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1. Inledning 
Historia finns överallt i samhället. Den möter oss passivt genom monument, byggnader och 

våra medmänniskor. Vi möter den också aktivt förmedlad i olika mediekanaler i form av 

reklam, undervisning och underhållning. Som människa i samhället blir vi ständigt tvungna 

att reflektera över det förflutna eftersom det påverkar oss hur vi ser på vårt samhälle och vår 

historia.1 Film och även TV har länge varit ett populärt medieformat för skildring av historia i 

dokumentärer såväl som storfilmer. Sedan filmens unga dagar har otaliga berättelser i 

historisk miljö producerats och distribuerats. På senare tid har också spel börjat ta alltmer 

plats i denna långlivade trend. 

Digitala spel är idag ett enormt medium som inkluderar ett stort antal genrer på många olika 

plattformar. Ständigt släpps nya titlar till konsoler som Xbox och Playstation såväl som till 

mobiltelefoner och surfplattor som baseras på allt från strategi och hjärngymnastik till skräck 

och krigssimuleringar. Till följd av detta kan spel tilltala ett stort spektrum av människor med 

olika intressen och behov. Likt film och TV erbjuder spel även i stor utsträckning kontakt 

med och konsumtion av historia.  

Idag kommer många människor i kontakt med spel regelbundet, genom att själva spela såväl 

som att titta på när andra gör det via streaming. På till exempel Youtube finns det många 

människor som livnär sig på att ladda upp videor av när de spelar. Spelmarknaden är enorm 

och det kommer ständigt nya spel som på ett eller annat sätt baseras på historia. En av de mer 

lyckade spelserierna kommersiellt sett är Assassin’s Creed, vilken i hög grad använder sig av 

historia. Det första spelet i denna serie gavs ut 2007 och har kontinuerligt utforskat olika delar 

av historien fram till idag. Till skillnad från många andra historiebaserade spel låter 

Assassin’s Creed spelaren utforska hela samhällen i olika historiska epoker. Hur dessa 

samhällen och epoker framställs, med huvudsakligt fokus på intersektionalitet, är vad denna 

studie kommer att utgå ifrån. 

 

                                                
1 Karlsson, Klas-Göran (2009), Historien är nu, s. 56 ff. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur historien brukas i Assassin’s Creed-spelen, 

med fokus på representationen av människor i fråga om kön och etnisk tillhörighet. Eftersom 

spel idag konsumeras av så många blir det viktigt att titta närmare på hur historia används i 

spelen och vilka effekter det i förlängningen får i samhället. Denna undersökning kommer 

rikta sitt fokus mot historien som framställs i spelen utifrån aspekterna genus, etnicitet, klass 

och konflikt. I viss mån går dessa delar samman i ett intersektionellt perspektiv och arbetets 

frågeställning kan sedermera sammanfattas enligt följande: 

- Hur framställs den aktuella epoken i respektive spel utifrån genus, etnicitet,  

klass och konflikt? 

- Hur skiljer sig spelseriens titlar från varandra på dessa punkter? 

Då spel som medium har uppnått det omfång det har och för många människor utgör en given 

del av vardagen blir dessa frågor relevanta, inte bara för studien, utan för hela det samhälle 

som vi lever i. Många spel kan konsumeras utan att man behöver reflektera över vad det är 

man gör eller i vilken kontext spelet faktiskt tar plats, vilket gör att det kan finnas saker som 

går obemärkta förbi. Man kan därför fråga sig om spel erbjuder en representation av 

människor som speglas av sitt breda spann av konsumenter. 

3. Tidigare forskning 
Hur spel arbetar för att utforska och förmedla historia är ett relativt oberört område inom 

forskningen, speciellt i förhållande till hur stort mediet faktiskt är. Det finns emellertid några 

forskare som har berört detta. Kulturhistorikern Adam Chapman gav 2016 ut boken Digital 

Games as History: How Videogames Represent the Past and Offer Access to Historical 

Practice. Chapman menar att historia på senare tid har blivit ett friare studium genom en 

tilltagande konsumtion av olika former av historia, däribland lokalhistoria och släktforskning 

men i synnerhet digital historia (det vill säga ökad tillgång till exempelvis arkiv). Med 

hänvisning till Ramos Pinto påpekar Chapman att historia under de senaste 20 åren har 

genomgått en aldrig tidigare skådad demokratisering vilken spel har utgjort en del av. I likhet 

med alla andra former av historia har spel sina specifika möjligheter och stor variation mellan 

individuella titlar. Emellertid innebär formen också egna begränsningar, problem och ansvar 
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då spel begränsar historiska narrativ på sina egna, nya sätt. Chapman menar också att spel inte 

alltid kan fungera som historieförmedlare i sig själva utan att spelaren behöver ta med sig 

något som denne har tagit till sig från en annan historieform. Häri grundar Chapman ett 

ställningstagande om att spel inte kan ersätta någon annan form av historieförmedling, men att 

spelmediet däremot kan inkluderas i den historiska diskursen och berika den.2 

Samhällsvetaren Lisa Gilbert publicerade 2017 artikeln ”The Past is Your Playground”: The 

Challenges and Possibilities of Assassin’s Creed Syndicate for Social Education. I denna 

diskuterar hon, på ett relativt generellt plan, för- och nackdelar med att använda Assassin’s 

Creed i undervisning. Hon berör serien som helhet men fokuserar främst på den senaste titeln 

(Syndicate). Hon menar att tidigare kritik som förts fram mot spelmediet som 

historieförmedlare oftast har missat poängen och att spel faktiskt kan fungera utmärkt för 

undervisning.3 Den grundläggande och huvudsakliga poängen i denna artikel är att tv-spel 

med historiskt innehåll kan fungera utmärkt i undervisningen i samhällsorienterande ämnen 

under förutsättningen att det kompletteras av lärares stöd. Spel kan innehålla historiskt 

värdefullt material som lätt kan ignoreras då det inte nödvändigtvis kräver spelarens direkta 

uppmärksamhet. Utan hjälp för att utveckla en mer insiktsfull konsumering av virtuell 

upplevelse kan händelser med djup historisk mening därför riskera att bara bli något i 

bakgrunden.4 

Tomas Karlsson påvisar i sitt paper från 2011 att studier i spel är ett kraftigt växande område. 

Samtidigt menar han att länken mellan tv-spel och historiska narrativ är relativt outforskade 

områden; hans papers syfte är att undersöka tv-spels konstruktion av det förflutna.5 Spel som 

använder det förflutna som sin kontext är en del av en större kulturell kontext som producerar, 

reproducerar och använder rådande uppfattningar om det förflutna. Det skulle därför vara ett 

misstag att separera tv-spel från populärkulturen såväl som från den historiskt och kulturellt 

orienterade erfarenheten som helhet. Representationer av det förflutna refererar alltid till en 

idé om det förflutna, oberoende av vilken form den tar sig. Tv-spel och ”riktiga” historiska 
                                                
2 Chapman, Adam (2016), Digital Games as History: How Videogames Represent the Past and Offer Access to 
Historical Practice, s. 274 ff. 
3 Gilbert, Lisa (2017), ”“The Past is Your Playground”: The Challenges and Possibilities of Assassin’s Creed 
Syndicate for Social Education”, i Theory & Research in Social Education nr 45 2017, s. 145–155. 
4 Gilbert, Lisa (2017), s. 151 f. 
5 Karlsson, Tomas (2011), The Simulated Warrior - a History of Stereotypes in Computer Games, s. 107. 
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narrativ kan få en länk mellan sig i det att spel som baseras på det förflutna i någon mån måste 

innehålla någon form av rimlighet och överensstämma med spelarens idé om den berörda 

tiden.6 Karlsson pekar också på att man, genom att se spel som mer av representationer av en 

verklig värld, kan hitta stora potentiella redskap för inlärning via länken mellan spelvärlden 

och verkligheten. För att förstå denna potential måste man emellertid förstå tv-spelens narrativ 

i sig då upplevelsen och konsumentens deltagande skiljer sig från andra former av media.7 

Den större delen av forskningen som finns inom spel fokuserar på dess påverkan på 

konsumenten. Mediavetarna Yi Mou och Wei Peng undersökte emellertid representationen av 

kön och etnicitet 2006 i ett kapitel i Handbook of Research on Effective Electronic Gaming in 

Education. De menar att köns- och etnicitetsbaserade8 stereotyper är ett ostuderat område och 

att de med sin artikel ämnade ge en utvecklad förståelse för det stereotypiska fenomenet i tv-

spel. De pekar på att många studier har gjorts på spelens påverkan i fråga om våldsamt 

material (aggressiv attityd och beteende) men att väldigt lite har gjorts om stereotypiskt 

innehåll och dess möjliga påverkan. De hänvisar till Dietz’ studie som gjordes 1998 och var 

en av de första studierna som gjordes på stereotypiska porträtteringar i tv-spel. Här 

undersöktes tidens 33 mest populära spel för Nintendo och Sega Genesis och på förhand tog 

man fram fyra möjliga kvinnliga stereotyper: kvinnor som sexobjekt eller pris, kvinnor som 

offer, kvinnor i feminina roller och kvinnor som hjältar eller actionkaraktärer. Det visade sig 

att 41% av spelen inte hade några kvinnor alls.9 

Mou och Peng hänvisar också till en studie av Beasley och Standley från 2002 som fokuserar 

på utseendet på kvinnliga karaktärer och jämförelsen mellan manlig och kvinnlig klädsel. Av 

studiens 597 karaktärer var 82 kvinnor, av dessa visade majoriteten mer hud än männen. I en 

studie från 2004 av Haninger och Thompson visade det sig också att i ett urval av 81 spel 

hade bara 42 kvinnliga spelbara karaktärer. Man pekar på att det finns spel där kvinnan är en 

                                                
6 Karlsson (2011), s. 110. 
7 Karlsson (2011), s. 112. 
8 I artikeln används orden “race” och “racial” vilket vi har valt att översätta till etnicitet. 
9 Mou, Yi & Peng, Wei (2009), “Gender and Racial Stereotypes in Popular Video Games”, i Ferdig, Richard E. 
(red.), Handbook of Research on Effective Electronic Gaming in Education, s. 922 f. 
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kompetent person i en ledande roll, men att dessa oftast framställs på ett stereotypiskt sätt 

med överdrivna kvinnliga former.10 

I förhållande till antalet studier som gjorts på könsstereotyper i spel har ännu färre gjorts i 

etniska stereotyper. Mou och Peng menar att detta kan ha att göra med att spelskaparna 

medvetet undviker specifika representationer av etnicitet. I artikeln presenteras deras egen 

undersökning, som gick ut på att undersöka köns- och etnicitetsbaserade stereotyper genom 

att titta på speltrailers, inledande sekvenser och omslag. Anledningen till att de valde att utgå 

ifrån trailers är för att de fungerar bättre som en representation av hela spelet medan inspelad 

gameplay bara kan täcka vissa delar. Dessutom används omslag, trailers och sekvenser för 

marknadsföring. För studien undersöktes 19 spel som hade sålts i minst en miljon exemplar. I 

spelens trailers fanns ingen kvinnlig huvudperson, fyra mörkhyade huvudkaraktärer fanns i ett 

basketspel, i alla andra spel var huvudkaraktärerna vita. Bland de undersökta bikaraktärerna 

fanns en mörkhyad, resten var vita. Drygt en tredjedel av karaktärerna inom denna kategori 

var kvinnor men nästan 60% av dem var orealistiskt smala och ungefär en fjärdedel hade 

avslöjande klädsel. Baserat på tidigare studier i kombination med sin egen drog Mou och 

Peng slutsatsen att kvinnor i huvudsak finns som bikaraktärer i spel och att de antingen ska 

räddas eller hjälpa en manlig huvudkaraktär. Därtill kom de också fram till att kvinnor aldrig 

agerade motståndare i spelen. Vad etniska stereotyper beträffar kunde inte studien urskilja 

några skillnader i porträtteringar av vita och minoriteter, dock var minoriteterna väldigt 

underrepresenterade.11 

Sociologen Emil Lundedal Hammar diskuterar minoriteter i sitt paper Ethical Recognition of 

Marginalized Groups in Digital Games Culture från 2015. Baserat på tidigare studier menar 

han menar att spektrumet av etnisk representation i digitala spel framstår att vara homogent 

vitt. Studier som fokuserar på den rent visuella framställningen av karaktärer i spel 

konstaterar att en stor majoritet av karaktärer i spel är vita medan icke-vita antingen utesluts 

helt eller framställs stereotypiskt. Lundedal Hammar refererar till en studie som gjordes 2009 

och visade att bland de 150 bäst säljande spelen var vita män extremt överrepresenterade i 

förhållande till den faktiska populationen i USA och detta på bekostnad av kvinnor och 

                                                
10 Mou & Peng (2009), s. 924. 
11 Mou & Peng (2009), s. 925 ff. 



Historia IVb                                                                                                            Jacob Elfwing 

                                                                                                                                  David Morin 

7 
 

etniska minoriteter. Han påpekar också att sexualitet som avviker från den heterosexuella 

normen är en underrepresenterad aspekt då det fram till 2009 endast hade producerats 56 spel 

som innehöll en icke-heterosexuell karaktär.12 

4. Teori och metod 
Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, de som motiverar arbetets struktur och det 

tillvägagångssätt som har valts för den, tillsammans med en ingående förklaring av metoden.  

4.1 Historiebruk 
Historia brukas på olika sätt av olika personer. Hur historien brukas beror på personens egna 

position och mål. Historikern Klas- Göran Karlsson har skapat en typologi över bruket av 

historia. Typologin syftar till att skapa ett enkelt ramverk för att förstå hur historia brukas, till 

vilket syfte och av vilka människor. Karlsson påpekar också att tabellen med typologierna inte 

får ses som fullständig och helt korrekt, utan betonar att det är ett verktyg för att enkelt få sig 

en bild av hur historia kan brukas i samhället.   

Karlssons historiebrukstypologi 13 

Behov Bruk Brukare Funktion 
Upptäcka, 
rekonstruera 

Vetenskapligt Historiker 
Historielärare 

Verifikation 
Tolkning 

Minnas 
Glömma 

Existentiellt Alla  människor Orientering 
Förankring 

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade skikt 
Intellektuella 

Rehabilitering 
Restaurering 
Försoning 

Uppfinna 
Konstruera 

Ideologiskt Intellektuella 
Politiska eliter 

Legitimering 
Rationalisering 
 

Glömma 
Utplåna 

Icke-bruk Intellektuella 
Politiska eliter 

Legitimering 
Rationalisering 

Illustrera 
Offentliggöra 
Debattera 

Politiskt- 
Pedagogiskt 

Intellektuella 
Politiska eliter 
Pedagoger 

Politisering 
Instrumentalisering 
 

Öka historiens värde 
Göra ekonomiska 
vinster 

Kommersiellt  Verksamma inom 
reklam och ekonomi 

Kommersialisering 

                                                
12 Lundedal Hammar, Emil (2015), Ethical Recognition of Marginalized Groups in Digital Games Culture, s. 4 
f. 
13 Karlsson, Klas-Göran (2009), Historien är nu, s. 59 
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Eftersom denna uppsats framför allt inriktar sig på det kommersiella bruket av historia 

kommer de andra kategorierna inte att utvecklas. Denna typologi är endast ett försök till att 

sortera bruket av historia till tydligare överrubriker som är lättare att relatera och referera till. 

