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Abstract 
This essay concerns how historical biographies in the computer game Sid Meier’s Civilization 

can be used to develop the players historical consciousness. The purpose of this essay is to 

explore how this game can develop historical consciousness through its biographical portraying 

of historical individuals. The purpose is also to examine how these biographies relates to the 

historical biography as genre. The theoretical framework is based on a definition of the genre 

and historical consciousness through narration. By using a narrative analysis as a method, 

according to Seymor Chatmans definition of narrative, the biographies in the game are 

analyzed. In conclusion the analysis shows how the historical biographies in Sid Meier’s 

Civilization relates to the genre and has potential to develop the players historical 

consciousness. 
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1.Inledning 
Både datorspel och historiska biografier kan vara alternativa sätt att utveckla 

historiemedvetande. Digitala spel som gör anspråk på att vara historiskt korrekta är något som 

växer i popularitet, även om de utformas för att underhålla snarare än för att lära. Denna typ av 

digitala spel kan ge perspektiv på spel som ett potentiellt verktyg för att förmedla historia och 

utveckla spelarens historiemedvetande. Den inneboende informationen i spel med anspråk att 

vara historiskt korrekta används som ett underhållande tillägg till själva spelandet. Digitala spel 

kan ha inslag av biografiska narrativ som kan bestå av bakgrundsinformation kring spelet, 

filmsekvenser, dialog eller information om företeelser utanför spelet.  

Spelserien Sid Meier’s Civilization är ett historiskt strategispel som innehåller flera typer 

av historiska narrativ, bland annat i form av biografier. Biografierna fungerar som en 

underhållande dimension till själva spelandet; det är inte information som är direkt nödvändig 

för spelets utfall. Information syftar snarare till att vara bildande, tilltalande och roande aspekt 

för spelaren. Historiska biografier som förekommer i spel kan därmed utgöra en aspekt för hur 

spelare kan utveckla historiemedvetande. De kan användas för att ge spelare en djupare inblick 

och förståelse för de enskilda historiska individer som porträtteras, vilket är en aspekt som gör 

den historiska biografin som genre intressant. Aspekterna spel och historisk biografi som genre 

kan i kombination med varandra ge en infallsvinkel på hur spels inneboende information kan 

bidra till hur spelandet i sig kan utveckla historiemedvetande och hur dessa aspekter kan 

samverka med varandra. Det ger ett perspektiv på utveckling av historiemedvetande som inte 

skapas genom spel eller historiska biografier som enskilda faktorer utan hur de två kan 

användas tillsammans i ett lärande syfte.  

 

1.1 Översikt av Sid Meier’s Civilization och genredefinition  
Sid Meier’s Civilization1 är en spelserie där den första utgåvan av spelet kom ut 1991 och den 

senaste 2016. Spelkonceptet grundades av Sid Meier, det ges ut av spelföretagen Firaxis och 

2K Games.2 Civilization är ett strategispel där spelaren inledningsvis väljer bland ett urval av 

historiska aktörer som någon gång under världshistorien varit ledare i en civilisation. Love 

Ekenberg och Mats Wiklund, som båda har forskat kring lärande i digitala miljöer, har 

definierat strategispel utifrån att spelaren har olika alternativ att välja mellan som påverkar 

                                                 
1 Spelserien kommer fortsätta refereras till som Civilization. 
2 Firaxis Games (odaterad), Elektronisk resurs: https://firaxis.com/about [Hämtad 15/4–2019]. 

https://firaxis.com/about
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spelets gång och att det handlar om att analysera situationer ur ett helhetsperspektiv.3 

Civilization är turbaserat, likt ett brädspel, där spelaren turas om mot datorstyrda spelare. Spelet 

är utformat så att en spelare kan spela individuellt men kan även spela mot andra “verkliga” 

spelare, det vill säga personer som ansluter sig via exempelvis samma internetuppkoppling.  

Initieringen i spelet sker genom att spelaren väljer mellan olika typer av kartor, exempelvis 

en karta bestående av en enda kontinent (Pangea) eller av två eller fler kontinenter. Vid spelets 

början har spelaren två enheter i form av en “Warrior” och en “Settler”. Den sistnämnda syftar 

till att bygga spelarens första stad medan Warrior inledningsvis är menad till att skydda Settler. 

Spelarens initiala placering i den valda kartan är slumpmässig och skiljer sig från olika 

spelomgångar. Det är möjligt att flytta spelarens Warrior och Settler för att anlägga den första 

staden. Efter detta steg är Settler förbrukad som spelenhet medan Warrior är fortsatt spelbar 

och kan användas för att fortsätta utforska kartan som inledningsvis är dold och okänd för 

spelaren. I den femte utgåvan i spelserien tar spelet sin början år 4000 f.v.t och fortgår som 

längst till år 2050.  

Strategispel kan delas in i två underkategorier: realtidsstrategi och turordningsstrategi, där 

Civilization tillhör det sistnämnda. Thomas Apperley, som forskat kring spelkultur, har skrivit 

om och definierat strategispel. Apperley menar att turordningsbaserade strategispel som 

Civilization skiljer sig från andra spelgenrer ur framförallt två aspekter. För det första har denna 

typ av spel en speciell visuell estetik; eftersom strategispel inte har ett givet slut är 

informationen om spelets regler och hur det kan spelas komplex. För att förmedla 

instruktionerna används spelets hypermedia i form av text, ljud, video och grafik för att 

informationen ska bli överkomlig för spelaren. För det andra lyfter Apperley att strategispel är 

tätt sammankopplat med “expertspelande” då spelaren behöver överväga vilka drag som är bäst 

lämpade utifrån spelets inneboende variabler. Genom att ta hänsyn till olika möjligheter och 

utmaningar som finns inom spelet kan expertspelare lära sig olika kombinationer av 

valmöjligheter för att uppnå spelarens mål. Apperley pekar på att det är en pågående process 

där spelaren allteftersom lär sig mer om de variabler som finns inom spelet och vilka olika 

funktioner de har.4 

Till skillnad från andra turordningsbaserade strategispel utmärker sig Civilization genom 

att det i spelet finns en så kallad “Civilopedia”, en form av encyklopedi. Den innehåller 

                                                 
3 Ekenberg, Love & Wiklund, Mats (2008) “Spel och lärande”. I Selander, Staffan & Svärdemo-Åberg, Eva 
(red.) Didaktisk design i digital miljö - Nya möjligheter för lärande, s. 193. 
4 Apperley, Thomas (2006) “Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres”.  
Simulation & Gaming Vol. 37 No. 1, pp. 6–23. Elektronisk resurs: https://doi.org/10.1177/1046878105282278 
[Hämtad 18/4–2019] s. 13. 

https://doi.org/10.1177%2F1046878105282278
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information om allt spelet innehåller så som samtliga historiska aktörer, deras civilisationer, 

enheter med mera. Civilization är ett så kallat “open-endedness” spel som inte har ett givet slut; 

spelets gång och utgång baseras på hur spelaren väljer att utforma spelet utifrån individuella 

mål. I Civilization finns det olika typer av sätt att vinna. Spelaren kan välja att eftersträva en 

viss typ av vinst och därmed har spelet ett förutsättningslöst slut. Didaktikern och språkvetaren 

James Paul Gee har skrivit om lärandepotential i spel och menar att spelets inre mål kombineras 

med spelarens och därmed bidrar till motivation för lärande.5 Civilization har ett betydande 

värde genom all information som går att finna i dess Civilopedia, vilket sätter spelandet i en 

större historisk kontext. 

 
1.2 Syfte och frågeställning  
Ett sätt att skapa en förståelse och inlevelse för historiska individer såväl som perioder är 

genom historiska biografier. Genom en individbaserad infallsvinkel på historieämnet kan det 

vara enklare att relatera till olika människor som levt genom historien jämfört med 

facklitteratur. Spelet Civilization’s inneboende encyklopedi innefattar historiska biografier av 

de spelbara aktörerna för att ge en djupare dimension till själva spelandet. Eftersom historiska 

biografier har potential att ge ett mer personligt perspektiv på historien kan de därför vara ett 

medel för att utveckla historiemedvetande hos spelaren. En analys av de historiska biografier 

som finns i Civilization kan ge en djupare inblick i hur digitala spel och dess verktyg kan bidra 

till utvecklandet av historiemedvetande. Därmed kan denna uppsats fylla en lucka angående 

hur biografier och spel kan samverka för att utveckla historiemedvetande. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur spelet Civilization kan utveckla historiemedvetande 

utifrån spelets historiska innehåll som representeras genom biografiska gestaltningar av 

historiska aktörer i Civilopedia. Syftet är även att utforska hur dessa biografiska gestaltningar 

förhåller sig till historiska biografier som genre. För att analysera hur historiska biografier i 

Civilization utvecklar historiemedvetande ställs följande frågor: Hur utvecklas 

historiemedvetande genom digitala strategispel som Civilization? Hur förhåller sig spelets 

biografier och dess framställning till historisk biografi som genre? 

