns allt i intrigen kvar, oavsett vilken 

svårighetsgrad en spelare väljer. Däremot ökar även svårighetsgraden på motståndare, vilket 

gör att spelarens uppmärksamhet hamnar mer på utvecklingen av Geralts förmågor än vad 

intrigen handlar om.  

 Player attached to outcome handlar om spelarens känslor i relation till olika händelser i 

intrigen. I The Witcher 2 händer det många olika saker och när något händer reagerar spelaren 

på det med olika känslor. Exemplet i player effort (se ovan) visar hur mina beslut först 

uppfattades som positiva, men som senare fick en negativ association. Mina känslor 

upplevdes som äkta vid både spelomgång 1 och 2 då jag engagerade mig i intrigen och det 

som hände i den. När ett beslut tas förväntas ett i ett resultat och om resultatet blir som 

förväntat upplevs det som något positivt. Resulterar det i någonting annat än det förväntade 
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kan spelaren uppleva förvåning, besvikelse eller missnöje. Uppfylls inte förväntan eller 

resultatet blir motsatsen kan spelaren uppleva det som ett misslyckande gentemot intrigen.  

 Negotiable consequences handlar om att ett spel kan leda till konsekvenser i verkligheten. 

Jesper Juul (2005) menar att konsekvenserna kan vara förhandlingsbara från situation-till-

situation, från spel-till-spel och från person-till-person. Konsekvenserna är något som 

förhandlas om innan ett spel inleds och de förverkligas när överenskommelsen inträffar. Om 

spelare kommer överens att spela The Witcher 2 på svårighetsgrad insane kan konsekvenserna 

för den som dör först vara att behöva diska efter varje måltid i en vecka. En annan överens-

kommelse kan vara att spelaren som dödar en boss långsammast får rensa avloppet i duschen. 

En sådan konsekvens kan förhandlas om oavsett vilken svårighetsgrad spelet spelas på.  

 

4. Metod, urval och material 

Analysens syfte är att illustrera hur intrigen i datorspel skiljer sig från andra berättande texter, 

vilket gör det viktigt att utgå från situationer som visar på det. För att synliggöra vilka 

situationer som har betydelse för hur intrigen utvecklas skrivs loggbok och de två spel-

omgångarna spelas in. Att synliggöra om The Witcher 2: Assassins of kings (2011) kan be-

traktas som en annan typ av berättande text är ett tolkningsarbete. Jag använder därför 

kvalitativ dataanalys och hermeneutiken som vetenskaplig metod.  

 

4.1 Metod: kvalitativ dataanalys 

Den kvalitativa dataanalysen som metod handlar enligt Ebba Sundin (u.å. 2:08) om att 

bearbeta data genom exempelvis metoderna intervjuer, observationer eller textanalys. Det hon 

menar är skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ dataanalys är att den kvalitativa 

dataanalysen inte försöker presentera sitt resultat i siffror. Istället kan det vara av intresse 

att ”fånga upp fenomen [eller] uppfattningar av olika slag” (Sundin, u.å. 2:37).  

 Kvalitativ dataanalys innebär ett sökande av mönster i en större mängd text och att finna 

ett samband mellan materialet och frågeställningen (ibid. 3:35). För att påvisa att berättelsen i 

ett datorspel kan användas som en berättande text i klassrummet spelas datorspelet The 

Witcher 2: Assassins of kings (CD Project RED, 2011) igenom två gånger. Varje spelomgång 

spelas med utgångspunkt i huvudberättelsen och undviker sidospår för att begränsa speltiden 

och mängden möjlig data att analysera. Anledningen till två spelomgångar är att undersöka 

hur olika valmöjligheter påverkar eller förändrar berättelsens utformning och innehåll. Att 

kartlägga dessa valsituationer är viktigt för att i analysen kunna peka på hur interaktiviteten 

mellan spelet och datorspelaren påverkar berättelsens utveckling på olika sätt. Under 

spelandets gång förs en loggbok, för att dokumentera vilka val som görs vid respektive 

spelomgång. Efter de två genomspelningarna går det att tolka de olika valen och tyda vilka 

parametrar som skapar förändring i berättelsens fortsättning. Spelomgångarna spelas även in 

för att ge möjlighet att gå tillbaka i datainsamlingen och tolka resultatet.  

 

4.2 Metod: hermeneutik som förhållningssätt 

Genom en kvalitativ dataanalys som metod har hermeneutiken tagits i beaktande.  

 Per-Johan Ödman (2017) refererar till Heideggers definition från 1927 och förklarar att 

hermeneutiken är ”en med vår existens sammanlänkad förmåga att förstå och tolka” (s. 25). 
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Vidare förklarar Ödman att Heidegger hävdar att hermeneutiken inte är något redskap som vi 

använder oss av i behövandets stund, utan det handlar om att den ”sammanhänger oupplösligt 

med vår existens” (ibid.). Med det menar Ödman att förmågan att tolka och förstå handlar om 

att låta delar och helheter samverka eftersom tidigare tolkningar (delar) kan förändra vår 

förståelse (helheter). I Tolkning, förståelse, vetande (2017) framhåller Ödman att det finns två 

inriktningar för tolkningsakten, det vill säga en ”odelbar process […] att frilägga mening och 

att tilldela mening” (s. 59). Det här innebär att meningsskapandet bygger på ”samspelet 

mellan de betydelser jag subjektivt kan tolka fram och det tolkades intersubjektiva betydelse” 

(ibid.). Den första tolkningsakten handlar om ”(i) från nuet mot det förgångna” (ibid). Den 

andra akten handlar om ”(ii) från nuet mot framtiden” (ibid.) och det är även denna 

tolkningsakt som är av intresse för det här arbetet. Betydelsen av den andra tolkningsakten är 

att ”uppfinnandet eller skapandet av det möjliga (det nya) med syfte att förtrycka eller 

frigöra” (Ödman, 2017, s. 59). Genom den här betydelsen har jag tolkat att användningen av 

datorspel som en berättande text i undervisningen är möjlig och kan frigöra möjligheten till ett 

vidgat textbegrepp i klassrummet. I den här uppsatsen ska jag visa hur berättelsestrukturen i 

datorspel skiljer sig från romaner och hur det gynnar appliceringen av ett vidgat textbegrepp i 

undervisningen. Jag kommer att visa skillnaden genom att se på det inspelade datorspelandet, 

samt läsa loggboken och sedan applicera min tolkning på de tre berättelsestrukturer som 

Marie-Laure Ryan presenterar i Avatars of story (2006, s. 104). Hon använder sig av 

benämningarna tree, flowchart och maze och deras respektive strukturer presenteras vidare i 

avsnitt 3. 

Att enbart påvisa att berättelsestrukturen skiljer sig mellan datorspel och romaner är inte 

tillräckligt för att få en ökad acceptans till datorspel i klassrummet. Därför har jag tagit ett 

ställningstagande till hermeneutikens funktion ”att tolka som att förklara” (Ödman, 2017, s. 

74). Richard Palmer (i Ödman, 2017, s. 73) menar att betydelsen av det grekiska 

ordet ”hermeneuein”, att tolka, kan delas in i tre funktioner. Utifrån dessa funktioner är det 

den andra funktionen, ”tolka som att förklara”, som är mest intressant för den här studien. 

Ödman (2017) refererar till Aristoteles definition av verbet tolkning där denne menar att det 

handlar om en ”själslig akt varigenom vi ställer upp utsagor som har med ett tings sanning 

eller osanning att göra” (s. 75). Utifrån denna förklaring menar Ödman att de mest väsentliga 

funktionerna inom tolkning är att ”förmedla kunskap som gör det möjligt att förstå en tidigare 

ofattbar verklighet” (ibid.). I min uppsats söker svar på att förändra uppfattningen om att det 

skulle vara ofattbart att använda datorspel i ett undervisningssammanhang. 

 

4.3 Material: loggbok och inspelning 

I loggboken skrivs vilka svars- och handlingsalternativ Geralt har och sedan markeras vilket 

alternativ som valts vid respektive spelomgång i varje valsituation. Anledningen är för att 

kunna avgöra vilket alternativ som skapat en förändring i intrigen. Loggboken underlättar 

ihågkommandet, eftersom med hjälp av den behövs inte varje beslut kommas ihåg. Logg-

boken används i kombination med inspelningarna, eftersom i dem är det möjligt att i efter-

hand titta på hur besluten skapar en förändring. Inspelningarnas huvudsakliga syfte är att 

underlätta, för med hjälp av dem är det möjligt att spela ett begränsat antal gånger och sedan 

gå tillbaka och studera intrigens utveckling. Det är mindre tidskrävande jämfört med att spela 

hela datorspelet flera gånger.  



 

17 

 Besluten om vilka situationer som valts ut utgick från att de påverkar intrigens utveckling. 

I loggboken och inspelningarna dokumenteras vilka beslut som tagits, korta noteringar över 

hur beslutet påverkat intrigen och hur resultatet i slutet av spelet blir. De påverkande 

situationerna i The Witcher 2: Assassins of kings (2011) som analyserats är beslutet om att: 

 

 döda eller skona Aryan La Valette, 

 döda eller skona Bernard Loredo, 

 Geralt allierar sig med Vernon Roche eller Iorweth, 

 döda eller skona Drakbossen, och 

 döda eller skona Letho 

 

Några situationer som inte påverkar intrigen valdes också för att redogöra för intrigens 

struktur och situationerna är:  

 

 bosstriderna mot Kayran, Draug och Draken (se bilaga 2).  

 

4.4 Material: datorspel och spelvärld 

Det huvudsakliga materialet för analysen är datorspelet The Witcher 2: Assassins of kings (CD 

Project RED, 2011). The Witcher 2 är det andra spelet i en serie av tre spel och det valdes på 

grund av den hanterbara speltiden på 16 timmar. Berättelsebakgrund i alla tre spel baseras på 

novell– och bokserien med samma namn skriven av den polske författaren Andrzej 

Sapkowski. The Witcher 2 (2011) är ett så kallat single player spel, vilket innebär att enbart 

en person kan spela åt gången. Motsatsen är ett så kallat multi player spel där flera personer 

kan spela samma spel på varsin eller samma konsol samtidigt.  

 I The Witcher 2 är berättelsen uppdelad i kapitel och dessa innehåller olika slags uppdrag 

som genomförs för att generera belöningar i form av pengar, material och erfarenhetspoäng. 

Mängden uppdrag som en spelare genomför beror på om spelet endast spelas enligt 

huvudberättelsen eller med tillägg av sidoberättelser. Huvudberättelsen innehåller uppdrag 

som måste slutföras för att spelberättelsen ska utvecklas och få en framåtrörelse. Andra 

uppdrag, så kallade sidouppdrag, har ofta låg eller ingen påverkan på berättelsens utveckling, 

utan har endast ett underhållningssyfte. Eftersom den avgörande faktorn i beslutet om vilket 

spel som ska undersökas är speltiden, valdes alla sidouppdrag bort. Den huvudsakliga 

berättelsen handlar om hur Geralt blir felaktigt anklagad för ett mord på en kung och 

huvuduppdragen syftar till att hitta Letho, den riktiga mördaren, för att kunna rentvå Geralts 

namn.  

 Skönlitteratur kategoriseras i olika genrer och subgenrer vilket även görs med datorspel. 

The Witcher 2 kategoriseras in i genren digitala rollspel med subgenren actionrollspel (på 

engelska role-playing video game respektive action role-playing game). William L. Hosch 

(u.å.) definierar digitalt rollspel som ett spel i vilket ”players advance through a story quest, 

and often many side quests, for which their character or party of characters gain experience 

that improves various attributes and abilities”. Möller, Rudin, och Wilund (u.å.) förklarar 

att ”I rollspelen växer spelets karaktärer fram med siffervärden för fysiska egenskaper och 

färdigheter, som förändras och förbättras genom strider och upplevelser i äventyret” (ne.se). 
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Båda förklaringarna stämmer överens med hur Geralt utvecklas som karaktär i The Witcher 2. 

Han genomför strider med olika monster och får så kallade erfarenhetspoäng (på engelska 

experience points). Dessa behövs för att både gå upp en nivå (på engelska level) och få fler så 

kallade talangpoäng (på engelska perk points). Talangpoängen använder spelaren för att 

utveckla Geralts färdigheter inom fyra områden: alkemi, magiutövning, svärdskicklighet och 

träning. Däremot kan poängen endast användas på ett av områdena åt gången, vilket innebär 

att spelaren måste bestämma vilken färdighet som är viktigast för stunden. 

 Actionrollspel är ett spelformat där en person styr en karaktär genom en värld som har en 

stor karta, vilket innebär att spelaren kan resa runt och upptäcka nya saker. Det är även vanligt 

att karaktären stöter på olika slags hinder som karaktären behöver ta sig förbi för att 

berättelsen ska fortskrida. Vanliga hinder i spelvärlden kan exempelvis vara en flod som är 

väldigt ström eller monster som måste dödas för att skapa fri passage på en väg. De hinder 

som en karaktär stöter på är beroende på vilken slags spelvärld den befinner sig i och det finns 

två typer av spelvärldar: linjära respektive icke-linjära världar.  

 I den linjära världen möter karaktären en förutbestämd uppsättning utmaningar och varje 

spelare behöver besegra dessa i en angiven ordning. Ett klassiskt exempel är plattformsspelet 

Super Mario Bros lanserat 1985 där karaktären Mario har i uppdrag att rädda prinsessan 

Peach från den elaka skurken Bowser. Mario måste ta sig förbi hans armé genom ett bestämt 

antal banor och de kommer även i en angiven ordning. Spelrörelsen är alltid framåt, vilket 

innebär att det inte är möjligt att gå tillbaka till en redan passerad plats. Den sista banan är 

Bowsers fästning där uppdraget är att besegra honom och befria Peach. I den här typen av 

spelvärld stöter karaktären på varje hinder en gång eftersom det inte är möjligt att gå tillbaka.  

