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Abstract 
This bachelor thesis examines the PC-game Europa Universalis IV and its potential as a 

learning tool to develop players historical consciousness. The thesis also researches and 

compares Europa Universalis IV:s historical content and use of history to what is 

characteristic of popular history. The results show that the game’s potential for developing 

historical consciousness lies in its contrafactual use of historical content, but because of its 

high abstraction of history and historical aspects the potentials are limited and problematic to 

evaluate. The analysis of uses of history in Europa Universalis IV shows that the game’s 

historical presentation is mostly exemplary and commercial. 

Keywords: Historical Consciousness, Use of History, Life-long Learning, Europa Universalis 
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Datorspel som historieförmedlande medium 
Till traditionella medier för att förmedla kunskap inom historieundervisning räknas ofta 

användningen av facklitteratur, skönlitteratur och bilder. Det är heller inte sällan 

förekommande att en Hollywood-spelfilm som Gladiator, Schindlers List eller The Great 

Gatsby sätts på i klassrummet och sedan fungerar som utgångspunkt för diskussion om 

historien. Spelfilm, anser Ulf Zander som forskat kring historiebruk i film, är också det mest 

inflytelserika historieförmedlande mediumet. Men medielandskapet är i ständig förändring 

och nya ”inflytelserika” medier utöver spelfilmen ser möjligheter att träda in i klassrummet.1 

     Ett exempel på ett historieförmedlande medium utöver de traditionella är datorspelet. 

Återkommande utgivningar av spelföretag med stora speltitlar som Battlefield, Call of Duty, 

Civilization och Age of Empires skildrar historiska miljöer och använder historien som 

utgångspunkt för deras narrativ. Som Zander menar, är det just populärkulturella medium likt 

spelfilmen som påverkar allmänhetens uppfattning om det förflutna i största grad. Här blir 

historiedatorspelen därför en del av populärkulturens historieförmedling. Journalisten och 

populärhistoriske författaren Henrik Arnstad, skriver i Göteborgsposten att problemen med 

spelföretag som har ambitionen att skildra historiska händelser, aktörer och miljöer är att de 

dels måste förhålla sig till en ”kunskapsbaserad representation av historien” och spelet som 

”kommersiell produkt”. Detta, menar Arnstad, får konsekvenser på spelens historieförmedling 

och innebär att det blir vinklat i vad som framställs och hur beroende på den allmänna 

uppfattningen av historien:   
 

Ingenstans blir det mer tydligt än i spelen om andra världskriget, där de amerikanska trupperna måste 

ges en central plats – för så ”vet” spelköparen i USA (och troligen även Sverige) att det var. Detta 

kallas av forskarna för ”selektiv autencitet” i det som utifrån en politiserad minneskultur utgör 

”Varumärket WW2”.2  

 

Den västliga populärkulturella framställningen av exempelvis andra världskriget utgör därför 

ett företräde. Här får de amerikanska militärstyrkornas ”hjältedåd” stor plats som 

utgångspunkt i spels berättelser om andra världskriget.3 Denna skevhet i datorspels 

historierepresentation belyses också av Matthew Wilhelm Kapell och Andrew B.R. Elliot i 

antologin Playing with the Past: Digital Games and the Simulation of History. Författarna 

                                                           
1 Zander, Ulf (2014) ”Historiekulturella manifestationer – historia i ord, bilder och musik” I Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). 
Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur AB, s. 97–175. 
2 Arnstad, Henrik, ”Spel som förmedlar det förflutna”, Göteborgsposten, https://www.gp.se/spel-som-förmedlar-det-förflutna-1.5932 
(hämtad 2019-05-13). 
3 Ibid. 

https://www.gp.se/spel-som-f%C3%B6rmedlar-det-f%C3%B6rflutna-1.5932
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menar att datorspelens representation får, som en konsekvens av sitt kommersiella mål, ett 

västerländskt fokus vilket reproducerar en bild av ett ”vi och dem”.4 

     Men datorspel har, utöver sina utmaningar kring historieförmedling, också goda 

möjligheter att kunna fungera som lämpliga läromedel inom historieundervisning. Kapell och 

Elliot menar att historiska datorspel kan erbjuda en djupare förståelse för faktakunskaper, 

historiska aktörer och processer. Spel kan också föra med sig förståelse för historiska 

händelsers tillfälligheter och faktorer. Detta, menar Kapell och Elliot i synnerhet handlar om 

strategiska datorspel (likt Civilization och Age of Empires) där spelen inte mynnar ut i ett 

förutbestämt slut utan historiens gång påverkas av spelarens val.5 De strategiska historiska 

datorspelen kan alltså föra med sig en viss potential att utveckla det som Klas-Göran Karlsson 

kallar för historiemedvetande. Begreppet, menar Karlsson, är svårdefinierat, men kan sägas 

dels syfta till förståelse för hur dåtid, nutid och framtid samspelar, dels som ett sätt att tänka 

historiskt likt, enligt Karlsson, begreppet historical literacy6.7 Vad som utmärker dessa typer 

av datorspel är just att spelaren själv försätts i kontroll över hur historien utspelar sig. Här kan 

därför frågor om hur och om ställas till historien. Exempelvis: Hur Europa hade utvecklats om 

aldrig reformationen genomfördes, om Gotland förblev självständigt eller om Inkariket 

expanderade österut. Strategispelen fungerar i dessa fall som ett slags historiskt 

experimentbord för att orientera sig i historiska händelseförlopp.8 

     Det skall även påpekas att datorspel med historiska teman inte alls är en särskild ny 

företeelse. Tidiga exempel på datorspel där specifika historiska miljöer och/eller aktörer 

framställs är Oregon Trail (1971), Where in time is Carmen Sandiego? (1989), Civilization 

(1991) och Svea Rike (1997). Således har historiska datorspel under lång tid förekommit och 

spel som historieförmedlande medium är inte en angelägenhet för endast en specifik 

generation. Datorspels kraft som inflytelserikt medium i relation till hur allmänheten uppfattar 

historien är alltså väl etablerad.  