 

                                                 
5 Gee, James Paul (2006) “Are Video Games Good for Learning?” i Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 1. 
Elektronisk resurs: https://www.idunn.no/dk/2006/03/are_video_games_good_for_learning [Hämtad 17/4–
2019]. 

https://www.idunn.no/dk/2006/03/are_video_games_good_for_learning
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1.3 Forskningsläge 
Med avstamp i uppsatsens syfte är forskningsläget för denna uppsats indelat i tre delar; 

historiska biografier som historieförmedling, spel som historieförmedling och ideologiska 

tendenser i spel. Historieförmedling genom biografier kan användas som en viktig 

utgångspunkt i arbetets slutsatser som utifrån frågeställningen kretsar kring spelets biografier. 

Historieförmedling genom spel kan sätta Civilization’s biografier i relation till det medium de 

förmedlas genom. Ideologiska tendenser i spel ger ett perspektiv på hur framställningar av 

innehåll och förmedling i spel är knutna till spelvärlden som kontext. 
 

1.3.1 Historiska biografier för lärande 
Hur historiska biografier kan användas i undervisning som historieförmedling och för att 

utveckla historiemedvetande har undersökts i två studier av historikern Ann K. Warren och S. 

A. Adejunmobi som är lektor i historieundervisning. De båda författarna lyfter fördelar såväl 

som nackdelar med att använda biografier inom historieundervisning och ger en djupare insyn 

i hur och varför biografier kan användas för att lära historia. Eftersom denna uppsats handlar 

om hur biografier i spelet Civilization kan användas för att utveckla historiemedvetande blir 

dessa artiklar relevanta då de diskuterar och resonerar kring historiska biografiers potential 

utifrån ett didaktiskt perspektiv.  

Warren har använt sig av biografier och självbiografier som ett medel för att lära ut historia 

på universitetsnivå under en lång period av sin karriär. Hon diskuterar tillämpandet av skrivna 

såväl som filmiska biografier i undervisningen samt utmaningar med detta. Fördelarna som 

Warren lyfter med att använda biografier och självbiografier i historieundervisning är att det 

ger studenter ett sätt att relatera till äldre historia och de personer som levt under olika perioder, 

något som kan vara svårt att göra med enbart facklitteratur. Genom den narrativa 

framställningen kan studenter såväl som lärare få en djupare insyn i olika människors liv och 

deras levnadsvillkor.6 

I artikeln “The Biographical Approach to the Teaching of History” diskuterar Adejunmobi 

fördelar med att använda biografier i historieundervisning, något han även själv gjort i sitt eget 

arbete på grundskolenivå. Han menar att det bland annat fördjupar elevers intresse för 

historieämnet och att det skapar en enklare förståelse för olika sociala grupper som levt i olika 

                                                 
6 Warren, K. Ann (1992) “Biography and Autobiography in the Teaching of History and Social Studies”, 
Perspectives on History, Vol. 30, No. 1. Elektronisk resurs: https://www.historians.org/publications-and-
directories/perspectives-on-history/january-1992/biography-and-autobiography-in-the-teaching-of-history-and-
social-studies [Hämtad 18/4–2019]. 

https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/january-1992/biography-and-autobiography-in-the-teaching-of-history-and-social-studies
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/january-1992/biography-and-autobiography-in-the-teaching-of-history-and-social-studies
https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/january-1992/biography-and-autobiography-in-the-teaching-of-history-and-social-studies
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tider. Det ökar även insikten om sociala gruppers förutsättningar genom att studera enskilda 

individers livsöden. Biografier kan även utveckla elevers patriotism och ett gott medborgarskap 

genom att läsa om inhemska historiska aktörer, menar Adejunmobi. Det gör även historieämnet 

mer personligt och intressant.7 

En utmaning som Warren lyfter med att använda biografier i historieundervisning är 

framförallt tidsaspekten och att studenter ska hinna läsa hela biografier under den tid som 

undervisningen sker. Warren trycker även på att det är viktigt att som lärare noga välja de 

biografier (och självbiografier) som används i undervisning eftersom texterna representerar en 

genre som sällan är helt objektiv. Författaren fokuserar på olika livshändelser eller erfarenheter 

mer eller mindre vad gäller den porträtterade personens liv, därmed är informationen som 

framhålls inte renodlade fakta. Warren påpekar att det då är viktigt att förse studenter med de 

rätta analysverktygen för att kritiskt närma sig en sådan genre för att kunna analysera den 

historiska framställningen i de böcker som används. Avslutningsvis framhåller hon att 

biografier ger studenter ett sätt att knyta an till tider som annars kan vara svåra att relatera till. 

Det ger ett mer personligt perspektiv på historien och kan därmed fungera som ett bra verktyg 

i historieundervisning.8 

Adejunmobi lyfter i sin tur att problemet med att använda enskilda personers biografier är 

att det kan leda till ett dilemma vad gäller vilka personer som ska anses vara representativa för 

en hel social grupp. Adejunmobi påpekar att det ofta är historiskt stora män som lyfts i 

historieundervisningen, vilket belyser den problematik han lyfter med representativitet. Vidare 

ställer han sig frågan vad det är som avgör denna storhet och vad det faktiskt innebär; det blir 

problematiskt att lyfta historiska aktörer “bara” för att de fått ett stort utrymme inom 

historieskrivningen. Han påpekar även att biografier inte är något som enbart bör användas 

inom historieämnet; det krävs en variation av arbetssätt så elever kan lära sig att se på historia 

utifrån flera olika perspektiv. Adejunmobi avslutar med att framhålla att det är en bra ingång 

till ämnet i stort såväl som specifika ämnesområden som kan ge en utgångspunkt för mer 

abstrakta historiska förklaringar och processer.9 

 

                                                 
7 Adejunmobi, S. A. (1979) “The Biographical Approach to the Teaching of History”, The History Teacher, 
Vol. 12, No. 3. pp. 349-357. Elektronisk resurs: 
https://www.jstor.org/stable/pdf/491143.pdf?refreqid=excelsior%3A0f172e41795e55252106d27799340189 
[Hämtad 24/4–2019], s. 349 ff.  
8 Warren (1992). 
9 Adejunmobi (1979), s. 350-357.  

https://www.jstor.org/stable/pdf/491143.pdf?refreqid=excelsior%3A0f172e41795e55252106d27799340189
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1.3.2 Spel för lärande 
Hur själva spelandet i spel som pretenderar historisk korrekthet påverkar potential för lärande 

har studerats av Michael F. Young et al. och Andrew McMichael. Även om fokus för denna 

uppsats är historiska biografier i Civilization så kan detta perspektiv ge en bredare bild av hur 

spel i sig kan användas som ett medel för historieförmedling och för att utveckla 

historiemedvetande. De historiska biografier som undersöks ingår trots allt i spelets kontext 

och förhåller sig till det faktiska spelandet. Därmed kan Youngs et al. och McMichaels resultat 

utgöra en aspekt för hur historiemedvetande kan utvecklas genom spel där historiska biografier 

kompletterar och ytterligare befäster denna utveckling. 

Youngs et al. studie om hur spel kan användas inom undervisning visar att spel som menar 

sig vara historiskt korrekta ofta har ett narrativt innehåll vilket ger unika infallsvinklar i 

historieämnet då spelaren får sätta sig in i och skapa historiska erfarenheter. Historiska spel 

som en utgångspunkt för lärande skapar även ett större engagemang och intresse hos studenter 

för historieämnet. De påpekar att spelandet i sig inte per automatik leder till utveckling av 

historisk kunskap. För att spel ska fungera i undervisning kan lärare istället fokusera på att 

använda information som är integrerad med spelandet eller ha ytterligare information som 

kräver att studenter reflekterar över spelandet. Det som gör historiska spel för lärande något att 

förespråka är att studenter får lära sig genom att göra historia själva snarare än att läsa sig till 

informationen.10 

McMichael har i sin egen undervisning på universitetsnivå använt sig av olika spel som 

pretenderar historisk korrekthet och resonerar kring hur sådana typer av spel kan användas som 

ett pedagogiskt verktyg. I historieundervisning kan denna typ av spel användas för att öka 

studenters historieintresse, göra att ämnet känns mer relevant och för att skapa ett kritiskt 

tänkande kring historiebruk. Spel kan således användas på samma sätt som film använts för att 

undervisa i historia menar McMichael; det gör ämnet mer “levande”. I sin undervisning har 

han använt sig av bland annat Civilization III som ett makroperspektiv på historia i kombination 

med andra spel som är mer inriktade mot ett mikroperspektiv och därmed låta dem komplettera 

varandra.11 Han problematiserar dock det faktum att spelföretag och spelutvecklare måste 

förhålla sig till marknaden för att göra vinster, vilket gör att marknaden kommer i första hand 

snarare än att vara anpassade som ett medel för lärande. McMichael påpekar att om fler lärare 

                                                 
10 Young, Michael F, et al. (2012) “Our Princess Is in Another Castle: A Review of Trends in Serious Gaming 
for Education”, Review of Educational Research, Vol. 82, No. 1, pp. 61-89, Elektronisk resurs: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0034654312436980 [Ḩämtad 14/4-2019] s. 78 ff.  
11 McMichael, Andrew (2007) “PC Games and the Teaching of History”, The History Teacher, Vol. 40, No. 2, 
pp. 203-218. Elektronisk resurs https://www.jstor.org/stable/30036988 [Hämtad 29/4–2019] s. 203 ff. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0034654312436980
https://www.jstor.org/stable/30036988
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skulle använda sig av spel i undervisningen skulle spelutvecklare kunna anpassa sig alltmer 

efter en sådan potentiell konsumentgrupp. Spelet Civilization III utgör en grund för att 

analysera historisk utveckling och utveckla historiemedvetande, menar McMichael. Han 

avslutar med att konstatera att det kan vara ett väl fungerande verktyg i historieundervisningen 

för att studenter även ska konsumera historia utanför skolan.12  

 

1.3.3 Ideologiska tendenser i spel 
Framställningar i spel är inte uppstådda i ett objektivt vakuum utan är, precis som allt annat, 

präglat av den kontext de uppstått i. En viktig inblick i hur spel förmedlar olika synsätt på 

exempelvis genus ges av Kevin Schut, Martin A. Wainwright, David J. Leonard och Kacper 

Poblocki som lyfter att det finns en problematik med hur spel som gör anspråk på historisk 

korrekthet kan användas för att förmedla och förstå historia. Forskarna ger perspektiv på hur 

framställningar av, i det här fallet, historiska biografier i Civilization påverkas av 

samhällsstrukturer ur ett spelperspektiv. Således ger detta ingångsläge en viktig synvinkel på 

hur porträtterandet av aktörerna styrs av spelvärlden som kontext. 