 I den icke-linjära världen möter karaktären också en förutbestämd uppsättning 

utmaningar, men de kan besegras i en stor variation av ordningar. Det är även möjligt att inte 

anta utmaningar alls. Ett exempel på en icke-linjär spelvärld är Tibia som lanserades 1997 där 

en spelare skapar en personlig karaktär att spela i världen Tibia. Till skillnad från Super 

Mario Bros finns det inte i Tibia något särskilt huvuduppdrag, utan varje spelare bestämmer 

sin individuella spelordning. Världen består av två kontinenter med totalt 15 städer, åtta större 

öar, flertalet mindre öar och en spridning av mängder av underjordiska grottor och gångar. På 

den ena kontinenten har spelarna gratis tillgång till jaktmarker, medan den andra kontinenten 

kräver ett medlemskap som betalas med riktiga pengar, det vill säga inte med spelpengar. 

Spelaren har möjlighet att röra sig fritt i världen och kan återvända till alla platser oräkneliga 

gånger, oavsett om hen har ett gratis eller betalt spelkonto.  

 Utifrån de här definitionerna av en linjär och en icke-linjär spelvärld kan det sägas att The 

Witcher 2 innehåller delar från båda. Det finns ett huvuduppdrag som Geralt måste utföra för 

att berättelsen ska utvecklas framåt. Den berättelsen är att hitta Letho och ställa denne till 

svars för sina handlingar. Däremot finns det även sidouppdrag som frivilligt kan väljas och 

deras funktion blir främst en utsmyckning av berättelsen. Det är därför möjligt att både ha en 

mer bestämd framåtrörelse som i Super Mario Bros och en friare rörelse som i Tibia.  

 

4.5 Material: spelomgångar av The Witcher 2: Assassins of kings (2011) 

För att kvalitativt kunna analysera och tolka berättelsen och de fem kapitlen i The Witcher 2: 

Assassins of kings (2011) spelar jag två gånger för att analysera om berättelsen skiljer sig från 

berättelser i till exempel romaner och filmer, samt för att se om och hur olika interaktiva 
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valsituationer påverkar berättelsens utveckling. Det är viktigt att spela flera omgångar för att 

kunna analysera om aktiva valsituationer har en avgörande roll för berättelsens utveckling och 

resultat. Det innebär att spelaren behöver ha olika inställningar inför spelomgångarna där en 

inställning kan handla om att avgör vad som kan anses vara goda respektive onda handlingar. 

Här nedan följer en jämförande sammanställning av de två spelomgångarna av The Witcher 2.  

 

 
Spelomgång 1 

Speltid: 17 h 50 min 

Spelomgång 2 

Speltid: 17 h 15 min 

Inställning inför spelomgång 
 Geralts inställning: 

trevlig, samtal före våld 

 Geralts inställning: 

otrevlig, nära till våld 

Gemensam och genom-

gående intrig 

 Rentvå Geralts namn 

 Rädda Triss Merigold 

 Rentvå Geralts namn 

 Rädda Triss Merigold  

Prolog 

 Förhör med Roche: trevlig 

attityd. 

 Aryan La Valette: dödas. 

 Kung Foltest mördas. 

 Ta sig ut ur fängelset: får 

hjälp av Louisa La 

Valette. 

 Förhör med Roche: 

otrevlig attityd. 

 Aryan La Valette: skona. 

 Kung Foltest mördas. 

 Ta sig ut ur fängelset: får 

hjälp av Aryan La 

Valette. 

Resultat 

Allierade med familjen La 

Valette får alliera sig med 

andra som de hatar. 

Aryan La Valettes heder är 

förstörd. Han bränner ner 

slottet med soldater och sig 

själv kvar inuti. 

Kapitel 1 

 Möte med Loredo: fokus 

på information och 

samarbete. 

 Besegra Kayran: uppdrag 

för pengar. 

 Hitta en rose of 

remembrance: med Triss; 

attackeras av banditer, 

Geralt och Triss faller ner 

i ett underjordiskt rum och 

har en intim stund 

tillsammans. 

 Möte med Iorveth. 

 Möte och slagsmål med 

Letho; Iorveth får inte sitt 

svärd. 

 Samarbete med Roche: 

människor blir glada och 

Loredo ordnar festligheter 

i Geralts ära. 

 Letho kidnappar Triss 

som teleporterar dem till 

Aedirn. 

 Följer med Roche. 

 Möte med Loredo: fokus 

på affärer och pengar. 

 Besegra Kayran: uppdrag 

för pengar. 

 Hitta en rose of 

remembrance: utan Triss. 

 Möte med Iorveth. 

 Möte och slagsmål med 

Letho; Iorveth får sitt 

svärd. 

 Samarbete med Iorveth: 

Roches soldater dödas, 

människor blir upprörda 

och attackerar samt dödar 

icke-människor; Geralt 

försvarar icke-människor. 

 Letho kidnappar Triss 

som teleporterar dem till 

Aedirn; hon förvandlas 

senare till en statyett. 

 Följer med Iorveth. 

 Döda Loredos soldater, 

rädda en gravid alvkvinna 

och sno ett skepp. 
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 Smyga sig in hos Loredo, 

döda honom, rädda en 

gravid alvkvinna och 

segla vidare med Roche 

skepp. 

Resultat 

Okänt. Flotsams invånare attackerar 

och dödar icke-människor, 

Loredo flyr och Geralt reser 

vidare till Vergen i Iorveths 

sällskap. 

Kapitel 2 

 Kung Henselt, Silé och 

Dethmold har möte med 

prins Stennis; en 

förbannelse aktiveras. 

 Häva förbannelsen på 

Henselt: Geralt behöver 

Henselts medaljong. 

 Inleda strid mot Draug: 

Geralt ska hitta en banér, 

ett svärd och en bit av en 

rustning. 

 Besegra Draug: häva 

förbannelsen. 

 Geralt och Roche: ta sig 

till Vergen. 

 Geralt söker upp Silé; hon 

hinner fly; kung Henselt 

kommer; Geralt ger Roche 

tillåtelse att döda honom. 

 Geralt och Roche reser 

vidare till Loc Muinne. 

 Prins Stennis och Saskia 

har möte med kung 

Henselt; en förbannelse 

aktiveras. 

 Saskia förgiftas; uppdrag 

att hela henne; hitta rose 

of remembrance, 

immortelle, kungligt blod 

(från kung Henselt) och 

magi. 

 Inleda strid mot Draug: 

Geralt ska hitta en banér 

och ett svärd; Philippa 

Eilhart ska hitta en 

medaljong och en bit av 

en rustning. 

 Besegra Draug: häva 

förbannelsen. 

 Strid mot kung Henselts 

armé om Vergen. 

 Saskia visar sig som 

Draken; kung Henselt 

förlorar striden och 

kapitulerar. 

 Philippa förtrollar Saskia 

och kontrollerar henne. 

 Philippa teleporterar sig 

själv och Saskia till Loc 

Muinne. 

 Geralt och Iorveth reser 

vidare till Loc Muinne. 

Resultat 
Okänt. Vergen och Upper Aedirn är 

en fristad för icke-människor 

och styrs av Saskia. 

Kapitel 3 

 Kung Henselts dotter hålls 

fången av Dethmold. 

 Geralt och Roche tar sig 

till Loc Muinne genom ett 

militärläger.  

 Förhandla med kung 

 Triss återställs till 

mänsklig form. 

 Geralt och Iorveth tar sig 

till Loc Muinne genom 

bergen. 

 Hitta Philippa Eilhart; 
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Radovid. 

 Eskortera Brigita 

Papebrock för information 

om hennes upptäckter 

under täckmantel. 

 Förhandling med Kimbolt. 

 Geralt räddar Triss från 

fångenskap. 

 Delta på rådsmöte. 

 Besegra Draken. 

 Räddar Silé från en trasig 

teleporteringsmaskin. 

 Geralt dödar Draken. 

Geralt blir arresterad. 

 Fly från fängelset med 

Philippa. 

 Hitta en magisk dolk. 

 Delta på rådsmöte. 

 Besegra Draken. 

 Låter Silé dö i en trasig 

teleporteringsmaskin. 

 Saskias förtrollning bryts 

med den magiska dolken. 

 Saskia återvänder till 

Vergen. 

Resultat 

Flera arméer för olika kungar 

sammanstöter; dödar 

varandra och oskyldiga; 

lämnar staden med många 

döda; Geralt återvänder till 

Loc Muinne och möts upp av 

Triss. 

Kung Stennis armé dödar alla 

de hittar i Loc Muinne; 

armén vandra vidare för nya 

erövranden; Geralt återvänder 

till Loc Muinne för att hitta 

Triss och Letho. 

Epilog 

 Roche tar med sig Foltests 

dotter och gömmer henne. 

 Geralt möter Letho. 

 Geralt dödar Letho. 

 Letho hittar Triss. 

 Geralt möter Letho. 

 Geralt skonar Letho. 

Slutresultat 

Flotsam leds av en nobelitet 

från Vizima; kung Henselts 

strid i Vergen resulterar i att 

icke-människornas frihet tog 

slut och många dödades; 

baroner inleder strider om 

Temeria; Vernon Roche 

håller Foltests dotter gömd i 

hopp om en ljus framtid. 

Flotsam säljs och blir en 

militärbas; Upper Aedirn blir 

ett frihetens land för utstötta 

med drömmar om ett fritt liv; 

Temeria delas mellan 

Radovid av Redania och 

kung Henselt; vanligt folk 

fruktar magiska varelser; en 

häxjakt inleddes. 
Tabell 2: sammanställning av två spelomgångar av The Witcher 2: Assassins of kings (2011). 

 

5. Analys 

I följande avsnitt kommer resultatet om hur The Witcher 2: Assassins of kings (2011) kan 

bedömas vara en narrativ text. Inledningsvis utgår bedömningen från definitionerna för 

narratologi presenterad av Mieke Bal (1997) och narrativ text presenterad av Jesper Juul 

(2005). Vidare fördjupas diskussionen om hur begreppen agency, interaktivitet samt 

immersion påverkar läsningen av spelintrigen (Murray, 1999). Slutligen diskuteras 

funktionerna berättare och fokalisator (Bal, 1997) och hur de påverkar berättarperspektivet i 

The Witcher 2.   

 

5.1 Narratologi och narrativ text 

Narratologi menar Mieke Bal (1997) är en teori där allt som berättar en historia kan betraktas 

som ett narrativ. Att enbart definiera den skrivna skönlitteraturen som narrativ begränsar 
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möjligheten att utforska en bredare värld av berättelser. Före de skrivna berättelserna var det 

tradition att de berättades muntligt och fördes vidare från en generation till nästa genom denna 

tradition. I modern tid har dock både den muntliga och skriftliga traditionen fått sällskap av 

berättelser i datorspel.  

 Utifrån perspektivet i definition fem, “Narrative as any kind of setting or fictional world 

(Jenkins 2003)” (Juul, 2005, s. 156), finns utrymmet att betrakta ett datorspel, till exempel 

The Witcher 2, som ett narrativ. Anders Öhman (2015) förklarar fiktion som ”fiktiva texter 

som vi så att säga stiger in i och ”förlorar oss i”.” (s. 11) och det är jämförbart med Jenkins 

definition. Jenkins perspektiv och Öhmans förklaring uttalar sig inte uttryckligen om att de 

handlar om datorspel eller något specifikt medium. Däremot är det möjligt att utifrån 

förklaringarna betrakta bland annat litteratur, konst, musik och datorspel som berättande text. 

Det väsentliga är att betraktaren uppfattar en fiktiv värld och möjligheten att förlora sig i den. 

Det finns dock aspekter i The Witcher 2 som kan liknas vid ett skrivet narrativ, nämligen 

uppdelningen i prolog, kapitel 1, kapitel 2, kapitel 3 och epilog. Begreppen är vanliga i 

skönlitteratur, men mindre vanliga i datorspel och det antyder på en slags adaption mellan 

klassiska och moderna narrativ. Den här adaptionen kan även fungera som ett verktyg för att 

successivt introducera litteratur för en ovan läsare som upplever att läsning är jobbigt eller 

svårt. Det kan däremot vara ett verktyg som inte fungerar på elever också, vilket innebär att 

även spelandet av ett datorspel kan upplevas vara jobbigt och svårt. När det fungerar som ett 

positivt verktyg för att introducera läsare för en elev är det viktigt att läraren är införstådd i att 

varje del har ett övergripande syfte, samt ett genomgående uppdrag. Det är det som skapar 

den genomgående intrigen och kräver spelarens immersion och interaktivitet.  

 Indikationer av att narrativet i The Witcher 2 utspelar sig i en fiktiv värld är miljön, 

karaktärernas klädsel, varelser och vilka förmågar karaktärerna har. Miljön liknar ett 

medeltida samhälle där vägar är konstruerade av jord eller kullersten och runtomkring 

städerna finns det ängar, skogar och berg. Städerna består av hus byggda av sten och taken är 

konstruerade av halm eller takpapp. Uppvärmningen i husen sker genom eldstäder och de 

agerar även som spis för matlagning. Karaktärerna klär sig i ylle- och skinnliknande kläder, 

förutom soldater som bär rustning gjord av stål. Varelserna som befinner sig i bergen och 

skogarna, till exempel Harpy och Arachas (se bilaga 2), skapar en distinkt upplevelse av den 

fiktiva världen, precis som Geralts förmågan att utöva magi. Trots att den fiktiva världen 

innehåller aspekter som tydligt är påhittade är det enligt Joseph Hillis Miller (2002) viktigt att 

uppleva världen och dess innehåll som både påhittat och verklig. Han menar att litteratur och 

dess yttranden är performativa, vilket innebär att ”a performative utterance […] is a way of 

doing things with words” (s. 37). Det här innebär att genom de skrivna orden skapas ett 

agerande eller en händelse och vid läsning är det läsarens engagemang, immersion, som får 

orden att komma till liv. Hillis Miller (2002) menar att det krävs ett outtalat beslut att 

”commit all one’s power to bringing the work into existence as an imaginary space within 

oneself” (s. 38). Vidare menar han att det är viktigt att läsaren berättar för det litterära verket 

att ”I promise to believe in you” (ibid.). Det är viktigt eftersom om läsaren inte tror på vad 

verket berättar, kommer inte verket släppa in läsaren i den fiktiva världen. När en spelare 

träder in i den fiktiva spelvärlden är denne medveten om att spelvärlden, monstren och Geralt 

inte är verkliga och har då gjort det Hillis Miller (2002) skriver: ”the reader accept the 

particular rules of a given work” (s. 39).  
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 Indelningen av intrigen eller upplevelsen av den fiktiva världen är däremot inte vad som 

skiljer en roman och The Witcher 2 från varandra. Skillnaden återspeglas i hur intrigen 

utvecklas i takt med att spelaren interagerar med den. I prologen ställs Geralt inför beslutet 

om Aryan La Valette (se bilaga 2) ska dödas eller skonas. Beslutet påverkar intrigens 

utveckling, men konsekvenserna redovisas inte förrän senare. Det här är ett exempel på 

betydelsen och involveringen av valorization of outcome, player effort och player attached to 

outcome (Juul, 2005, s. 40, se avsnitt 2 och 3). Betydelsen av valorization of outcome värde-

sätter vad som anses vara rätt eller fel. I en situation där spelaren behöver besluta om en 

annan karaktär ska dödas eller skonas kan tankar och reflektioner om etik och moral väckas. 