Det kommersiella bruket av historia blir således det mest relevanta för denna uppsats, men 

eftersom typologins gränser i någon mån är flytande så är det troligt att även andra former av 

historiebruk påträffas i analysen. 

I ett kommersiellt bruk används historia som har stor emotionell kraft för att skapa intresse 

och i slutänden försäljning. Det kommersiella bruket av historia kan exemplifieras med 

historiska filmer, spel och populärhistoriska tidskrifter. Det kan också användas genom att 

belysa en stark tradition inom t.ex. mat eller vin.14 Kommersiellt bruk av historia kan få 

otrolig genomslagskraft i samhället. Många av 90-talets stora kommersiella filmer hade 

historiska motiv och sågs av en mångmiljon-publik vilket gav ett stort avtryck i samhällets 

historiska identitet. Eftersom samhället har en viss historiekulturell kontext så anpassas det 

kommersiella bruket av historia efter det allmänna historiemedvetandet.15  

Det kommersiella bruket av historia sätter åskådaren i händelsernas centrum. Att komma så 

nära “det verkliga” som möjligt är viktigt. Åskådarna ska verkligen ska få en känsla av att de 

inte bara bevittnar historien utan faktiskt är där och är delaktiga.16 Historia som förmedlas i  

kommersiellt syfte kritiseras ofta på grund av att den är ohistorisk. För film i synnerhet gäller 

det att skapa ett narrativ som går att följa genom filmens gång. Genom att blanda in 

komplicerade historiska processer blir det lätt rörigt och majoriteten av filmens åskådare 

skulle antagligen tappa intresse.17 Dessutom så berättas ofta upplyftande berättelser som lätt 

skapar sympati med protagonisten och dennes mål genom en “David och Goliat”-kamp där 

huvudpersonen kämpar mot övermakten.18 Även om ovanstående framför allt berör 

historiebruket i film så är det troligt att liknande mönster går att hitta i digitala spel. 

                                                
14 Karlsson (2009), s. 67. 
15 Karlsson (2009),s. 68. 
16 Zander, Ulf (2009), Det förflutna på vita duken. I Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf, Historien är nu, s. 132 
ff. 
17 Toplin, Robert Brent (2002), Reel history, s.17 ff. 
18 Toplin (2002), s. 30 ff. 
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4.2 Intersektionalitet 
Sociologerna Christofer Edling och Fredrik Liljeros har i boken Ett delat samhälle (2010) en 

utförlig genomgång av social skiktning utifrån de vanligaste sociala uppdelningarna som 

samhällen gör. I boken som de har varit redaktörer för så skriver en mängd sociologer 

djupgående kring de sociala skiktningarna klass, kön, etnicitet, sexualitet, ålder och slutligen 

intersektionalitet.19 

Sociologen Marie Evertsson beskriver  i sitt kapitel genus. Kön, eller snarare socialt kön och 

genus utgår ifrån socialt betingade manliga och kvinnliga egenskaper. Mannen är det som 

utgör normen för samhället och detta ger män och pojkar fördelar i samhället. Olika 

beteenden beskrivs som manligt och kvinnligt vilket i förlängningen gör att vissa egenskaper 

blir positiva eller alternativt negativt betingade för pojkar och flickor. Könet leder därmed till 

att samhället har olika förväntningar på män och kvinnor.20 Historikern Louise Berglund 

skriver att det är de framför allt de senaste 50 åren som det bedrivits mycket forskning på 

genushistoria. Denna forskning har haft som syfte till att rent faktiskt skriva kvinnans historia 

eftersom den ofta har kommit i skymundan i den manliga historieskrivningen. När kvinnans 

historia har skrivits har den ofta använt sig utav genusteori för att sätta fokus på kvinnors 

förutsättningar.21 

Sociologen Ove Sernhede skriver att etnicitet är ett av de mest utmärkande dragen till 

skiktning i ett samhälle. Vi och dem,  främlingen som inte passar in bland oss andra blir lätt 

misstänkliggjord. Stora delar av Västeuropa och Nordamerika får idag betecknas som 

mångkulturella. Detta innebär att fler kulturer existerar tillsammans i samhället. 22 Olika 

etniciteter tillskrivs olika egenskaper och samhället har, beroende på etnisk bakgrund, olika 

förväntningar på dess medlemmar. I Sverige känner vi igen debatten kring unga killar i 

förorterna. Hur de på grund av religiösa föreställningar och gamla kulturellt bundna 

traditioner inte är mottagliga för den svenska samhällets tankar kring könsjämlikhet. Detta är 

ett typexempel där samhället tillskriver en hel grupp av individer med främmande etnicitet ett 

                                                
19 Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (2010) Social skiktning, s. 8-29. 
20 Evertsson, Marie (2010), “Kön”, i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.), Ett delat samhälle s. 50 ff.  
21 Berglund, Louise (2015), “Teori och formulera en fråga”, i Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns 
hantverk, s. 94 ff.  
22 Sernhede, Ove (2010), “Etnicitet”, i Edling, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.), Ett delat samhälle s. 74 f. 
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typ av beteende. 23 Begreppet eurocentrism blir aktuellt att diskutera i samband med etnicitet 

och kultur. Vi mäter andra kulturer och dess lämplighet i relation till våran egen. Därmed 

dömer vi även ut andra kulturer utifrån våra västerländska värderingar. Vi blir i våra ögon 

normgivande för världen och vår kultur framställs som neutral, genomtänkt och rationell. 24 

Berglund skriver att forskning på etnicitet i det historiska fältet utförs med mål att belysa hur 

olika etniska gruppers historia berättas. Detta sker genom postkoloniala teorier. Begreppet 

orientalism om myntades av litteraturvetaren Edward Said är en viktigt teoretisk 

utgångspunkt. I korthet bygger det på en västeuropeisk föreställning om den exotiska 

orienten. Europeerna beskrev framför allt araber och nordafrikaner nedvärderande och 

barbariska. Detta för att legitimera ett system där människor är underordnade den vita.25 

Sociologen Stefan Svallfors förklarar att klassbegreppet är omstritt. Vad som ingår i 

definitionen klass kan vara materiell ojämlikhet i samhället. Det betyder att klasstillhörigheten 

bestämts utifrån vilken ekonomisk eller materiell standard människor lever i. Detta sätt att se 

på klass är lätt och även det som de flesta människor lägger i begreppet till vardags. 26 En 

annan definition av klassbegreppet är att tillhörigheten beror på arbetsdelningen i samhället. 

Uppdelningen blir således kortfattad, tjänstemän och arbetare. Tjänstemän innehar i hög grad 

specialistkunskaper som är svåra att uppnå och har tydliga karriärmöjligheter. Arbetare 

innehar “lättare” yrken och har få möjligheter till karriärsklättring. Klasstillhörigheten 

tenderar dock att bli synlig genom materiell standard men är inte det som bestämmer vilken 

klasstillhörighet människor har. Den tredje definitionen av klass yttrar sig genom personers 

sociala nätverk.  

Klass, kön och etnicitet används för att beskriva olika sociala skiktningar. Men samhället är 

mer komplext än att låta sig tryckas in i dessa relativt enkla modeller. Eftersom en person har 

ett visst kön, en viss etnicitet, en sexualitet och en ålder så rangordnas de på olika sätt i 

samhället. En arbetare kan vara en vit man lika gärna som färgad vilket betyder att samhället 

behandlar personen på ett visst sätt. Den vita arbetarmannen kommer i teorin inte känna av 

                                                
23 Sernhede (2010), s. 78. 
24 Sernhede (2010), s. 82. 
25 Berglund (2015), s. 98 f. 
26 Svallfors, Stefan (2010), “Klass”, i  Eding, Christofer & Liljeros, Fredrik (red.), Ett delat samhälle. s. 36. 



Historia IVb                                                                                                            Jacob Elfwing 

                                                                                                                                  David Morin 

11 
 

samma orättvisor som den färgade arbetarmannen. Därför behövs det teoretiska begreppet 

intersektionalitet för att kunna beskriva de sociala orättvisorna och makt ordningarna i 

samhället på ett mer realistiskt sätt.27 Berglund skriver att intersektionalitet också studeras ur 

ett historiskt perspektiv. Även historiker har börjat studera marginaliserade gruppers historia. 

Precis som i den samhällsvetenskapliga forskning social skiktning så har historiker anammat 

intersektionalitetsbegreppet som analysmodell. Detta öppnar upp dörrar för historiker att göra 

mångdimensionell analys av maktordningar vilket tidigare inte har varit möjligt. 28 I uppsatsen 

kommer vi enbart att diskutera skiktningsdimensioner mellan kön, klass och etnicitet.  

4.3 Metod 
Då historia i spel är ett relativt outforskat område finns det inte någon vedertagen, namngiven 

metod för just detta område. Därför har vi för denna undersökning utformat en metod som vi 

har valt att kalla för flerdimensionell historienarrativsanalys. Metoden bygger på en 

intersektionell analys och kretsar kring hur historien i spelen framställs i fråga om aspekterna 

genus, etnicitet, klass och konflikt. Dessa kommer inte att begränsas till spelens huvudsakliga 

narrativ utan även inkludera visuella detaljer i den mån det är möjligt. 

Genus: Hur framställs kvinnor och män? Ligger all makt hos manliga aktörer eller finns det 

kvinnor med någon grad av inflytande? 

Etnicitet: Finns det någon tydlig kulturell och/eller etnisk mångfald och hur förhåller sig 

kulturer och etniciteter till varandra? 

Klass: Finns det synliga ekonomiska skillnader hos människor och finns det några paralleller 

mellan ekonomi, etnicitet och genus? 

Konflikt: Finns det politiska eller militära konflikter som är synliga för spelvärldens invånare 

eller är dessa bara synliga för protagonisten och det nätverk som hen tillhör? 

Då vi ämnar undersöka hur samhällen framställs i specifika epoker anser vi det vara 

nödvändigt att inkludera konflikten som en del av analysen. Utifrån detta kan man undersöka 

huruvida konflikten påverkar civilas liv och om den på något sätt motiverar en inkludering 

(eller exkludering) av specifika grupper. Man kan likaledes analysera konfliktens del i hur 

vissa grupper behandlas, kan man som exempel se att franska revolutionen bidrar till att en 
                                                
27 Ahrne, Göran (2010), Intersektionalitet. I Edling, Christofer, Liljeros, Fredrik, Ett delat samhälle s.146 f. 
28 Berglund (2015), s. 101. 
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samhällsklass blir mer utsatt? Till följd av detta har vi valt att utforma konfliktens synlighet 

för allmänheten i spelvärlden som den grundläggande frågan, om konflikten inte är synlig kan 

den inte heller driva civila att agera på ett specifikt sätt. 

Med hänsyn till tidigare forskning strävar denna undersökning också efter att komma fram till 

hur de spel vi valt förhåller sig till denna. Forskningen som har presenterats påvisar en manlig 

vithetsnorm inom spel där kvinnligt och icke-vitt skjuts åt sidan. Då det senaste av de spel 

som har valts ut för undersökningen släpptes 2015 blir det av intresse för undersökningen att 

utröna till vilken grad denna norm fortfarande är gällande. 

Ett begrepp som Adam Chapman använder sig av är ”narrative gardens”, vilket innebär att 

berättandet läggs upp på ett sätt som ger spelaren större frihet än vad en helt linjär berättelse 

gör. Fördelen i denna struktur är att spelaren kan utforska det förflutna på egen hand för att få 

en mer omfattande upplevelse och samtidigt styras av regler som på förhand har bestämts av 

spelets uppbyggnad. Detta är något som Assassin’s Creed i mycket hög grad bygger på då 

spelaren tillåts utforska miljön fritt utan att tvingas till att driva det huvudsakliga narrativet 

framåt.29 Chapman ger också Assassin’s Creed som exempel på spel som i högre utsträckning 

än många andra inkluderar ett större spektrum av historia då det även behandlar mer 

vardagliga aspekter (vilket hänger samman med narrative garden). I en strävan att uppnå en 

intressant och till synes autentisk representation av det förflutna ges det utrymme för att 

utforska till exempel ekonomiska, religiösa, politiska och familjerelaterade företeelser. Detta 

står i motsats till spel som fokuserar på krig, där vardagssituationer ofta ignoreras helt och 

hållet.30 Tillsammans med seriens tydliga narrativ är detta anledningen till att Assassin’s 

Creed har valts ut som studiens fokus. Den kommer att ta hänsyn till den huvudsakliga 

berättelsen såväl som spelens narrative gardens, det vill säga de visuella och mer vardagliga 

detaljer som finns runt om i spelvärlden. 

Intersektionalitet är en teori som normalt sett appliceras på samhället, men då spelen i den 

spelserie vi här har valt att studera visar stora samhällen med hundratals invånare ter sig det 

ändå vara ett hållbart tillvägagångssätt. Varje spel i serien har ett samhälle som är stort nog att 

fungera som representation för ett verkligt samhälle och även den tid då handlingen i det 
                                                
29 Chapman (2016), s. 103. 
30 Chapman (2016), s. 177 f. 
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specifika spelet tar plats. Undersökningen kommer att beröra totalt sex av de nio huvudspelen 

som hittills har getts ut i Assassin’s Creed-serien, som alla berör en egen del av historien:  

Assassin’s Creed (2007): medeltidens Israel 

Assassin’s Creed II (2009): renässansens Florens 

Assassin’s Creed III (2012): amerikanska frihetskriget 

Assassin’s Creed: Rogue (2014): sjuårskriget 

Assassin’s Creed: Unity (2014): franska revolutionen 

Assassin’s Creed: Syndicate (2015): viktorianska England 

Tre spel - Brotherhood, Revelations och Black Flag - utelämnas medvetet från studien då två 

av dessa utspelar sig under renässansen och en under tidigmodern tid, vilket innebär att de 

berör samma tid som ett annat spel i serien. Undersökningen delas upp kronologiskt efter 

varje spels historiska epok och i två delar där David står för del ett och Jacob för del två. 

Eftersom uppdelningen baseras på epok och inte på spelens releasedatum undersöker David 

Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II och Assassin’s Creed: Rogue och berör sedermera 

medeltiden, renässansen och tidigmodern tid fram till mitten av 1700-talet. Jacob undersöker 

Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed: Unity och Assassin’s Creed: Syndicate och berör 

således tidigmodern tid från sent 1700-tal och den viktorianska tiden. Respektive 

undersökning avslutas av en individuell diskussion och de båda diskussionerna förs sedan 

samman i en avslutande diskussion. 