Schut, som är professor i media och kommunikation med inriktning mot framförallt 

datorspel, har skrivit om hur ideologier präglar olika spel med historiskt korrekta anspråk 

såsom spelserien Civilization. Han börjar med att påpeka att spel är ett bra medel för att 

förmedla och förstå historia. Dock innehåller spel “döda vinklar” och förmedlar sällan helheten 

av ett historiskt skeende, därmed behöver spelaren vara medveten om dessa brister då de ofta 

är vinklade ur maskulina stereotyper, bestämt handlingsutrymme och systematiska 

framställningar av historia.13  

Vidare påpekar Schut att spelvärlden är mansdominerad, vilket även styr dess innehåll och 

de historier som lyfts i historiespel. Det är framför allt vita, historiskt framstående män som får 

plats i historiespel och även om andra sociala grupper alltmer lyfts in i historieämnet har 

spelvärlden inte gjort det i samma utsträckning. Civilization innehåller flera dimensioner i form 

av diplomati och ekonomisk utveckling, vilket Schut senare påpekar inte nödvändigtvis är 

något maskulint i sig men att det inneboende idealet om den stereotypa mannen präglar spelet.  

Vidare lyfter han att denna typ av spel ofta kännetecknar makt i form av aggressivitet genom 

att erövra och att dö eller döda. Schut tar upp Civilization som exempel: även om spelaren kan 

                                                 
12 McMichael (2007), s. 216 ff. 
13 Schut, Kevin (2007) “Strategic Simulations and Our Past - The Bias of Computer Games in the Presentation 
of History” i Games and Culture Vol. 2, No. 3, pp. 213-235. Elektronisk resurs: 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1555412007306202 [Hämtad 14/4–2019] s. 213 f. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1555412007306202
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vinna genom teknologisk eller kulturell framgång så görs det sällan utan någon form av våld 

(t.ex. invasioner och direkta krig). En ideologi som präglar historiespel, menar Schut, är just 

att det är ett mansdominerat medium för historieförmedling.14  

Genusaspekten i historiespel är något som även Wainwright bland annat undersökt i sin 

artikel om att undervisa genom spel i historieämnet. Han lyfter ett exempel från Civilization IV 

där man som spelare får möta Katarina II av Ryssland. Där finns det en indikation om att 

diplomatiska relationer mellan henne och spelaren kan komma att utvecklas genom en sexuell 

relation. Wainwright påpekar att sådana framställningar och/eller brister på kvinnliga aktörer i 

historiespel kan bero på att spelindustrin länge varit mansdominerad både vad gäller utvecklare 

och innehåll. Dock så påpekar han att Civilization även lyfter kvinnliga aktörer som varit kända 

genom historien, mycket på grund av att de varit just kvinnliga ledare.15 

I artikeln “Not a Hater, Just Keepin’ it Real - The Importance of Race- and Gender-Based 

Game Studies” framhåller Leonard att spel domineras av manliga karaktärer, men även att de 

i stor utsträckning består av vita män. De kvinnliga karaktärer som förekommer i spel är även 

de i störst utsträckning vita, andra etniciteter framställs ofta utifrån stereotyper i olika typer av 

spel.16 Poblocki har skrivit om hur Civilization III präglas av ett västorienterat synsätt på 

historien som linjär. Han ställer sig kritisk till att spelet i sig utgår från västvärldens historia, 

bland annat att demokratiskt styre värdesätts högt inom spelet i relation till andra sätt att styra. 

Poblocki pekar på att spelet därmed saknar representation och skapar en ensidig bild av bland 

annat historiska civilisationer och kulturer.17 

Spel är även systematiska till sin “natur”, dvs. att de måste förhålla sig till en struktur om 

hur spelaren kan handla till sin fördel eller nackdel. Detta resulterar, enligt Schut, i att 

historiespel ofta innehåller linjär historiesyn och att aktörer inom spelet ofta har en specifik och 

ensidig roll. Han problematiserar detta då ingen person har en enskild roll och tar sig själv som 

exempel; han kan vara både professor, pappa och hundägare. I Civilization är de ledare som 

går att välja att spela som definierade som just historiskt stora ledare.18 Schut framhåller att 

                                                 
14 Ibid., s. 220 ff. 
15 Wainwright, A. Martin (2014) “Teaching Historical Theory through Video Games” i The History Teacher, 
Vol. 47, No. 4 pp. 579-612. Elektronisk resurs: https://www.jstor.org/stable/43264355 [Hämtad 11/3-2019] s. 
598 ff. 
16 Leonard, J. David (2006) “Not a Hater, Just Keepin’ It Real - The Importance of Race- and Gender-Based 
Game Studies” i Games and Culture, Vol. 1 No. 1, pp.  83–88. Elektronisk resurs: https://journals-sagepub-
com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/1555412005281910 [Hämtad 30/4–2019] s. 83 f.  
17 Poblocki, Kacper (2002) “Becoming-state - The bio-cultural imperialism of Sid Meier’s Civilization” i Focaal 
- European Journal of Anthropology No. 39, pp. 163-177. Elektronisk resurs: 
http://teaching.thenoiseofthestreet.net/dms448sp12/wp-content/uploads/2012/01/becomingstate.pdf [Hämtad 
30/4–2019] s. 174 f. 
18 Schut (2007), s. 223 f. 

https://www.jstor.org/stable/43264355
https://journals-sagepub-com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/1555412005281910
https://journals-sagepub-com.db.ub.oru.se/doi/pdf/10.1177/1555412005281910
http://teaching.thenoiseofthestreet.net/dms448sp12/wp-content/uploads/2012/01/becomingstate.pdf
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historiespel har olika sätt att förmedla historia då de har en interaktiv aspekt till skillnad från 

exempelvis film. Han menar även att själva spelandet i sig har en strävan efter en så objektiv 

historieförmedling som möjligt, även om all historia är formad ur ett visst perspektiv.19 

 
1.4 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska utgångsläget kommer utgöras av två aspekter. För det första kommer den 

historiska biografin definieras som genre, därmed kan en djupare förståelse skapas för hur 

genren är uppbyggd och vilket syfte denna typ av textuell framställning har. Det ger även 

analytiska verktyg som kommer presenteras i slutet av det avsnittets framställning. För det 

andra kommer det teoretiska utgångsläget bestå av historiemedvetande genom historiska 

narrativ.  

 

1.4.1 Historisk biografi som genre 
Den historiska biografin definieras av historikern Birgitte Possing som ett återskapande av en 

historisk person och dennes liv. Possing lyfter att skillnaden mellan historiska och vanliga 

biografier är för det första att berättelsen kretsar kring den historiska individen och ständigt har 

denne i fokus. För det andra så inkluderar historiska biografier omfattande strukturer som 

präglat det samhälle individen levt i. Den historiska biografin är en bred genre som kan 

innehålla flera aspekter och ha olika typer av individer i fokus, det behöver inte nödvändigtvis 

vara en framstående historisk person som berättelsen kretsar kring.20  

Biografier innehåller olika teman i sina framställningar, något som idéhistorikern Kjell 

Krantz skrivit om. De teman som Krantz lyfter är specifika händelser som varit avgörande i 

individens fortsatta liv, den framställda individens personlighet och hens livsöde. Livsöden kan 

vara bland annat lyckliga, olyckliga, äventyrliga, stillsamma, misslyckade och lyckade.21 

Biografier innefattar inte bara en återberättelse av en enskild individ, utan de sätts in i en 

struktur. Detta är något som historikern Göran B. Nilsson påpekar när han resonerar kring 

författarens roll i skapandet av biografier. En fallgrop som författare till biografier kan hamna 

i är att de överdriver den porträtterade individens historiska betydelse, vilket snarare gör 

framställningen till en hagiografi.22 

                                                 
19 Ibid., s. 227 f. 
20 Possing, Birgitte (odaterad) The Historical Biography. Elektronisk resurs: 
http://possing.dk/pdf/historicalbio.pdf [Hämtad 15/3–2019] s. 2.  
21 Krantz, Kjell (1997) “Livshistoria - biografi - livsöde” i Åkerman, Sune; Ambjörnsson, Ronny & Ringby, Pär 
(red.) Att skriva människan - Essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig genre. s. 47–57. 
22 Nilsson, Göran B. (1997) “Biografi som spjutspetsforskning” i Åkerman, Sune; Ambjörnsson, Ronny & 
Ringby, Pär (red.) Att skriva människan - Essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig genre. 20 ff.  