Betydelsen av player effort identifieras i spelarens engagemang och interaktivitet, eftersom 

om inget beslut genomförs stanna intrigen av tills spelaren beslutar om vad Geralt ska göra. 

Player attached to outcome kan kopplas till valorization of outcome eftersom värderingen 

relaterar till spelaren. Undermedvetet kan spelaren fråga sig: vad säger det om mig om jag 

dödar Aryan? Tekniskt sett är det aldrig Geralt som beslutar om att döda eller skona Aryan. I 

ett samtal om etik och moral kan reflektionerna kring ett agerande upplevas mer verkligt i 

relation till ett agerande i ett datorspel. Att läsa om hur en karaktär agerar i en roman kan 

upplevas långt från ens egen person och därför inte lika verkligt. Upplevelsen av hur verkligt 

agerandet är kan vara känsligt och det kan därför finnas anledning att inte reflektera om varför 

en spelare agerade på ett visst sätt. Vid litteraturläsning finns möjligheten att prata om att en 

fiktiv karaktär gjorde si eller så och undvika att direkt prata om sig själv och egna 

ställningstaganden. Vid datorspelande kan samtalet leda till att reflektera kring varför en 

person beslutade om att döda en karaktär istället för att skona den.  

 I jämförelse med en roman följer läsaren endast med i ett förutbestämt händelseförlopp, 

vilket är en skillnad för valorization of outcome, player effort och player attached to outcome. 

Anders Öhman (2015) refererar Marie-Laure Ryan, Michail Bachtin, Peter Brooks och 

Aristoteles när han skriver att de anser att det viktigaste i ett narrativ är intrigen och ”att 

fokusera på frågeställningen varför” (s. 49). Öhman menar att ”Utifrån Bachtin, Brooks, Ryan 

och Aristoteles, kan man således hävda att intrigen […] innebär ett perspektiv, och att det är 

detta perspektiv som värderar händelser och ger den en mening” (ibid.). Perspektivet som 

Öhman skriver om är den intention som författaren har till intrigen. I The Witcher 2 är dess 

interaktiva struktur och spelarens möjlighet att påverka händelseförloppet en skillnad i 

jämförelse med en roman. Romanförfattarens intentioner med ett bestämt agerande och 

uttalande kan ha ett genomtänkt syfte. I jämförelse har spelskaparna av The Witcher 2 beslutat 

om ett fåtal möjliga ageranden och uttalanden som spelaren behöver ta hänsyn till. Interaktivt 

beslutas det om vad Geralt ska säga eller hur han ska agera, men valmöjligheterna är inte 

obegränsade. Skillnaderna i begränsningarna är att för en roman bestämmer författaren, 

medan i ett interaktivt datorspel överlämnar spelskaparen beslutsfattandet till spelaren, dock 

med ett begränsat antal valmöjligheter.  

 Att som lärare förhålla sig till narrativ som Jenkins (i Juul, 2005) menar kan vidga de 

möjliga texter som elever kan utforska. Skolverket (2011) skriver att elever ska ”utveckla 

förmåga att använda skönlitteratur […] samt film och andra medier som källa till självinsikt” 

(s. 160). Interaktiva datorspel kan utmana elever till att fundera på till exempel etik och moral 

och fördjupa deras självinsikt. Att låta flera elever spela samma spel och, efter fullbordad 

läsning, diskutera vilka beslut de tagit och anledningen till besluten kan utveckla ”förståelse 
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av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (ibid.). Det är 

däremot viktigt att beakta att varje elev är en egen individ. Att besluta om att alla elever ska 

spela datorspel är inte gångbart, eftersom varje elev inte kommer finna det intressant eller 

lärorikt. Uttrycket andra medier är ett brett begrepp som innefattar många möjligheter där 

datorspel endast är en möjlighet.  

 Judith A. Langer menar att läsning kan bearbetas i fem stadier. Det första stadiet innebär 

att ”we start outside and then step into an envisionment” (2011, s. 17). I det inledande skedet 

vid läsning menar hon att en person har väldigt lite att gå på och söker efter tillgängliga 

ledtrådar och försöker sedan ge mening till dem. Hon menar att vi använder sökandet ”in 

order to form initial ideas and suppositions about the characters, plot, setting, situation – and 

how they interrelate” (ibid.). Det andra stadiet menar Langer handlar om att befinna sig i 

denna föreställningsvärld och ”we take new information and immediately use it to go beyond 

what we already know […] meaning begets meaning” (2011, s. 18). Informationen förenar vår 

kunskap om texten, oss själva, andra, livet och världen i föreställningsvärlden för att 

sammankoppla våra tankar, föra förståelsen framåt och modifiera vår uppfattning om vad 

texten handlar om. Det tredje stadiet handlar om att vi ”träder […] ut ur föreställningsvärlden 

för att fråga sig vad det är man upplevt och erfarit.” (Öhman, 2015, s. 75). Anders Öhman 

menar att Langer inte talar om en fullbordad läsning, men hävdar att för att kunna ifrågasätta 

sina upplevelser och erfarenheter i föreställningsvärlden behöver läsningen vara det. Langer 

(2011) förklarar att det är nu vi “[move] from the text-worlds that we are creating to what 

those ideas mean for our own lives, ideas, or knowledge.” (Langer, 2011, s. 19). Det fjärde 

stadiet innebär också enligt Langer att träda ut ur texten, men ytterligare ”objectify our 

understandings, our reading experience, and the work itself. […] It is in this stance that we 

can focus on the author’s craft, on the text’s structure, and on literary elements and allusions” 

(2011, s. 20). Det femte stadiet är enligt Langer ovanligare då det handlar om att applicera 

tidigare erfarenheter från en föreställningsvärld och skapa en helt ny. Hon exemplifierar som 

”Lizst did with his tone poems ”Mazeppa” (after Victor Hugo) and ”Hamlet” (from William 

Shakespeare)” (ibid.). Oavsett om intrigen uppehåller sig i en roman, en dikt eller ett datorspel 

finns möjligheten att utifrån de fem stadierna bearbeta narrativets innehåll, intrig och 

intentioner. Att fullborda läsningen i The Witcher 2: Assassins of kings (2011) kräver en 

engagerad läsning och immersion, då de interaktiva besluten skapar intrigen. Spelskaparna på 

CD Project RED har skapat konflikterna och en övergripande intrig, däremot fyller spelarna 

dessa med ett innehåll utifrån de valmöjligheter som erbjuds.  

 

5.2 Berättare och fokalisator 

I en narrativ text finns ett berättarperspektiv som skildrar intrigen. Mieke Bal (1997) menar att 

de funktioner som skapar ett narrativ är berättaren och fokalisatorn. Bal exemplifiera hur 

funktionerna skiljer sig åt genom romanexempel. Hennes exemplifiering av funktionerna 

menar jag är applicerbara på The Witcher 2: Assassins of kings (2011).  

 I The Witcher 2 är Geralt berättaren eftersom han är huvudkaraktär och spelaren följer 

och skapare hans intrig. Det är tydligt att Geralt är berättaren då han är den enda karaktären 

som kan styras, till exempel att gå omkring med, att inleda samtal med andra karaktärer med 

och att utföra handlingar med. Det är bara Geralt som kan hamna i beslutsfattande situationer 
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där spelaren bestämmer vad han ska göra eller säga. Utöver berättaren finns det flertalet 

fokalisatorer bestående av uppdragsgivare, informatörer och vänner. Konversationer med 

Geralts vänner kan upplevas olika viktiga och är sammankopplat med immersion och 

interaktivitet (Murray, 1997). Immersion är viktigt eftersom spelaren får en djupare inlevelse i 

spelvärlden genom den. Om spelaren upplever att Geralt ska ha en nära relation till sina 

vänner kan det bedömas vara betydelsefullt att interagera i konversationer som handlar om 

karaktärernas vänskap. Däremot ur ett helhetsperspektiv är konversationerna inte avgörande 

för intrigens utveckling och framåtrörelse. Vännerna kan stundtals betraktas som sekundära 

karaktärer. 

 De fokalisatorer som kan betraktas vara primära är de som figurerar som uppdragsgivare 

och informatörer. Uppdragsgivarna levererar två olika typer av uppdrag: huvud- och 

sidouppdrag. De viktiga uppdragsgivarna är de som ger Geralt huvuduppdrag och de bidrar 

till en framåtrörelse i intrigen. Huvuduppdraget i kapitel ett är mötet mellan Geralt och 

befälhavaren Bernard Loredo och mötet har två möjliga resultat. I det första resultatet kan 

Geralt välja att motsäga sig Loredos villkor och önskningar, vilket leder till Loredos död. I det 

andra resultatet beslutar Gerald sig för att samarbeta med Loredo, vilket leder till att Geralt får 

söka upp en boss, Kayran (se bilaga 2), och besegra den. Att besegra Kayran kräver förarbete 

och ett uppdrag i förarbetet är att hitta föremål som bryter en förtrollning. Uppdraget består av 

att söka upp informatörer (fokalisatorer) som ger Geralt information om hur föremålen hittas. 

I den här typen av uppdrag är fokalisatorerna viktiga, eftersom utan dem kan sökningsarbetet 

ske på felaktiga platser och uppdraget måste slutligen fullföljas. I jämförelse med om det här 

händelseförloppet skulle skildras i en roman är en författare tvungen att besluta om vad som 

ska hända. Läsaren är aldrig medveten om att det kan ha funnits andra alternativ att välja 

mellan. Det kan dock upplevas svårt att behöva välja ett eller ett annat agerande i ett datorspel, 

men fördelen är att samma spel kan spelas igen och en variant av narrativet synliggörs vid den 

spelomgången. Vid läsning av en roman skildras samma narrativ oavsett hur många gånger en 

person läser. Det som däremot kan förändras är en persons erfarenheter och kunskaper, vilket 

kan påverka förståelsen och upplevelsen av innehållet. Ungdomsromaner kan under tonåren 

upplevas nervkittlande och spännande, medan dessa romaner i vuxen ålder möjligtvis byts ut 

mot deckare. Det som lockar vid en ålder är inte alltid lika lockande vid en annan.  

 Genom beskrivningarna av berättarens och fokalisatorns funktioner är det möjligt att 

tolka att de överensstämmer mellan romaner och datorspel. Det visar att möjligheten till ett 

liknande karaktärsarbete kan genomföras, oavsett mediet. Vid ett analysarbete av karaktärer är 

det möjligt att skildra karaktärerna i The Witcher 2 och uppfylla kunskapskrav i gymnasie-

ämnet svenska. För en fördjupande analys är det möjligt att analysen karaktärs-

beskrivningarna i Den sista önskningen av Andrzej Sapkowski, eftersom datorspelsintrigen 

baseras på den romanen.  

 

5.3 Identifiera berättarperspektiv 

Ett narrativ berättas vanligtvis från antingen ett förstapersonsperspektiv eller ett tredje-

personsperspektiv där pronomen ”jag” respektive ”han eller hon” används. Mieke Bal (1997) 

opponerar sig och menar att ”As soon as there is language, there is a speaker who utters it; as 

soon as those linguistic utterances constitute a narrative text, there is a narrator” (s. 22). Hon 



 

26 

menar att när det finns ett uttalande finns det en berättare och perspektivet är ett första-

personsperspektiv, vilket enligt Bal gör det absurt att prata om ett tredjepersonsperspektiv. 

Hon argumenterar dock att det inte är irrelevant att belysa ett tredjepersonsperspektiv om 

avsikten är att påvisa sanningshalten i ett uttalande. Med två exempelmeningar illustrerar Bal 

hur perspektiven ger ett uttalande olika grad av sanning: 

  

 b I shall be twenty-one tomorrow. 

 c Elizabeth will be twenty-one tomorrow. 

 (I say:) I shall be twenty-one tomorrow. 

 (I say:) Elizabeth will be twenty-one tomorrow. (Bal, 1997, s. 22). 

 

Bal menar att exempelmeningarna med inledande parenteser visar att det finns ett yttrande, 

även en berättare som, direkt eller indirekt, utgår från ett förstapersonsperspektiv. Uttalandet i 

mening B kan upplevas ha högre sanningshalt på grund av att berättaren informerar om sig 

själv. Uttalandet i mening C innehåller information om Elizabeth, men det är inte hon själv 

som yttrar det och då kan yttrandet upplevas ha lägre sanningshalt. Däremot hävdar Bal att 

informationen yttras ur ett förstapersonsperspektiv, trots att det vanligtvis benämns som ett 

tredjepersonsperspektiv. Resonemanget som Bal för kopplar hon till skriven litteratur och i ett 

sådant sammanhang är det relevant. Det finns även relevans i andra medier som film, teater 

och datorspel. Däremot upplevs relationen mellan en berättare och en fokalisator annorlunda i 

datorspel. 