     Men betyder det att de som i vardagen spelar historiska spel får en fördjupad förståelse för 

de historiska områden spelen förmedlar? Om informellt- och livslångt lärande skriver Per-

Erik Ellström i Livslångt Lärande. Ellström menar att lärande, vilket kontinuerligt formar oss 

som individer livet ut, till stor del sker, omedvetandes, i vardagen och inte bara under formell 

                                                           
4 Kapell, Matthew & Elliott, Andrew B. R. (2014). Playing with the past: digital games and the simulation of history. New York: 
Bloomsbury Academic. 
5 Ibid. 
6 Utvecklingsbara förmågor knutna till historievetenskap. Exempelvis att förstå och kunna producera texter inom disciplinen.   
7 Karlsson, Klas-Göran (2014). ”Historia, historiedidaktik och historiekultur” i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är 
närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur AB, s. 13-89. 
8 Kapell, Matthew & Elliott, Andrew B. R. (2014). Playing with the past: digital games and the simulation of history. New York: 
Bloomsbury Academic. 
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undervisning. Detta vidgade perspektiv på lärande som en livslång process för också med sig 

ett vidgat perspektiv på begreppet läromedel.9 Utifrån ett livslångt lärande-perspektiv kan 

därför historiska datorspel ses som inflytelserika läromedel för att utveckla spelares kunskaper 

i historia och historiemedvetandet. Men hur utmärker sig då datorspel som läromedel i 

samband med den skevhet mediet för med sig i historieförmedlingen? Som spelintresserad 

blivande historielärare anser jag därför det vara av högsta angelägenhet och intresse att 

fördjupa mig i hur spelarens historiemedvetande kan utvecklas och formas av historiska 

strategispel. Finns det möjligtvis lärandepotentialer till historieämnet utmärkande för 

datorspel? Hur detta ter sig ämnar jag utforska i denna uppsats. 

 

Överblick av Europa Universalis IV och grand strategy-genren 
Europa Universalis IV är ett s.k. ”grand strategy”-spel som släpptes 2013 av det svenska 

spelföretaget Paradox Interactive. Grand strategy är en subgenre till strategispel vilket 

Thomas H Apperley menar är den genre av datorspel som är minst ”filmisk” i dess typiska 

narrativa metoder.10 Strategispel påminner istället mer om brädspel där spelaren ges en 

överblick över kartan/spelplanen än filmnarrativ med en tydlig början, mitt och slut som är 

vanligt förekommande i first person shooter-genren11. Grand strategy-spel utmärks av att 

omfatta ett stort tidsspann samt att det finns många komplexa aspekter som spelaren ständigt 

måste förhålla sig till. Det handlar alltså inte endast om att kriga och erövra utan det kan 

också innebära att spelaren måste förhålla sig till handelsvägar, internationella relationer, 

religion och politik. Grand strategy-spel utmärker sig av att spelaren, utifrån en överblick av 

kartan, skaffar sig vetskap om sina resurser och positioner av sina fiender och allierade.12 

     Speljournalisten Alexander Williams skriver i Strategy Gamer att spelföretaget Paradox 

Interactive bidragit stort till att definiera genren med spelserier som Crusader Kings, Hearts 

of Iron och Europa Universalis vilka sträcker sig över epoker från medeltiden till andra 

världskriget. Williams menar att dessa spel utmärker sig som historiska ”sandlådor” där 

spelaren experimenterar med hur historien spelas ut. Detta abstraherar förvisso, påpekar 

                                                           
9 Ellström, Per-Erik, ”Livslångt Lärande”, 1996, http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/ellstrm.pdf (hämtad 2019-05-13). 
10 Apperley, Thomas H (2006). “Genre and game studies: Toward a critical approach to video game genres”, Simulation Gaming, vol 6, nr. 
37, 2006, s. 12 f.  
11 First Person Shooter-genren utmärks av att spelarens perspektiv utgår från spelkaraktärens (första person). Här ligger även emfas på 
skjutvapen. 
12 Williams, Alexander, “The essential grand strategy games”, Strategy Gamer, https://www.strategygamer.com/articles/grand-strategy-
games/ (hämtad 2019-04-15). 

http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/ellstrm.pdf
https://www.strategygamer.com/articles/grand-strategy-games/
https://www.strategygamer.com/articles/grand-strategy-games/
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Williams, många aspekter av historien, men möjliggör även fördjupade och personliga 

spelomgångar.13  

     Europa Universalis IV utspelar sig mellan år 1444 och 1825. Detta är speciellt för spelet i 

förhållande till andra aktuella spel inom samma genre (Crusader Kings II utspelar sig mellan 

1066–1453 och Civilization från bronsåldern till cirka 2050). Europa Universalis IV lägger 

också en unik emfas på nationsbygge till skillnad från Crusader Kings II (dynastier) och 

Civilization (historiska aktörers kamp mot varandra). I Europa Universalis IV väljer spelaren 

startdatum samt vilken nation den vill spela som. Världskartan formas därefter till att 

motsvara hur världen såg ut under den valda tiden. Detta innefattar aspekter så som vilka 

nationer som existerar, statsskick, politiska relationer (krig, allianser, giftermål), religioner 

och kulturer. Spelet har inget förutbestämt mål i sig utan spelaren bestämmer själv hur den 

vill spela ut sin spelomgång. Efter vald startpunkt utvecklas världskartan i ”realtid” 

(hastigheten går att justera och pausa) delvis efter nationernas olika premisser och strävanden, 

men, också synnerligen, utifrån en viss slumpmässighet och spelarens val. Historien kan 

därför utvecklas helt annorlunda än dess ”verkliga” motsvarighet. Paradox Interactive 

presenterar Europa Universalis IV på följande vis på deras hemsida: ”Rule your nation 

through the centuries, with unparalleled freedom, depth and historical accuracy. True 

exploration, trade, warfare and diplomacy will be brought to life in this epic title rife with rich 

strategic and tactical depth”.14 Paradox Interactive uttrycker alltså en hög ambition av att 

förmedla historisk korrekthet i deras beskrivning av spelet. Emfasen på spelets djup kopplat 

till historisk korrekthet ses här även utgöra en av deras främsta säljpunkter. 