Liksom alla medier har spel sin egen terminologi, till följd av vilket en ordlista har bifogats i 

slutet av arbetet. Denna innehåller termer och förkortningar som är vanliga inom spel men 

som inte nödvändigtvis är allmänt kända. 
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5. Bakgrund 
Bland de spelserier med historia i fokus som finns idag är Assassin’s Creed en av de mer 

kommersiellt lyckade. Det första spelet i serien gavs ut 2007 och sedan dess har det kommit ut 

ytterligare åtta huvudtitlar och nio undertitlar. Narrativet kretsar främst kring kampen mellan 

två hemliga organisationer: assassinerna och tempelriddarna (eng. “The Assassins” och “The 

Templars”). Denna kamp har pågått i århundraden och i första spelet introduceras det nutida 

företaget Abstergo, som i hemlighet drivs av tempelriddarna och som har konstruerat en 

maskin kallad Animus. Med hjälp av Animus kan man gräva fram genetiska förfäders minnen 

ur en persons undermedvetna. Varje titel i serien kretsar kring en specifik förfader och 

utspelar sig sedermera i en specifik epok som är en visualisering av dennes minnen.  

Det första spelet i serien utspelar sig i det heliga landet under 1100-talet. Därifrån har serien 

sedan rört sig mer eller mindre kronologiskt framåt i historien, främst genom renässansen och 

tidigmodern tid, till att slutligen landa i 1800-talets viktorianska England där den senaste 

titeln utspelar sig. Den narrativa progressionen i spelen sker genom uppdrag som spelaren får 

av personer i den historiska världen, och ett uppdrag kan handla om att samla information 

såväl som att utföra ett lönnmord. Trots att spelen har en bestämd berättelse är spelaren 

emellertid fri att utforska miljön som denne vill då uppdragen vanligtvis startar genom 

interaktion med specifika karaktärer. Inom spelens olika områden finns hundratals människor 

som ägnar sig åt olika saker, av vilka vissa går att interagera med.  

Spelens motorik baseras mycket på protagonistens förmåga att ta sig fram i svåra terränger, 

som till exempel täta befolkade gator. Spelseriens huvudsakliga berättelse är emellertid 

kampen mellan assassinerna och tempelriddarna som pågår i den historiska miljön parallellt 

med nutiden. 
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6. Undersökning 1 – David Morin 
Undersökningen kommer vara tematiserad utifrån genus, etnicitet, klass och sist konflikt. Det 

är inte lätt att göra en klar och enkel indelningen av undersökningens kategorier eftersom alla 

undersökningsområden berör varandra genom den intersektionella analysmetoden vi 

använder. Som ett stöd och att visa på vilket historisk anspråk spelen tar sig så refereras det 

till NE där det finns intressanta historiska kopplingar.  

6.1 Assassin’s Creed 
Assassin’s Creed är det första spelet i serien. Det släpptes för snart 10 år sedan, hösten 2007 

och utspelar sig under det tredje korståget. Det tredje korståget är samtida med ett antal 

“legendariska” medeltida individer som bl.a. Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf, mer känd som Saladin, och 

Rickard I, eller lejonhjärta. Araberna kontrollerar det mesta av det heliga landet, med 

undantag för Acre. Andra tillgängliga områden som spelaren kan besöka är Jerusalem, 

Damaskus, Masyaf och ett stort landsbygdsområde som kallas “the kingdom”. Masyaf är 

spelarens hem och tjänar som högkvarter för assassinerna31. “Broderskapet” som spelaren 

tillhör har sin grund i de verkliga assassinerna som fanns i området under denna tid
 

Genus 

Städerna i Assassin’s creed är rikt befolkade av civilpersoner. Dessa personer är passiva 

statister som till synes planlöst vandrar omkring i städerna. Civilpersonerna har en relativ 

jämn fördelning mellan kvinnor och män. De gånger du integrerar med civilpersoner i spelet 

så är det när en person ska räddas från vakter. Det är enbart män som har alla roller som 

protagonisten interagerar med ända fram till slutet av spelet. Hon intar rollen som en ung 

tempelriddare. Hon förklär sig till  huvudantagonisten i spelet men blir avslöjad efter en duell 

i slutskedet av spelet.32 Till skillnad från andra fiender så blir hon skonad, där den stora 

majoriteten av manliga fiender blir mördade på fläcken utan några större betänkligheter. 

Kvinnan i sig har inte en så mycket större roll än såhär och försvinner sedan ur handlingen.  

                                                
31 Assassinerna är inspirerade av en muslimsk sekt som verkade i området under 1100 och 1200- talet. Deras 
namn har sedermera blivit det engelska Assassin.  Nationalencyklopedin, assassiner. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/assassiner (hämtad 2017-05-10) 
32 Ubisoft (2007),  Assassin’s Creed. Memory Block 6: Funeral 
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Manlighet i spelet gestaltas genom våld och framgång. Framgång kanske inte visar sig i form 

av materiell rikedom i alla exempel men de framträdande rollerna i berättelsen har kommit 

långt upp i samhället och sitter på inflytelserika politiska, militära och religiösa positioner. 

Medlen för att lösa problemen som gestaltas är uteslutande våld vilket det som tidigare 

nämnts utförs av män mot män. 

Etnicitet 

I spelvärlden finns det ett antal tydligt representerade etniciteter. Det finns arabiska grupper, 

europeiska grupper och ett mindre antal personer med subsaharisk etnicitet. De subsahariska 

personerna är till största del civila personer som vandrar runt i folkhavet. Det är en relativt 

liten del av människorna i relation till mängden av andra etniciteter. Det råder en viss oklarhet 

kring etniciteten bland de övriga invånarna. Den tydligaste markören är vilken engelsk 

brytning de använder vid samtal och dialoger. Det är framför allt tre brytningar som märks, 

franska, tyska och arabiska. Civilpersonernas etnicitet går inte att känna igen utifrån hur de är 

klädda. Soldater har däremot karakteristiska arabiska och europeiska vapen och utrustning 

och är därmed lätta att känna igen. Det verkar som om alla soldater har samma uniformer 

beroende på etnicitet. Alla kristna vakter bär ett karakteristisk europeiskt rakt slagsvärd och 

ringbrynja och eventuellt. en metallhjälm, medan arabiska soldater bär lamellskydd och en 

sabel tillsammans med någon form av huvudbonad av tyg eller lamell. 

Det finns ett sidequest i spelet där spelaren ska hitta 60 tempelriddare och döda dem. 

Tempelriddare har uppenbart medlemmar som är både européer och araber som är måltavlor 

för spelaren.  Däremot så är dessa 60 tempelriddare klädda som europeiska riddare, eller 

snarare som historiska tempelriddare (vita med ett rött kors). Dessa sticker ut, framför allt 

arabiska områden där de är de enda motståndarna som är klädda som européer. Om man 

bortser från att det är väldigt osannolikt att en tempelriddare skulle i en gränd i Damaskus, så 

skapar det en bild av att tempelriddarna är en europeisk organisation. Det bidrar också till viss 

förvirring i fråga om det är en underjordisk sammanslutning eller om de faktiskt är en officiell 

riddarorden, när dess soldater är klädda som det. 
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Kvinnor och män som vandrar runt i städerna har varierande klädsel. Män har antingen byxor 

och tunika eller traditionell thawb33 Däremot så bär inte män i Acre thawb utan vilket 

antagligen är för att staden befolkas av kristna. Kvinnorna är klädda i heltäckande plagg. De 

bär aldrig byxor. Många av människorna bär olika huvudbonader. En del kvinnor täcker sitt 

hår och andra inte, men det verkar vara inte vara någon skillnad mellan muslimska och kristna 

områden. I muslimska områden så är det vanligare att män bär huvudbonader än i de kristna 

distrikten. Det är svårt att säga om detta är slumpmässigt genererade personer som 

visualiseras i spelets områden eller om det faktiskt finns en tanke på huruvida spelskaparna 

intention har varit att ge en bild av ett mångkulturellt samhälle. Det lutar dock åt att det finns 

en tanke eftersom invånarna i Acre skiljer sig från Jerusalem och Damaskus.  

Huvudkaraktären i sig är en man som går under namnet Altaïr, något färgad, men inte 

nödvändigtvis av arabisk etnicitet till skillnad från de andra assassinerna. Det som sticker ut är 

det engelska talet vilket inte har samma tydliga arabiska brytning i jämförelse med de andra. 

Det finns inget som förklarar protagonistens bakgrund vilket lämnar fältet öppet för 

spekulationer. 

Klass 

Klass är något som inte framställs tydligt. Städerna i sig är uppdelade i distrikt. Distrikten som 

finns benämner spelet som “poor” (fattigt), middel (medel) och rich (rikt). Exemplet 

Damaskus skiljer det rika distriktet åt från det fattiga med en mur. På den fattiga sidan är det 

låga, trasiga och gråa hus. Det visas väldigt visuellt att det är fattigt, medan den rika delen har 

mycket mer färg och ljus. Husen är dessutom större och vackrare vilket ger intrycket av 

rikedom. Invånarnas kläder följer lite samma mönster. I den rikare delen av Damaskus har 

invånarna kläder med mycket färg, medans fattigare människor bär relativt färglösa kläder. 

Invånarna integrerar inte heller med varandra i någon större utsträckning. Det är mestadels 

vakter på patrull som vandrar genom portarna mellan distrikten och ett fåtal stadsinvånare. 

Detta leder till att stadslivet ger sken av en tydlig klassegregering i det medeltida samhället. I 

alla områden finns dock tiggare och personer som verkar vara berusade. De agerar på samma 

sätt genom att springa upp till spelaren och förfölja dem medans de ber om pengar (om det är 

                                                
33 Traditionell arabiskt klädesplagg för män 
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en tiggare) eller knuffar (om berusad). Det mestadels är kvinnor som har innehar rollen som 

tiggare medans det uteslutande är män som är berusade. 

I mitten av spelet så är måltavlan för spelaren en Damaskus rikaste man. Mannen har fått sina 

pengar genom utpressning och stöld av stadens invånare, vilket är det uppenbara motivet till 

varför spelaren ska utföra mordet.  När spelaren anländer till mannens palats så hålls en stor 

fest för stadens elit. Dryck, mat och arabiska magdansare verkar vara i festens centrum. 

Mannen är tjock Det blir väldigt tydligt att mannen slösar stora summor på nöjen och 

njutning. Detta är den enda gången som en uppenbart förmögen person har en roll och 

rikedom gestaltas visuellt. Eftersom det också enbart är en arabisk karaktär som visar detta 

betende så ger det en bild av araber som slösaktiga och giriga med sina pengar, som stämmer 

väl överens med de orientaliska föreställningar som existerar.34 

Konflikt 

Konflikten i spelet är det tredje korståget som pågår för fullt. Men korståget framställs som en 

skenmanöver för konflikten mellan tempelriddare och assassiner. Utåt så är assassinerna 

neutrala till båda sidor i kriget. Spelaren inser relativt snabbt att tempelriddarna inte har någon 

lojalitet med korsfararna, utan använder båda sidorna i konflikten för att nå sina mål. 

6.2 Assassin’s Creed II 
Assassin’s Creed II utspelar sig i renässansens Italien. Kända platser som besöks som är av 

värde att notera är Venedig, Florens och Rom. Precis som i Assassin’s Creed så finns även 

större landsbygdsområden som spelaren kan vistas i vilket i Assassin’s Creed två är Toscanas 

landsbygd. Precis som i första spelet i serien så möter spelaren kända historiska personer som 

spelar en avgörande roll i handlingen, både som vänner och fiender. Historien följer den unge 

adelsmannen Ezio Auditore da Firenze. Spelvärlden är större och mer utvecklad i jämförelse 

med det första spelet i serien och en ytterligare nyhet i spelet som är relevant för analysen är 

att spelaren får information kring kända byggnader, personer och händelser. Spelet gör 

därmed ett större historiskt anspråk än Assassin’s Creed 

Genus 

                                                
34 Ubisoft (2007) Assassin’s Creed. Memory Block 4 - Abu'l Nuqoud 



Historia IVb                                                                                                            Jacob Elfwing 

                                                                                                                                  David Morin 

19 
 

Könsrollerna i spelets början väldigt stereotypa. Spelet inleds med ett slagsmål mellan 

männen ur två rivaliserande familjer. Hela inledande kapitlet av spelet så springer spelaren 

ärenden åt familjen, där ett av uppdragen är att misshandla sin systers otrogna pojkvän. 35 

I stadslivet är det en blandning av män och kvinnor, även om det är en större del män. Av den 

totala andelen kvinnor verkar det vara en väldigt stor del kurtisaner36. Alla kurtisaner känns 

igen på deras kläder. Bara axlar och synliga underkjolar är det mest typiska markören och de 

står i stora klungor på gatorna. Dessa går att leja för pengar för att utföra uppdrag. I stadslivet 

rör sig kvinnorna runt själva eller i mindre grupper. De agerar självständigt i stadslivet och det 

är inte självklart att de rör sig tillsammans med någon man. Men det går inte att bortse från att 

kvinnor ofta framställs som sexuella objekt mot Ezio eller som sällskap till andra män. Ett 

tydligt exempel när spelaren “räddar” en kvinna vid namn Catarina37. Catarina sitter av någon 

anledning fast på en sten ute i en sjö. Efter att spelaren har räddat henne frågar hon om hon 

kan “belöna dig” på ett passande sätt. Undertonen i hennes fråga är förförisk och det är inte 

svårt att förstå vad hon hintar om.  

Tillskillnad från det första spelet finns det i detta spel ett antal kvinnor som tilldelats viktiga 

roller för berättelsen. Ezios mor och syster finns med genom hela spelet. Paula möter spelaren 

tidigt i spelet. Paula jobbar som bordellmamma i en “finare” bordell i staden. Men även om 

kvinnor har en större delaktighet i spelet så stannar de med att vara passiva uppdragsgivare 

eller personer som fungerar som motiv för narrativets progression.  

Ezio framställs till början som helt sorglös. Han lever som en “playboy” och slösar enligt hans 

bror alla pengar på vin och flickor. Efter mordet på hans far och bröder så ändras hans 

inställning från oansvarig ungtupp till en resolut, patriark som tar på sig ansvaret för hans mor 

och syster. Han har inte heller svårt att få kvinnors uppmärksamhet, vilket narrativet ofta 

återkommer till genom berättelsen. Rosa är ännu ett exempel på hur kvinnor framställs i 

förhållande till protagonisten. Vid första mötet så måste protagonisten hjälpa henne för hon 

                                                
35 Ubisoft (2009) Assassin’s Creed II. Sequence 1: Ignorance is Bliss 
36Kurtisaner är mer eller mindre prostituerade kvinnor som umgås i överklassen. Nationalencyklopedin, 
kurtisan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kurtisan (hämtad 2017-05-09) 
37 Ubisoft (2009) Assassin’s Creed II. Sequence 6: Rocky Road 
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blir skadad. När faran väl är över så är hon, med en liknande underton som det förra exemplet, 

intresserad av att tacka för hjälpen.38 

Protagonisterna och antagonisterna är enbart män. Den absoluta majoriteten av dessa innehar 

betydelsefulla positioner i samhället. De är adelsmän, rika handelsmän och präster.  Detta ger 

en bild av ett samhälle där alla officiella positioner innehas av män. Konsekvensen av detta 

blir följaktligen att det enbart är män som faller offer för spelarens knivar. Manlighet gestaltas 

på ett liknande sätt som i Assassin’s Creed förutom männens hetrosexuella norm är än 

tydligare. 