 Det som är annorlunda är att i interaktiva datorspel identifierar sig ofta spelaren med den 

spelbara huvudkaraktären, till exempel Geralt. Identifieringen innebär att spelaren benämner 

Geralt som jag. När Kayran (se bilaga 2) dödas och Geralt lyckas överleva är det vanligt att 

spelaren utbrister ”Ja! Jag dödade bossen!”. Det är mindre vanligt att spelaren utbrister ”Ja! 

Geralt dödade bossen!”. En förklaring är det som Charles Altieri (i Anders Öhman, 2015) 

benämner voicing, vilket innebär att ”ge något en röst […] när läsaren för en stund ikläder sig 

en annan identitet.” (Öhman, 2015, s. 36). Det viktiga med det är enligt Öhman (2015) 

att ”människan behöver en förbindelselänk mellan sig och världen, mellan sig och andra 

människor” (s. 36 – 37). Möjligheten att identifiera sig som en huvudkaraktär i ett narrativ är 

inte exklusivt till interaktiva datorspel. Skrivna narrativ som skildras ur ett jag-perspektiv kan 

generera en liknande känsla hos läsaren. Det som kan bli problematiskt vid läsning är när 

narrativ skildras ur ett han eller hon-perspektiv, eftersom det kan skapa en känsla av 

distansering mellan läsaren och karaktärerna. En markant skillnad mellan litteratur och 

interaktiva datorspel är dock att även om läsaren identifierar sig som huvudkaraktären för en 

stund kommer narrativet vara detsamma oavsett engagemang till läsningen. Ett interaktivt 

datorspel kräver att spelaren tar till sig narrativet på ett djupare plan, eftersom det skapas 

samtidigt som det upplevs. En anledning till att spelaren identifiera sig som Geralt i The 

Witcher 2 kan höra samman med att han inte kan utföra några handlingar utan spelarens 

interaktivitet. Det betyder att identifiera sig som Geralt är en blandning av agency, immersion, 

voicing, fokalisator och interaktivitet. Vidare kan förbindelselänken mellan en själv, andra 

människor och världen som Öhman (2015) skriver om bearbetas med hjälp av de fem stadier 

som Judith A. Langer (2011) beskriver, vilka kan vidga läsarens eller spelarens förståelse om 

omvärlden.  
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 Upplevelsen av att spelaren är Geralt kan relateras till begreppen karaktärsbunden eller 

extern fokalisator. I exempelmening B ovan (Bal, 1997) delger ”jaget” information om sig 

själv i det skriftliga narrativet och är då en karaktärsbunden berättare. I sådana skrivna 

narrativ är det enklare för läsaren att identifiera sig som huvudkaraktären. I exempelmening C 

informerar ”jaget” om någon annan och upplevs iaktta händelserna och det försvårar för 

läsaren att identifiera sig med berättaren. Berättaren upplevs befinna sig utanför berättelsen 

och är då en extern berättare. Även en fokalisator kan vara karaktärsbunden eller extern, men 

eftersom fokalisatorerna varierar mycket kan det vara svårare att identifiera. Mieke Bals 

(1997) definition på en fokalisator informerar om utmärkande skillnader mellan en läsare och 

en spelare; voicing och att inta rollen som en extern fokalisator.  

 

5.4 Spelaren som fokalisator i The Witcher 2: Assassins of kings (2011) 

En person som öppnar första sidan i en roman inleder en skildring av en intrig där olika 

karaktärer figurerar, både berättare och fokalisatorer. Skildringen i den skrivna, fiktiva 

världen kan inte läsaren påverka, utan innehållet är förutbestämt oavsett vad läsaren tycker. 

Det finns datorspel som skildras på ett liknande sätt, exempelvis linjära spelvärldar som Super 

Mario Bros där intrigen varit förhållandevis likadan sedan 1985. The Witcher 2: Assassins of 

kings (2011) är däremot ett äventyrsspel som har en icke-linjär spelvärld. Spelresultatet och 

intrigen kan variera på grund av spelarens interaktivitet, vilket är anledningen till att denne 

kan figurera som en extern fokalisator.  

 Mieke Bal (1997) menar att en extern fokalisator är en karaktär som befinner sig utanför 

berättelsens huvudsakliga intrig, men som samtidigt har ett avgörande perspektiv. Spelarens 

perspektiv i The Witcher 2 är att lägga ihop pusselbitarna för att skapa en fullbordad intrig. 

Agency, interaktivitet och voicing gör att när intrigen börjat fortsätter en framåtrörelse, 

eftersom utan dem kommer Geralt inte genomföra någonting alls. Exempelvis i slutet av 

kapitel 3 ställs Geralt inför striden mot Draken och stridigheterna är intensiva. När Draken har 

blivit svårt skadad hoppar Geralt upp på dess rygg, hugger ett svärd i nacken och en krok i 

pannan på den och sedan flyger den till ett skogsparti i närheten. Geralts uppdrag är att slut-

föra striden. På grund av sina skador har Draken inte tillräcklig flygförmåga, vilket resulterar i 

att den störtar ner i skogspartiet och spetsar sig själv på ett avbrutet träd. I det här ögonblicket 

spelas en förinspelad videosekvens upp och den avslutas med att jag behöver besluta om att 

antingen döda eller skona Draken. Då intrigen pågått i en prolog och två kapitel är jag hänförd 

och beslutet påverkas därför av min immersion. Resultatet av beslutets påverkan på intrigen 

redovisas i en avslutande filmsekvens när narrativet är fullbordat. Något som däremot inte 

redovisas är hur jag påverkas av resultatet. 

 Då The Witcher 2 fullbordades vid två spelomgångar har olika beslut tagits och resulterat 

i varierande intriger. Vid varje spelomgång rycktes jag in i spelvärlden och jag upplevde 

agency, immersion och voicing, samt att jag blev en extern fokalisator.  

 Inför den första spelomgången kände jag inte till någonting om intrigen och inledde den 

med inställningen att Geralt skulle vara en god karaktär. Min uppfattning var att regeringen är 

ett positivt samhällsorgan och jag valde att följa den intrigen (upplevelse av valorization of 

outcome, samt player attached to outcome). I interaktiva situationer valde jag de alternativ 

som jag upplevde skulle gynna regeringen (upplevelse av player effort). I den beskrivna 
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stridsscenen ovan var min uppfattning att det inte är barmhärtigt att låta ett skadat djur lida. 

Därför beslöt jag att döda Draken och få ett slut på dess lidande.  

 Inför den andra spelomgången kände jag till intrigen och förstod att besluten jag tar 

påverkar intrigens utveckling. Jag valde därför att Geralt skulle vara mer självisk samt ond 

och att han skulle följa rebellerna i deras försök att störta regeringen (upplevelse av 

valorization of outcome, samt player attached to outcome). Inför samma strid i kapitel tre 

hade det däremot tillkommit information som inte var känt under första spelomgången, 

nämligen att Draken var polymorfen Saskia (se bilaga 2). Genom att reflektera på mitt första 

beslut förstod jag hur stor inverkan det hade på intrigen (upplevelse av player attached to 

outcome, samt player effort).  

 Min roll som extern fokalisator var att befinna mig utanför intrigen och samtidigt påverka 

den genom agency, immersion, voicing och interaktivitet. Varje beslut upplevde jag som 

avgörande och varje gång påminde jag mig själv om hur Geralt skulle vara som karaktär. 

Anders Öhman (2015) benämner det att skugga intrigen, vilket kan förhöja upplevelsen av 

agency, immersion och voicing. Känslan av voicing var uppenbar för mig då min reaktion 

efter andra spelomgången var skam och skuldkänslor. Att döda ett lidande djur är barmhärtigt 

för mig, men Draken led inte utan behövde endast samla sig och återfå energi. Geralt figurerar 

som berättaren i The Witcher 2: Assassins of kings (2011), men det är upp till mig som extern 

fokalisator att bestämma hur hans intrig fullbordas.  

 Att spelaren kan figurera som en extern fokalisator gör det intressant att fundera på hur 

det skapar skillnad mellan en interaktiv spelare och en läsare av skönlitteratur. En skillnad är 

att spelaren har möjlighet att påverka intrigens utveckling, vilket läsaren inte har. Läsaren 

presenteras en förutbestämd intrig som inte har någon möjlighet att påverkas. Både spelaren 

och läsaren kan uppleva immersion och voicing, men endast spelaren har möjligheten till 

agency och interaktivitet. I ett undervisningssammanhang i gymnasieämnet svenska kan 

möjligheten till agency och interaktivitet vara avgörande för viljan att läsa. En förutbestämd 

intrig fångar inte alltid en läsares intresse, men möjligheten att få vara en extern fokalisator 

kan väcka det intresset. I det centrala innehållet för svenska 1 står det att ”Skönlitteratur, 

författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” och ”Centrala motiv, 

berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater 

samt i film och andra medier” (Skolverket, 2011, s. 162) ska behandlas. Enligt min tolkning 

finns utrymmet att låta elever arbeta med och studera till exempel centrala motiv och stildrag i 

en datorspelsberättelse på ett likadant sätt som genom läsning av en roman.  

 Även om möjligheterna att betrakta ett datorspel som ett fiktivt berättande finns är det 

inte givet att det skulle uppskattas. Eftersom immersion och voicing är möjligt i både dator-

spel och litteratur kan det vara tillräckligt för elever att läsa ett kortare narrativ för att sedan 

arbeta med exempelvis centrala motiv och stildrag. Det är dessutom tidskrävande att spela ett 

helt datorspel för att fullborda läsningen och då kan en kortare text vara mer attraktiv. Det kan 

vara attraktivt både i avseendet att det upplevs enklare att ta sig igenom och det går snabbare. 

Kursplanen för svenska 1 innehåller många kunskapskrav som eleverna ska tillgodogöra sig 

under ett läsår. Att begära att de ska spendera tid med att spela datorspel för intrigens skull 

kan betraktas som provokativt både bland andra lärare och gentemot föräldrarna. Det är därför 

viktigt för en lärare att tydligt och överskådligt kunna argumentera för och förklara 

anledningen till att intrigen i ett datorspel kommer användas i undervisningen. 
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5.5 Analys av omslagsinformation 

I ett undervisningssammanhang kan det upplevas vara svårt att bedöma om ett datorspel 

innehåller interaktiva situationer och främjar agency. Det här avsnittet analyserar därför det 

fysiska omslaget till The Witcher 2: Assassins of kings (2011) för att synliggöra vilken 

information som vägleder en till att göra bedömningen att det är interaktivt och kan främja 

agency. Även syftet med agency för att starta ett läsintresse hos läströtta elever diskuteras. 

 Som lärare kan man nyttja sina förkunskaper om sagor och berättelser när man ska välja 

ett datorspel. Inför beslutet kan fram- och baksidan av det fysiska omslaget granskas. På 

framsidan kan det finnas en illustration som målar upp en bild av vad spelet innehåller och på 

baksidan kan det finnas en sammanfattande text som avser att väcka ytterligare intresse. Den 

informationen kan liknas med fram- och baksida av ett bokomslag. I dag är alternativet att 

köpa datorspel på digitala tjänster vanligt, till exempel på Steam och PlayStation Store. 

Skillnaden mellan ett fysiskt omslag och en digital tjänst är att digitalt kan det finnas bilder 

och kortare videosekvenser i kombination med text för att väcka spelarens intresse. I 

jämförelse mellan digital datorspelsinformation och digitala e- eller ljudböcker är att de 

digitala böckerna har liknande information som de fysiska. Det finns en bild på framsidan och 

en sammanfattande text som informerar läsaren om vad narrativet handlar om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1. Bilden visar fram- och baksida av fysiskt spelomslag (egen bild). 

 

 På omslagets framsida figurerar en man iklädd klädesplagg som liknar medeltida kläder, 

ett kvinnoansikte, en eldsprutande drake och springande soldater. Mannen håller ett svärd i sin 

vänstra hand och har ytterligare ett svärd fastspänt på ryggen. Illustrationen av honom är 

skarp med tydliga detaljer och min uppfattning är att det är han som har huvudrollen i spelet. 

Det kvinnliga ansiktet illustreras med mjukare konturer och en åtråvärt, sensuell blick, vilket 

ger mig intrycket att hon är betydelsefull i relation till mannen. Genom mina tidigare 

erfarenheter av bland annat äventyrsspel och sagor säger mig att den eldsprutande draken har 

tillfångatagit kvinnan och mannen har i uppdrag att rädda henne. Det är slående likheter med 

intrigen i exempelvis Super Mario Bros från 1985 samt Disneys filmatisering av Törnrosa 

från 1959. Sagor berättas ofta för barn i tidig ålder och bland dessa sagor finns hjältesagan. 
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Karaktärerna i hjältesagan är ofta en riddare, en prinsessa samt en drake och en vanlig intrig 

är att prinsessan har blivit kidnappad av draken, draken vaktar henne från att bli räddad och 

riddaren lyckas rädda henne. Ett sådant sagokoncept är klassiskt och figurerar ofta i 

äventyrsspel och genom den förförståelsen är det möjligt att titta på framsidan och förstå vad 

som väntas.  

 Spelomslagets baksida inleds med texten ”A true hero forges his own story” (CD Red 

Projekt, 2011). Texten antyder att spelaren kommer agera hjälte och skapa sin berättelse. På 

mitten av baksidan finns informationsrutor som ger information om vad för slags spel The 

Witcher 2: Assassins of kings (2011) är. I första informationsrutan står det att spelet är ”An 

intense, emotionally-charged, non-linear story. A complex, expansive adventure in which 

every decision may lead to dire consequences.” (ibid.). Informationen ger en antydan om att 

intrigen inte är helt förutbestämd, vilket kan innebära att spelet är icke-linjärt. Informations-

texten visar även att spelet innehåller beslutsfattande situationer som kan leda till ödesdigra 

konsekvenser, vilket innebär att spelaren behöver fatta noggrant genomtänkta beslut. Utifrån 

informationen på spelomslagets fram- och baksida vidgas förståelsen att beslut och inter-

aktivitet är viktiga. Medvetenheten om och förståelsen av begreppet agency behöver inte vara 

känt för spelaren för att upplevelsen av det ska vara det. Informationen om att ”every decision 

may lead to dire consequences” (ibid.) upplyser spelaren om att besluten är meningsfulla och 

har ansenlig betydelse för intrigen.  