http://possing.dk/pdf/historicalbio.pdf
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Den historiska biografin som genre går att finna i både vetenskapliga och 

populärvetenskapliga texter såväl som nöjesindustrin. Possing konstaterar att även om det inte 

rör sig om en fiktiv framställning så har den historiska biografin ändå den narrativa 

framställningen gemensamt med romaner.23 Den historiska biografin har varit viktig som en 

typ av metod inom bland annat historieämnet för förståelsen av historiska individer. Dock är 

biografin som genre ingenting som ses på likadant av historiker. Possing kallar det 

“professionens oälskade styvbarn och kurtisan, eftersom många historiker var skeptiska mot 

biografins kapacitet att förmedla den typ av analytisk sofistikerad tolkning av det förflutna som 

akademiker förväntar sig”.24 

Historiska biografier handlar om att sätta in historiska individer i en större historisk kontext 

som en växelverkan mellan individ och samhälle. Dock är inte alltid detta förekommande då 

vissa författare till biografier istället fokuserar på den individuella framställningen. Possing 

menar att det går att skriva historiska biografier som en “prisma” som bryter historiens ljus till 

olika perspektiv där historiska aktörer ses som en representant för exempelvis en specifik tid 

eller kultur. Ingen biografi skrivs utan syfte utan utgår från en biografisk triangel som handlar 

om relationen mellan läsare, författare och protagonist i biografin. Den historiska biografin 

utgår från ett växande intresse för berättelser om enskilda individer där författaren slutligen 

styr framställningen av denne.25 

Historikern Kristian Hvidt har även skrivit om historiska biografier som genre och dess 

kännetecken. Biografier har inte bara en strävan efter att förmedla kunskap utan även att 

underhålla läsaren. Biografin som genre har två ytterpunkter där den ena är ett psykologiskt 

porträtt och det andra är en allmän och omfattande skildring av den historiska personen. De 

flesta hamnar någonstans däremellan då författare till biografier strävar efter att ge en inre bild 

av den historiska personen som gör att läsaren kommer denne “närmare”, samtidigt som den 

mer omfattande skildringen ger helhetsförståelse för personens handlingar och livsvillkor.26 

Den biografiska triangeln mellan läsare, författare och biografins protagonist, som även 

Possing lyfter, är en viktig grund för en god biografi menar Hvidt. Det är viktigt att författaren 

låter biografins protagonist tala för sig själv så mycket som möjligt, alltså att inte lägga in egna 

                                                 
23 Possing (odaterad), s. 2. 
24 Ibid., Min översättning s. 6. 
25 Ibid., s. 8 f. 
26 Hvidt, Kristian (1997) “Den historiske biografi - en spændingsfyldt genre” i Åkerman, Sune; Ambjörnsson, 
Ronny & Ringby, Pär (red.) Att skriva människan - Essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig 
genre. s. 34 f.  



11 
 

värderingar. Det ska istället vara upp till läsaren att döma biografins protagonist snarare än att 

få författarens åsikter.27 

Dock kan de teman som Krantz lyfter verka som att de är de enda som förekommer i den 

historiska biografin som genre. Det kan ge intryck av att de väldigt låsta genom att inte 

inkludera fler teman. På grund av detta kan aspekter som annars hade kunnat synliggöras 

förbises i analysen av Civilization’s biografier. Genom att använda och enbart lyfta en 

definition av genren utifrån Possing kan även det bidra till att andra perspektiv på biografierna 

i spelet missas. Det riskerar att inte ge en lika bred förståelse för den historiska biografin som 

genre och det kan ge sken av att det enbart finns en självklar definition. Det kan emellertid vara 

fördelaktigt att tydligt avgränsa definition och specifika teman. På så sätt blir dessa mer 

specifika och tydliga analysverktyg som kan systematisera biografierna i Civilization. Hade 

fler perspektiv inkluderats hade analysen riskerat att bli alltför bred och otydlig i vad den 

eftersträvar att ge svar på. Därmed kommer dessa bestämda avgränsningar utgöra ett teoretiskt 

ramverk för uppsatsens analys. Genom att utgå från biografins kännetecken i form av relation 

mellan författare - läsare - biografins protagonist samt de teman som Krantz lyfter kan 

biografierna i Civilization sättas i relation till detta.  

 

1.4.2 Historiemedvetande genom historiska narrativ 
Historiska berättelser är något som vi ständigt utgår från när vi bygger upp historiemedvetande; 

de utgår från produkter av historiska processer som sätts in i specifika sammanhang. 

Historikern Martin Alm pekar på att människor är både skapade och skapare av historia. Han 

menar att människor inte bara vill veta vad som hänt utan även händelsers betydelse. Historiska 

berättelser kretsar kring ett händelseförlopp med en början, mitt och ett slut som ger mening 

till det som skildras. Det är detta meningsskapande i berättelsen som ligger till grund för 

historiemedvetande och identitetsskapande. Genom att förhålla oss till historiska berättelser 

kan vi orientera oss själva i ett större sammanhang, det hjälper oss även att förstå de premisser 

som vi handlar utifrån.28 

Historia handlar inte bara om “regelrätta historiska studier”, menar historiefilosofen Jörn 

Rüsen, utan även om en kulturell orientering i livet. Likt vad Alm påpekar lyfter Rüsen att 

historia hjälper oss klargöra våra liv och dess betydelse genom tolkningar av det förflutna. 

Genom historiska narrativ skapas en förståelse för historia: “[o]ne coordinate is the procedure 

                                                 
27 Ibid., s. 40. 
28 Alm, Martin (2008) “Historiens ström och berättelsens fåra - Historiemedvetande, identitet och narrativitet” i 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Historien är nu - En introduktion till historiedidaktiken, s. 237–244. 
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and logic of historical narration; a second one is cognitive principles of rationality and truth 

claims in historical thinking; and a third is the practical function of historical thinking in human 

life”.29 Historiska narrativ har enligt Rüsen genomgått en språklig vändning som närmat sig 

berättandet som meningsskapande snarare än att förklara metoder för att undersöka 

sanningsanspråk. Dock är det viktigt att skilja på det historiska narrativet och historiska 

romaner; narrativen är meningsskapande på så sätt att de gör oss medvetna om olika typer av 

tolkningar. Historia, menar Rüsen, handlar både om tolkning och representation för att utveckla 

ett historiskt tänkande; det kan vara både faktiskt och fiktionellt och är meningsskapande för 

oss.30 

Rüsen menar att det finns fyra typer av historiska narrativ som har olika funktioner. Det 

första är det traditionella narrativet vars funktion är att presentera historia som något 

organiserat och givet. Denna typ av narrativ utgår från att traditioner är en viktig grund för 

individens historiemedvetande. Rüsen ger exempel på att berättelser om historiska ledare kan 

tillhöra det traditionella narrativet där syftet är att ge dem legitimitet i sitt styre. Det andra 

narrativet är det exemplariska där funktionen är att konkretisera abstrakta “regler” för 

förvaltning av historiska berättelser. Det kan vara berättelser som speglar svagheter och styrkor 

som syftar till att fungera som lärdomar för individer. Det tredje är det kritiska narrativet som 

handlar om att ge andra alternativ till de narrativ som redan existerar och är “accepterade”. 

Rüsen exemplifierar med hur kvinnohistoria gett en motsvarighet till den mansdominerade 

historieskrivningen, de fungerar som en slags “anti-historia” där narrativ blir dömda som i en 

domstol. Det sista narrativet är det genetiska vars funktion är att ge individer en slags 

tidsmässig kompass för att orientera sig i livet. Individen ingår i förändringsprocesser, vilket 

ses som något givet i det genetiska perspektivet. Rüsen menar att genetiska narrativ ser 

utveckling som ett resultat av kontinuitet och att förändring sker genom stabilitet. Därmed kan 

individen sätta sig in i det större sammanhang som Alm lyfter och därmed utveckla 

historiemedvetande.31  

Dessa fyra typer av narrativ är viktiga för att individen ska kunna skapa mening i livet, 

menar Rüsen. De är inte skilda från varandra utan är nära sammanlänkade då de samverkar i 

historiska narrativ. Att dela in dem i kategorier strukturerar narrativen och möjliggör analys av 

dess uppbyggnad. Det ger olika perspektiv och förståelse för hur historiemedvetenhet kan 

                                                 
29 Rüsen, Jörn (2008) History - Narration, Interpretation, Orientation, s. 2. 
30 Ibid., s. 1 ff. 
31 Rüsen, Jörn (1987) “Historical Narration: Foundation, Types, Reason” i History and Theory, Vol. 26, No. 4, 
pp. 87-97. Elektronisk resurs: https://www.jstor.org/stable/2505047 [Hämtad 1/5–2019] s. 90 ff. 

https://www.jstor.org/stable/2505047
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utvecklas genom historiska narrativ.32 Dock är historiemedvetande inte ett entydigt begrepp 

utan har flera olika tolkningar av olika teoretiker där Rüsen utgör ett av dessa perspektiv.33 

Genom att utgå från Rüsens definition kan det således utesluta andra perspektiv på 

historiemedvetande i Civilization’s inneboende biografier. Hade andra perspektiv på 

historiemedvetande som begrepp använts skulle det ge annorlunda förståelser och insikter i hur 

biografierna kan utveckla detta. Likt det som lyfts tidigare angående den historiska biografin 

som genre är dock en tydlig avgränsning fördelaktigt. Det skapar ett distinkt ramverk för 

analysen av materialet. Biografier är även ett uttryck för historiskt narrativ, vilket gör Rüsens 

tolkning av historiemedvetande bäst lämpat för denna uppsats. Således kommer den andra 

delen av analysen att utgöras av hur narrativ och historiemedvetande samverkar. Det kommer 

utgå från Rüsens indelningar av narrativ vilket kommer kopplas samman med utveckling av 

historiemedvetande. De biografier som kommer analyseras kan därmed kategoriseras utifrån 

Rüsens indelningar (traditionella, exemplariska, kritiska och genetiska) utifrån deras funktioner 

för framställningarna i spelet.  