Etnicitet 

Det är inte ett mångkulturellt samhälle som framställs. Den absolut stora majoriteten är 

européer av till synes italiensk härkomst. I stort sett alla karaktärer pratar engelska med 

italiensk brytning.  

En karaktär som går under namnet “the Spaniard” stöter spelaren på i inledningen. The 

Spaniard är huvudantagonisten och beskrivs som ledare för tempelriddarna. Han är en av de få 

individer som inte är från Italien. Utifrån namnet så förstår spelaren att han är i från Spanien, 

vilket gör honom till en utlänning i sammanhanget. Senare i spelet får man reda på personens 

riktiga identitet. Hans namn är Rodrigo Borja, mer känd som påve Alexander VI39. Eftersom 

han är ledare ger det en känsla av att en främmande makt styr konspirationen och infiltrerar 

det italienska samhället.  

Klass 

Klass framställs inte lika tydligt i detta spel som det första. Städerna är inte uppdelade i 

distrikt utan både Florens och Venedig framställs som väldigt välmående med rika 

medborgare. Det finns visserligen skillnader mellan invånarnas klädsel. Männens klädsel 

varierar mer än kvinnornas, men både kvinnor och män är välklädda med olika färger på 

kläderna.  

                                                
38 Ubisoft (2009) Assassin’s Creed II. Sequence 7: The Merchant of Venice 
39 Historisk påve som av eftervärlden har framställts som korrupt och våldsam. Nationalencyklopedin, 
Alexander VI. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alexander-vi (hämtad 2017-05-10) 
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Städernas välstånd är till synes imponerande. Stora stenhus fyller städerna och till skillnad 

från spel nummer ett, så är den absolut stora majoriteten av husen hela. Gatorna är av sten och 

det förekommer inte några tiggare som jagar en. Spelet ger en bild av ett italien som har 

väldigt välmående.  

Det finns en tydliga klass konflikt mellan adel och borgare som gestaltas bäst genom 

Francesco de’ Pazzi. Spelaren möter denna karaktär i början av spelet. De’ Pazzi familjen är 

från början en rivaliserande familj men det visar sig att de även är Tempelriddare. Spelet 

berättar att han alltid har hyst ett agg mot medelklassen och framför allt mot den nyrika 

borgarfamiljen Medici som utkonkurrerat de’ Pazzi. Genom denna beskrivning förklaras den 

inledande konflikten som en klasskonflikt mellan borgar (medelklassen) och adeln i Florens. 

Även utanför Florens och Venedig är det till synes ett välmående samhälle. De mindre byar 

och städer som finns visar inte på extrem fattigdom utan samma medelklass som i städerna. 

Det finns dock inte någon boskap, förutom hästar vilket kunde har varit förväntat i de mindre 

byarna. Människors sysselsättning är svår att avgöra i det stora hela. Det finns i stadslivet 

marknadsstånd som det står försäljare bakom, men den stora delen av invånarna är 

“arbetslösa”. På gårdarna utanför städerna är det lite mer aktivitet. Både män och kvinnor är 

till synes sysselsatta på fälten.  

Konflikt 

Konflikten i spelet är inte öppen. I det första spelet så är det tredje korståget i sitt klimax men 

i Assassin’s Creed II så finns det inget krig i bakgrunden som antagonisterna verkar genom. 

Kampen mellan assassinerna och tempelriddarna för är genom konspirationer. En del har 

inspiration från verkliga händelser (t.ex. Pazzisammansvärjningen 147840), men spelet 

förklarar dem som en del av den tempelriddarnas planer.  

6.3 Assassin’s Creed: Rogue 
Assassin’s Creed: Rogue skiljer sig från andra spel i serien. Spelet vänder upp och ner på de 

relationen mellan Assassiner som “good guys” och Tempelriddare som “badguys”. Spelet 

                                                
40 Harrison, Dick, Nationalencyklopedin, Lorenzo de’ Medici. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lorenzo-de-medici (hämtad 2017-05-10) 
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utspelar sig under Sjuårskriget runt den Nordamerikanska krigsskådeplatsen41, Miljön där det 

mesta av handlingen utspelar sig är i det nordamerikanska kolonierna där bland annat New 

York besöks, men avstickare görs, bland annat till Lissabon och Paris. En mängd historiska 

personer syns och är till olika stor del delaktiga i historien. Benjamin Franklin och James 

Cook är kanske de mest namnkunniga och hjälper spelets protagonist på olika sätt. Däremot 

så framställs de aldrig som om de är medlemmar i tempelorden. 

Genus 

Spelaren antar rollen som Shay Patrick Cormac.  Han är av irländsk-amerikansk härkomst 

vilket tar sig uttryck i hans sätt att prata och vita utseende. Karaktären stämmer väl överens 

med tidigare spels föreställningar kring maskulinitet vilket visar sig genom  Shays 

målmedveten och hängivenhet till sitt mål. Medlen för att uppfulla målen är uteslutande våld 

mot hans tidigare vänner bland assassinerna. Även om han visar sorg när han dödar sina forna 

vänner under spelets gång, så känner han aldrig ånger över sina val utan konstaterar krasst att 

det måste bli så.  

I spelet finns det nu både kvinnliga och manliga fiender. Huvudparten är fortfarande män 

framförallt i vaktstyrkor och arméer. Bland antagonisterna är fortfarande merparten män. 

Hope däremot är den enda kvinnan som är bland antagonisterna. Hon stämmer väl överens 

med tidigare forsknings bild av hur kvinnliga karaktärer gestaltas i spel. Hennes bemötande 

av Shay är förförisk, vilket exemplifieras i hennes sexuell underton när hon pratar med Shay. 

Deras sätt att prata med varandra antyder att det finns ett ömsesidigt intresse av varandra. 

Shays tycke för Hope är fortfarande tydligt även efter att han har bytt sida. När Hope tillslut 

faller offer för Shay så är hennes sista ord, samtidigt som hon smeker hans kind, att det fanns 

potential i honom.42 

Stadslivet gestaltar män och kvinnor på liknande sätt som tidigare spel. De vandrar omkring i 

städerna i grupper som är varierande i sammansättning. Kvinnor agerar självständigt i 

förhållande till män och vice versa så framställs männen som helt självständiga utan att agera 

annorlunda mot kvinnor i stadslivet.  
                                                
41Norborg, Lars Arne, Nationalencyklopedin, sjuårskriget. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sjuårskriget (hämtad 2017-05-11) 
42 Ubisoft (2014), Assassin’s Creed: Rogue. Sequence 6, Memory 2: Caress of Steel 
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Etnicitet 

Det finns ett antal etniciteter representerade i spelet. Den största majoriteten är vita, men det 

finns även en relativt stark representation av minoriteter. Både svarta afroamerikaner och 

indianer innehar roller i spelet. De finns på båda sidor av konflikten och det går inte att 

placera in dem i fack. 

Indianerna framställs på ett stereotypiskt sätt. Ett exempel direkt från spelets inledning visar 

hur spelaren ska lära sig att lönnmörda, skjuta och överleva i vildmarken. Lektionen om att 

överleva och jaga i vildmarken överlåts åt indianen. Medans de andra assassinerna i lägret är 

klädda i läderrock och stövlar så bär indianen stereotypiska kläder i ljust läder och bär fjädrar. 

De framställs som krigiska i en del sekvenser under spelet. Det är också beroende av hjälp 

från protagonisten och dennes allierade under minst ett tillfälle då en indianby blir attackerad 

av assassiner. Detta visar på en tydlig beroendeställning gentemot den vita majoriteten i 

spelet.43  

 Afroamerikaner har stora roller på båda sidor av konflikten. Den stora antagonisten i spelet 

Achilles44 är mörkhyad. Achilles framträder i sin roll som ledare för assassinerna i 

nordamerika och är resolut och självsäker. Jack är en svart tempelriddare som får stå ut som 

det stereotypiska afroamerikanska inslaget i spelet. Jack är klädd i en läderrock, har hatt och 

små runda guldtonade glasögon. Han tar sin största roll i spelet när de ska råna ett brittiskt fort 

vilket skulle kunna spela in på den stereotypiska förväntat beteende av mörkhyade 

minoriteter.45 

 Klass 

Klass är ganska svårt att uttyda. Av den stora majoriteten av civilpersoner i världen så är de 

från enkla förhållanden. I Assassin’s Creed II så var den bestående känslan av att de flesta 

hade goda livsvillkor. I Rouge däremot så får man känslan av att människorna lever hårda liv 

med knappa resurser. Utanför New York lever människor i små trähus med uppenbart knappa 

förhållanden. Kläderna är enkla och färglösa. New York uppvisar inte någon större 

                                                
43 Ubisoft (2014), Assassin’s Creed: Rogue. Sequence 4, Memory 2: Armour and Sword 
44 Samma Achilles Davenport som i Assassin’s Creed III är mentor åt protagonisten 
45 Ubisoft (2014), Assassin’s Creed: Rogue. Sequence 6, Memory 1: The Heist 
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klasskiktning. Intrycket man får är att de flesta lever under enkla förhållanden i antingen små 

stenhus eller radhus av trä. Miljöerna i sig innehåller dock väldigt mycket färger vilket ger 

miljöerna en positiv atmosfär.  

Många av protagonistens allierade framställs som relativt välbärgade, vilket stämmer överens 

med hur tempelriddarna har framställts i tidigare spel. Deras medlemmar innehar ofta höga 

positioner i samhället och i militären vilket ger dem stora resurser och politiskt kapital. Många 

av antagonisterna är till synes från lägre klasser. Detta är ett antagande utifrån deras bakgrund 

som immigranter, slavättlingar och indianer. De har inte heller några toppositioner i samhället 

utan agerar underjordiskt med hjälp av gäng.    

Konflikt  

Sjuårskriget utkämpas för fullt under spelet. Assassiner och tempelriddare har tagit varsin sida 

i konflikten. Kriget i sig själv är dock bara ett verktyg för båda sidor att uppnå sina mål. 

Därmed så är narrativets huvudkonflikt dold vilket för merparten av invånarna i spelvärlden. 

Däremot så påverkar sjuårskriget miljöerna spelaren rör sig igenom. Upprepade gånger så är 

franska och brittiska fort skådeplatsen för krigshandlingar mellan parterna. De verkar i större 

utsträckning inte påverkar civila eftersom mycket av spelet utspelar sig i vildmarken där civila 

syns. I New York där det finns en stor mängd civila däremot så syns inte konflikten 

överhuvudtaget.  

 

 

 

 
 

7. Diskussion 1 – David Morin 
Det finns tydliga likheter mellan spelen samtidigt som det finns ett antal tydliga skillnader. 

Inledningsvis så är alla spelbara karaktärer i de tre spelen manliga. I de två senare spelen så är 
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huvudkaraktären vit även om det råder viss tveksamhet kring framställningen eftersom hans 

engelska dialekt inte alls har samma tydliga engelska brytning som andra arabiska karaktärer. 

Detta stämmer in på den vithetsnorm som tidigare forskning lägger fram. 

De flesta huvudrollerna och birollerna i narrativen innehas av män vilket går i linje med 

tidigare forskning om kvinnlig delaktighet i digitala spel. Alla spelen i denna studie hade dock 

kvinnliga biroller som påverkar narrativet, även om det endast är i begränsad mån i Assassin’s 

Creed I och II. I Rouge utgör karaktären Hope en viktig del i handlingen och till skillnad från 

Mau & Pengs studie så är hon en utav antagonisterna som du dessutom måste döda i 

slutskedet av spelet. I Assassin’s Creed I så är förvisso en kvinna motståndare i slutskeendet 

men som tidigare klargjort så blir hon skonad av protagonisten.  

Kvinnor framställs allt som ofta som underordnade män i alla tre spel. Detta är tydligast i 

Assassin’s Creed II då protagonisten övertar rollen som familjeöverhuvud efter sin far och 

bröders avrättning och på så sätt får något som framstår som ett förmyndarskap över sin syster 

och mor. De övriga kvinnorna som denne sedan stöter på i spelet kommer inta roller som 

stödjer och hjälper protagonisten. Detta stämmer även det överens med Mau & Pengs 

slutsatser och vilka roller kvinnor får i spel. Spelet Rouge har inte några kvinnliga 

supporterroller till protagonisten medans Assassin’s Creed I helt saknar kvinnliga karaktärer 

fram till slutet.  

Den hetorosexuella manlighetsnormen är stark i spelen. I de fall där det är icke besläktade 

kvinnor som protagonisten integrerar med så framställs de som regel som attraherade av 

denne. Det är tydligt med exemplen Paula och Rosa från Assassin’s Creed II och även 

relationen mellan Shay och Hope i Rouge. I allmänhet så visar kvinnor mer hud än män, men 

det är inte några vulgära kläder. Hopes kläder är till stor del heltäckande utan några 

avslöjande detaljer. Däremot så stämmer hon väl in på andra stereotypiska drag kvinnliga 

karaktärer har såsom tydliga kvinnliga former och en väldigt smal midja. I stadsmiljön spelen 

så går det inte att beskriva kläderna på de kvinnliga civipersonerna som något annat än 

vardagliga och är inte utmanande på något sätt. Detta skapar än mer kontrast från de 

karaktärer som innehar någon form av roll i spelen när dessa har en annan mer utmanande 

klädsel vilket ger en bild av där kvinnlig framgång följs av utmanande klädsel och väl 

tilltagna kvinnliga former. Detta stämmer med den tidigare forskningen som konstaterar att i 
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de fall där kvinnor är kompetenta och innehar viktiga roller så framhävs deras former väldigt 

stereotypiskt. Däremot så är kurtisanerna i Assassin’s Creed II utmanande klädda, men den 

stora frågan i det fallet är om det är försvarbart utifrån vad de ska föreställa.  

I alla titlar så har tempelriddare infiltrerat den politiska och militära makten. Det är tydligt i 

Assassin’s Creed I där alla personer som ska dödas är högt rankade militärer guvernörer. I 

Assassin’s Creed II så framstår Rodrigo Borgia som ett tydligt exempel på detta. I Rouge så 

får överste George Monro stå för exemplet. Dock så ska det tilläggas att det inte är speciellt 

tydligt i denna titel eftersom måltavlorna är assassiner. Detta stämmer med det som toplin 

diskuterar i narrativ i film men också känns igen i ovanstående titlar.  

Spelen försöker skapa historisk kredibilitet genom att spelaren kan känna igenom historiska 

personer och besöka historiska platser. Det varier dock mellan spelen hur mycket du får 

serverat och hur mycket spelaren behöver kunna. I Assassin’s Creed I och Rouge så finns det 

ständigt referenser till historiska personer och platser. Däremot krävs det förkunskaper för att 

kunna relatera till dessa. I Assassin’s Creed II tas ett steg mot tydligare historisk förankring. 