 

5.6 Betydelsen av agency 

Funktionen av och agerandet utifrån agency är viktigt i avseende att varje beslut spelaren tar 

sammanlänkas med hur denne vill att Geralt ska uppfattas som karaktär. Om Geralt ska 

uppfattas som en trevlig och trogen man mot kvinnor och vänner finns möjligheten till det.  I 

hans resesällskap finns Triss Merigold (se bilaga 2) och i intrigen upplevs de ha ett 

komplicerat förhållande, men samtidigt intimt. Vid första spelomgången ville jag att Geralt 

skulle vara kärleksfull mot Triss. Ett exempel är en intim situation som uppstår under ett 

uppdrag i kapitel 1 där Geralt ska hitta en speciell blomma och Triss är den enda som vet var 

den växer. Inför uppdraget finns valmöjligheten att antingen ta hjälp av henne eller försöka 

hitta platsen själv. Då jag tidigare beslutat att hon ska uppfatta Geralt som kärleksfull får hon 

följa och det resulterar i att båda faller genom taket på en underjordisk byggnad. I byggnaden 

finns det ett stort badkar som förses med varmvatten från en naturlig källa och eftersom de 

blir instängda behöver de fördriva tiden. De gör det genom att ta av sig alla kläder, stiger ner i 

vattnet tillsammans och när de gör det spelas en intim filmsekvens upp. Ett annat exempel är 

samspelet mellan Geralt och hans vänner. Vid en konversation i en bar finns valmöjligheten 

att Geralt antingen kan vara en aktiv deltagare eller vara fokuserad på att få information till 

sina uppdrag. Genom att vara aktiv i samtalet stärker det vänskapsbanden och stödjer den 

kärleksfulla uppfattningen av Geralt.  

 I ett undervisningssammanhang är upplevelsen av agency den bärande skillnaden mellan 

att läsa en intrig och spela en. Då möjligheten att ta betydelsefulla och interaktiva beslut 

saknas i en roman kan det vara viktigt att tillåta elever att spela ett interaktivt datorspel och 

arbeta utifrån Judith A. Langers fyra stadier (se avsnitt 5.1). Steget in i den fiktiva världen kan 

upplevas stort, men om intrigen presenteras som ett datorspel med interaktiva möjligheter kan 
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steget kännas mindre och mer meningsfullt. Viktigt att poängtera är att jag inte menar att 

datorspel är slutdestinationen, utan istället starten till ett vidare läsintresse. Som tidigare 

nämnts finns det centrala innehåll i läroplanen som kan uppfyllas genom datorspel. En 

intressant möjlighet är att göra en jämförande analys av berättartekniska begrepp och deras 

framställning i de olika medierna. Det är möjligt att till exempel jämföra protagonistens 

utveckling i en roman och i ett datorspel i kombination med läsarens eller spelarens analys av 

sin själv- och omvärldsinsikt. Protagonisten i ett datorspel, till exempel Geralt, får ofta nära 

kontakt med spelaren genom immersion och voicing, men protagonisten i en roman kan 

upplevas mer avlägsen, framförallt om intrigen berättas genom tredjepersonspronomen. 

Romanens protagonist är även färdigskapad, har en förutbestämd utveckling och 

förutbestämda egenskaper. Egenskaperna som tilldelats huvudkaraktären är den information 

läsaren får ta del av. I jämförelse med ett interaktivt datorspel har spelaren tilldelats delar av 

uppgiften att tilldela protagonisten egenskaper, till exempel om den ska uppfattas som god 

eller ond. En novellsamling som skulle kunna användas i ett analysarbete är Den sista 

önskningen av Andrzej Sapkowski (översatt från polska till svenska av Tomas Håkansson). 

Novellsamlingen innehåller originalnovellerna om Geralt och grunden till datorspelsserien 

The Witcher. Genom att läsa både novellerna och datorspelet finns möjligheten att analysera 

hur det finns likheter och skillnader mellan narrativen.  

 

5.7 The Witcher 2: Assassins of kings (2011) innehåll 

Följande avsnitt presenterar översiktlig intrigens innehåll, en analys hur narrativet The 

Witcher 2: Assassins of kings (2011) är strukturerat, en tillämpning av Marie-Laure Ryans tre 

strukturella modeller (se avsnitt 2) som illustrera vilken textstruktur som är lämpligast och hur 

datorspelsintrigen kan användas som berättande text i gymnasieämnet svenska.  

 Prologen introducerar spelaren in i spelets värld och dess förväntar. I prologen finns 

valsituationer för hur Geralt ska uppföra sig och vad han ska säga. Spelaren får bland annat 

besluta om att antingen döda eller skona livet Aryan La Valette, däremot utmynnar prologen i 

samma resultat; Geralt blir felaktigt anklagad och arresterad för ett kungamord och satt i 

fängelse. Spelarens uppdrag blir att hjälpa honom att rymma från fängelset och då finns olika 

möjligheter. En möjlighet är att om Aryans liv skonas hjälper han Geralt att rymma genom 

hemliga tunnlar. Det andra alternativet är att Aryan dödas och då får Geralt hjälp av Vernon 

Roche (se bilaga 2). Hjälpen från Roche är att han lämnar nyckeln till Geralts handfängslen på 

ett bord och i cellen kan Geralt frigöra sig från dem. Sedan smyger Geralt ut från fängelset 

och efter en lyckad flykt inleds kapitel ett.  

 I kapitel ett befinner sig Geralt och hans följeslagare i staden Flotsam. Där behöver 

varierande uppdrag genomföras för att få information som leder Geralt närmre att hitta Letho 

(se bilaga 2). Geralt behöver förhandla med Bernard Loredo, genomföra uppdrag åt honom 

och slutligen avgöra om han får leva eller dö. Kapitlet når sitt klimax när Geralt möter bossen, 

en Kayran (se bilaga 2). Kayran måste besegras för att intrigen ska ta sig vidare till nästa steg, 

vilket är att besluta om Geralt ska följa med en av två karaktärer; Vernon Roche eller Iorweth 

(se bilaga 2). Beroende på vem Geralt ska följa kommer intrigen utvecklas på olika sätt och 

innehållet varierar.  
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 I kapitel två befinner sig Geralt och hans följeslagare på en av två möjliga platser. Om 

Geralt följer med Roche kommer han befinna sig i ett arméläger strax utanför staden Vergen. 

Följer Geralt istället med Iorweth befinner han sig i staden Vergen. Kapitlet inleds med att de 

två arméerna strider mot varandra för att se vem som går segrande ur striden och vinner 

makten över Vergen och dess invånare. Efter striden får Geralt i uppdrag att hitta fyra 

magiska föremål som behövs i en process att bryta en förtrollning som aktiverats på ett 

slagfält mellan två närliggande städer. Föremålen som behövs skiljer sig åt beroende på 

Geralts allians, däremot används föremålen till samma ändamål. I det här uppdraget måste han 

förhandla med fiendesidan, vilket innebär att antingen sammanträda med kung Henselt eller 

Saskia (se bilaga 2). När alla föremål är hittade måste Geralt besegra en Draug (se bilaga 2) 

och den striden tar plats på det förtrollade slagfältet. När den är över bryts förtrollningen helt. 

Oavsett vilken sida Geralt är allierad med genomförs striden på samma sätt och vid samma 

tillfälle och anledningen är för att Draugen inte har något intresse i vem Geralt är allierad 

med.  

 I kapitel tre påverkas händelseförloppet beroende på Geralt allians. Är han allierad med 

Roche behöver han välja mellan att rädda Triss Merigold och att hjälpa Roche att strida mot 

rebellernas soldater. Är Geralt istället allierad med Iorweth behöver han rädda Philippa Eilhart 

(se bilaga 2) som sitter arresterad. Det finns två alternativ hon kan räddas. Det ena alternativet 

är att själv bli arresterad och det andra är att ta sig till fängelset genom kloakerna. Oavsett 

Geralts allians resulterar kapitel tre i en strid mot Draken (se bilaga 2). Avslutningen på 

striden har olika resultat då Draken är soldaten och polymorfen Saskia (se bilaga 2). Följer 

Geralt med Roche är informationen om Saskia dold för honom, även spelaren, och striden 

mynnar ut i valmöjligheten att döda eller skona Draken. Följer Geralt med Iorweth är 

informationen om Saskia tillgänglig för honom och striden resulterar istället i att Geralt får 

invänta Saskia medan hon förvandlar sig till människa igen. Därefter diskutera de olika 

handlingsalternativ.  

 I epilogen konfronterar Geralt och Letho. Konfrontationen är likadan oavsett Geralts 

allians och spelaren måste besluta om han antingen ska döda eller skona livet på Letho. Om 

beslutet är att Letho ska dödas inleds en strid och om Lethos liv ska skonas resulterar det i ett 

samtal mellan dem om vad som kommer ske när de går skilda vägar. När ett beslut har tagits 

fullbordas intrigen genom en filmsekvens över konsekvenserna av alla de olika besluten som 

tagits under spelets gång. 

 

5.8 Narrativ struktur i The Witcher 2: Assassins of kings (2011) 

Strukturen i The Witcher 2 fungerar väl i relation till den struktur Marie-Laure Ryan (2006) 

benämner flowchart (se figur 1). I det här avsnittet tillämpas alla tre strukturer på intrigen för 

att redogöra för varför flowchart är den lämpligaste strukturen.  

 Tillämpningen av tree-strukturen (se figur 1) på The Witcher 2 visar att det finns två 

gemensamma nämnare; det finns en start och sedan förgrenar sig intrigen till varierade 

intriger genom valsituationer. Därefter upphör likheterna då tree-strukturens förgreningar inte 

sammanstöter igen efter första förgreningen, men intrigen i The Witcher 2 sammanstöter 

åtminstone vid bossarna. Därför är det inte möjligt att tillämpa tree-strukturen på The Witcher 

2.  
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 Tillämpningen av maze-strukturen (se figur 1) visar att det finns en gemensam nämnare; 

det finns en start, men där stannar likheterna. Maze-strukturen är inte möjlig att tillämpa för 

att framåtrörelsen i The Witcher 2 är beroende av uppdragen som spelaren måste genomföra. 

Intrigen i spelvärldar strukturerade enligt maze uppstår genom att spelaren vandrar till olika 

platser och genomför uppdrag där, men uppdragen behöver inte vara sammanlänkade. Intrigen 

i The Witcher 2 skapas genom de sammanlänkade uppdragen som leder till ett slutgiltigt mål. 

I maze-strukturen kan intrigens slutgiltiga mål variera för att spelare väljer olika vägar och 

besöker olika platser. Spelaren kan välja att gå tillbaka till en plats flera gånger, men inte för 

att intrigen sammansluter en förgrening, utan för att spelaren aktivt väljer att gå tillbaka. I The 

Witcher 2 är det inte möjligt att gå tillbaka till kapitel ett när kapitel två har inletts. Därför är 

det inte möjligt att tillämpa maze-strukturen på den intrigen. 

 Tillämpningen av flowchart-strukturen (se figur 1) visar på flera likheter med intrigen i 

The Witcher 2. Genom redogörelsen av narrativets struktur är det möjligt att se att flowchart-

strukturen är lämpligast för att analysera The Witcher 2: Assassins of kings (2011). 

Flowchart-strukturen har förgreningar som sammanstrålar vid vissa mötespunkter. För att 

avgöra om The Witcher 2 följer flowchart-strukturen spelades intrigen två gånger. Resultatet 

presenteras i figur 2, vilken visar att flowchart-strukturen kan tillämpas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Figuren illustratrerar spelstrukturen i The Witcher 2: Assassins of kings (2011) enligt flowchart-

strukturen. 

 

Figuren visar att The Witcher 2 har en start på intrigen, men åtminstone två möjliga slut. Båg-

formationerna föreställer möjliga förgreningar och de mindre prickar visar de samman-

strålande punkterna som även symboliserar prologens, de tre kapitlens och epilogens 

inledning och avslut. När bågarna möts vid en punkt utan prick behöver Geralt besluta om 

någon handlingsplan och det behöver göras oavsett allians. Mötespunkterna med mindre 

prickar symboliserar respektive boss som Geralt måste besegra för att inleda nästa kapitel.  

 I respektive spelomgång upptäckte jag att delar av intrigen återkommer antingen på 

likadant sätt eller med mindre förändringar. Intrigen i prologen utspelas olika i 

spelomgångarna för att Aryan La Valette (se bilaga 2) dödas vid spelomgång 1 och skonas vid 

spelomgång 2. Inför spelomgång 1 beslutade jag att Geralt skulle vara trevlig, civiliserad och 

vara allierad med kungen. Då La Valette var en fiende till kungen ledde det till beslutet om att 

döda honom. Konsekvensen i prologen blev att Geralt fick hjälp att fly från fängelset av 

Vernon Roche. Inför spelomgång 2 beslutade jag att Geralt skulle vara otrevlig, ociviliserad 

och vara allierad med rebellerna. Det var viktigt att redovisa olika resultat, vilket innebär att 

Spelomgång 1 

Spelomgång 2 
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La Valette skonades under spelomgång 2. Konsekvensen i prologen blev att Geralt fick hjälp 

att fly från fängelset av Aryan La Valette. Intrigen i kapitel 1 överensstämmer vid respektive 

spelomgång fram till att Geralt måste besluta om att följa med Vernon Roche eller Iorweth (se 

bilaga 2). Beslutet är det första avgörande beslutet som tas, för det är här Geralt väljer allians.  