 

1.5 Narrativanalys som metod  
Denna uppsats kommer att baseras på en narrativanalytisk metod. Alexa Robertsson har 

redogjort för hur denna metod kan genomföras. Hon menar att ett syfte med att analysera 

narrativ är att det ger en insikt i hur identiteter skapas och återskapas, samtidigt som det ger 

information om historiska händelser och individers livsvillkor. Robertsson framhäver att 

narrativanalys ger specifika perspektiv genom fokus på det individuella planet, snarare än ett 

mer övergripande och kollektivt perspektiv. Vidare pekar hon på att narrativ kan vara en diffus 

term och redogör för bland annat Seymour Chatmans definition av termen. Chatman menar att 

det rör sig om dels historia, dels diskurs. Historia innebär vad narrativet innehåller i form av 

hur ett händelseförlopp börjar och slutar, samt vilka aktörer som deltar i detta. Diskurs innebär, 

i det här fallet, hur och genom vilka medel denna historia förmedlas.34  

Chatmans definition av narrativanalys kommer vara grund för metoden i denna uppsats 

och ge verktyg för att undersöka hur de historiska biografernas framställningar av enskilda 

historiska aktörer. Det ger specifika perspektiv på historien, som Robertsson lyfter, och kan 

belysa hur det kan utveckla historiemedvetande. Dock så påpekar hon att narrativanalys är en 

                                                 
32 Ibid., 93 ff. 
33 Karlsson, Klas-Göran (2014) ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv” i Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning, s. 57. 
34 Robertsson, Alexa (2018) “Narrativanalys” i Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.) Textens mening och 
makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 221 ff. 
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bred och inte helt definierad metod, vilket gör att det kan se olika ut beroende på vem som 

använder den och i vilket syfte.35 Därmed kan denna metod utgöra en risk i den mening att 

valet av tillvägagångssätt kan tyckas godtyckligt, dock kan bredden vara till en fördel. Genom 

att använda Chatmans definition i kombination med Rüsens indelning av olika typer av narrativ 

samt teman i historiska biografier kan de historiska biografier som finns i spelet brytas ned för 

analys. Metoden ämnar undersöka olika typer av historiska biografier och de framställningar 

som går att finna i Civilopedia. De teman och narrativ som aktualiseras i biografierna kan 

synliggöras genom att undersöka vad som presenteras och hur. 

 

1.5.1 Material och avgränsning 
Materialet utgår från de biografiska framställningarna av de spelbara aktörerna i den femte 

utgåvan av Civilization-serien som kom ut 2010, Civilization V. Det är ett underhållningsspel 

som pretenderar historisk korrekthet och innefattar en egen encyklopedi, Civilopedia, av 

historisk information. Civilopedia innehåller alltifrån information om de spelbara ledarna till 

byggnader som varit typiska för en specifik civilisation. Denna uppsats utgår enbart utifrån 

spelets historiska biografier som går att finna i Civilopedia. Eftersom spelet är en kommersiell 

produkt kan denna information erhållas om spelet köpts. Materialet är vidare avgränsat till 

grundutgåvan av spelet och inkluderar därmed inga expansionspaket som innefattar ytterligare 

spelbara aktörer. I grundutgåvan går det att spela som 18 olika ledare och det är deras biografier 

som analyseras utifrån historisk biografi som genre och historiemedvetande genom narrativ. 

De spelbara ledarna är:  

- Alexander den store (Grekland, levde år 356–323 f.v.t),  

- Mohammed I Askia (Songhai, levde ca. år 1440–1530),  

- Augustus Caesar (Romarriket, levde år 63 f.v.t-14 e.v.t),  

- Otto von Bismarck (Tyskland, levde år 1815–1898),  

- Katarina II (Ryssland, levde år 1729–1796), 

- Dareios I (Persien, levde år 550–486 f.v.t),  

- Elisabet I (Storbritannien, levde år 1533–1603),  

- Mahatma Gandhi (Indien, levde år 1869–1948),  

- Harun al-Rashid (Arabien, levde år 763–809),  

- Hiawatha (Irokeser, levde ca. år 1525–1575), 

- Montezuma I (Aztekriket, levde ca. år 1397–1469),  

                                                 
35 Ibid., s. 225. 
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- Napoleon Bonaparte (Frankrike, levde år 1769–1821),  

- Oda Nobunaga (Japan, levde år 1534–1582),  

- Ramses II (Egypten, levde ca. år 1303–1213 f.v.t),  

- Ramkhamhaeng (Siam, levde år 1240–1298),  

- Suleiman I (Osmanska riket, levde år 1494–1566),  

- George Washington (USA, levde år 1732–1799),   

- Wu Zetian (Kina, levde ca. år 625–705).  

Dessa 18 biografier kan utgöra en grund för ett mer övergripande resonemang kring hur 

Civilization kan utveckla historiemedvetande genom sin narrativa framställning. De aktörer 

vars biografier som kommer analyseras härstammar från olika delar av världen och olika 

tidsperioder. Biografierna innehåller liknande disposition som börjar vid individens födsel och 

slutar vid hens död, även om de innefattar olika rubriker. Ett problem med Civilization V som 

källmaterial är dock att det är svårt att som spelare ta reda på var informationen som framställs 

kommer ifrån. Det framgår inte heller vem som författat de historiska biografierna eller vilka 

källor som använts. Den historiska framställningen och vad som tas med blir därmed mycket 

godtycklig och svår att ifrågasätta inom spelets ramar.  

Att materialet avgränsats till Civilization V beror på att tidigare utgåvor i Civilization-

serien inte innefattar lika ingående biografiska framställningar av de spelbara aktörerna. I de 

tidigare utgåvorna kretsar informationen främst kring civilisationerna i sig snarare än den 

spelbara ledaren. Dispositionen i biografierna är som tydligast i Civilization V vilket förenklar 

analys av materialet. De spelbara aktörerna beskrivs inte enbart som individer utan sätts även 

in i en större kontext. Den (vid skrivande stund) senaste upplagan i spelserien, Civilization VI, 

har en mer individfokuserad framställning i biografierna. Som tidigare nämnts så definieras 

den historiska biografin som genre bland annat genom att individen som porträtteras sätts in i 

en historisk kontext. Utifrån det kriteriet faller sig Civilization V vara den bäst lämpade utgåvan 

att studera på grund av dess strukturerade disposition och mer tydliga kontextualisering av de 

spelbara aktörerna. 

 

2. Analys  
Utgångspunkten för analysavsnittet kommer grunda sig i Chatmans definition av narrativ; 

biografiernas vad kommer kopplas samman med de teman som synliggörs i form av specifika 

händelser, personbeskrivning och livsöde. Biografiernas hur sammankopplas med Rüsens 

olika typer av narrativ som sammanfogas med förhållandet mellan författare, läsare och 
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biografins protagonist. Analysen är tematiskt strukturerad och presenterar gemensamma 

nämnare för biografierna som kopplas till tema och typer av narrativ.  