Detta genom ett väldigt aktivt berättande av en “guide” under spelets gång. Även om det 

krävs viss baskunskap för att kunna relatera det du får ta del av så blir intrycket att historien är 

väldigt djupt förankrad i narrativet. Det stämmer således med Klas-Göran Karlssons 

resonemang kring det kommersiella bruket av historia. Ett kommersiellt bruk av historia vill 

sätta konsumenten mitt i historien och få den “riktiga” känslan för det som förmedlas, vilket 

spelen tveklöst försöker att skapa genom ständigt återkommande historiska referenser. Detta 

förstärks genom att spelet är en så kallad narrative garden vilket ger spelaren möjlighet att 

möta historien i sin egen takt och egen vilja.  

Det första spelet går emot den tidigare forskningen kring etnicitet då spelets protagonist och 

allierade icke-vita. De övriga spelen stämmer däremot väl överens med forskningens resultat 

där majoriteten av huvudkaraktärerna är vita och icke-vita utgör biroller. Däremot måste det 

noteras att i Rouge så är antagonisterna ur ett narrativt perspektiv ”the good guys” eftersom 

du intar rollen som tempelriddare. Detta gör att spelet inte stämmer överens med teser som 

den tidigare forskningen har lagt fram. 
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Samhället som de tre titlarna visar upp, är en värld som domineras av vita män. De vita 

männen som gestaltas faller inom vit manlighetsnorm där våld, makt och hetorsexuell böjning 

definerar manlighet. Icke-vita män är dock väldigt påtagliga och aktiva i narrativet och dess 

konflikt även om de i de flesta fallen agerar biroller och således blir underordnade den vita 

mannen. Även kvinnor är i de tre titlarna ovan tydligt underordnade män och om de har 

utvecklade roller endast är supporter roller. Dock så problematiseras detta i Rouge där ledaren 

för assassinerna, Achilles, och Hope till en början är tydligt överordnad den manliga 

protagonisten. Denne går förvisso om dessa två karaktärer i förmåga under spelets gång och 

framför allt så blir dessa antagonister när Shay byter sida.  

Personerna som innehar höga titlar i samhället som skildras är alla män. I två av spelen är det 

dessutom enbart vita män som innehar höga politiska, religiösa och militära positioner. 

Tempelriddarna verkar i större utsträckning tillhöra dessa högre samhällsklasser medans 

assassinerna i högre grad kommer från lägre samhällsklasser. Detta stämmer väl överens med 

det Toplin har redogjort för, där historiska narrativ ofta läggs fram som David och Goliat 

kamper. I detta fall gestaltas det genom en kamp mellan högre och lägre samhällsskikt, där 

assassiner från lägre icke korrupta samhällsklasser kämpar mot den korrupta politiska 

överklassen.  

Således sitter vita män på toppen i samhällena som gestaltas i dessa tre titlar. De vita männen 

innehar de allra flesta topp positioner i samhällena. Överklassen är det enda som driver 

samhället eftersom karaktärer från lägre klasser inte existerar i politiska, militära och religiösa 

sammanhang. Det finns inte en enda kvinna som innehar någon framstående maktposition i 

något av spelen och icke-vita i politiska maktpositioner finns egentligen enbart i Assassin’s 

Creed, där narrativet är förlagt till mellanöstern.  
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8. Undersökning 2 – Jacob Elfwing 
Undersökningen delas upp tematiskt utifrån aspekterna genus, etnicitet, klass och konflikt, 

även om det intersektionella perspektivet inkluderar dessa som en helhet. Trots uppdelningen 

kommer de olika aspekterna därmed att vävas in i varandra. Följande tre titlar i 

undersökningen delar in progressionen efter så kallade sequences som består av flera quests 

vardera. Iakttagelser som görs under quests kommer att referera till dessa medan iakttagelser 

av personer och händelser i spelet som inte utgör delar av specifika quests kommer refereras 

till plats i den mån detta är möjligt.  

8.1 Assassin’s Creed III 
Denna titel utspelar sig främst under det amerikanska frihetskriget. Här får spelaren först 

spela som britten Haytham Kenway och senare som dennes son Connor. Som namnen 

avslöjar är båda dessa karaktärer män, och det är i huvudsak män som är av betydelse för 

berättelsen i detta spel. Bland de namngivna karaktärerna utgör kvinnor en klar minoritet men 

det finns två som är av relativt stor betydelse för narrativet. Den första kvinnan är indianen 

Kaniehtí:io som fritas av Haytham när han tillsammans med en grupp andra män ska infiltrera 

ett brittiskt läger.46 Under Haythams del i spelet bidrar hon till att flera av hans uppdrag 

lyckas och hon är i hög grad en självständig karaktär. När Haytham går med på att hjälpa 

indianerna mot en man vid namn Braddock som vill driva bort dem från deras land 

presenterar hon honom för ledarna för de stammar som har gått samman för att få bort 

Braddock. Han frågar henne “who do you stand for?” varpå hon svarar “myself”. Under 

samma uppdrag räddar hon också Haytham genom att slå ner en man som riktar sitt gevär mot 

honom, hon är dock den enda kvinnan som är delaktig i denna händelse.47 

Spelet byter sedan perspektiv då spelaren istället får spela som Kaniehtí:ios och Haythams 

son, Connor. Denna del inleds i den by där han växer upp och här introduceras den andra 

kvinnan som är av relativt stor betydelse för berättelsen, byns ledare Oiá:ner. Hon samtalar 

med Connor då han har uppnått vuxen ålder och redogör för honom och även spelaren hur 

deras stam lever på helig mark som de är svurna att skydda. Connor berättar att han känner till 

att de andra människorna som kommer dit utifrån utgör ett hot för dem och deras hem och att 
                                                
46 Ubisoft (2012), Assassin’s Creed III, Sequence 2: Infiltrating Southgate. 
47 Ubisoft (2012), Sequence 3: The Braddock Expedition. 
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han vill försöka motverka det hellre än att bara vänta och låta det vara. Oiá:ner förstår hans 

oro och menar att om det är viktigt för honom är han fri att lämna byn om han vill. Hon är 

därmed den som motiverar Connor att lämna sin by och inleda den andra delen i berättelsen.48 

I övrigt inkluderar spelet väldigt lite interaktion med kvinnor. Senare i spelet kan man möta 

Deborah “Dobby” Carter, en kvinna som klär sig i likhet med de vita männen i spelet. Hon 

har håret satt i en tofs och är iklädd en typisk mansuniform, med den enda skillnaden att hon 

visar klyfta. Hon kan bidra med information i konflikten, emellertid är detta ett side quest och 

interaktionen med henne är därmed inte avgörande för spelets utgång.49 Man kan även rädda 

en kvinna (Miriam) i vildmarken som har blivit skadad av jägare. I utbyte mot att man bär 

henne till säkerhet och dödar förövarna kan man senare få tag på örter hos henne, emellertid 

är detta likaledes ett side quest.50 

Bland de människor som inte går att interagera med i spelvärlden, som framförallt finns på 

gatorna i Boston, är en stor del kvinnor. De kan vistas ensamma såväl som i sällskap med 

andra kvinnor och män. På de många pubar som finns vistas emellertid alltid kvinnor i mäns 

sällskap, det är till exempel inte ovanligt att man ser en kvinna som sitter i en mans knä.51 När 

Haytham kommer till Boston i början av spelet erbjuder en kvinna, som antas vara 

värdshusägare, honom och hans sällskap alkohol och husrum. Hon hinner emellertid bara säga 

detta innan en man kommer och tar över samtalet.52 Samma kvinna blir dessutom antastad i 

en senare cutscene av en av Haythams mannar, något hon verkar finna sig i då hennes 

reaktion är att fnittra.53 

Av de många människor man lönnmördar i detta spel, både som Haytham och Connor, är 

samtliga män. Alla militärer är också män, officerare som vanliga soldater. Med undantag för 

den hjälp man får av Kaniehtí:io när man spelar som Haytham får man inte heller någon hjälp 

av någon kvinna under quests. De gånger då quests innebär samarbete med NPCs är samtliga 

av dessa män. Ett exempel är när Connor ska hjälpa kolonisterna att slänga te överbord från 
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53 Ubisoft (2012), Sequence 2: Next on the List. 
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britternas skepp i Bostons hamn. Kvinnor såväl som män står och hurrar på bryggan, men av 

det fåtal personer som faktiskt befinner sig på fartygen och hjälper till är alla män.54 

Den uppenbara etniska skillnaden i spelet ligger främst i Connor då denne är hälften britt och 

hälften indian. Då han växer upp i en indianby innebär hans berättelse en del interaktioner 

med indianer och med samtliga av dessa förs all dialog på deras ospecificerade modersmål, 

till skillnad från annan dialog mellan och med vita som förs på engelska. En väsentlig del av 

spelet kretsar också kring det hot som de vita människorna utgör för infödingarna. Detta är 

som nämnt ovan tydligt när Kaniehtí:io berättar för Haytham om Braddocks planer för att få 

bort indianerna. Temat återkommer ständigt när man spelar som Connor, redan när han är 

pojke blir han hittad och hånad av en grupp vita män i skogen. De påpekar att han förstår 

engelska och hur ovanligt detta är för en vilde. De vita männen säger också att han, likt hela 

sitt släkte, saknar värde och lever i smutsen som djur. Innan männen går slår de Connor så att 

han tuppar av, när han vaknar märker han att männen har tänt eld på hans by. Han hittar sin 

mor inne i en brinnande hydda men lyckas inte rädda henne, hon dör i elden och därmed är 

hennes del i berättelsen slut.55 

När Connor senare, vid vuxen ålder lämnar sitt hem träffar han Achilles Davenport, en mörk 

man som visar sig vara en före detta assassin. Connor ber om att få bli tränad av honom men 

Achilles vägrar, utan att egentligen ge några ordentliga skäl. Trots att han först framstår som 

tillbakadragen och osäker visar han sig snart vara oböjlig. När Connor frågar honom om vad 

han är så rädd för svarar han “you think I’m afraid of anything?” och strax därefter räddar han 

livet på Connor genom att ha ihjäl två män som hotar honom. Efter detta går Achilles med på 

att träna Connor till att bli en assassin.56 

Connors födelsenamn är egentligen Ratonhnhaké:ton. Namnet Connor får han av Achilles 

Davenport som menar att det är bättre att han misstas för att vara spanjor än att folk förstår att 

han är inföding. Här påpekar Achilles också att de bägge är bättre än att vara det han själv är, 

det vill säga en mörkhyad afrikan.57 Mörkhyade är dock långt ifrån en ovanlig företeelse i 
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spelvärlden. På Bostons gator kan man hitta många mörka i många olika utstyrslar och 

dessutom i samtal med vita, antalet personer som går att interagera med som inte är uppenbart 

vita är dock väldigt begränsat. Klädseln som Connor får när Achilles slutligen gör honom till 

en assassin är dessutom väldigt lik den typiska klädseln hos de vita männen i spelet, även om 

den innehåller vissa detaljer som tydligt är influerade av Connors egen kultur. 

Den orättvisa som infödingarna tvingas utstå håller i sig som tema under hela spelets gång. 

När Connor är ute och jagar med sin barndomsvän Kanen’tó:kon relativt tidigt i spelet sitter 

de i ett träd och beundrar naturens skönhet. De talar då om sin oro för att det de ser kanske 

snart försvinner på grund av de vita männen som hela tiden ökar i antal.58 De konspirationer 

som gror hos kolonisterna och britterna får senare Kanen’tó:kon att vända sig emot Connor i 

tron på att han har förrått sina egna och gått över till de vitas sida. När Connor av ren händelse 

läser en skriftlig order om ett anfall mot hans hemby reser han omedelbart dit för att försöka 

förhindra en konflikt, han blir dock överfallen av Kanen’tó:kon och tvingas döda honom för 

att överleva.59 

Skillnader i klass är i viss mån synliga på olika sätt i spelvärlden, främst hos männen. De 

personer som anses vara hjärnorna bakom konspirationer och diverse aktioner är för det mesta 

högt uppsatta män, vanligtvis officerare. Även Haytham är en välbärgad man då han i början 

av spelet kommer välklädd till en teaterföreställning, där spelets första offer befinner sig som 

likaledes är en välbärgad man.60 Att klasskillnader finns blir tydligt när Haytham efter denna 

inledande sekvens lämnar London och reser till “den nya världen”. Både på fartyget dit och i 

Boston finns det män som praktiskt taget är klädda i trasor, men det finns även män som är 

välklädda och påminner om de män som var närvarande på teatern i London. Det finns dock 

bara vita män som bär den enklaste formen av klädsel medan mörka män alltid ser ut att vara 

åtminstone någorlunda anständigt klädda. Denna skillnad är betydligt svårare att se hos 

kvinnor som har mycket mindre variation i klädsel.61 De interaktioner som är av betydelse för 
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narrativet är vanligtvis med högt uppsatta, som de tidigare nämnda officerarna och historiska 

personer som till exempel Benjamin Franklin och George Washington.62 

Spelets berättelse präglas mycket av amerikanska frihetskriget vilket inte bara är synligt i det 

huvudsakliga narrativet utan även i visuella detaljer runt om i spelvärlden. Innan kriget bryter 

ut går det att urskilja tecken på orolighet då man kan se vanliga människor som står och 

skriker med utsträckta händer mot brittiska soldater. Under patruller kan soldater också göra 

tecknet “I’m watching you” mot civila, vilket tyder på viss spänning mellan militären och 

civilbefolkningen.63 

Strax innan kriget bryter ut är det tydligt att det råder stor orolighet bland folket. Under en del 

i spelet då man besöker Boston kan man höra människor som skriker att tyranniet måste ta 

slut och att britterna borde ge sig av. I en cutscene har ilskna kolonister samlats på ett torg och 

när en brittisk officer gör ett försök att lugna dem får han flera ilskna rop till svar, bland annat 

“Go back to England!”. Under den tilltagande oron och upproriska befolkningen öppnar till 

slut britterna eld mot de civila.64 

När kriget väl tagit fart inkluderar en stor del av spelet aktioner mitt i öppna konflikter. Detta 

kan handla om att beordra beskjutning mot britter, ta sig igenom en sönderbombad stad och 

placera sprängmedel på fiendens fartyg. Runtom i världen kan man även hitta civila som visar 

öppet förakt mot brittiska soldater och som kan hjälpa spelaren genom att angripa dessa. 

Konflikten är sedermera påtagligt synlig för alla spelvärldens invånare, även om dess 

underliggande motiv som finns hos tempelherreorden och är invävd i berättelsen inte är det. 