     Dock ska det sägas att Europa Universalis IV:s fokus ligger på nationsbygge och 

expansion, men metoderna för detta kan skilja sig åt dels beroende på spelarens egna val och 

dels vilken nation som spelas. Nationer har nämligen olika specialiseringar vilket ger dem 

olika förutsättningar gällande exempelvis handel, militär, religiös sammanhållning och 

relationsbyggande med andra länder. De har också unika ”uppdrag” vilket när de genomförs 

ger spelaren olika tidsbegränsade fördelar.15 

 

                                                           
13 Ibid. 
14 ”Europa Universalis”, Paradox Interactive, https://www.paradoxinteractive.com/en/europa-universalis/ (hämtad 2019-05-13). 
15 “Europa Universalis IV”, Steam, https://store.steampowered.com/app/236850/Europa_Universalis_IV/ (hämtad 2019-04-15) & “Europa 
Universalis IV – Bring Civilization out of the Dark Ages”, Paradox Interactive, https://www.paradoxplaza.com/europa-universalis-
iv/EUEU04GSK-MASTER.html (hämtad 2019-05-13). 

https://www.paradoxinteractive.com/en/europa-universalis/
https://store.steampowered.com/app/236850/Europa_Universalis_IV/
https://www.paradoxplaza.com/europa-universalis-iv/EUEU04GSK-MASTER.html
https://www.paradoxplaza.com/europa-universalis-iv/EUEU04GSK-MASTER.html
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka datorspelet Europa Universalis IV:s potentialer 

som läromedel för att fördjupa och utveckla spelarens livslånga lärande i samband med 

historia. Här studeras spelets lärandepotentialer som läromedel i en vardaglig och omedveten 

lärandesituation och inte dess potentialer som ett läromedel kopplat till undervisning och 

skola. Begreppet läromedel används alltså relativt brett i denna studie, där verktyg och 

utgångspunkter för lärande i vardagliga- såväl som undervisningssituationer betraktas som 

läromedel.16 För att undersöka detta kommer det historiedidaktiska begreppet 

historiemedvetande tillämpas utifrån spelets historieförmedling och användning av dess 

historiska innehåll. För att konkret kunna undersöka detta används stormaktstiden som 

exempel av spelets historieförmedling. I min undersökning kommer jag analysera hur spelet 

använder sig av historien, dess historiebruk, för att förstå spelets utgångspunkt i sin 

historieförmedling och sitt innehåll dels i relation till spelaren och dels till utmärkande drag 

av populärhistorisk historieförmedling. Att undersöka spelets historiebruk gör sig lämpligt i 

denna undersökning för att förstå hur historien förmedlas och i relation till populärhistoria. 

Hur spelets historiebruk ter sig kan därför påverka spelarens lärande och historiemedvetande. 

     Med min uppsats vill jag tillföra historiedidaktisk kunskap om hur historiska datorspel kan 

påverka spelares historiemedvetande i en omedveten lärandesituation och hur de som 

populärkulturella medium förhåller sig till historien. De frågeställningar jag söker besvara är 

följande: 

 

• Hur ter sig spelets historiska innehåll och framställning av historien i förhållande till 

populärhistorisk historieförmedling? 

• Vilka möjligheter medför spelet för ett livslångt lärande kopplat till 

historiemedvetande? 

 

Forskningsläge 
Det forskningsläge som knyts an till i denna uppsats berör två huvudsakliga historiedidaktiska 

områden samt forskning kring den svenska stormaktstiden. De didaktiska områdena handlar 

dels om datorspel som en typ av populärkulturell historisk artefakt gällande 

historieförmedling och historiebruk, och dels datorspel som läromedel. Dessa är av högsta 

                                                           
16 Se avsnittet ”Livslångt lärande” under ”Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp”, s. 12. 
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relevans då jag analyserar hur spelet ter sig som historieförmedlande medium i förhållande till 

den populärhistoriska framställningen av stormaktstiden.  

 

Historieförmedling och populärkultur 
I inledningen till Det förflutna som film och vice versa – Om medierade historiebruk skriver 

Pelle Snickars och Cecilia Trenter om populärkulturell mediering av historia genom ”rörlig 

bildform” och menar att film, TV och digitala medier fått ett allt större inflytande på hur 

allmänheten uppfattar och förhåller sig till historien. Snickars och Trenter menar att det 

utvecklats ett ”medierat historiebruk” vilket utmärks, genom populärhistoriska framställningar 

i film, TV-serier och dokumentärer, av två förhållningssätt. Dels att underhålla och dels att 

lära om historien. Historieförmedlingen via populärhistoriska medier, menar Snickars och 

Trenter, vänder sig till en massmedial publik i vilket historiska förenklingar och felaktigheter 

kommer som konsekvens. Dock, anser författarna, att man ej bör ”stirra sig blind” på denna 

typ av mediers felaktigheter som historiska källor. Potentialen i att analysera dem, menar 

Snickars och Trenter, ligger i vilka frågor historikern ställer till källorna. Trenter poängterar 

att historiebruket i populärkulturen ofta är underordnat ett syfte för att på olika sätt 

tillfredsställa konsumenten. Detta kan handla om att sprida ett ideologiskt budskap, att 

underhålla eller att sälja en produkt. Till dessa syften, menar Trenter, blir de historiska 

representationerna underordnade.17 

     Snickars och Trenters teorier kring medierat historiebruk kommer att användas i 

diskussionen av Europa Universalis IV:s historiebruk. Hur spelet använder historien kommer 

alltså att diskuteras utifrån Snickars och Trenters resultat kring vilka konsekvenser medierat 

historiebruk kan få för historieförmedlingen. 

     Om vad som utmärker svensk populärhistorisk utgivning behandlar Erik Bodensten i sin 

historiografiska undersökning Populära Klio - tendenser i svensk populärhistorisk 

bokutgivning 2003–2007. Bodenstens undersökning visar att militärhistoria, biografier och 

kulturhistoria utgör dominerande teman i de svenska populärhistoriska berättelserna. 

Bodensten menar att, till skillnad från vad som utmärker den historievetenskapliga 

forskningen, så lämnas här mycket litet rum till social-, ekonomisk och politisk historia. Detta 

har medfört, skriver Bodensten, att det inom den populärhistoriska utgivningen inträffat en 

”ideologisk förskjutning” tillbaka till en mer traditionell historieskrivning i vilket fokus läggs 

                                                           
17 Snickars, Pelle & Trenter, Cecilia (2004). ”Det förflutna som film och vice versa - om medierande historiebruk – en introduktion” & 
”Clioporr – historiebruk i populärkultur och pornografi” i Det förflutna som film och vice versa - om medierande historiebruk. Lund: 
Studentlitteratur AB, s. 8–22, 99 ff. 
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på biografiska framställningar av ”kungar och krig”. Populärhistorien, anser Bodensten, har 

även starka narrativa inslag och ”[…] vissa ämnen, händelser och personer reproduceras i 

ständigt nya former i ett närmast cykliskt förlopp.18 Vad beträffar stormaktstiden utmärks 

detta av biografer om krigarkungar och beskrivningar av deras krig.19 För denna uppsats är 

Bodenstens resultat relevant som utgångspunkt att diskutera Europa Universalis IV:s i 

samband med hur dess historiska innehåll påminner och skiljer sig ifrån populärhistoriskt 

utmärkande drag. 