 I kapitel två blir Geralt indragen i uppdraget att bryta en förtrollning som har resulterat i 

att vålnader är involverade i en strid belägen mellan två städer. Ursprungligen pågick striden 

tre år tidigare och vålnaderna borde inte vara där. Skillnaden med uppdraget är att Geralts 

informatör är olika om han följer med Roche eller Iorweth. Likheterna är att hitta fyra 

magiska föremål som fanns på slagfältet tre år tidigare, samt processen att bryta för-

trollningen. Följer Geralt med Roche är informatören Dethmold (se bilaga 2) och utöver att 

hitta de fyra föremålen behöver Geralt blidka Sabrina Glevissigs spöke. Följer Geralt med 

Iorweth är informatören Philippa Eilhart och han behöver bara hitta två föremål då Philippa 

tar hand om de andra två. För att förtrollningen ska brytas fullständigt behöver Geralt besegra 

Draugen (se bilaga 2) och det gäller oavsett allians.  

 I kapitel tre skillnader sig striden mot Draken åt beroende på allians. Att Draken är den 

polymorfiska ledaren Saskia delges inte Geralt när han är allierad med Henselt (spelomgång 

1). När jag under spelomgång 1 skulle besluta om att antingen skona eller döda Draken blev 

beslutet att döda den. Anledningen var att jag inte ville att Draken skulle lida och gå en 

långsam död till mötes. När jag under spelomgång 2 blev införstådd i att Saskia är Draken 

förstod jag hur mycket beslutet under spelomgång 1 påverkade intrigen.  

 I enlighet med Marie-Laure Ryans illustration av en flowchart (se figur 1) och min 

sammanfattning av The Witcher 2: Assassins of kings (2011) (se figur 2) är det möjligt se att 

intrigen följer den flowchart-strukturen. Den avslutande förgrening i figur 2 är intressant då 

Ryans illustration i figur 1 visar att intrigen konstant sammanstrålar vid en gemensam punkt. 

Illustrationen av The Witcher 2 visar på en ytterligare förgrening för Letho antingen dödas 

eller skonas. En möjlig tolkning till förgreningen är att intrigen fortsätter i det efterföljande 

spelet The Witcher 3: Wild Hunt (2015).  

 

5.9 The Witcher 2: Assassins of kings som berättande text i gymnasieämnet svenska 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 står det 

att:  

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

[…] 

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

[…] 

6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i 

skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.  

7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider 

och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter 

med utgångspunkt i det lästa. (Skolverket, 2011, s. 161.) 

Om undervisningen endast håller sig till tryckt litteratur får eleverna ett begränsat perspektiv 

över vad som kan kategoriseras som litteratur. Teater, film och tv-serier är medier som har 
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blivit vanligare i undervisningen för att visa på möjlig variation av begreppet litteratur och 

berättande text. Däremot upplever jag att användningen av datorspel är ovanligare och mer 

outforskat. Det jag försöker demonstrera i min uppsats är att datorspel ofta har en intrig som 

kan vara lika intressant att läsa som intrigen i en roman, novell eller film. Det som skiljer 

skrivna medier från The Witcher 2: Assassins of kings (2011) är att det finns agency och 

interaktivitet som möjliggör en medskapande beståndsdel.  

 När elever som jag mött i min undervisning får i uppgift att läsa en längre roman och 

sedan skriva en läslogg eller bokrecension brukar entusiasmen ofta variera. Några elever läser 

färdigt innan arbetet knappt har hunnit börja, medan andra sitter och kämpar sig igenom första 

kapitlet under flera veckor. När arbetsuppgiften är att läsa en längre text kan koncentrationen 

snabbt dala hos vissa elever, det betyder däremot inte att eleverna har lägre kunskaper som 

motsvarar kursens krav och syfte. Det betyder inte heller att koncentrationsförmågan inte är 

möjlig att träna upp. Anders Öhman (2015) menar att om en person får möjligheten att förlora 

sig i intrigen och fullborda läsningen kan det leda till att arbetsuppgiften kan genomföras. 

Öhman hävdar att fokusera på betydelsen av detaljer i intrigen innan fullbordad läsning är ett 

problem i dagens undervisning. Han menar att läsningen av skönlitteratur efterliknar 

läsningen av lyrik där exempelvis symboler, stilfigurer och språk ofta ifrågasättas innan 

fullbordad läsning.  

 Jag håller med Öhman i det han hävdar, men varje elev har inte möjligheten att tillägna 

sig en längre text om förutsättningarna är knapphändiga, till exempel låg läsförståelse och låg 

inlevelseförmåga. Romaner och noveller innehåller förutbestämda händelser samt konflikter 

där läsaren inte har någon möjlighet att påverka innehållet. Det kan vara avgörande för en 

ovan läsare att få vara delaktig i intrigen för att kunna tillägna sig den, till exempel genom 

agency och interaktivitet. En möjlighet är att tillåta elever att läsa The Witcher 2: Assassins of 

kings (2011) och efter fullbordad läsning ställa Anders Öhmans viktigaste fråga: ”Vad är det 

som händer i texten?” (2015, s. 45). Att besvara frågan innebär att eleven får möjlighet att 

återuppleva intrigen och återskapa den tillsammans med andra. Det finns därför anledning att 

låta flera elever spela samma datorspel, eftersom efter fullbordad läsning kan de tillsammans 

hjälpa varandra att återberätta intrigen. Det är även enligt Öhman viktigt att läraren är en del 

av ett sådant samtal och skapar en slags triangulering i form av elev-text-lärare. Det viktiga 

med trianguleringen är att eleverna får en bekräftelse på deras tolkning av intrigen och det kan 

gynna koncentrationsförmågan. Upplever elever att arbetet med en text är meningsfullt kan 

det öppna upp för läsning av andra texter i andra medier. Om en elev först får möjligheten att 

arbeta med intrigen i ett datorspel kan textläsning utvecklas stegvis från kortare till längre 

texter. Följer arbetet med texterna dessutom samma helhetsprocess med frågeställningen ”Vad 

är det som händer i texten?” kan läsningen av detaljerna utforskas vidare i ett bredare 

perspektiv. 

 Att läsa romaner eller att läsa ett datorspel skiljer sig åt och en grundläggande skillnad är 

agency och interaktivitet. I ett undervisningssammanhang kan dessa egenskaper i datorspel 

vara skillnaden mellan att en elev läser eller inte läser. Intrigen i till exempel The Witcher 2: 

Assassins of kings (2011) innehåller berättartekniska drag då den följer den dramaturgiska 

modellen. Det finns ett anslag som väcker förväntningar och presenterar huvudkonflikten, 

sedan presenteras karaktärerna och deras betydelse för intrigen och relationen till Geralt, 

vidare en upptrappning i form av olika uppdrag, flera klimaxar i form av besegrandet av 
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bossar, en avrundning samt ett avslut. Intrigen innehåller karaktärer med varierande betydelse 

och egenskaper som eleven kan göra en fördjupad karaktärsanalys på. Det finns en officiell 

webbsida som innehåller information om varje karaktär i The Witcher 2 där eleven kan 

fördjupa sin kunskap och förståelse om karaktärerna för att få substans till sin analys. Andrzej 

Sapkowskis grundhistoria och inspiration till Den sista önskningen finns i den slaviska 

hedendomen där flera av karaktärerna i The Witcher-serien härstammar från. Det här kan 

vidga möjligheten att skapa ett intresse för ett internationellt författarskap med möjligheten att 

undersöka en annan kultur.  

 Som lärare är det viktigt att undersöka vilka möjligheter som finns för att utveckla ett 

intresse för läsning. Eleverna får bland annat möjligheten att utveckla sin koncentrations-

förmåga, att ta del av andra perspektiv och att utveckla känslan av att gå in i en fiktiv värld. 

Att få befinna sig i en fiktiv värld kan upplevas avkopplande eftersom den fiktiva världen ofta 

är annorlunda. Det är exempelvis straffbart att mörda en stads politiska ledamot i verkligheten 

och det är tyvärr omöjligt att utöva riktig magi. Det kan därför finnas nytta i att befinna sig i 

en spelvärld där det vi anser vara omoraliskt kan genomföras. Nyttan finns i att en spelare kan 

få utlopp för känslor som denne bär omkring på. Gärningarna som utförs i spelvärlden kan 

upplevas som verkliga då vi interaktivt tar beslut, iklär oss en annan identitet genom voicing, 

engagerar oss i intrigen med immersion och spelvärlden erbjuder agency. När spelaren stiger 

ut från spelvärlden kan samtala om etik och moral föras baserat på agerandet i spelvärlden. 

Upplevelsen av att omoraliskt agerande pågår i en fiktiv värld återseglas även i skriven 

litteratur. En läsare kan aktivt välja en intrig som handlar om att lösa ett mord för att själv få 

utlopp för känslan av att utföra ett detektivarbete. Det är sedan möjligt efter fullbordad läsning 

att diskutera om mördarens agerande kan försvaras eller inte. Skillnaden mellan skriven 

litteratur och interaktiva datorspel är att spelaren själv agerar och känslan av agerandet kan 

upplevas mer verkligt. 

 

6. Vladimir Propps funktioner och svenskundervisning 

Avsnitten ovan presenterar att The Witcher 2: Assassins of kings (2011) kan betraktas som ett 

narrativ och ett regelriktigt spel när intrigen och strukturen analyseras. Det är dock tydligt att 

strukturen inte är traditionell och därför behöver analyseras utifrån en flowchart-struktur 

(Ryan, 2006). Intrigens moderna struktur påverkar däremot inte möjligheten till traditionella 

inslag. I följande avsnitt presenteras först hur Vladimir Propps 31 funktioner kronologiskt 

förekommer i The Witcher 2, sedan presenteras hur funktionerna bryter kriteriet om kronologi 

och slutligen diskuteras möjligheten att nyttja förekomsten av funktionerna i ett under-

visningssammanhang. 

 

6.1 Kronologisk närvaro av de 31 funktionerna 

Den första funktionen lyder ”One of the members of a family absents himself from home.” 

(Barry, 2009, s. 226?). När Geralt blir anklagad för att ha mördat en kung bestämmer han sig 

för att finna den riktiga mördaren, Letho. Han bestämmer sig för att lämna tryggheten och ge 

sig ut på osäker mark. Tryggheten som han lämnar är dock tvetydig, eftersom Geralt alltid 

varit på resande fot och aldrig haft ett riktigt hem. När han väljer att ta upp jakten på Letho 

lämnar han ett fängelse där han blivit misshandlad, förhörd och tilldelad små portioner mat.  
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 Den andra funktionen lyder ”An interdiction [that is, a prohibition] is addressed to the 

hero.”, samt den tredje funktionen lyder ”The interdiction is violated.” (ibid.). Dessa 

funktioner förekommer vid flertalet tillfällen i intrigen, till exempel i prologen. Där 

informerar kungen Geralt att prinsen som ockuperar slottet endast ska förhandlas med och inte 

dödas. Däremot finns möjligheten att välja vad resultatet ska bli, eftersom spelaren interaktivt 

kan välja hur Geralt ska agera. Det är följaktligen möjligt att både lyda och bryta mot order.  

 Den fjärde till åttonde funktionen inträffar relativt samtidigt i The Witcher 2 och de lyder: 

4. The villain makes an attempt to reconnaissance. 

5. The villain receives information about his victim. 

6. The villain attempts to deceive his victim in order to take possession of him or his 

belongings. 

7. The victim submits to deception and thereby unwittingly helps his enemy. 

8. The villain causes harm or injury to a member of a family […]. (ibid.) 

Skurken i intrigen är Letho och offret är kungen. Eftersom Letho är en lönnmördare och 

tillhör en organisation som mördar kungar är han ute efter att komma tillräckligt nära kungen, 

utan att väcka misstanke. I intrigen avslöjas det dock inte explicit, utan det återberättas vid ett 

samtal mellan Geralt och Letho. Där berättar Letho hur han infiltrerade kungahuset genom att 

förklä sig till en blind munk som ska undervisa kungens barn. Infiltrationen lyckas och 

kungen misstänker ingenting utan tillåter Letho att undervisa barnen, medan kungen själv är 

ute och krigar. Offret blir därför både vilselett, samt tillåter sig att bli det, och slutligen dödas 

en familjemedlem, kungen själv.  

 Den nionde funktionen, ”Misfortune or lack is made known; the hero is approached with 

a request or command; he is allowed to go or he is dispatched.” (ibid.), återkommer genom 

intrigen eftersom varje uppdrag kan betraktas som en begäran eller befallning. I prologen 

presenteras en befallning om att bestämma på vilket sätt Geralt ska fly från fängelset, antingen 

genom Vernon Roches hjälp eller prins Aryan La Valette. Det finns därför inget alternativ att 

stanna kvar i fängelset och ta på sig skulden för kungens död. I andra kapitlet presenteras en 

annan befallning där Geralt ska hitta fyra magiska föremål för att bryta en förtrollning. Här 

har han inte heller något alternativ att endast lämna platsen och låta de andra karaktärerna 

finna föremålen på egen hand. Varje uppdrag som spelaren accepterar blir en slags befallning 

som Geralt måste genomföra för att intrigen ska fortsätta framåt. Eftersom det inte är möjligt 

att neka utförande av uppdragen närvarar därför inte funktion tio (se bilaga 1). Miss-

ödet, ”misfortune”, är intrigens konflikt, nämligen att Geralt blir felaktigt anklagad för att ha 

mördat kungen.  

 I kombination med att behöva genomföra flertalet uppdrag involveras den elfte till 

femtonde funktionen, däremot uteblir funktion tretton. Funktionerna lyder: 

 11. The hero leaves home. 

12. The hero is tested, interrogated, attacked, etc., which prepares the way for his 

receiving either a magical agent or helper. 

(13. The hero reacts to the actions of the future donor.) 

 14. The hero acquires the use of a magical agent [that is, an object, and animal, etc.]. 

 15. The hero is transferred, delivered, or led to the whereabouts of an object of search. 

 (ibid.) 
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Som tidigare nämnts är det svårdefinierat vad Geralts egentliga hem är eftersom hans hemvist 

alltid har varierat. Däremot har han uppehållit sig med samma kung under en längre tid och 

när kungen mördas blir det indirekt som att Geralts hem försvinner. När han blir fängslad för 

mordet fråntas han sina ägodelar, bland annat ett speciellt silversvärd. Det som är speciellt 

med svärdet är att det har en kärna som orsakar större skada på magiska monster i jämförelse 

med ett vanligt stålsvärd. Förutom svärdet som är ett magiskt objekt som hjälper honom i 

uppdragen får han även hjälp av olika karaktärer. Eftersom Geralt behöver någon slags 

vägledare måste spelaren välja var hans allians ska vara belägen: hos Roche eller Iorweth. De 

fungerar som en hjälpande hand som informerar om vad som ska genomföras i spelet.  