Spelets konflikt inkluderar likaledes, som tidigare klargjorts, förtrycket av den uramerikanska 

befolkningen. Det finns inte mycket i civilbefolkningens sätt att vara som säger något om 

detta, men i olika cutscenes får spelaren ändå klart för sig att urbefolkningen är väl medveten 

om det hot som européerna utgör för dem och därtill att många vita är fientligt inställda till 

dem.65 Achilles antyder också att det är bättre att tillhöra den amerikanska urbefolkningen än 
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att vara afrikan. Detta påstående har emellertid inget stöd i spelvärlden då andra som delar 

Achilles hudfärg oproblematiskt kan vistas och interagera med vita i det offentliga.66 

8.2 Assassin’s Creed: Unity 
Handlingen i detta spel kretsar i huvudsak kring händelserna under franska revolutionen och 

här spelar man under hela spelet som en och samma person, fransmannen Arno Dorian. Likt 

sin historiskt kronologiska föregångare är händelserna i denna titel väldigt fokuserad på män. 

Under den sekvens som inleder händelserna kring vilka spelet kretsar får man se Arno Dorian 

som pojke med sin far vid ett besök i Versailles. Medan fadern är på ett viktigt möte och Arno 

tvingas vänta utanför introduceras dennes barndomsvän Élise de la Serre, som återkommer 

flera gånger under spelets gång. Arnos far hittas därefter mördad i en korridor och sedan 

hoppar handlingen till tiden strax innan revolutionens utbrott, då Arno är vuxen.67 

Élise sticker ut som kvinna i spelet av två anledningar. För det första finns det endast ett fåtal 

kvinnliga karaktärer av betydelse och för det andra är hon inte stereotypiskt kvinnlig i sitt sätt 

att vara. När Arno under en fest i vuxen ålder stöter på Élise och påpekar att hon ovanligt nog 

bär klänning svarar hon med att hon känner sig som en mumie i det hon har på sig.68 När man 

stöter på henne hädanefter i spelet är hon klädd i en utstyrsel som mer påminner om de spelets 

män har på sig och som inte visar mer hud än någon annan karaktärs klädsel. Hon hjälper 

även spelaren då hon visar sig ha förmågan att både fäktas och hantera pistoler. Hon fungerar 

här som en NPC som hjälper Arno att besegra ett antal angripare, efter denna strid räddar hon 

även Arno genom att skjuta en man som är på väg att angripa honom bakifrån. I slutet av detta 

quest blir det emellertid Arno som tar hjälterollen då han säger åt Élise att fly medan han själv 

distraherar angriparna.69 Élise ges över huvud taget inte särskilt stort utrymme att stå för sig 

själv då man senare även måste bekämpa ett antal angripare och samtidigt beskydda henne. I 

cutscenes kan hon emellertid ta egna initiativ, som att sparka in en dörr som är låst medan 

Arno funderar på om det kan finnas någon annan väg att ta istället.70 
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Till skillnad från Assassin’s Creed III är ett av de väsentliga offren för lönnmord i detta spel 

en kvinna. Denna är Marie Lévesque som på tempelriddarnas sida har arbetat under ytan av 

franska revolutionen och hamstrat mat med syftet att göra folket i Paris, som redan svalt till 

att börja med, mer hatiskt mot kungahuset i tron på att de låg bakom det och sedermera bli 

mer upproriskt. Detta mord är dessutom ett main quest och därmed ett måste för spelens 

progression, det är dock enda gången i spelet då en kvinna på motståndarnas sida anses vara 

betydande nog för att behöva tillintetgöras.71 Den främsta antagonisten, och därmed spelets 

slutgiltiga offer innan berättelsen når sitt slut, är likt majoriteten av antagonisterna en vit man 

vid namn Francois-Thomas Germain. Denne man är skyldig till mordet på Élises far, det Arno 

blev falskt anklagad för, vilket gör henne hämndlysten. Hon hjälper Arno fram till slutet av 

spelet för att få tag på Germain. Under jakten fastnar Arno under ett stenblock, trots Arnos 

uppmaningar att vänta fortsätter Élise för att slåss ensam mot Germain och under denna strid 

dör hon. Arno lyckas ta sig loss på egen hand och blir slutligen den som dödar Germain.72 

Trots att kvinnor på gatorna runtom i Paris kan vandra och agera på egen hand kan man ofta 

se kvinnor som blir utsatta, som exempel finns det män i gränder som antastar kvinnor. Hon 

har ett besvärat ansiktsuttryck och visar inga tecken på medgivande och  när kvinnan lugnt 

försöker gå därifrån tar han tag i henne och trycker upp henne mot väggen igen. Kvinnor kan 

också bli bestulna, och om spelaren har lust kan denne springa ifatt förövaren (som alltid är en 

man) för att ta tillbaka det stulna. Emellertid är det inte bara kvinnor som blir utsatta, män kan 

ofta ses ligga ihopkrupna på marken med några hånande kriminella runt sig. Prostituerade är 

inte heller någon ovanlig syn, dessa är klädda i klänningar som visar visar lår såväl som 

klyfta. Dessa står ofta och samtalar tillsammans med mer eller mindre välklädda män och 

talar i en förförisk ton, exakt vad som sägs är svårt att avgöra då dialogen är på franska. 

Ibland står även dessa prostituerade på folkrika platser och visar upp sig.73 

Här och var kan man hitta kvinnor som står på en låda eller liknande med en tidning i handen 

och ropar något på franska. När man interagerar med dessa får man skriftlig information om 

vad som händer och nyligen har hänt i Europa, detta kan beskriva väsentliga politiska såväl 
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som militära händelser.74 Det finns även DLC till detta spel, denna utspelar sig efter det som 

händer i grundspelet och inkluderar civila som inte nämns vid namn och inte går att interagera 

med men som kan distrahera vakter så att man lättare kan utföra sin uppgift. Av dessa är en 

stor andel kvinnor, emellertid har dessa väldigt liten inverkan på hur det går för spelaren.75  

Då Arno vid ett tillfälle hittas med en död man blir han falskt anklagad för mord och inlåst i 

Bastiljen, där han träffar en annan assassin som delar cell med honom. När denne får reda på 

att Arnos familjenamn är Dorian hävdar han att han kände hans far. De två tränar tillsammans 

i cellen och tar tillfället i akt och rymmer när Bastiljen stormas av de upproriska parisarna. 

Den andre mannen uppmanar honom sedan att bli en del av assassinernas order.76 

En stor del av händelserna i detta spel styrs av interaktion med assassinernas råd, vilka 

välkomnar Arno som medlem av assassinernas order. Detta råd består av fyra personer, av 

vilka en är kvinna. Hon deltar ibland i dialogerna men det hon säger är inte av någon vidare 

betydelse för det som händer i berättelsen, de väsentliga delarna yttras av den främsta av 

rådets medlemmar som är en vit man. Rådet består också av en mörkhyad man, som även han 

misslyckas med att bidra med något av större betydelse. Detta är dessutom den enda 

karaktären, och enda personen som går att hitta i spelet över huvud taget, som är något annat 

än uppenbart vit. Varken bland överklassen eller i slummen går det att hitta någon som ser ut 

att avvika från det europeiska vita. 

Kanske inte helt oväntat med tanke på vilken historisk kontext spelet utspelar sig i påvisas 

stora klasskillnader. Den inledande sekvensen i spelet där man ser Arno och hans far som 

besöker Versailles antyds det att Arno är från en välbärgad familj; här jagar spelaren Élise 

genom slottet och i varje rum finns det välklädda män och kvinnor. Vid vuxen ålder, strax 

innan revolutionen bryter ut, tar Arno på sig någon annan mans finklädsel och smyger in på 

en fest hos överklassen för att få en chans att träffa Élise som han då inte har sett på flera år. 

Här ska man smyga förbi ett antal vakter och man kan tydligt höra en av dem säga “Thirty 

states practically up in arms and they’re having a party”. En av vakterna frågar också en 
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annan vad det är de har fest för, vilket han inte har något ordentligt svar på.77 Detta antyder att 

överklassen är obekymrad, medvetet eller omedvetet, av oroligheter i Europa. Spelet 

innehåller dock inte så mycket instanser om de lägre klassernas förakt mot adeln som man 

kanske skulle förvänta sig i denna titel. 

Spelet inkluderar även de lägre klasserna då dessa visar sig som en klar majoritet på samtliga 

platser i Paris efter revolutionens utbrott medan människor av den högre klassen har gått över 

till att bli mycket ovanligare. Det är vanligt att se smutsiga män i slitna kläder som sitter 

längst med husväggar, ibland kan en mer välklädd herre komma fram till någon av dessa och 

slänga något på marken som skulle kunna antas vara en peng.78 Antagonisterna i spelet finns 

även i de lägsta klasserna. Under ett quest samlar information i ett område kallat La Cour de 

Miracles som är ett av slumområdena där det bara finns tiggare. Här upptäcker man en man 

vid namn Aloys la Touche som visar sig arbeta under en man med titeln Le Roi des Thunes 

(franska för “kungen av tiggare”) och håller till i kloakerna under Paris.79 

Då berättelsen i detta spel kretsar kring franska revolutionen är konflikten synlig inom 

spelvärlden för dess invånare, och på många olika sätt för spelaren. Det kanske mest 

uppenbara exemplet är stormningen av Bastiljen som inte kan undgå spelaren då detta är ett 

main quest. Förutom denna stormning ser man emellertid inga större aktioner från folkets sida 

under spelet, med undantag för en offentlig giljotinering under ett main quest då hundratals 

civila har samlats, det är dock Germain och inte avrättningarna som är fokus i detta quest.80  

I slutändan kan det tyckas som att revolutionen inte är fullt så påtaglig och begriplig för 

spelaren som man kanske skulle kunna tro. Det finns väldigt lite i spelet som säger något om 

den franska revolutionen som historisk företeelse, varför den bröt ut och vad man ville uppnå 

med den. På åtskilliga gator kan man dock efter revolutionens utbrott se människor som 

samlats i grupp och viftar med franska flaggan och avhuggna huvuden på spett. Vanligt är att 

en eller flera personer står på något i folkhopens mitt, som en hög av bråte eller en omkullvält 

droska, och höjer sina nävar mot de skrikande människorna. Civila, män som kvinnor, kan 
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också ses i slagsmål med varandra. Detta kan vara både med knytnävar och med vapen, om 

det är det senare är man som spelare fri att delta. Vid händelse av att spelaren skadar en 

militär eller kriminell och människor ser på  kan det också hända att civila rusar in för att 

delta och skapar en stor kaotisk strid.81 

8.3 Assassin’s Creed: Syndicate 
Denna titel utspelar sig i 1860-talets London, och här spelar man som tvillingarna Jacob och 

Evie Frye. Dessa två har lika stor del i berättelsen och spelaren är nästan helt fri att välja vem 

av dem man vill spela som, vissa uppdrag kräver emellertid att man spelar som den ena eller 

den andra av dem. Detta är en unik företeelse i Assassin’s Creed då tidigare titlar endast följer 

manliga protagonister. Denna titel introducerar över huvud taget fler kvinnliga karaktärer som 

är av betydelse för berättelsen än tidigare titlar och Evie är det mest uppenbara exemplet. 

Spelet upprätthåller en balans mellan syskonen då ingen av dem riktigt tar kommando, i 

sekvenserna diskuterar de sinsemellan hur saker ska gå tillväga även om de ofta har svårt att 

komma överens då Evie gärna vill tänka igenom det som ska göras medan Jacob är otålig och 

vill agera omedelbart. Evie är dessutom den äldre och överlag mer resonabla av de två.82 Till 

denna speltitel finns också DLC som utspelar sig flera år efter handlingen i det faktiska spelet 

och kretsar kring Jack the Ripper och hans mord i Whitechapel. Protagonisterna är fortfarande 

tvillingarna, men i slutändan blir Evie den som löser hela mysteriet.83 

Bland andra väsentliga karaktärer i spelet finns Agnes MacBean och Clara O’Dea. Agnes är 

en skotsk kvinna från arbetarklassen som tvingades in i illegal verksamhet efter att ha blivit 

påkommen med att vara en kvinna som bara använde sin fars identitet för att kunna arbeta 

inom järnvägen. Efter att ha räddat henne från en gängledare relativt tidigt i spelet hjälper hon 

tvillingarna genom att låta alla operationer planeras på hennes tåg. Clara O’Dea är en irländsk 

flicka från dåliga förhållanden som har byggt upp ett eget arbetsnätverk av barn, i utbyte av 

att befria barn från tvångsarbete bidrar hon med viktig information och föremål som hamnar i 

spelarens inventory.84 Hon har även lyckats göra sig ett namn, vid de tillfällen då man räddar 

                                                
81 Ubisoft (2014), Ile De La Cité (distrikt). 
82 Ubisoft (2015), Assassin’s Creed: Syndicate, Character Encyclopedia. 
83 Ubisoft (2015), Jack the Ripper (DLC). 
84 Ubisoft (2015), Character Encyclopedia. 
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barn från arbete kan de säga “are you working for Clara?”, vilket tyder på att hon är välkänd 

åtminstone bland Londons barn.85  

Spelet introducerar även en karaktär som är transgender. Ned Wynert är en mästertjuv som 

håller London i balans genom att ansvara för övervakning av transporter till och från London 

via väg, flod och järnväg. Hans födelsenamn är egentligen Henrietta Mary Wynn, men 

tilltalas som “han” och klär sig även som man. Detta behandlas dessutom som en naturlig 

företeelse då ingen någonsin ifrågasätter eller ens nämner detta. Runtom i London kan man 

konfiskera gods och transportera detta till en specifik plats för att öka Neds förtroende, för 

vilket man blir belönad med diverse föremål i inventory som kan vara av nytta.86 

En viktig antagonist i detta spel är Lucy Thorne, en kvinna som lyder direkt under 

tempelorderns högste ledare och spelets huvudantagonist Crawford Starrick. Lucy 

återkommer i flera quests och cutscenes under spelets gång. Hon har uppenbarligen mycket 

inflytande och stor respekt med sig då hon påvisas vara av stor betydelse för Starrick och 

vissa män tycks vara väldigt nervösa när de för konversationer med henne.87 Till 

antagonisternas sida hör också gatugänget The Blighters som utgör en stor del av berättelsen 

och likaledes lyder under Crawford Starrick. Detta gäng kontrollerar hela London som är 

uppdelat i sju distrikt där varje distrikt styrs av en gängledare, av dessa sju gängledare är fyra 

kvinnor. Att vanliga gängmedlemmar runt om i London är kvinnor är dessutom en vanlig syn, 

av de många poliser som finns och likväl kungliga vakten vid Buckingham Palace är dock alla 

män. Att en kvinna är med i ett gäng är emellertid inte något som blir ifrågasatt av Londons 

invånare, under ett side quest måste man oskadliggöra ett antal skyttar som vill döda Agnes då 

de tror att hon är en viktig gängmedlem.88 

En återkommande person i denna titel är Evies och Jacobs far. Denne lever inte längre men 

han flikas ofta in på ett eller annat sätt i deras samtal. Efter spelets första quest, som utspelar 

sig utanför London, diskuterar de sinsemellan om de ska följa sina order eller hoppa på ett tåg 

till London och göra vad de själva tycker är bäst. Evies argument i detta är “Father would 

                                                
85 Ubisoft (2015), Southwark (distrikt). 
86 Ubisoft (2015), Character Encyclopedia, cutscene vid interaktion med Ned Wynert på tågstationen i London. 
87 Ubisoft (2015), Sequence 1: A Spanner in the Works, Sequence 4: Playing it by Ear. 
88 Ubisoft (2015), Side quest: Stalk the Stalker. 
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have wanted us to listen”. Trots detta hoppar de emellertid på tåget och påbörjar sedermera 

den huvudsakliga delen av spelet.89 Senare i en diskussion mellan Jacob och Evie på tåget 

påpekar Jacob att Evie låter som deras far när hon försöker förklara för honom att man kanske 

inte bör ta så lätt på det som de är på väg att göra.90 

Spelet innehåller också några hos allmänheten välkända historiska personer, som Charles 

Dickens, Alexander Graham Bell och Charles Darwin. Dessa fungerar i olika utsträckning 

som hjälp för Evie och Jacob och vice versa. Dessa bemöter båda tvillingarna med stor 

respekt, och ingen av dem mer än den andra. När Evie erbjuder sig att hjälpa Bell genom att 

placera några av dennes anordningar på Big Ben och parlamentet svarar han med att han 

skulle vara mycket stolt om hon hjälpte till. Ungefär samtidigt får spelet det att framstå som 

att Evie kom på idén att kalla Bells uppfinning “phonetic telegraph” för “telephone”.91 

Spelet påvisar ingen direkt etnisk mångfald, det finns mörkhyade arbetare i fabriker men 

dessa är en relativt ovanlig syn. Inom Londons finare områden går det inte att hitta något 

annat än vita människor över huvud taget. En av de viktigare karaktärerna är emellertid från 

Indien. Denne är en man som presenterar sig och tilltalas av andra som Henry Green, trots att 

hans födelsenamn är Jayadeen Mir. Han återkommer som informatör åt tvillingarna och 

diskuterar i flera cutscenes hur vissa dåd bör utföras; likt det sätt tvillingarna pratar 

sinsemellan blir det egentligen ingen som tydligt dominerar samtalet.92 

Klass är något som i miljön är mer synligt i denna titel än i Assassin’s Creed III och Unity. 