 

Datorspels potential som läromedel 

Hur datorspel utvecklas och används i undervisning skriver Björn Berg Marklund om i sin 

avhandling Unpacking Digital Game-Based Learning. Berg Marklunds studie kretsade kring 

frågan hur digitala lärospel utvecklas och används i undervisning. Digitala lärospel definierar 

Berg Marklund som spel som både explicit används och designas i lärosyfte och spel som 

används som verktyg för lärande av exempelvis lärare men som inte nödvändigtvis designats 

att användas i undervisningssyfte. Definitionen av om vad som är ett digitalt lärospel ligger 

alltså i tillämparens utgångspunkt och syfte med spelandet. Berg Marklund har använt sig av 

en fältstudie i vilken han utfört observationer och intervjuer med både spelutvecklare och 

lärare. Här har arbetsprocesser, idéer och synsätt kopplade till lärospel i samband med 

undervisning undersökts. Berg Marklunds resultat visar på både tydliga utmaningar och 

fördelar med vad han kallar för spelbaserad undervisning vilket definieras som användandet 

av datorspel i en pedagogisk verksamhet där datorspelet är det centrala verktyget i 

undervisningen. De utmaningar undervisningsmetoden för med sig, enligt Berg Marklund, 

handlar i stor utsträckning om hur datorspel abstraherar komplexa aspekter i sina 

representationer av verkligheten. Datorspels abstraktionsnivå kan få som konsekvens för 

lärande att elever endast utvecklar ytliga förståelser av de verklighetsbaserade objekt som 

representeras i spelen. Deras grund till kunskap konstrueras alltså från abstraheringar vilka 

spelutvecklarna gjort på olika grunder.20Berg Marklund lyfter också fram fördelar med 

användandet av datorspel som undervisningsverktyg:  

 

                                                           
18 Bodensten, Erik (2009). Populära Klio: tendenser i svensk populärhistorisk bokutgivning 2003–2007. Lund: Lunds Universitet, 23 f. 
19 Se Lindqvist, Herman (1994). Historien om Sverige – När Sverige blev stormakt. Stockholm: Norstedts. & Harrison, Dick. (red.). (2011) 
Sveriges Historia: 1600–1721. Stockholm: Norstedts.  
20 Berg Marklund, Björn (2015). Unpacking Digital Game-Based Learning. Skövde: Runnit AB, s. 42 f. 
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The basic premise that fuels the ambition to use games for educational purposes is just that observation; games 

encapsulate the 21st century skills that education should focus on, like advanced problem solving, collaboration, 

and invention and communication of ideas and solutions in a technology-mediated setting.21 

 

Som medium, anser Berg Marklund, är datorspel alltså en aktuell angelägenhet då elever 

observerats ha stora erfarenheter att navigera i dem genom att ständigt tillämpa metoder för 

problemlösning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, menar Berg Marklund, kan 

spel därför fungera som en utgångspunkt för diskussion kring ett ämne och kontextualisera det 

i ett virtuellt sammanhang. Dock framträder spelens innehåll som av sekundär betydelse i en 

vidare undervisningskontext. Berg Marklund menar att social och praktisk kontext är av 

högsta vikt för att datorspel i undervisningen skall vara av nytta. Därav läggs stor vikt i 

lärarens upplägg för spelbaserad undervisning för att säkerställa att utformningen av 

spelupplevelsen och innehållet framställs på ett korrekt sätt. Berg Marklunds resultat visar 

även att datorspels potential som medium för undervisning ligger främst i hur det i hög grad 

engagerar eleverna i undervisningen. Dock, påpekar Berg Marklund, att det finns en 

kunskapslucka i hur datorspel ska användas för att fungera som ett reliabelt 

undervisningsverktyg.22 

     I tidskriften History Teacher diskuterar Wainwright om sina erfarenheter kring 

användandet av datorspel för undervisning i historia. Här lyfter Wainwright fram sju 

tematiska enheter han utgått ifrån i sin undervisning och som studenterna även analyserat när 

de spelat olika historiska spel. Dessa innefattar: spelmekaniker; ekonomi och miljö, kulturell 

bias, världssystem och världshistoria, determinism och eventualitet, strid och brutalitet och 

kön. Wainwright har utgått från att bedöma studenternas färdigheter och kunskaper kring 

dessa enheter utifrån klassrumsseminarium och examinationer. Själva spelandet har skett 

enskilt medan spelens innehåll sedan presenterats, diskuterats och analyserats i klassrummet. 

Wainwright menar att hans tillämpning av datorspel som läromedel för undervisning i historia 

har visats ge goda förutsättningar att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till datorspels 

historiska innehåll och historiebruk samt för att tillämpa olika historievetenskapliga teorier i 

studenternas analyser. Wainwright ger som exempel hur spel framställer maximer om 

samhällens drivkrafter och hur detta diskuterats utifrån marxism och kapitalism i samband 

med ekonomi och miljö samt hur Edward Saids postkoloniala teorier använts för att analysera 

spels kulturella bias i deras historieframställning.23   

                                                           
21 Ibid., s.40. 
22 Ibid. 
23 Wainwright, Martin (2014). “Teaching Historical Theory through Video Games”, History Teacher, vol. 6, nr. 4, 2014, s. 579-612. 
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     Wainwrights resultat är intressanta för min studie då de dels ger en konkret inblick i 

datorspels utmärkande potentialer som undervisningsverktyg för historieämnet och dels 

erbjuder en utgångspunkt till hur datorspel kan förstås som historiekulturella produkter och 

därav analyseras, i synnerhet utifrån enheterna spelmekanik och determinism och eventualitet. 

Utifrån denna enhet diskuteras och analyseras, menar Wainwright, datorspels framställningar 

om vad som är förutbestämda kontra oförutbestämda aspekter av historien.  Genom att studera 

datorspels spelmekanik, menar Wainwright, kan spelens begränsningar och perspektiv 

uppmärksammas när det kommer till dess historiska innehåll, vad och hur aspekter av 

historien abstraheras. Abstrahering inom spel analyseras genom att bryta ner dem i sina 

utmärkande beståndsdelar för att kunna förstå de underliggande mekanikerna av 

historieförmedlingen. Enheten determinism och eventualitet menar Wainwright fokusera på 

spels potential i att erbjuda spelaren att utforska alternativa utfall genom historien. 