 

2.1 Biografiernas “vad” 

2.1.1 Personbeskrivning 
I Civilopedias biografi för Mahatma Gandhi sätts hans motståndshandlingar mot Storbritannien 

in i en historisk kontext i form av hur indier behandlades, exempelvis att de tvingades tala 

engelska fast det inte var deras modersmål.36 Som Possing påpekar är den historiska individen 

i fokus utifrån strukturer som präglat det samhälle individen levt i. Biografierna sätter in 

individen i historiska kontexter för att läsaren exempelvis ska skapa en förståelse för hur de 

kommit till makten och de intriger som skett under deras styre. I Oda Nobunagas biografi 

beskrivs hans roll i den dåtida japanska strukturen innan landet var enat i form av många krig 

och konflikter om makt och inflytande över styrande.37 Ibland skrivs det även att vissa aktörer 

har varit den, eller en av de, viktigaste personerna i landets historia. Exempelvis beskrivs 

Katarina II som en av de mest framstående ledarna i rysk historia,38 Otto von Bismarck som en 

av de mest betydelsefulla personerna i tysk historia,39 även Ramses II beskrivs som den största 

och framgångsrikaste faraon i Egypten.40 Vissa beskrivs som inte särskilt framgångsrika 

ledare; Harun al-Rashid påpekas inte vara en särskilt stor ledare men det påpekas dock att han 

styrde det Arabiska riket under en framgångsrik guldålder.41 

Aktörerna beskrivs ofta som att vara kompetenta, duktiga och starka sammankopplat med 

vad de utfört under sina liv. Exempelvis beskrivs Napoleon som en av “de mest briljanta 

generalerna någonsin”42 och Hiawatha som den som antas ha förenat fem indianstammar och 

grundat Irokisförbundet, vilket innebar slutet på flera stamkrig.43 Hur individerna beskrivs kan 

kopplas samman med det Hvidt anmärker om att ge en inre bild av de som skildras för att 

läsaren ska komma den porträtterade närmare. Aktörernas bedrifter är även något som skildras, 

vilket också skulle kunna vara ett uttryck för att ge en inre bild och förståelse för aktörerna. I 

Harun al-Rashids biografi är kulturella och vetenskapliga utvecklingar som han genomfört 

                                                 
36 Civilization V (2010) Gandhi - Leader of India, 2K Games, Firaxis. 
37 Civilization V (2010) Oda Nobunaga - Leader of Japan, 2K Games, Firaxis.  
38 Civilization V (2010) Catherine - Leader of The Russians, 2K Games, Firaxis.  
39 Civilization V (2010) Bismarck - Leader of The Germans, 2K Games, Firaxis.  
40 Civilization V (2010) Ramesses II - Leader of Egypt, 2K Games, Firaxis.  
41 Civilization V (2010) Harun al-Rashid - Leader of Arabia, 2K Games, Firaxis.  
42 Civilization V (2010) “Civilizations and Leaders” i Napoleon - Leader of France, 2K Games, Firaxis, Egen 
översättning.  
43 Civilization V (2010) Hiawatha - Leader of Iroquois, 2K Games, Firaxis.  
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under sin tid som härskare i stort fokus. Även Dareios I lyfts som en viktig byggmästare och 

administratör i persisk historia som utvecklade en standardiserad valuta.44 I samband med att 

aktörerna kommit till makten beskrivs de ofta som sluga, i de fall där aktören inte fått ärva en 

titel. Bland annat skildras Wu Zetian,45 Mohammed I Askia46 och Augustus Caesar47 som 

listiga personer, framförallt i samband med deras maktövertagande.  

De tre kvinnor som är spelbara i Civilization beskrivs alla som vackra vilket ofta kopplas 

samman med deras framgångsrika ledarskap. Exempelvis beskrivs Katarina IIs skönhet i 

samband med att hon fick lojala och inflytelserika vänner, det impliceras att det även var mer 

än vänskapliga relationer. Det finns ett helt enskilt stycke som handlar om att hon är mest känd 

för att ha haft många (påstådda) relationer med kända politiker, konstnärer och filosofer såväl 

som stora delar av den ryska armén. Framställningen av Elisabet I utgår mycket från att hennes 

personlighetsdrag “matchar de starkaste genom historien”48 snarare än att hon själv tillhör en 

av dem. Även Wu Zetians utseende impliceras som en grund för hennes framgång från att vara 

konkubin till kejsarinna av Kina. I framställningen av hennes liv tycks det som att hennes 

vackra yttre la grunden till att hon favoriserades av kejsaren Gaozong och ersatte de övriga 

gemålen han hade.  

Ofta lyfts även persondrag kopplade till framgångar i krig och militära succéer. 

Montezuma I beskrivs som en stark krigare,49 Ramkhamhaeng som ett militärt geni,50 Oda 

Nobunaga som en briljant general, Suleiman I som skicklig militär,51 Napoleon som en av de 

bästa generalerna i historien och Alexander den store lyfts som en av de allra främsta 

fältherrarna någonsin.52 Det lyfts även om aktörer inte haft några positiva egenskaper kopplade 

till krig; George Washington benämns som att inte ha varit en särskilt bra general,53 Dareios I 

som att inte vara särskilt bra krigsherre och Elisabet I som en inte särskilt framgångsrik militär 

ledare. De militära och krigiska egenskaperna, såväl som frånvaron av dem, kan därmed ses 

som viktiga i aktörernas biografier.  

 

                                                 
44 Civilization V (2010) Darius I - Leader of Persia, 2K Games, Firaxis.  
45 Civilization V (2010) Wu Zetian - Leader of China, 2K Games, Firaxis.  
46 Civilization V (2010) Askia - Leader of Songhai, 2K Games, Firaxis.  
47 Civilization V (2010) Augustus Caesar - Leader of The Romans, 2K Games, Firaxis.  
48 Civilization V (2010) “Judgement of history” i Elizabeth I - Leader of England, 2K Games, Firaxis. Egen 
översättning. 
49 Civilization V (2010) Montezuma I - Leader of The Aztecs, 2K Games, Firaxis.  
50 Civilization V (2010) Ramkhamhaeng - Leader of Siam, 2K Games, Firaxis.  
51 Civilization V (2010) Suleiman I - Leader of the Ottomans, 2K Games, Firaxis.  
52 Civilization V (2010) Alexander - Leader of The Greeks, 2K Games, Firaxis.  
53 Civilization V (2010) George Washington - Leader of the United States of America, 2K Games, Firaxis.  
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2.1.2 Specifika händelser 
De specifika händelser som lyfts kring de spelbara aktörerna har i huvudsak två saker 

gemensamt; hur de kommit till makten och militära framgångar såväl som motgångar. Dessa 

två aspekter kan kopplas samman med det Krantz påpekar om att händelser som varit 

avgörande för individens liv är en viktig del av biografier. Aktörernas maktövertagande ges 

ofta en omfattande beskrivning som tillsammans med deras personlighetsdrag ger en förståelse 

för deras handlingar, likt vad Hvidt lyfter, är en viktig kombination i historiska biografier. Vad 

gäller Wu Zetians och Katarinas II maktövertagande lyfts respektives giftermål som viktiga, 

specifika händelser. Deras makar nämns vid namn och har betydande roller för kvinnornas 

egna framtida handlingar. Vad gäller männens biografier nämns sällan deras makar vid namn 

eller ges något vidare utrymme, utan blir som ett mindre tillägg i deras livshistorier.  

Maktövertaganden i kombination med militära framgångar framställs ofta fiktivt som 

troligtvis används på detta sätt för att göra händelseförloppet mer spännande för läsaren. Likt 

vad Possing skriver är just denna fiktiva skildring gemensamt för vanliga och historiska 

biografier som genre. Exempelvis porträtteras Napoleon på detta målande sätt: “Agerande med 

en fantastisk snabbhet och slughet använde Napoleon sina ‘inre gränser’ för att koncentrera 

sina trupper mot den skingrade fienden. Han marscherade hastigt genom Europa, tog över 

huvudstaden i Österrike och krossade sedan de ryska trupperna i striden om Austerlitz”.54 Vad 

gäller framställningar av militära karriärer lyfts även misslyckanden genomgående vilket 

återigen knyter an till deras personbeskrivning som ett sätt att läsaren ska förstå den kontext de 

handlat i. 

 

2.1.3 Livsöde 
I samtliga biografier finns det en avslutande del med rubriken “Verdict of History” eller 

“Judgement of History”55 som sätter in aktörerna i en större historisk kontext som även 

förklarar varför de kan anses vara viktiga historiska aktörer. Som tidigare nämnt menar Possing 

att skillnaden mellan biografier och historiska biografier är att den senare sätter in biografins 

protagonist i en större kontext men även att denna person skildras som en representant för en 

historisk period eller civilisation. Dessa avsnitt kan även ses som ett sätt att ur ett djupare 

avseende förstå individen och de förutsättningar hen haft utifrån den tid denne levt i. Detta är, 

                                                 
54 Civilization V (2010) “Vive l’Empereur!” i Napoleon - Leader of France, 2K Games, Firaxis. Egen 
översättning. 
55 Med undantag för George Washington där motsvarigheten till rubriken på detta avsnitt är “Washington’s 
Place in History”.  
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enligt Possing, ett viktigt tillvägagångssätt för historiska berättelser för att förmedla historia. I 

George Washingtons avslutande del beskrivs han som en avgörande roll för skapandet av USA 

och att det troligtvis inte varit möjligt utan honom. Katarina II porträtteras i sin biografi som 

en viktig, kvinnlig ledare: “hon bevisade att en kvinna kunde vara smart nog och hård nog att 

leda ett stort land”.56  

Även om historiska biografier ofta handlar om att individer sätts in i ett historiskt 

sammanhang kan de även fokusera mer på skildringen av den enskilda individens liv, enligt 

Possing. Detta är även något som går att se under de avslutande rubrikerna i spelets biografier 

av aktörerna. Ofta så framhävs de utifrån hur de porträtteras som person kopplat till vad de 

utfört under sina liv. Mohammed I Askia lyfts som en “extremt kompetent administratör”57 och 

att han ledde Songhai genom en religiös och vetenskaplig guldålder som präglade hela 

Västafrika. Betydelsen av aktörerna som enskilda individer återfinns även i många biografier; 

exempelvis beskrivs Bismarck som Europas främsta och största ledare under 1800-talet, 

Ramkhamhaeng framställs vara en betydelsefull ledare och den första ledaren över Siam och 

Dareios I framhävs som att han “lämnade sitt imperium i bättre skick än han hittade det, vilket 

är ett ganska bra epitaf för vilken ledare som helst under vilken tidsperiod som helst”.58 

Aktörernas livsöden lyfts sällan i negativ bemärkelse, även om motgångar i deras liv är något 

som även tas upp. Överlag så tycks biografierna skildra positiva livsöden som porträtterar deras 

framgångar och effekt på det samhälle de verkat i. 