London är som nämnt ovan indelat i olika distrikt, dessa är inte bara Blighters indelning av 

territorium. Områdena skiljer sig mycket från varandra i fråga om vad folk gör och hur de är 

klädda. I vissa områden, som Southwark och Lambeth kan man ofta se smutsiga och dåligt 

klädda människor, barn som vuxna. Barn står ofta på trottoarer med utsträckta händer och 

säger “please sir, a penny” till förbipasserande. Barnarbete är också, som tidigare nämnts, en 

väldigt vanlig företeelse. Runt och i de flesta industribyggnader kan man se barn som till 

                                                
89 Ubisoft (2015), Sequence 2: A Simple Plan. 
90 Ubisoft (2015), Sequence 4: The Crate Escape. 
91 Ubisoft (2015), Sequence 3: Freedom of the Press. 
92 Ubisoft (2015), Sequence 3: Somewhere That’s Green. 
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exempel tvättar eller skyfflar kol.93 Bland de finare kvarteren finns det inte alls lika mycket att 

se av dessa förhållanden, här finns endast ett fåtal industrier och inte någon som tigger. 

Människorna här är mer uppklädda, gatorna är renare och det finns fler parker.94 

I högre utsträckning än sina föregångare förlägger Assassin’s Creed: Syndicate sina karaktärer 

i ett större spann av klasskillnad. Ned Wynert är en kostymklädd affärsman och Henry Green 

är av adlig börd då hans bakgrund är tydlig med att han är son till en prinsessa.95 Agnes 

MacBean och Clara O’Dea är från mycket svårare förhållanden, det står att läsa om deras 

fattiga och svåra uppväxt i character encyclopedia och sett till det visuella är de påtagligt 

klädda i något som hör hemma hos de mindre lyckligt lottade i samhället. Icke desto mindre 

är dessa karaktärer av stor betydelse för spelet och tillgången och diverse föremål. Som nämnt 

ovan är det från Agnes tåg man planerar sina operationer, detta tåg fungerar även som en 

meny då allt som blir upplåst i spelet finns tillgänglig för spelaren här.96 Spelets loading 

screen kan också ge korta historiska fakta om människors liv under 1800-talet, detta kan till 

exempel handla om hur större familjer bodde på minimal yta och bara tjänade tillräckligt med 

pengar för att kunna tända en brasa i veckan.97 

Som tidigare har nämnts finns det väldigt många industrier runt om i London, därmed också 

väldigt många arbetare. På arbetsplatser kan man ofta se välklädda män som talar inför skaror 

av arbetare, de säger till arbetarna att de borde sluta med sina protester och gå tillbaka till sina 

arbeten. Männen talar också om att det finns hundratals människor som har det värre ställt och 

som skulle kunna offra en lem för att få det jobb som de närvarande arbetarna har. De intygar 

att de förstår att arbetarna känner sig orättvist behandlade men att arbetarnas intressen är 

arbetsgivarnas främsta prioritet och att arbetarnas känslor inte är någon vettig anledning till 

det pågående kaoset.98 På andra ställen kan man också se arbetare som skriker på sina 

arbetsgivare om att de arbetar ihjäl sig och inte ens kan få ordentligt betalt för det. De säger 

                                                
93 Ubisoft (2015), Southwark, Lambeth (distrikt). 
94 Ubisoft (2015), Westminister (distrikt). 
95 Ubisoft (2015), Character Encyclopedia. 
96 Ubisoft (2015), Train Hideout. 
97 Ubisoft (2015), loading screen - spelet laddas från huvudmenyn. 
98 Ubisoft (2015), Southwark (distrikt). 
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också att de inte tolererar detta och att alla arbetare måste stå enade så att arbetsgivarna måste 

gå med på deras villkor.99  

Handlingen i detta spel kretsar inte kring någon uppenbar konflikt som Assassin’s Creed III 

eller Unity gör utan snarare kring det underjordiska arbete som ständigt förs av spelets 

antagonister, vilket inte är synligt för offentligheten. Parallellt med sin titel som överhuvud av 

tempelordern är huvudantagonisten Crawford Starrick också högste ledaren för ett gatugäng i 

London som kallar sig The Blighters. Medlemmar av detta gäng går att se överallt i London, 

de slänger ofta ur sig hånande kommentarer och hotar ofta vuxna män och kvinnor för att få 

pengar. De kan även ge sig på civila utan någon direkt anledning. 

När Evie och Jacob anländer i London i början av spelet berättar Jacob att han ska bilda ett 

eget gatugäng som ska driva bort The Blighters, detta gäng får namnet The Rooks. Spelaren 

kan utföra många olika side quests som bidrar till att områden tillfaller detta gäng och 

sedermera öka det inflytande som Jacob och Evie har på gatan i takt med att Blighters 

inflytande minskar. Detta kan handla om att kidnappa eller lönnmörda specifika personer, 

oskadliggöra alla gängmedlemmar inom ett visst område eller stjäla gods från transporter. Allt 

eftersom The Rooks vinner mark blir medlemmar av The Blighters en ovanligare syn, därmed 

minskar också oroligheterna på gatan eftersom medlemmar av The Rooks aldrig hotar eller på 

annat sätt ger sig på någon annan än Blighters. 

Den redan från början rådande balansen mellan tvillingarna Evie och Jacob i förmåga till 

initiativ och agerande håller i sig ända till spelets slut. Under spelets avslutande sekvens, som 

avslutar spelets sista main quest, samarbetar Evie, Jacob och Henry Green för att besegra 

huvudantagonisten Crawford Starrick. Henry blir förvisso medvetslös under processen men 

Jacob och Evie tilldelar samtidigt varsitt dödande hugg mot Starrick, därmed kan man i 

motsats till Assassin’s Creed: Unity inte betrakta någon av huvudpersonerna som mer 

avgörande än den andra.100 

 

 

                                                
99 Ubisoft (2015), Lambeth (distrikt). 
100 Ubisoft (2015), Sequence 9: A Night to Remember.  
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9. Diskussion 2 – Jacob Elfwing 
Med intersektionalitet som utgångspunkt har spelen i Assassin’s Creed-serien en del 

intressanta detaljer att ta hänsyn till. Det är dessutom slående hur mycket spelen kan skilja sig 

från varandra i detta. Assassin’s Creed III baseras i stor utsträckning på förtrycket av en given 

etnisk grupp och kan i viss mån kopplas till klass och genus. Det finns två kvinnor av stor 

betydelse i denna titel och båda dessa tillhör den stam som Connor växer upp i. Spelet visar 

två samhällen: det europeiska koloniala samhället och det ursprungliga amerikanska. 

Förhållandet mellan genus och status ligger som en kontrast mellan dessa två då det 

förstnämnda inte presenterar en enda kvinna av väsentlig betydelse medan det sistnämnda har 

en kvinna som ledare. Sedermera framstår kvinnan som en mer tillbakadragen grupp i 

européernas samhälle än i den amerikanska urbefolkningens samhälle. Klass är något svårare 

att urskilja i denna titel än i de två senare spelen, åtminstone bland de civila i samhället. 

Utseendet på många av de namngivna karaktärerna i kolonisternas samhälle antyder dock att 

de med de främsta privilegierna är vita, välbärgade män. 

Assassin’s Creed: Unity presenterar ett samhälle med stora samhällsklyftor och här finns en 

del intersektionella paralleller att dra, i synnerhet mellan aspekterna genus och klass. Här 

finns likaledes två kvinnor av betydelse och båda dessa är adliga vilket är intressant i relation 

till det faktum att manliga karaktärer med inflytande och som är av betydelse för berättelsen 

finns i de lägsta klasserna. I kombination med att fattiga kvinnor ofta blir antastade och 

rånade ger detta spel intrycket av kvinnor är ett offer för samhälleliga orättvisor och att fattiga 

män innehar liknande möjligheter som adliga kvinnor. Vad etnicitet beträffar är det svårt att 

dra några slutsatser i förhållande till klass och genus i denna titel då det bara finns en 

mörkhyad karaktär. Det är förvisso uppenbart att han innehar hög status inom assassinernas 

order, men detta säger ingenting om det samhälle där spelet utspelar sig och hur olika 

etniciteter bemöts generellt.  

Den mörkhyade mannen i Unity har en motsvarighet i Assassin’s Creed III. Denna titel 

innehåller visserligen olika folkgrupper, men den enda mörkhyade karaktären av betydelse är 

Achilles. Han är välbärgad och likaledes medlem av assassinernas order. Han antyder i ett 

samtal med Connor att det är illa att vara mörkhyad, men inte direkt hur hans hudfärg har 
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betydelse. Detta ger intrycket av att mörkhyade, liksom kvinnor, har en mer tillbakadragen 

roll i samhället men att de ändå kan få status genom välstånd. 

Det i nuläget sista huvudspelet i serien, Assassin’s Creed: Syndicate, skiljer sig i hög 

utsträckning från sina föregångare vid tillämpningen av ett intersektionellt perspektiv. 

Arbetare framstår förvisso som en utsatt grupp då de ofta visar missnöje mot sina arbetsgivare 

men vissa individer får dem att framstå som en grupp med förmåga att påverka sin 

omgivning. Två tydliga exempel på detta finns i Agnes och Clara som är kvinnor från fattiga 

förhållanden och detta till trots har stor inverkan på andra människor. Man får emellertid ta 

hänsyn till att båda dessa karaktärer är vita. Henry Green är den enda namngivna karaktären i 

detta spel som inte är vit och ändå har någon grad av inflytande. Med tanke på att Henry är 

adlig, rentav kunglig, ger det intrycket av att icke-vitas enda plats i samhället är arbetarnas 

skikt eftersom de enda icke-vita människorna i spelet i övrigt finns bland arbetare i 

industriområdena. Viktigt i sammanhanget är också att Henry inte delar etnicitet med några 

arbetare eftersom de icke-vita arbetarna ser ut att ha afrikanskt påbrå medan Henry är från 

Indien. Med detta i åtanke kan alltså mörkhyade tyckas framställas som en mer utsatts 

samhällsgrupp än kvinnor eftersom vissa kvinnliga karaktärer i de lägre klasserna har viktiga 

saker att tillföra protagonisten och berättelsen, medan mörkhyade i samma skikt i samhället 

får stå i bakgrunden. 

Den slutsats som Mou och Peng kommer fram till i sin studie får stort stöd i Assassin’s Creed 

III och Assassin’s Creed: Unity. I Assassin’s Creed III utgör kvinnan en oförneklig minoritet 

då alla main quests endast inkluderar två kvinnor som är av någon betydelse. Dessa två 

påvisar förvisso inflytande och självständighet då den ena är ledaren för protagonistens klan 

och den andra är av betydelse för olika uppgifter tidigt i spelet, men de har ingen avgörande 

del i spelets och den intradiegetiska konfliktens slutgiltiga utgång. Spelet överensstämmer 

även med studien i den accentuerade tendensen att låta kvinnliga karaktärer visa mer hud än 

män. Detta gäller förvisso bara en karaktär, Deborah Carter, som dessutom har en väldigt liten 

del i spelet. Detaljen blir dock mer synlig då hon är klädd i en typisk mansuniform där det 

sättet att visa hud inte ter sig som en naturlig del av klädseln. De mest betydande och 

handlingskraftiga karaktärerna är fortfarande män. Samma tendens finns att finna i Assassin’s 

Creed: Unity då Élise mest fungerar som ett bihang åt Arno, spelets hjälte. Även om Élise 
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finns med under praktiskt taget hela spelet, bidrar med en del hjälp och inte visar mer hud än 

någon annan klarar hon inte av att ge sig på huvudantagonisten, sedermera faller fokus i 

slutändan på den vita mannen som hjälten. 

I motsats till sina föregångare bekräftar Syndicate inte alls det som Mou och Peng kommer 

fram till i sin studie gällande kön. Här är flera karaktärer på bägge sidor om konflikten 

väsentliga och självständigt agerande kvinnor, den mest väsentliga är dessutom en av spelets 

hjältar som inte alls blir någon manlig protagonists bihang. Denna titel inkluderar också en 

viktig karaktär som inte är vit, men det faktum att han är den enda icke-vita karaktären i spelet 

överensstämmer med Lundedal Hammars yttrande om att spektrat av karaktärer inom spel 

som helhet praktiskt taget är homogent vitt. Detta gäller även Unity då även denna titel bara 

inkluderar en icke-vit karaktär och helt utesluter icke-vita från spelvärlden i övrigt. Rådet som 

finns i denna titel, som innehåller en kvinna och en mörkhyad man, skulle kunna uppfattas 

som en strategi för att undvika anklagelser utifrån om exkluderande baserat på etnicitet och 

genus. Detta går förvisso inte att dra några slutsatser om då vi inte känner till de motiv som 

ligger bakom detta. Det är dock svårt att tro att det är ett sammanträffande att spelets enda 

mörkhyade karaktär är högt uppsatt inom en hemlig organisation tillsammans med en av de 

ytterst få kvinnorna i spelet som har något inflytande. 