Wainwright menar att denna potential utmärker datorspel, och i synnerhet av genren grand-

strategy, som historieförmedlande medium i förhållande till film då spelaren interagerar med 

den historiska miljön och historiens utfall. Wainwright exemplifierar med Paradox 

Entertainments Hearts of Iron II där kontrafaktuella utfall av andra världskriget erbjuds och 

även uppmuntras genom spelet, till exempel att motverka Frankrikes kollaps eller att få 

axelmakterna att vinna kriget. Diskussioner kring historien och kontrafaktualitet syftar på att 

utforska alternativa historieutvecklingar genom frågor som: ”vad hade hänt om…?”. Poängen 

med att i undervisning diskutera och debattera kontrafaktualitet i samband med historiska 

händelser, menar Wainwright, är att studenterna får utforska och fördjupa sig i gränserna 

mellan determinism/kontinuitet och historiska tillfälligheter/handlingsalternativ.  

    Användningen av kommersiella datorspel i skolundervisningen diskuterar Dennis Charsky 

och Clif Mims I artikeln Integrating Commercial Off-the-shelf Video Games into School 

Curriculums. Författarna lägger fram en modell i vilket pedagoger kan utgå ifrån när de 

designar spelbaserade undervisningsmoment. Modellen som föreslås av Charsky och Mims 

består av tre typer av ”aktiviteter” för att integrera datorspel i undervisningen: (1) aktiviteter 

för att lära sig spelet, (2) för överbryggning mellan lärande av spelet och själva ämnesområdet 

och (3) för användning av spelet som utgångspunkt för kritisk analys av dess innehåll i 

förhållande till ämnesområdet i fråga. Charsky och Mims exemplifierar denna typ av 

aktiviteter genom att utgå från historieundervisning och jämför dem med en filmanalys där 

filmers representationer av historien undersöks. I forskarnas resultat återfinns alltså, likt både 

Berg Marklund och Wainwright, en emfas i lärandepotentialer av att kritiskt analysera 

datorspels abstraheringar av historiska händelser/aktörer och därav deras representationer av 
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historien genom att jämföra dem med ”den riktiga historien”. 24 Vad Charsky och Mims 

specifikt tillför till forskningsläget är deras modell för spelbaserad undervisning vilket bygger 

på Laveault och Corbeils teori om cykliska steg vid spelande för lärande:  
 

“[…] the player will first view the game as a concrete experience (game to learn), then move into 

reflexive observation (game to play), then abstract conceptualization (game of rules), and the active 

experimentation (game of strategy).”25 

 

Spelarens uppfattning av spelet förändras alltså över tid från att gå från ett inlärningsmoment 

av dess spelmekanik till att fördjupas för att möjliggöra kritisk analys av spelets innehåll i 

förhållande till ämnesinnehållet genom att spelaren bemästrar och experimenterar med spelets 

variabler. Deras resultat visar likt Wainwright att datorspel i samband med 

historieundervisningen kan fungera väl som utgångspunkt att kritiskt analysera spelets 

representationer av historien. Dock visar deras undersökning att för att spelbaserad 

undervisning ska kunna fungera väl krävs mycket förarbete kring den grundläggande 

inlärningsprocessen av spelen i sig. Detta, menar Charsky och Mims, är tidskrävande och 

lägger stort ansvar på lärarens design.26 

     En annan infallsvinkel till historiska datorspel och historieundervisning är att använda dem 

som analysobjekt utifrån olika historievetenskapliga teorier. Om detta skriver Andrew 

McMichael i artikeln ”PC Games and the teaching of history” utifrån hur han använt sig av 

PC-spel med historiska teman i sin undervisning vid Western Kentucky University. 

McMichael använde sig bland annat av spelen Civilization III och Europa Universalis II som 

utgångspunkt för att låta studenterna analysera och jämföra hur historien presenteras i 

akademiska och kommersiella kontexter. Han lät också studenterna jämföra olika datorspels 

presentation av historiska förändringsprocesser. McMichael menar att datorspel kan fungera 

väl som utgångspunkt för att diskutera hur de som kommersiella produkter använder sig av 

historien och säljer detta till allmänheten. Detta, anser McMichael, bidrar till en vidare 

bildning av studenterna genom att främja deras analytiska förmågor, vilket de har nytta av 

”långt efter de lämnar klassrummet”. McMichael menar dock att datorspel inte skall ses som 

en ersättning av andra typer av historieundervisning utan som ett komplement i 

historielärarens verktygslåda. Datorspels utmärkande potential, menar McMichael, ligger i att 

                                                           
24 Charsky, Dennis & Mims, Clif (2008). “Integrating Commercial Off-the-shelf Video Games into School Curriculums”, TechTrends, vol. 
52, nr. 5. 
25 Ibid., s. 40. 
26 Ibid. 
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genom att se dem som ett medium för att skapa en brygga mellan vad elever lär sig i 

klassrummet och i ”världen utanför”.27  

 

Forskning kring den svenska stormaktstiden 
Sven Lilja diskuterar i Historia i tiden om historieämnets utveckling och menar att det skett 

en stor historiografisk förändring gällande historiesyn, hur historien uppfattas och 

historieskrivning. Lilja menar att den europeiska historieskrivningen har gått från att under 

1800-talets ”ideologiska nationalism” främst intressera sig för politiska reformer och 

stormakters krig till att under 1960-talet allt mer börja perspektivera historien och ifrågasätta 

1800-talets traditionella historiesyn. Denna ”opposition” mot den traditionella 

historieskrivningen utmärks, anser Lilja, av att ämnet utvecklats till en samhällshistoria där 

bland annat socialhistoria, feministiska och etnologiska perspektiv på historien premierats. 28 

     Nils Erik Villstrand et.al beskriver i Sveriges Historia 1600–1721 den svenska 

stormaktstiden, utifrån olika perspektiv, tolkningar och innehåll. I förordet till boken skriver 

huvudredaktören Dick Harrison att ”Vi har vant oss att tänka på epoken som stormaktstiden, 

då kungariket Sverige nådde sin största territoriella utsträckning till priset av vad som i dag 

förefaller ha varit närmast osannolika kostnader i människoliv”29. Detta problematiserande 

och ifrågasättande av den traditionella historieskrivningen, som även beskrivits av Lilja, och 

olika uppfattningar om epoken genomsyrar hela bokens framställning. Villstrand beskriver 

exempelvis tidens höga barndödlighet, synen på vuxenlivet samt manligt och kvinnligt. Han 

problematiserar också bilden av stormaktskrigen genom att lyfta fram hur samhällsgrupper 

som bönder och kvinnor påverkades av krigen. I boken ges alltså en perspektivering av den 

svenska stormaktstiden genom att genomgående lyfta andra infallsvinklar och annat innehåll 

än det traditionella ”kungar och krig”. Marko Nenonen beskriver till exempel allmogens 

vidskepelse och häxförföljelser under 1600-talet och Marie-Louise Rodén diskuterar 

drottningars maktutövning och politiska roller.30 Sveriges Historia 1600–1721 visar alltså på 

en ambition inom aktuell historieskrivning kring den svenska stormaktstiden att perspektivera 

och ifrågasätta traditionell historieskrivning. Detta görs här genom dels en problematiserande 

bild av traditionella ämnen som dess krig och makthavare och dels genom att lyfta områden 

som socialhistoria och genusperspektiv. 