 

2.2 Biografiernas “hur” 

2.2.1 Typer av narrativ 
Civilization V’s historiska biografier skiljer sig till viss del mellan varandra i fråga om vilka 

narrativ som görs aktuella. Det traditionella narrativet, som redogör för historia som något som 

sker i en självklar ordning, gör sig mest påmint då samtliga biografier följer en tydlig tidslinje 

från aktörens tidiga liv och slutar med dennes död. Aktörernas liv gestaltas ur ett kronologiskt 

perspektiv där olika specifika händelser som varit avgörande för individens liv sker i ett 

orsakssamband. I Gandhis biografi gestaltas hans studier i England och tid i Sydafrika som 

givna faktorer för den situation han kom att befinna sig i när han återvände till Indien. Denna 

                                                 
56 Civilization V (2010) “Judgement of History” i Catherine - Leader of The Russians, 2K Games, Firaxis. Egen 
översättning. 
57 Civilization V (2010) “Verdict of History” i Askia – Leader of Songhai, 2K Games, Firaxis. Egen 
översättning. 
58 Civilization V (2010) “Verdict of History” i Darius I – Leader of Persia, 2K Games, Firaxis. Egen 
översättning. 
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typ av gestaltning är utmärkande även i de andra biografierna och präglar framställningarna av 

aktörernas liv.  

Det exemplariska narrativet, som syftar till att förmedla lärdomar genom att till exempel 

porträttera individers styrkor och svagheter, synliggörs under rubriken Verdict/Judgement of 

History. Ett exempel där det gör sig aktuellt är i den avslutande meningen om Katarina II som 

tidigare lyfts där det framgår att hon var en kvinna stark nog att leda ett land. Det visas även i 

Harun al-Rashids fall då han, trots sin brist på militära egenskaper, styrde det Arabiska riket 

under dess guldålder. Det exemplariska narrativet används som en slags avslutande kommentar 

och, som tidigare nämnts, för att berättiga aktörernas plats i historieskrivningen.  

Det kritiska narrativet, som syftar till att ge alternativa perspektiv på historien, förekommer 

inte i samtliga biografier. Det används tidvis som ifrågasättande metakommentarer i själva 

biografin; “beroende på vems historia du tror på”.59 Det är dock två biografier som utmärker 

sig från de övriga; Montezuma I och Ramkhamhaeng. I biografin för Montezuma I finns det 

dels ett avsnitt som berör tre olika teorier om hur han expanderat det Aztekiska riket, dels ett 

alternativt perspektiv på hans religion. I biografin framhävs det att även om Montezuma I 

offrade och dödade många människor behöver han förstås utifrån den kontext han levde i. Det 

poängteras även att det vid samma tidpunkt i Europa brändes människor på bål som anklagats 

för kätteri. I Ramkhamhaengs fall framhävs det att de källor om hans liv som lämnats till 

omvärlden hittats på en inskription i sten gjord av honom själv. Det anmärks i spelets biografi 

att han troligtvis lämnat ute egenskaper och händelser som inte varit positiva. Det poängteras 

även att det troligtvis inte har funnits någon annan ledare som heller hade velat teckna ned allt 

negativt om dem själva. 

Som tidigare belysts menar Rüsen att det genetiska narrativet kopplar samman utveckling 

och förändring med kontinuitet och stabilitet för att fungera som en tidsmässig kompass. Detta 

är något som även går att se under rubriken Verdict/Judgement of History där aktörernas 

inverkan på den civilisation de verkat inom åskådliggörs. Det exemplariska narrativet går 

således in mycket i det genetiska då lärdomar som kan dras från aktörernas brister och styrka 

ofta kopplas samman med deras historiska inflytande. Exempelvis skulle Gandhi kunna 

användas som en tidsmässig kompass för förståelsen av hans betydelse för Indiens 

självständighet genom sin kamp för rättvisa. Det genetiska narrativet går även att se genom 

aktörernas inverkan på att stabilisera civilisationer, exempelvis påpekas att Elisabet I i och med 

                                                 
59 Civilization V (2010) Darius I – Leader of Persia, 2K Games, Firaxis. Egen översättning. 
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sin död lämnat landet i bättre skick än när hon kom till makten. Aktörernas inverkan kan 

förklaras med de tidigare narrativen och därmed sätta in dem i en historisk process.  

 

2.2.2 Den biografiska triangeln 
Relationen mellan läsare, författare och biografins protagonist lyfts som en viktig aspekt i 

biografier av både Possing och Hvidt. Båda menar att framställningen av protagonisten ska 

vara så saklig som möjligt för att läsaren på egen hand ska kunna bedöma individen utan någon 

påverkan av författaren. Biografierna i Civilization V lämnar sällan plats för läsaren att skapa 

egna tolkningar av aktören som gestaltas. Värderingar kring den aktör som framställs uttrycks 

ofta explicit av författaren, något som går att se redan i den första biografin om Alexander den 

store. Han benämns, som tidigare lyfts, som “den största krigsherren någonsin” vilket ger föga 

utrymme för att läsaren ska skapa en egen uppfattning.  

Denna typ av framställning är genomgående i samtliga biografier. Ytterligare ett exempel 

går att se i Hiawathas biografi där det framkommer att han är en legendarisk person som inte 

kan dömas av historien. Författaren styr tydligt framställningen av aktören som presenteras, 

vilket inte uppfyller kriteriet för en god historisk biografi i Possings och Hvdits mening. Den 

biografiska triangeln blir i Civilization V’s biografier problematiska då det finns en tydlig 

tendens hos författaren att påverka läsarens åsikter om den gestaltade aktören i en viss (oftast 

överdrivet positiv) riktning. Detta leder till den fallgrop som Nilsson varnar för i skapandet av 

biografier, nämligen att författaren överdriver en persons roll och betydelse i historien, vilket 

resulterar i att det blir en hagiografi.  

 

3. Slutsatser 
Den första frågeställningen som berör hur historiemedvetande kan utvecklas genom 

strategispel som Civilization kan genom analysen besvaras utifrån Rüsens indelningar av 

narrativ och hur detta främjar utveckling av historiemedvetande. Hur biografiernas historia 

förmedlas genom historiska narrativ har i analysen visat att samtliga har det traditionella, 

exemplariska och genetiska gemensamt. Det traditionella narrativet ger spelaren en ordnad och 

systematisk framställning av den enskilde aktörens liv, det exemplariska åskådliggör lärdomar 

utifrån aktörernas handlande och genom det genetiska kan spelaren använda biografierna som 

verktyg för att orientera sig själv och sina egna handlingar i tid och rum. Dock så hamnar det 

kritiska narrativet i skymundan i de flesta av biografierna och används i de fall det förekommer 

som ett ifrågasättande av den egna framställningen av aktören. Som tidigare nämnt menar 



22 
 

Rüsen att de fyra narrativen inte är helt skilda från varandra utan samspelar för att individer 

ska skapa mening i livet. Trots att inte alla narrativ förekommer i samtliga biografier är ändå 

själva tolkandet av texter en aspekt för att skapa mening och historiskt tänkande, enligt Rüsen. 

Därmed skulle spelaren alltså kunna använda enskilda texter och ändå skapa mening kring det 

biografiska innehållet. Dock skulle spelaren behöva se till samtliga biografier i sin helhet för 

att djupare utveckla sitt historiemedvetande genom de fyra typerna av narrativ. 

Genom den biografiska framställningen där en aktör placeras in i en historisk kontext kan 

spelarens historiemedvetande utvecklas genom att processer sätts in i ett sammanhang, likt vad 

Alm påtalar. Historiska narrativ och den historiska biografin som genre ger spelaren något att 

relatera till ur ett individuellt perspektiv och gör framställningen mer personlig. Genom att 

biografierna synliggör de processer och utvecklingar de spelbara aktörerna påverkats av kan 

spelaren se sig själv som en aktör i en pågående process. Biografiernas narrativ visar på 

förändring och kontinuitet genom historien, vilket framförallt gjorts tydligt i 

Verdict/Judgement of History, något som Rüsen menar är ett ytterligare sätt för individen att 

sätta in sig själv i en större kontext. Biografierna kan användas som ett medel för individer att 

relatera till historiska aktörer, orientera sig själva genom pågående processer och därmed 

utveckla sitt historiemedvetande. 

Den andra frågeställningen angående spelets biografier i relation till historisk biografi som 

genre visar utifrån analysen hur Civilization V’s framställningar av de spelbara aktörerna 

förhåller sig till den historiska biografin som genre; de följer gemensamma teman och har 

samma struktur. Som analysen belyser kretsar skildringen mycket kring hur individen kommit 

till makten, krig och konflikter samt egenskaper kopplade till detta. Precis som Schut anmärkt 

är detta något typiskt för spel som ofta kretsar kring aggressivitet i form av erövring och krig. 