Det manliga vita består som en norm genom de tre spelen när man tänker på vilka personer 

protagonisterna talar om och påverkas av. Connor har sin far Haytham som är vit man och 

som visserligen är antagonist men han utgör icke desto mindre en stor del i berättelsen. Både 

Arnos och Élises far mördas i Unity, vilket har stor inverkan på dem och narrativet. Deras 

mödrar nämns emellertid aldrig. Tvillingarna Jacob och Evie talar återkommande om sin far, 

hur de själva påminner om honom och hur han hade velat att de skulle agera i en given 

situation. Mannen blir således en central gestalt i vad karaktärerna minns och tar lärdom ifrån. 

Chapmans forskning visar att spel inte kan stå som historieförmedlare i sig själva, utan 

behöver kompletteras av historia som konsumenten skaffar sig på annat håll. Detta blir 

Assassin’s Creed: Unity ett tydligt exempel på då det ger väldigt lite information om franska 

revolutionen, som spelet ändå kretsar kring. Förklaringen till detta kan emellertid finnas i 

Toplins yttrande om att publiken tröttnar om framställningen innehåller komplicerade 

historiska processer. Detta gäller förvisso film men icke desto mindre om förhållandet mellan 
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framställning och konsument. Det är inte orimligt att detta är motivet bakom uteslutandet av 

ordentliga redogörelser för det historiska förloppet. I vilket fall som helst blir Assassin’s 

Creed: Unity ett exempel på att spel inte ensamt kan framställa en förståelig bild av en 

historisk företeelse. 

Karlsson påvisar att representationer av historien alltid visar en idé om historien, således 

skulle avsaknaden av kvinnor och etniska avvikelser från det europeiska vita kunna försvaras 

med att man uppfattar den berörda tiden som dominerad av vita män. Karlsson menar också 

att en länk mellan spel och historia kan skapas om historien som framställs är rimlig och i 

någon grad överensstämmer med spelarens uppfattning. Assassin’s Creed III visar emellertid 

att karaktärer som inte är vita män kan vävas in i en berättelse och finna en naturlig del i dess 

drivande konflikt. Med förtrycket av en minoritet får Connor, det vill säga protagonisten, en 

naturlig del i berättelsen som del av just den minoriteten. På så vis kan historisk rimlighet och 

etnisk mångfald komma samman i en framställning som denna. Assassin’s Creed: Syndicate 

visar dessutom att kvinnor såväl som olika etniciteter kan ha betydande roller i en 

framställning av historien utan att rimligheten för den sakens skull blir lidande, även om 

etnicitet i detta fall är en väldigt begränsad faktor. Med sin omfattande miljö, kända historiska 

personer och sina korta historiska fakta här och var ger spelet ändå en bild av 1800-talets 

London som kan överensstämma med spelarens uppfattning.  

I fråga om kommersiellt historiebruk kanske det där fler grupper finns representerade och 

spelar roll dessutom är det mer önskvärda då ett större antal människor kan känna sig 

inkluderade. I detta avseende framstår Syndicate som den mest uppdaterade titeln och den 

som i högst utsträckning är en produkt av sin tid och den rådande diskursen då den inte bara 

presenterar manligt och kvinnligt utan även synliggör en könsöverskridande identitet med 

Ned Wynert. Chapman påpekar i sin forskning att spel tillsammans med all annan 

historieförmedling har genomgått en kraftig demokratisering under de senaste 20 åren. Detta 

kanske inte bara innebär demokrati i fråga om vem som brukar den, utan även i vilka som 

framställs i den. 
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10. Avslutande diskussion – Jakob Elfwing & David Morin 
Den tidigare forskningen som berör genus och etnicitet i spel har påvisat att kvinnor och icke-

vita grupper i generell mening är exkluderade som väsentliga karaktärer. Mou och Peng 

liksom Lundedal Hammar konstaterar att dessa grupper skjuts åt sidan till förmån för vita 

män. Mou och Peng kom också fram till slutsatsen att kvinnor aldrig står som motståndare till 

protagonisten. Studien i denna uppsats visar emellertid att ordet “aldrig” är missvisande då 

Syndicate, Unity och Rouge innehåller kvinnliga antagonister av relativt stor betydelse. Även i 

det första spelet i serien uppenbarar sig en kvinnlig motståndare, förvisso utan någon större 

funktion. Syndicate innehåller dessutom flera på olika sätt betydande kvinnliga karaktärer på 

protagonistens sida.  

Titlarna förhåller sig väldigt olika i fråga om representation av etnicitet. Den tidigare 

forskningen visar att icke-vita minoriteter är underrepresenterade i spelen i förhållande till 

vita män, vilket i hög grad bekräftas av denna undersökning. Unity innehåller endast en 

mörkhyad karaktär som dessutom enbart vistas i ett underjordiskt sällskap, vilket får 1700-

talets Frankrike att framstå som homogent vitt. Majoriteten av karaktärerna i det första spelet 

är däremot inte alls vita. Assassin’s Creed III framställer ett samhälle där mörkhyade utgör en 

procentuellt sett stor del av befolkningen, medan Assassin’s Creed II inte visar några andra 

etniciteter än vita européer. Trots att Syndicate visar att kvinnan börjar ta mer plats i spel 

utgår denna serie ändå från det europeiska vita som en samhällsnorm. Att föra samman de 

punkter som har utgjort fundamentet i undersökningen till en intersektionell slutsats mynnar 

ut i att vita män, främst de välbärgade, är de mest privilegierade i samhället. I kontrast till 

detta finns icke-vita grupper som i hög grad saknar inflytande eller inte ens existerar. 

I likhet med den tidigare forskningen visar denna studie att spel inte fungerar som en 

förmedlare av historia i sig självt. Narrativet kring de historiska förloppen begränsas ofta till 

den grad att det behöver kompletteras av information som konsumenten har skaffat sig på 

annat håll för att kontexten ska bli helt förståelig. Historiska personer presenteras som vilka 

andra karaktärer som helst och det krävs således ett visst mått av historiska grundkunskaper 

för att kunna förstå hur verkligheten vävs samman med fiktion i spelen. Tomas Karlsson 

lägger fram att det inte heller blir önskvärt att separera den populärhistoriska framställningen 

från den större historiska erfarenheten då han menar att framställningar som dessa använder 
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sig av den rådande uppfattningen om historien. Ett exempel på detta kan vara kvinnor som en 

förtryckt och marginaliserad grupp eller hur olika etniciteter framställs visuellt enligt en 

rådande uppfattning.  

Karlsson menar visserligen också att framställningen i någon mån måste stämma överens med 

konsumentens uppfattning om den del av historien som skildras. Att framställa en etnisk 

mångfald behöver dock inte, trots eventuell kollision med historiska fakta, vara ett problem så 

länge konsumentens bild av det förflutna inte är ett homogent vitt samhälle. Med detta sagt 

kan en skildring av en historisk miljö te sig avvikande från verkligheten utan att för den 

sakens skull krocka med vad konsumenten anser vara rimligt. Som Chapman uttrycker i sin 

forskning kan inte spel stå på egna ben som historieförmedlare, men den kan bidra till att 

berika den historiska diskussionen. Som Gilbert understryker i sin forskning behöver inte det 

faktum att historien presenteras i ett spel innebära att det enbart fungerar som underhållning. 

Med rätt förståelse för hur man ska till sig det framställda kan spel bli ett potentiellt medel för 

att lära sig om det förflutna. 

Med bakgrund mot den tidigare forskningen som visar på att den historiska skildringen spelar 

in på den rådande historiska uppfattningen så visar undersökningen på att det finns en stark 

koppling mellan klass och inflytande. De flesta kan nog enas om uppfattningen av att högre 

klass och större välstånd kan förenas med större inflytande i historien. Den stora majoriteten 

av spelseriens måltavlor har stort inflytande, militärt, politiskt eller ekonomiskt i spelets 

samhälle. Tempelriddare framstår allt som ofta ha infiltrerat högre positioner i samhället för 

att nå den samhällsordning de eftersträvar, vilket skapar motiv för protagonistens 

våldshandlingar mot dem.  

Förhållandet mellan klass och inflytande är emellertid något som ser ut att bli alltmer otydligt 

i Assassin’s Creed. Trots att Syndicate trycker mycket på arbetarklassen och dess orättvisor 

kan man se att klass inte nödvändigtvis behöver begränsa individens förmåga till att agera och 

påverka givna företeelser. Det intersektionella begreppet är dock fortfarande applicerbart då 

det finns tydliga paralleller mellan etnicitet, klass och kön i det simulerade samhället. Bland 

de karaktärer som tillhör de lägre klasserna men ändå bidrar till berättelsen och hjälper 

protagonisterna är samtliga vita. Etniciteter som avviker från det vita är med undantag för en 
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karaktär enbart närvarande inom de lägre klasserna. Mörkhyade män och kvinnor av lägre 

klass har sedermera ingen väsentlig roll att spela i detta samhälle. 

Med hjälp av det intersektionella perspektivet kan man se att skiktningsdimensionen mellan 

genus och etnicitet är det som är mest avgörande för representation i just denna spelserie. 

Trots att många kvinnor har betydande roller har den mörkhyade kvinnan inte någon 

nämnvärd plats alls, medan det finns åtminstone en mörkhyad man av betydelse. Således 

skulle man kunna ordna in alla dessa variabler i en hierarki där den vita mannen står i topp 

med den vita kvinnan under sig. Under henne står den mörkhyade mannen och under honom 

står den mörkhyade kvinnan. 

Man kan dra slutsatsen att spelen i Assassin’s Creed-serien framställer de gestaltade historiska 

epokerna i enlighet med hur de kan tänkas uppfattas av samtiden. De erbjuder en historisk 

skildring som kan vara godtagbar för konsumenten. Samtidigt är framför allt de nyare spelen i 

serien relativt nyanserade och i någon mån överensstämmande med vår tids värderingar, i 

synnerhet i förhållande till genus. Det blir väldigt tydligt i skillnaden mellan det första spelet 

som släpptes 2007 och det sista som släpptes 2015 hur inkluderade kvinnor är i narrativen och 

vilka roller de har. Chapman säger att spel utgör en del av en demokratisering som har pågått 

under de senaste 20 åren och i skillnaden mellan de undersökta speltitlarna kan man även 

urskilja en demokratisering i innehållet. Syndicate introducerar många kvinnliga såväl som 

manliga karaktärer av varierande bakgrund och genusbaserad identitet. Inte bara finns det 

många betydande kvinnor i denna titel, dessa kommer från olika skikt i samhället men hjälper 

ändå spelaren med sina unika förmågor. Ned Wynert ger också könsöverskridande identiteter 

utrymme, vilket tyder på att spel förändras till förmån för grupper som kan komma att känna 

sig alltmer inkluderade i spelvärlden. Det finns förvisso en lång väg kvar att gå då det manliga 

vita fortfarande i stor utsträckning gör sig gällande som en underliggande norm. Även om 

denna titel innebar en större representation för kvinnor är andra etniciteter fortfarande 

praktiskt taget exkluderade, men Syndicate är definitivt ett steg i rätt riktning för spel som ett 

demokratiskt medium. 
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11. Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt bruket av historia i sex av spelen i Assassin’s Creed-serien med 

fokus på hur respektive spel framställer sin historiska epok utifrån en intersektionellt grundad 

modell. Undersökningen delades in i två delar så att David Morin behandlade spelen 

Assassin’s Creed, Assassin’s Creed II och Assassin’s Creed: Rogue och därmed berörde 

epokerna medeltid, renässans och tidigmodern tid. Jacob Elfwing undersökte spelen 

Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed: Unity och Assassin’s Creed och behandlade 

sedermera sen tidigmodern tid, franska revolutionen och industrialismen. 

Inför undersökningen formulerades punkterna genus, etnicitet, klass och konflikt som dess 

fundament. Dessa punkter kompletterades med frågeställningarna “Hur framställs den 

aktuella epoken i respektive spel utifrån genus, etnicitet, klass och konflikt?” och “Hur skiljer 

sig spelseriens titlar från varandra på dessa punkter?”. Med intersektionalitet som teoretisk 

grund undersöktes instanserna av dessa punkter i alla de på förhand utvalda spelen, i cutcenes 

såväl som narrativet och visuella detaljer runt om i spelvärlden.  

Undersökningen visade i enlighet med tidigare forskning att kvinnor och icke-vita i hög grad 

exkluderas till fördel för vita män som med några få undantag är de främsta och mest 

betydande aktörerna. Spelseriens senaste titel visade emellertid att kvinnor likaledes kan 

utgöra en omfattande del av spelets narrativ därmed motsägs den tidigare forskningen. 

Undersökningen visade också att andra minoriteter till stor del får stå tillbaka i handlingen till 

förmån för den vita protagonisten. Emellertid finns det karaktärer som inte tillhör den vita 

gruppen och ändå intar betydande positioner i berättelsen, trots att dessa utgör en uppenbar 

minoritet i förhållande till de vita. 

Forskningen visar i hög grad en bild av representationen av kön och etnicitet i tv-spel, och 

sedermera historieförmedling, som fortfarande gällande. Däremot finns det också aspekter 

som visar på en demokratisering som inte täcks av den tidigare forskningen. Därmed är inte 

forskningen helt i harmoni med det urval av spel som finns på marknaden.  
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12. Ord och begrepp 
Cutscene: Filmsekvens som ofta är av betydelse för att spelaren ska förstå hur berättelsen i 

spelet hänger ihop. Det är vanligt att dessa sekvenser spelas innan och efter quests, i synnerhet 

main quests.  

DLC: Förkortning av engelskans “downloadable content” och syftar på spelinnehåll som ofta 

har tillkommit efter spelets release och inte är absolut nödvändigt för att kunna spela spelet. 

Detta kan vara allt från extra uppdrag och expansion av berättelsen till ny klädsel för 

spelkaraktären. 

Inventory: Engelska för “lager”, i spelsammanhang används det ofta som en meny där 

spelaren kan komma åt olika föremål, som vapen eller verktyg, som man skaffat sig under 

spelets gång. 

Loading Screen: Det som visas på skärmen medan spelet laddar (d.v.s. genererar) ett visst 

uppdrag eller ett visst område. Hur detta ser ut varierar från spel till spel och kan vara en 

stillbild såväl som en sekvens, ofta dyker det även upp text med tips om hur spelaren kan gå 

tillväga med diverse aspekter i spelet. 

Main quest: Uppdrag som måste utföras för att driva spelets huvudsakliga berättelse framåt. 

Det vanligaste är att dessa spelas i en specifik ordning som inte går att påverka då slutförandet 

av uppdrag A låser upp möjligheten att göra uppdrag B. 

NPC: Förkortning av engelskans “non-player character”. Precis som engelska termen 

uttrycker så är det en karaktär i spelet som inte går att styra av en spelare. I denna studie 

används termen för karaktärer som följer med spelaren och hjälper denne i till exempel 

strider. 

Side quest: Uppdrag som inte för spelets huvudsakliga berättelse framåt och till skillnad från 

main quests behöver dessa normalt sett inte spelas i någon specifik ordning då de inte har 

någon större inverkan på spelvärlden. 
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