                                                           
27 McMichael, Andrew (2007). ”PC Games and the teaching of history”, History Teacher, vol. 40, nr. 2, 2007, s. 218 f. 
28 Lilja, Sven (1989). Historia i tiden. Lund: Studentlitteratur, s. 16 f, 84 ff. 
29 Villstrand, Nils Erik (2011). Sveriges historia 1600–1721: [stormaktskrigen, Östersjöväldets uppgång och fall, militärstaten, 
envåldshärskarna, kung och folk, läskunnighet, kyrkotukt, kvinna och man, nya svenskar, järn, koppar och tjära, svenska kolonier]. 
Stockholm: Norstedt, förord. 
30 Ibid., 
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Sammanfattning av avsnittet 
Forskningsläget visar på att datorspel, likt andra populärkulturella medium såsom film och 

TV, har ett stort inflytande på allmänhetens uppfattningar och attityder till det förflutna. 

Datorspel som historieförmedlande medium ställs inför två delade syften: dels att sälja en 

kommersiell produkt och dels att på olika sätt förhålla sig till det historiska innehållet. 

Datorspels lärandepotential visar sig utifrån forskningsläget ha goda potentialer. Betoningen 

ligger på hur mediet kan främja engagemang och motivering för lärande i skolan. 

Forskningsläget belyser alltså datorspel och lärandepotential i samband med 

skolundervisningen.  

     Aktuell forskning kring den svenska stormaktstiden präglas av ett kritiskt perspektiv på 

historien. Det kritiska förhållningssättet till detta lyser igenom i den aktuella forskningen 

genom att här lägga emfas på att perspektivera epoken. Detta genom att behandla 

stormaktstiden utifrån bland annat makt(bruk), genus och historia ”underifrån”.   

     Gällande historieundervisning lyfter forskningsläget fram potentialerna om att historiska 

datorspel kan fungera väl som diskussionsunderlag utifrån hur de använder och presenterar 

historien samt för kontrafaktiska diskussioner för att fördjupa förståelsen för historiska 

händelsers premisser och aktörers handlingsalternativ. Forskningsläget lyfter dock fram tydlig 

problematik med datorspel som undervisningsverktyg. Forskningen visar alltså på en betoning 

av specifika potentialer kring historiska datorspel som dels handlar om historiebruk och dels 

perspektivering av historien. I anslutning till forskningsläget vill jag med min studie bidra 

med kunskap om hur spelet Europa Universalis IV gör bruk av historien genom sina 

utmärkande spelkomponenter samt analysera dess potential utifrån begreppen livslångt 

lärande och historiemedvetande. Här finns nämligen en lucka i kunskaper om historiska 

datorspel i förhållande till dessa begrepp. 

     Hur är då de presenterade artiklarna inom forskningsläget relevant för denna uppsats och 

hur kommer de användas? För min undersökning bidrar Berg Marklunds resultat med en 

djupare förståelse för didaktiska utmaningar datorspel som läromedel kan föra med sig. Berg 

Marklunds resultat visar på att det är av central vikt, att vid värdering av datorspels 

lärandepotential, inte endast värdera dess potential som artefakt utan också i vilket 

sammanhang det kan och är av nytta för undervisningen. Sammanhanget i denna studie 

handlar om att uppmärksamma hur Europa Universalis IV abstraherar aspekter av historien 

samt vilka konsekvenser detta kan få på spelets lärandepotential kopplat till 
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historiemedvetande. Berg Marklunds resultat kommer därför användas som en utgångspunkt i 

min diskussion om Europa Universalis IV:s lärandepotentialer.   

      Utifrån Wainwrights resultat kan min studie av Europa Universalis IV som 

undervisningsverktyg motiveras för att utforska dessa potentialer utifrån dels hur det 

abstraherar historien och värdet av klassrumsdiskussioner kring kontrafaktualitet.31 Charsky 

och Mims resultat bidrar med att skapa en utgångspunkt för diskussion i hur datorspels 

potentialer som undervisningsverktyg kan förstås. McMichaels artikel är relevant för min 

studie genom att den bidrar till förståelse för hur datorspels lärandepotentialer inte bara 

behöver handla om dem som undervisningsverktyg i historieämnet utan också som en slags 

brygga mellan traditionella undervisningsmedium och en vidare populärkulturell 

historiekultur. Detta motiverar alltså min studie kring hur just spelet Europa Universalis IV:s 

lärandepotentialer utmärker sig för att användas som läromedel mot ett livslångt lärande och i 

detta fall även för att utveckla historiemedvetande.  

  

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 
Uppsatsens centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter är livslångt lärande, 

historiemedvetande, historiebruk, historisk utplacering samt kontrafaktiska hypoteser. Dessa 

begrepp bidrar samtliga med didaktiska perspektiv på lärande och utgångspunkter för att 

analysera spelets historieförmedling och potentialer för att utveckla historiemedvetande.  