 Den sextonde funktionen lyder ”The hero and the villain join in direct combat.” (ibid.) 

vilket stämmer, förutom att Geralt och Letho möts i strid vid flera tillfällen innan function 

arton ”The villain is defeated.” (ibid.), samt nitton ”The initial misfortune or lack is 

liquidated.” (ibid.) kanske inträffar. Första sammandrabbningen sker i en videosekvens i 

prologen efter att kungen har mördats. Geralt försöka springa fram och rädda kungen, men 

Letho hinner skära halsen av kungen. När Geralt sedan är tillräckligt nära för att kunna göra 

ett försök att tillfångata Letho väljer denne att kasta den livlöse kungen på Geralt. Förövaren 

får då möjlighet att fly från platsen. Andra sammandrabbningen sker i första kapitlet där 

Geralt och Letho strider med varsitt svärd i handen, men när taket på ett underjordiskt rum ger 

vika och Geralt faller igenom, men inte Letho får han en ny möjlighet att fly. Den avslutande 

striden inträffar inte förrän i epilogen och även där finns möjligheten att tillåta Letho att fly. I 

den avslutande sammandrabbningen samtalar Geralt och Letho om vad som föranledde 

Lethos agerande och anledningarna till att han mördar kungar. Baserat på informationen 

behöver spelaren besluta om hans liv ska skonas eller om han förtjänar att dö. Vid den här 

punkten i intrigen menar jag att missödet, den felaktiga anklagelsen, kanske försvinner, men 

det är inte helt säkert eftersom Geralt är den enda som närvarar under samtalet med Letho. 

När det inte finns några vittnen som kan styrka att det faktiskt var Letho som mördat kungar 

kan det fortfarande finnas karaktärer som anklagar Geralt. Osäkerheten om anklagelsen 

försvinner är för att The Witcher 2: Assassins of kings (2011) kan ha ett öppet slut och en 

fortsättning kan finnas i det tredje spelet, The Witcher 3: Wild Hunt (2015). 

 Den sjuttonde funktionen, ”The hero is branded.” (ibid.), är både närvarande och 

frånvarande. Eftersom Geralt är en så kallad vedmak, en manlig magiutövare inom slavisk 

mytologi, är hans existens konstant brännmärkt. Hans utseende skiljer sig från andra i form av 

att hans ögon liknar katt- eller drakögon och han kan överleva svåra skador som andra skulle 

avlida av. Brännmärkningen är frånvarande för att Geralts bakgrundshistoria aldrig explicit 

presenteras, men det är underförstått av hur karaktärer runtomkring agerar och reagerar på 

hans närvaro.  

 Intrigen avslutas med ovetskapen om huruvida Geralt fortsätter att anklagas för att ha 

mördat kungen eller inte. Det finns dock en antydan om att delar av funktion trettio-ett är 

närvarande, ”The hero is married and ascends the throne.” (ibid.). Anledningen är att Triss 

Merigold möter upp Geralt i utkanten av en stad och de fortsätter resa tillsammans. 

Kärlekskonflikten mellan Geralt och Triss är närvarande under hela intrigen, men den är 

invecklad eftersom information finns om Yennefer, som sägs vara Geralts sanna kärlek och 

som är närvarande i bland annat Geralts drömmar.  
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6.2 Bruten kronologi av de 31 funktionerna 

Vladimir Propps forskning visade att funktionerna kommer i kronologisk ordning. Det 

stämmer inte för intrigen i The Witcher 2: Assassins of kings (2011). Narrativet inleds med en 

filmsekvens som visar hur Geralt springer genom en skog och han upplevs vara jagad. 

Filmsekvensen visar sig vara en dröm och när han vaknar befinner han sig i ett fängelse, 

fängslad med handbojor från taket. Kort därpå blir han förd till ett förhörsrum och här 

påträffas funktion 12, ”The hero is tested, interrogated, attacked, etc., which prepares the way 

for his receiving either a magical agent or helper” (Barry, 2002, s. 227). Förhörets syfte är att 

kartlägga vad Geralt gjort eller inte gjort för att hamna i den situation som han befinner sig i. 

Under förhöret får spelaren aktivt besluta om i vilken ordning händelserna ska återberättas 

och ordningen kan återges antingen kronologiskt, omvänt eller blandat. Däremot, oavsett 

vilken ordning spelaren beslutar att återberätta händelserna, måste allt berättas. Eftersom 

återberättandet kan ske i olika ordning innebär det att intrigen och valmöjligheten att välja 

ordning bryter mot Propps kronologiska ordning. Om spelaren trots allt beslutar att återberätta 

händelserna i prologen i en kronologisk ordning förekommer funktionerna 2, 3, 5, 6, 7 och 8. 

Väljer spelaren att återberätta händelserna i en annan ordning kommer funktionerna att 

förekomma i en varierad ordning.  

 Däremot är det relativt oväsentligt i vilken ordning spelaren beslutar att skildra 

händelserna under förhöret eftersom intrigen redan brutit mot Propps belägg om att händelser 

skildras i en kronologisk ordning. Intrigen inleds med funktion 12 som därför inträffar före de 

just nämnda funktionerna. Något som är utmärkande för The Witcher 2 är möjligheten till 

interaktivitet vilket inte var ett alternativ för de ryska folksagor som Propp studerade. Under 

förhöret i The Witcher 2 kan spelaren välja i vilken ordning händelserna i prologen ska 

skildras. Det är till exempel möjligt att skildra händelserna genom att först få veta att kungen 

mördas och sedan ta reda på vad som hände före det. Genom att skildra prologen i den följden 

blir ordningen på funktionerna 5, 6, 7, 8, 2 och 3.  

 När förhöret avslutas fortsätter intrigen med funktionerna 9, 10 och 11, men hoppar över 

funktion 12, eftersom narrativet inleds med den. I kapitel ett kommer en kronologisk ordning 

för funktionerna 14, 15, 16, 17 och 18, men samtidigt bryter de det kronologiska villkoret. 

Eftersom varje kapitel avslutas med en boss, samt att Geralts huvudsaklige fiende Letho dyker 

upp på något sätt i varje kapitel, blir ordningen av funktionerna i kapitel ett 14, 15, 16, 15, 16, 

18, 15 och 16. Eftersom Geralt konfronterar två fiender i kapitlet men endast besegrar en av 

dessa, bossen Kayran, innebär det att funktionerna 15 och 16 förekommer vid flera tillfällen. 

Letho lyckas fly och blir inte besegrad, på samma sätt som Kayran, förrän vid ett senare 

tillfälle. Anledningen till att Kayran blir besegrad är för att narrativet kräver att bossen 

besegras för att Geralt ska kunna ta sig vidare till nästa kapitel i intrigen. Vladimir Propp 

studerade nedtecknad litteratur och för att läsaren ska ta sig vidare i narrativet måste texten 

läsas och fysiska papper behöver vändas. Om en fiende besegras eller inte kan läsaren inte 

påverka och intrigen följer sitt narrativ även om läsaren hoppar över några sidor. Ett narrativ i 

ett datorspel av interaktiv karaktär har möjligheten att skildras på olika sätt på grund av att 

intrigen skapas under spelandets gång. En spelare kan välja att uppehålla sig under en längre 

tid i kapitel ett, medan en annan spelare väljer att snabbt spela förbi första kapitlet och gå 

vidare till kapitel två.  
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 En annan skillnad mellan traditionell litteratur och The Witcher 2 är när Letho inte ens 

behöver besegras för att intrigen ska få ett avslut. I narrativets epilog möts Geralt och Letho 

en sista gång och för spelaren presenteras två handlingsalternativ, antingen skona Lethos liv 

eller döda honom. Enligt Propps funktion 30, ”The villain is punished”, ska skurken straffas 

och att skona livet på Letho kan inte betraktas som en bestraffning. Anledningen till att hans 

liv kan skonas är att Geralt och Letho inleder en konversation där Letho får möjligheten att 

förklara och rättfärdiga sina handlingar. Förklaringarna till hur Letho har agerat kan spelaren 

betrakta som logiska och därmed skona hans liv. Alternativt betraktar spelaren förklaringarna 

på kungamorden vara för banala och kan bestämma sig för att Letho förtjänar att dö. Vid 

epilogens slut är däremot intrigen inte fullständigt avslutad eftersom Geralt blir varse om ett 

ytterligare uppdrag som kan ha sin fortsättning i efterföljande intrig i The Witcher 3: Wild 

Hunt (2015). Det innebär att The Witcher 2: Assassins of kings (2011) avslutas med funktion 

30 som antingen förverkligas eller inte, eftersom det är upp till spelaren att ta beslutet.  

 

6.3 Undervisning 

”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur” (Skolverket, 2011, s. 160). Begreppet 

litteratur är vanligtvis förknippat med romaner, noveller och dikter. Däremot syftar 

undervisningen i svenska till att ”utveckla förmåga att […] läsa och arbete med texter, både 

skönlitteratur och andra typer av texter” (ibid.). Andra typer av texter innefattar bland annat 

filmer och teater samt, enligt mig, tv-serier, serietidningar och datorspel. Tidigare förklarades 

att ett narrativ kan betraktas som ”any kind of setting or fictional world” (Jenkins, 2003 i Juul, 

2005, s. 156). Definitionen är omfattande och inbegriper fler typer av narrativ text än 

exempelvis definitionen ”Narrative as the way we make sense of the world” (Schank and 

Abelson, 1977, i Juul, 2005, s. 157). Utifrån den definitionen kan ett narrativ betraktas som en 

text som skildrar någonting som kan kopplas till händelser och företeelser i det verkliga livet, 

vilket Jenkins definition inte nödvändigtvis innebär. I relation till Skolverkets betygskriterier 

(2011) behöver en elev som vill uppnå betyget A i svenska 1 uppvisa att eleven ”relaterar 

innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden” (s. 165). 

Skolverket definierar narrativ på ett liknande sätt som verkar utgå från Schank och Abelson (i 

Juul, 2005). De menar att litteraturen ska kunna förankras i livet och eleven ska kunna förstå 

sig själv och andra på ett bättre och fördjupat sätt genom litteraturen och dess skildring. Jag 

menar att litteratur inte behöver vara verklighetsförankrad eller skildra verkligen på något sätt 

för att eleven ska kunna uppnå kunskaper om allmänmänskliga förhållanden. Varje 

betygskriterium kan inte uppnås genom endast en uppgift, utan flera uppgifter som mäter 

olika kunskaper krävs för att göra en bedömning om vilken betygsnivå en elev uppnår. Det är 

därför möjligt att använda olika slags litteratur med olika slags syften med narrativen.  

 The Witcher 2: Assassins of kings (2011) har en berättarteknisk struktur som till viss del 

följer en traditionell saga som Vladimir Propp menar följer 31 funktioner. Eftersom spelets 

narrativ inte till fullo följer ett traditionellt narrativ finns det avvikelser och dessa möjliggör 

ett vidgat textbegrepp. Spelets struktur är även den mindre traditionell eftersom den baseras 

på strukturen som Marie-Laure Ryan benämner flowchart. Att berättelsen kan analyseras och 

påvisas följa en tydlig struktur möjliggör för eleverna att lära sig om berättelser som skildras 

på ett mindre traditionellt sätt. Det centrala innehållet för svenska 1 är ”Centrala motiv, 
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berättarteknik och vanliga stilistiska drag” (Skolverket, 2011, s. 162) vilka är möjliga att 

synliggöra genom att använda sig av datorspelet The Witcher 2. Det berättartekniska 

perspektivet kan hittas i Propps funktioner, men på grund av det interaktiva inslagen i 

datorspelet är det inte lika möjligt att tillfullo förhålla sig till Propps kronologiska ordning. 

Funktionerna kan sättas i relation till en saga som följer den kronologiska ordningen enligt 

Propp och möjliggör en jämförelse mellan sådana, lika texter. Att synliggöra för eleverna att 

datorspel kan följa en annan slags struktur i jämförelse med traditionella texter vidgar deras 

kunskaper om hur narrativa texter kan byggas upp och vad som kan räknas som en narrativ 

text. De stilistiska dragen kan synliggöras på sådant sätt att stilen för en traditionell och en 

modern intrig presenteras och sedan jämförs likheter och skillnader mellan de olika medierna. 

På så sätt får eleverna en tydlig bild över hur det kommer sig att texterna exempelvis kan läsas 

eller analyseras på olika sätt.  

 The Witcher 2 är ett interaktivt datorspel och som tidigare nämnts behöver spelaren vara 

interaktiv med spelet för att intrigen ska ha en framåtrörelse. De interaktiva valsituationerna 

behandlar ibland moraliska dilemman som eleven måste hantera. Agerandet baseras på vad 

eleven har för egen tolkning av situationen och insikten om hur eleven agerar är en lärofylld 

situation som bör uppmärksammas. Bland annat sätts spelaren i situationer där denne måste 

bestämma om en karaktär ska dö eller inte, om en sexuell akt ska inledas med prostituerade 

samt om regeringen eller rebellerna ska gå segrande ur kriget. Det finns även en sensmoral i 

spelet som behandlar frågan om ”vi” och ”dem”. Karaktärerna som är härskare är människor 

som ofta talar om ”vi” mot ”dem”, där ”dem” är övernaturliga väsen som till exempel alver 

och troll. Rebellernas sensmoral handlar om att behandla alla lika och inte kategorisera 

individer i fack som alver och troll, utan de är alla individer som förtjänar att leva fridfullt. Att 

diskutera sådana frågor, baserat på intrigen i The Witcher 2, kan leda till insikter som eleven 

kan dra nytta av utanför klassrummet.  

 I svenska 1 är det centrala innehållet för litteratur bland annat att behandla ”Skönlitteratur, 

författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer” (Skolverket, 2011, s. 162). 