Eftersom informationen skapats med syfte att användas som en djupare och underhållande 

dimension till spelet blir därmed den narrativa framställningen fördelaktig för att “fånga in” 

spelaren.  

Likt vad Warren och Adejunmobi lyft om att använda biografier som ett medel för 

studenter att relatera till äldre historia kan den narrativa porträtteringen av aktörerna i 

Civilopedia skapa ett intresse och ge djupare insyn i deras enskilda liv och levnadsvillkor. 

Spelets biografier kan således fungera som ett medel för att fördjupa spelarens intresse och 

förståelse för historieämnet. Därmed kan biografierna även användas utanför historieämnet, 

såsom Adejunmobi efterfrågar, då spelet är skapat i underhållande syfte och kan därmed ge en 

varierad infallsvinkel på historia. 
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Även om Civilization V’s biografier kan ge ett personligt perspektiv på en historisk period 

finns det en viss problematik. En av riskerna som Warren och Hvidt påpekat är att biografier 

har en tendens att vara subjektivt skrivna utifrån författarens åsikter. Utifrån den biografiska 

triangeln är det tydligt att författaren gör sig påmind och ofta styr läsaren/spelaren utifrån egna 

värderingar och åsikter. Som tidigare påpekats blir detta extra problematiskt då det inte 

framkommer i texten vem som är författare eller var informationen härstammar från. De 

värderingar och åsikter som lyser igenom framställs på ett odiskutabelt sätt och som självklar 

information. Förmedlingen av de historiska biografierna måste därmed betraktas med ett 

kritiskt öga av spelaren, vilket kanske inte är något självklart när informationen kring de 

spelbara aktörerna framställs som given av den anonyma författaren.  

Ytterligare en svårighet, som Adejunmobi anmärkt kring biografier, är att de spelbara 

aktörerna kan tolkas som representanter för en civilisation och dess kultur, trots att det funnits 

fler betydelsefulla ledare. När de spelbara aktörerna framställs som den eller en av de viktigaste 

personerna i civilisationens historia kan det tolkas som att det inte finns några andra ledande 

aktörer som är värda att benämna. De risker som Warren såväl som Adejunmobi framhäver går 

att synliggöra i bland annat personbeskrivningarna och framställningarna av specifika 

händelser i spelets historiska biografier. Det tyder på spelets ideologiska tendenser, som Schut 

påpekar, vilket gör att det går att se en tydligt mansdominerad framställning av de olika 

aktörerna där krigiska och militära persondrag och handlingar (samt bristen på dessa) är i fokus. 

Det finns en maskulin historieförmedling som fokuserar på stereotypiskt manliga ideal, men 

även fokuserar på att kommentera kvinnors yttre. Ingen av de manliga aktörerna får någonsin 

sitt utseende kommenterat, medan samtliga tre kvinnor specifikt benämns som “vackra” tidigt 

i biografins början.  

Sammanfattningsvis leder analysen till slutsatserna att Civilization V’s historiska 

biografier kan utveckla spelarens historiemedvetande genom sitt historiska narrativ och 

biografiska framställning. Det traditionella narrativet skapar en organiserad överblick för 

spelaren medan det kritiska narrativet används för att ge perspektiv på eller ifrågasätta 

biografiernas egen framställning. Det exemplariska och genetiska narrativet ligger nära 

varandra i framställningarna av de historiska aktörerna genom att förmedla lärdomar och att se 

historia som, så som Rüsen förklarar det, ett resultat av förändring genom stabilitet. 

Biografierna sätter aktörerna i ett större perspektiv, vilket gör att spelaren kan skapa en djupare 

förståelse för historia. Dessa narrativ tillsammans med den biografiska skildringen blir 

meningsskapande för den enskilde spelaren och bidrar därmed till utveckling av 

historiemedvetande. 
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4. Diskussion 
Slutsatserna visar på alternativa sätt att använda spels innehåll för att utveckla spelarens 

historiemedvetande. Som både Young et al. och McMichael påpekar kan spelandet i sig 

användas för att utveckla historiemedvetande men att det behöver kompletteras med annan 

information som finns inom och/eller utanför spelet. Således kan de spelbara aktörernas 

biografier i Civilization V utgöra denna information som krävs för att befästa historisk kunskap 

och utveckla historiemedvetande hos spelaren. När själva spelandet sätts i relation till en 

historisk kontext ger det en djupare dimension och kan även öka spelarens intresse för 

historieämnet.  

Då Civilization-serien inte är skapad för att lära, trots att det pretenderar historisk 

korrekthet, är det viktigt att ta McMichaels kritik i beaktning. Som han påpekat är det angeläget 

att påminna sig om att spel måste förhålla sig till spelmarknaden för att göra vinst. Civilization-

serien är skapad för att underhålla och är inte anpassad för att primärt användas för 

historieförmedling, även om dess narrativa framställning har potential att utveckla 

historiemedvetande. Slutsatserna visar på att de biografiska framställningarna utgör ett viktigt 

tillägg och en ytterligare dimension till spelandet. Trots att spelet är beroende av och utgår från 

spelmarknaden visar slutsatserna att det kan utveckla historiemedvetande genom sitt historiska 

narrativ. 

Även om varken spelet eller de historiska biografierna är utvecklade för att användas för 

historieundervisning kan ändå dess narrativa framställning utgöra grunden för att utveckla 

historiemedvetande. Detta synliggörs genom att identifiera Rüsens typer av narrativ och 

använda dessa för att kategorisera Civilopedias biografier. I forskningsläget lyftes hur 

historiska biografier kan användas i undervisning. Slutsatserna som dragits från analysen visar 

att de stämmer överens med Warrens och Adejunmobis resultat där de kommit fram till att 

historiska biografier är ett bra verktyg för att utveckla historiemedvetande och befästa intresse 

för historieämnet som sådant. Denna uppsats visar ett annorlunda perspektiv på hur historisk 

biografi som genre kan användas för att utveckla historiemedvetande genom Civilization V’s 

inneboende biografier. 

Uppsatsens slutsatser visar även på hur de historiska biografierna i Civilization V är 

märkbart påverkade av en maskulin spelindustri och historieförmedling. Det är 

anmärkningsvärt i sig att det av 18 aktörer enbart finns tre kvinnor representerade. Detta kan 

kopplas till det Wainwright påpekar om att spelindustrins utvecklare och innehåll är 



25 
 

mansdominerad, vilket kan vara en förklaring till varför det framförallt är historiskt 

framstående män som lyfts. När kvinnorna gift sig (med undantag för Elisabet I) har deras 

makar nämnts vid namn, vilket inte är fallet när männen gift sig. Det kan återknytas till 

Wainwright som framhåller att spelbara kvinnor i spel antingen får sitt utseende påpekat eller 

utesluts helt, i det här fallet genom att inte ens nämnas vid namn. Genusperspektivet är något 

som hade varit en intressant aspekt att utveckla vidare vad gäller Civilization’s historiska 

biografier och har potential för ytterligare undersökning. Även om detta berörts hade ett mer 

utpräglat genusperspektiv kunnat ge mer ingående förklaringar till spelets stereotypiskt 

maskulina framställningar.  

De spelbara manliga karaktärerna som förekommer i spelet är även i stor utsträckning 

västerländska vita män, likt den kritik som Leonard lyft angående representativitet i spel. 

Leonards kritik går även att koppla till Poblocki som påpekar att spel är västorienterade i sin 

historieförmedling som ger en ensidig bild av historia. Spelet i sig präglas av ett manligt ideal 

som använder sig av en linjär och västorienterad historieförmedling, något som både Schut och 

Poblocki problematiserar. De spelbara aktörernas biografier och de ideologiska tendenserna 

kan därmed förstås utifrån den kontext de uppstått i; spel och spelvärlden i stort är 

mansdominerad, vilket styr spelets inre skildringar. Den västorienterade förmedlingen hade 

varit intressant att utforska mer, likt genusperspektivet. Dessa två hade även kunnat kombineras 

för att forma en intersektionell analys av spelets historiska framställningar, vilket skulle kunna 

vara en tänkbar utgångspunkt för vidare studier. 

Något som dessutom vore spännande att utforska vidare är spelares egna uppfattningar om 

hur Civilopedia och Civilization-seriens historiska biografier påverkat dem utifrån deras 

spelande. Det hade kunnat ge en annan insikt om hur denna information och framställning 

utvecklat spelares intresse för historia, civilisationer och kulturer. Denna uppsats kan enbart 

uttala sig om hur historiemedvetande kan utvecklas genom Civilization V’s historiska 

biografier. Därmed hade en undersökning av spelares egna erfarenheter gett ytterligare 

perspektiv på utveckling av historiemedvetande genom biografiska framställningar i digitala 

spel såsom Civilization. Även om inte denna uppsats ger svar på om spelares 

historiemedvetande de facto utvecklas genom spelets historiska biografier går det ändå att 

tänka att dessa texter sätter igång de tolkningsprocesser som Rüsen menar är en grundsten i 

utvecklandet av historiemedvetande.   
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