 

Livslångt lärande – det omedvetna och vardagliga lärandet 
Jan Bjarne Bøe diskuterar i Bildene av fortiden – Historiedidaktik og historiebevissthet 

begreppet historiemedvetande i samband med historieförmedling och historiedidaktik. Bøe 

menar att elevers uppfattning om då-, nu- och framtiden formas av hur de på olika sätt möter 

historien. Av hög betydelse för att forma dessa uppfattningar, menar Bøe, är massmedia, resor 

och kulturella aktiviteter. Elever möter alltså inte endast historien i skolan och det är inte 

heller endast i undervisningsmiljöer deras uppfattningar av den påtagligt formas. 32  Till det 

som Böe benämner ”massmedia” i samband med mötet med historia ser jag medium som 

vänder sig till en bred målgrupp vid behandling av en historisk händelse eller tidsepok. Hit 

hör spelfilm, TV och datorspel som genom sina förmedlingar av historien utgör delar för 

                                                           
31 Wainwright, Martin (2014). “Teaching Historical Theory through Video Games”, History Teacher, vol. 6, nr. 4, 2014, s. 579-583 ff.  
32 Bøe, Jan-Bjarne (2002). Bildene av fortiden – Historiedidaktik og historiebevissthet. Oslo: Høyskoleforlaget, s. 10 ff. 
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allmänhetens uppfattningar av historien. Människor lärande av historien är alltså inte något 

som endast omfattar skoltiden utan även i hög grad vardagen.  

     Denna vardagliga dimension av lärande betonas inom det perspektiv på lärande som kallas 

för livslångt lärande. Konceptet livslångt lärande handlar om att se lärande som en process 

vilket omfattar både medvetande och aktivt samt omedvetet lärande. Om vad som utmärker 

detta lärandeperspektiv skriver Per-Erik Ellström om i sin artikel Livslångt Lärande. Ellström 

menar att i diskussionen kring livslångt lärande betonas idén om att lärande inte endast 

handlar om de aktiviteter vilket förknippas med utbildningssituationer. Här ses istället all 

”mänsklig verksamhet” som lärandesituationer och som förutsättningar för att påverka 

individens utveckling. Det mesta av det ”vardagliga” lärandet, menar Ellström, sker 

oavsiktligt och omedvetet. Men, poängterar Ellström, allt lärande bör inte betraktas som 

positiv utan endast det som ” […] främjar individens utveckling, i form av till exempel en 

utvidgad eller fördjupad kompetens.” 33 Lärande kan därmed få negativa följder vilket utmärks 

av en ”minskad kompetens” och ”passivering”. Alltså kan lärandesituationer bidra till att 

dekvalificera vissa kompetenser hos individen.34 

     Genom att se lärandet som en livslång process vilket kontinuerligt formar individen och 

dennes kompetenser kan en tydlig koppling till mellan denna studies material (datorspel) och 

det historiedidaktiska begreppet historiemedvetande dras där förståelse och reflektion kring 

det förflutna ses som en kognitiv process och kompetens vilket kan utvecklas. I samband med 

detta perspektiv på lärande är det relevant för mig som historielärare att fundera på vilka 

konsekvenser historiska datorspel kan få för det livslånga lärandet och, utifrån denna studies 

ämne, därav historiemedvetandet. Ellströms tankar lämpar sig därför som ett ”bollplank” i 

min diskussion kring lärande. Via perspektivet på lärande som en livslång process tolkas 

också begreppet ”läromedel” brett och omfattar inte endast verktyg för lärande i aktiva 

undervisningssituationer som undervisning och utbildning. Utifrån detta ses och undersöks 

alltså datorspel som läromedel utanför skolans lärandesituationer och väggar i denna studie. 

 

Historiemedvetande 
Begreppet historiemedvetande diskuterar Klas-Göran Karlsson i boken Historien är 

närvarande och menar att det är ett svårtolkat och svåroperationaliserat begrepp vid vilket 

flera olika definitioner förekommer. Karlsson skriver dock att det finns vissa grundläggande 

förklaringar till hur historiemedvetande som begrepp kan förklaras: ” […] det berör grunderna 

                                                           
33 Ellström, Per-Erik, ”Livslångt Lärande”, 1996, http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/ellstrm.pdf, s. 3 f. (hämtad 2019-05-13). 
34 Ibid., s. 3. 

http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/Web/ellstrm.pdf
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för vårt sätt att vara och göra historia, i kulturliv, samhälle och skola. I historiemedvetandet 

finns historien, nuet och framtiden samtidigt närvarande.”35 

     Ett historiemedvetande kan således förstås som en mental process i vilket människor 

orienterar sig genom tiden för meningsskapande utifrån historiska sammanhang. Karlsson 

menar att historiemedvetande kan vara problematiskt att distansera från begreppet det 

kollektiva minnet, men anser att historiemedvetande skiljer sig från det då det reflexivt inte 

endast vänder sig till det förflutna för att förstå nuet utan även framtiden. Historiemedvetande 

som process, förklarar Karlsson, inte ”processerna” all historia, utan främst de som människor 

formar ett meningsskapande till och: ” […] har därför större autonomi i förhållandet till 

samhället än det kollektiva minnet, som lättare låter sig politiseras och utnyttjas av makten”.36 

Denna uppsats ansluter sig till Karlssons förklaring om historiemedvetande som en mental 

process kopplat till uppfattningar om sambandet mellan då-, nu och framtid.  

     Karlsson påpekar att historiedidaktiska analyser av historiemedvetande inte analyserar 

begreppet i sig utan hur det på olika sätt manifesteras (genom historiebruk) och konkret 

kommer till uttryck (i historiekulturen).37 Men hur kan utvecklandet av historiemedvetande 

konkret analyseras utifrån ett historiskt datorspel? Som Karlsson själv beskriver, är begreppet 

svårdefinierat och svårt att operationalisera. Därför kräver studien en tydlig definition av 

begreppets användning. Att utgå från Karlssons definition om historiemedvetande som mental 

process lämpar sig till denna studie genom att studera datorspelets potential i att just utveckla 

historiemedvetandet. Utifrån historiemedvetandets utveckling, att se på begreppet som en 

process, bidrar Jörn Rüsen med sin typologi om denna processens fyra steg. 

     Rüsen menar att det finns ett nära samband mellan historiemedvetandet och ”narrativ 

kompetens” vilket handlar om hur historien berättas utifrån vad som artikuleras ” […] för att 

ge ens liv en meningsfull temporal riktning i tidens förändringar”.38 Rüsen benämner dessa 

steg som: det traditionella, exemplariska, kritiska och genetiska historiemedvetandet.  