Datorspelet The Witcher 2: Assassins of kings (2011) baseras på romaner och noveller 

författade av den polske författaren Andrzej Sapkowski. Sapkowski hämtar inspiration till 

narrativen om Geralt av Rivia från slavisk mytologi och polsk folktro, vilka har likheter samt 

skillnader med nordisk mytologi som ofta är vanligt förekommande i litteraturgenren fantasy. 

Genom att använda The Witcher 2 som en narrativ text i svenskundervisningen finns 

möjligheten att lära eleverna om slavisk mytologi och polsk folktro. Även novellerna som 

spelet baseras på kan användas i klassrummet och möjliggöra för jämförande analyser mellan 

intrigerna. Det som kan diskuteras är hur vissa scenarion lämpar sig för tryckta narrativ och 

andra för digitala narrativ. Tryckta narrativ har svårigheter med att förmedla visuell och 

auditiv känsla genom kombinationen bild och ljud, vilket däremot digitala narrativ kan nyttja 

mer. Vad som är svårare för digitala narrativ är att förmedla karaktärernas känslor och tankar.  

 

7. Slutsats 

I den här analysen har jag betraktat ett narrativ som något som skildrar en berättelse och i The 

Witcher 2: Assassins of kings (2011) skildras Geralts berättelse där han blir felaktigt anklagad 

för att ha mördat en kung. Han försöker sedan rentvå sitt namn för att kunna leva sitt liv, utan 
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att behöva vara på flykt. Berättelsen byggs upp genom ett samspel mellan den mänskliga 

spelaren och den digitala tekniken, vilket är en skillnad mellan ett skrivet och ett digitalt 

narrativ. Jag har genomgående påvisat att berättelser i datorspel kräver interaktivitet, eftersom 

om en spelare inte utför någonting i spelet kommer ingenting hända och berättelsen förblir 

oläst. Berättelsen i en roman kommer förvisso inte synliggöras om inte en läsare läser den, 

däremot är händelseförloppet linjärt och likadant oavsett när det blir läst. Interaktiva, icke-

linjära datorspel behöver en aktiv spelare som engagerar sig i intrigen och dess utveckling, till 

exempel i The Witcher 2. Jag utgick från perspektivet att allt som berättar någonting är ett 

narrativ och genom det perspektivet vill jag påstå att jag synliggjort att The Witcher 2: 

Assassins of kings (2011) kan betraktas som ett narrativ. 

 Det finns dock skillnader mellan analoga och digitala narrativ, bland annat behovet och 

möjligheten till interaktivitet. Berättelsen kommer till liv genom att spelaren träder in i den 

fiktiva världen och aktivt engagerar sig i den. När spelaren börjar interagerar med spelvärlden 

och förstår att beslut som fattas är betydelsefulla upplevs agency. Att kunna påverka 

berättelsens innehåll och utveckling är tillfredsställande och kan därför vara en anledning till 

användbarheten av datorspel i svenskundervisningen i gymnasieskolan. Det finns även en 

skillnad i hur intrigen upplevs mellan en roman och ett datorspel i relation till berättar-

perspektivet. Som Mieke Bal (1997) uttrycker det är det möjligt att betrakta alla narrativ 

utifrån ett förstapersonsperspektiv eftersom det direkt eller indirekt finns ett ”jag” som 

berättar någonting. Relationen mellan en läsare och ett narrativ kan bli starkare när det 

berättas med förstapersonspronomen, men det kan skapas en distans när tredjepersons-

pronomen används. I jämförelse med ett narrativ i ett datorspel upplever ofta spelaren att det 

är denne som utför alla handlar och återberättandet av vad som hänt i spelvärlden skildras 

därför genom förstapersonspronomen. Att träda in i den fiktiva världen är viktigt både för 

skrivna och datorspelsnarrativ, men det kan upplevas vara enklare med datorspel eftersom 

händelserna sker på grund av spelarens interaktiva agerande.  

 Att använda datorspel som ett narrativ i ett undervisningssammanhang är möjligt då 

berättelsestrukturen kan te sig annorlunda i jämförelse med skriven litteratur. Den skrivna 

litteraturen har ofta ett relativt linjärt händelseförlopp med inslag av återblickar och åter-

berättandet av minnen. Det påträffas också i linjära datorspelsvärldar, men The Witcher 2: 

Assassins of kings (2011) är ett icke-linjärt datorspel där berättelsen inte följen en linjär 

struktur. Marie-Laure Ryans (2006) presentation av tre möjliga datorspelsstrukturer visar att 

The Witcher 2 byggs upp enligt en flowchart, vilket är svårt att återskapa i skriven litteratur. 

Genom att använda ett datorspel som har en berättelsestruktur som skapas på ett annat, icke-

linjärt sätt är det möjligt att vidga elevernas perspektiv av hur en berättelse kan skrivas. Det är 

även möjligt att analysera och jämföra olika slags berättelse för att utveckla elevernas sätt att 

tanka om litteratur och berättande text.  

 

7.1 Vidare forskning 

I mitt arbete har jag begränsat mitt undersökningsområde till att endast betrakta huvud-

berättelsen i The Witcher 2: Assassins of kings (2011). Det begränsar möjligheten att förstå 

hur kanske sidouppdrag och sidoberättelser kan komma att påverka det slutgiltiga resultatet av 

berättelsen. Eftersom speltiden utifrån huvudberättelsen i genomsnitt är omkring 16 timmar, 

och jag visste att jag behövde spela igenom narrativet mer än en gång, var det nödvändigt för 
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mig att begränsa mig till huvuduppdrag och den huvudsakliga intrigen. Med mer tid och ett 

bredare undersökningsområde skulle det vara möjligt att ta med sidouppdrag för att undersöka 

hur dessa påverkar intrigen. Det är även möjligt att sidouppdragen kan påverka spelarens 

voicing och immersion eftersom mer information om spelvärlden och dess innehåll kan göra 

att inträdet i den fiktiva världen blir djupare och mer engagerat.  

 Mitt arbete har endast utgått från mig och mina tolkningar och därför skulle det vara 

intressant att praktiskt undersöka möjligheten att väcka ett läsintresse hur läströtta elever i en 

gymnasieklass. Eftersom mitt arbete förväntar ett resultat om att det skulle vara möjligt att 

vägleda elever in i ett intresse att läsa är det också av intresse att faktiskt praktiskt prova 

konceptet. Någonting som behöver beaktas är att det kan vara tidskrävande och att det 

behöver vara ett arbetsområde som pågår under en längre tid. En möjlighet är att introducera 

konceptet för några elever under första året på gymnasiet och sedan följa dem under hela 

gymnasieskolan och redovisa resultatet när de tar studenten. I resultatet kan det vara möjligt 

att redovisa kvantitativ undersökning av hur länge eleverna orkar koncentrera sig på 

romanläsning kontra datorspelsläsning.  
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Bilaga 1: Propps funktioner 

1. One of the members of a family absents himself from home. 

2. An interdiction [that is, a prohibition] is addressed to the hero. 

3. The interdiction is violated. 

4. The villain makes an attempt at reconnaissance. 

5. The villain receives information about his victim. 

6. The villain attempts to deceive his victim in order to take possession of him or his 

belongings. 

7. The victim submits to deception and thereby unwittingly helps his enemy. 

8. The villain causes harm or injury to a member of a family/or 8a. One member of a 

family either lacks something or desires to have something. 

9. Misfortune or lack is made known; the hero is approached with a request or command; 

he is allowed to go or he is dispatched. 

10. The seeker [that is, the hero in ’questor’ mode] agrees to or decides upon 

counteraction. 

11. The hero leaves home. 

12. The hero is tested, interrogated, attacked, etc., which prepares the way for his 

receiving either a magical agent or helper. 

13. The hero reacts to the actions of the future donor. 

14. The hero acquires the use of a magical agent [that is, an object, and animal, etc.]. 

15. The hero is transferred, delivered, or led to the whereabouts of an object of search. 

16. The hero and the villain join in direct combat. 

17. The hero is branded. 

18. The villain is defeated. 

19. The initial misfortune or lack is liquidated. 

20. The hero returns. 

21. The hero is pursued. 

22. Rescue of the hero from pursuit. 

23. The hero, unrecognised, arrive home or in another country. 

24. A false hero presents unfounded claims. 

25. A difficult task is proposed to the hero. 

26. The task is resolved. 

27. The hero is recognised. 

28. The false hero or villain is exposed. 

29. The hero is given a new appearance.  

30. The villain is punished. 

31. The hero is married and ascends the throne. (Barry, 2002, s. 226 – 228) 



 

 

Bilaga 2: Karaktärer och begrepp från The Witcher 2: Assassins of kings (2011) 

o Aryan La Valette: en prins som först dyker upp i prologen och kan stötas på senare 

beroende på resultatet i prologen. Geralt har möjligheten att antingen döda Aryan eller 

skona hans liv. Om han dödas dyker han inte upp igen, men skonas hans liv dyker han 

upp under prologen och i kapitel tre.  

o Arachas: ett monster som liknar en enorm insekt med ett snäckskal på ryggen och en 

blomliknande mun när den öppnar munnen. Den har förmågan att bli osynlig. 

o Bernard Loredo: befälhavare i staden Flotsam och en av de första uppdragsgivarna 

som Geralt träffar i kapitel ett. Loredo ger Geralt i uppdrag att besegra en Kayran för 

att skydda stadens befolkning.  

o Birgita Papebrock: en före detta hovdam i Temeria och senare Vernon Roches 

informant. Geralt träffar henne i kapitel 3 där han får i uppdrag att eskortera henne till 

en närliggande strand. När hon blivit eskorterade informerar hon Geralt om vad som 

hänt med Foltests barn. 

o Boss: ett betydelsefullt och avsevärt starkare monster. Klimax för varje kapitel som 

signalerar ett närmande av början på nästa kapitel. Striden genomförs ensam. Bossar i 

intrigen är: Kayran, Draug och Drake.  

o Dethmold: kung Henselts magiska rådgivare. Han är omoralisk och gör vad som helst 

för att erhålla makt för sig själv eller kungadömet Kaedwen.  

o Drake: ett gigantiskt monster som kan beskrivas som en enorm ödla med vingar, som 

kan flyga och har förmågan att spruta eld. Den här draken är en polymorf som kan 

förvandla sig till Saskia. Draken är bossen i kapitel tre.  

o Draug: ett monster som kan beskrivas som en ond gengångare. Draugens forna 

identitet är generalen Vandergrift. Draugen kan frammana tornados gjord av eld och 

marken skakar för varje steg den tar. Draugen är bossen i kapitel två. 

o Foltest: kungen som mördas i prologen av Letho och Geralt anklagas för mordet. 

o Geralt: protagonisten och karaktären som spelaren styr i spelet. Han är en legendarisk 

vedmak (witcher) då han är snabbare, starkare och har högre uthållighet (stamina) i 

jämförelse med andra vedmaker.  

o Harpy: ett monster som lever i steniga områden och är människoliknande fåglar.  

o Henselt: kung av Kaedwen och en omoralisk kung. Han för krig mot icke-människor, 

till exempel dvärgar, alver och troll.  

o Immortelle: en underjordisk blomma som används för att hela Saskia från sin 

förgiftning. 



 

 

o Iorweth: befälhavare över en grupp alviska gerillasoldater. Geralt har möjligheten att 

följa med Iorweth på sin jakt på Letho. Den andra möjligheten är att följa Vernon 

Roche. 

o Kayran: ett ofantligt sjöodjur som liknar en bläckfisk med sex tentakler. Kayran har 

giftigt slem som täcker hela kroppen. Varje tentakel har en röd, pulserande puppa som 

är dess svaga punkter. Kayran är bossen i kapitel ett. 

o Ravanen Kimbolt: en baron som är tronpretendent i Vizima efter kung Foltests död. 

Han anklagas för att ha beordrat en ändrad rutt för konvojen innehållande ett av 

Foltests två barn. Barnet dödas i en attack.  

o Letho: antagonisten som får Geralt anklagad för mordet på kung Foltest. Letho är 

karaktären som Geralt jagar genom hela intrigen.  

o Maria Louisa La Valette: mamma till Aryan La Valette och kung Foltests älskarinna 

som hon får två barn med. Det är möjligt att hon hjälper Geralt att fly från fängelset i 

prologen. 

o Philippa Eilhart: ledare för en grupp häxor. Följer Geralt med Iorweth är ett uppdrag 

att rädda henne från ett fängelse.  

o Polymorf: någonting som är månggestaltat eller mångformigt.  

o Radovid: kung för kungadömet Redania. Betraktas som både en superb strateg och en 

paranoid galning. Ger Geralt i uppdrag att hämta Foltests dotter åt honom. 

o Sabrina Glevissig: en häxa och hon var en rådgivare åt kung Henselt innan hennes 

död.  

o Saskia: drake och polymorf. Saskia tillhör släktet drake och har förmågan att förvandla 

sig och gestalta en kvinnlig soldat.  

o Silé De Tancarville: en mäktig och respekterad häxa som var en av grundarna till 

Lodge of Sorceresses. Hon föredrar att bedriva forskning och undviker politisk 

inblandning. Hennes forskning gör henne kraftfullare än hennes andra häxkollegor. 

o Triss Merigold: kunglig rådgivare åt kung Foltest, medlem i Philippa Eilharts 

häxgrupp och olyckligt förälskad i Geralt. I intrigen genomför hon uppdrag i 

bakgrunden som synliggörs allteftersom.  

o Vedmak: en manlig magiutövare vanligt förekommande i slavisk mytologi.  

o Vernon Roche: befälhavare för en grupp elitsoldater. Geralt har möjligheten att följa 

med Roche på sin jakt på Letho. Den andra möjligheten är att följa Iorweth. 

o Yennefer: nära väninna till Triss Merigold, kunglig rådgivare och Geralts sanna kärlek. 

I intrigen förekommer hon i Geralts drömmar och i samtal mellan honom och Triss.  



 

 

Bilaga 3: Fram- och baksida av The Witcher 2: Assassins of kings (2011) 
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