     Det första steget - det traditionella historiemedvetandet benämner Rüsen som minst 

utvecklat. Hit kopplas föreställningar om det förflutna där kontinuitet och förutbestämda 

kontexter betonas. Historien ses som något evigt och statiskt. Detta historiemedvetande 

utmärks genom berättelser som ” […] bidrar till att hålla centrala samhällsbevarande värden, 

och därmed själva samhället, vid liv”39. Det exemplariska ser på historien som mer 

                                                           
35 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur 
AB, s. 57. 
36 Ibid., s. 59. 
37 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är närvarande – Historiedidaktik som teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur 
AB, s. 13-89. 
38 Ibid., s. 60 
39 Ibid., s. 61. 
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föränderligt kontra det traditionella. Detta historiemedvetande kommer till uttryck genom 

berättelser där historiska händelser används som exempel på gott och ont för att sedan knyta 

an till nutiden för en slags vägledande funktion. I det kritiska historiemedvetandet utmanas de 

typer av berättelser som förekommer i de två föregående. Här binds inte historien till specifika 

mönster utan tvärtom konstrueras ”motberättelser”40 med funktionen att visa att det förflutna 

dels inte endast bygger på kontinuitet och är förevigat och dels att ifrågasätta ”moraliska 

orienteringar”. Här betonas förändring och ”brottytor” snarare än kontinuitet.41 Det mest 

utvecklade historiemedvetandet benämner Rüsen det genetiska. Utifrån ett genetiskt 

historiemedvetande betonas förvisso, likt i det kritiska, förändring. Dock förkastas här inte 

kontinuitets- och värdepräglade historiemedvetanden (traditionellt och exemplariskt) helt. 

Klas-Göran Karlsson skriver att i ett genetiskt historiemedvetande tänker man att: 

[…]”värderingar måste historiseras, i enlighet med det tidigare nämnda dubbla historiska 

förhållningssättet genom att vi produktivt kan ställa historiska värden mot våra egna värden 

och se båda som tidsbundna och föränderliga”.42  Det genetiska historiemedvetandet har alltså 

ett mer pluralistiskt perspektiv på historien där föreställningar om kontinuitet och värderingar 

också sätt i sitt historiska sammanhang.  

     Rüsens typologi kommer att tillämpas i denna studie för att analysera Europa Universalis 

IV:s potentialer att utveckla spelares historiemedvetande kopplat till dess spelkomponenter. 

Användningen av Rüsens teorier motiveras till att de erbjuder ett lämpligt analysverktyg för 

att klassificera spelets förmedling av det historiska innehållet i förhållande till studiens 

användning av begreppet historiemedvetande (hur detta kan utvecklas genom spelandet). 

Historiska berättelser, som Rüsen använder termen, handlar alltså om hur olika typer av 

historiemedvetande uttrycks genom hur historien förmedlas. Utifrån Rüsens teori kommer 

därmed spelets förmedling av sitt historiska innehåll undersökas för att sedan kopplas till hans 

typologi av historiemedvetande. Här är andra förklaringsmodeller likt Lukacs tankar om 

historiemedvetande kopplat till utveckling av demokrati inte lika relevanta då jag är specifikt 

ute efter datorspelets potentialer att utveckla historiemedvetande utifrån dess innehåll och 

komponenter.43 

 

                                                           
40 Med motberättelser menas att konstruera ifrågasättande och perspektiverande synsätt på etablerade historieframställningar. Se Ibid., s. 61. 
41 Ibid., s. 62 
42 Ibid., s. 62 
43 Ibid., s. 60 f. 
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Historiebruk och historiska framställningar  
För att analysera och exemplifiera hur spelet använder sig av historia används Klas-Göran 

Karlssons typologi över historiebruk. Begreppet historiebruk utifrån Karlssons tillämpning 

definieras som olika sätt historien används inför olika behov och funktioner. Karlsson 

typologi omfattar sju olika sorters historiebruk. Dock är inte alla lika relevanta för denna 

studie och därav kommer de politisk-pedagogiska, ideologiska och moraliska bruken inte 

användas. De andra ska här kortfattat beskrivas. Det vetenskapliga innefattar behovet att 

upptäcka, rekonstruera samt omtolka historien och vänder sig, till skillnad från de andra 

bruken som vänder sig ut mot samhället, inåt mot vetenskapssamfundet. Det existentiella 

bruket handlar om att orientera sig i historien genom att minnas (ofta) för en form av 

samhällsstabilisering. Icke-bruk har, likt det ideologiska, ett legitimeringssyfte – men 

använder historien istället för att glömma och dölja delar i det förflutna. Användningen av 

Karlssons typologi är dock inte helt oproblematiskt. De olika bruken, i synnerhet icke-bruk 

och ideologiskt, går till viss del ihop i varandra, vilket Karlsson själv påpekar.44 Bruken är 

också utformade för att synliggöra ideologiska och moraliska motiv till hur historien används. 

I denna studies fall är inte syftet att komma åt ideologiska agendor eller liknande, vilket också 

blir svåra att här synliggöra. Trots att typologin för med sig dessa svårigheter att i viss mån 

tydligt åtskilja dem från varandra anser jag att den har ett starkt värde för studiens 

analyserande av spelets historieförmedling.  För att motverka problematiken kring 

särskiljandet av de olika bruken har jag därför valt att kombinera den med Metzger och 

Paxtons teori kring historisk utplacering.   

     I Gaming History: A Framework for What Video Games Teach About the Past presenterar 

Scott Alan Metzger och Richard J. Paxton ett ramverk för hur historiskt innehåll ”utplaceras” 

i historiska datorspel och hur detta kan analyseras. Med utplacering av historia menar Metzger 

och Paxton på vilka sätt datorspel använder, presenterar, generaliserar och tolkar historien. De 

menar att alla datorspel konstruerar narrativ i vilket utsagor om dåtiden och nutiden 

förmedlas. Dessa narrativ, anser författarna, har inflytande i hur det kollektiva minnet om 

historiska händelser formas (likt andra populärkulturella medier). Metzger och Paxtons 

ramverk för historiska utplaceringar i datorspel är uppdelade i flera nyckelbegrepp som 

belyser olika sätt datorspel positionerar det förflutna. Tre av dessa är antikvarisk-, 

monumental och legitimiserande utplacering som visar på hur spelkomponenter utplacerar det 

förflutna på distinkt olika sätt. Det antikvariska utmärks då spelkomponenter används för att 

                                                           
44 Ibid., s. 70 ff. 
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betona realism och historisk korrekthet på ett sätt som påverkar spelandet. Det monumentala 

handlar om hur spelet framställer karaktärer eller historiska händelser med syfte till vördnad 

och glorifiering. Legitimiserande utplacering handlar om att spelet framställer det förflutna 

för att på något sätt legitimera datorspel som historiskt källmaterial. Komponenter konstrueras 

för att imitera eller replikera historiska källor som encyklopedier och dokument.45 

     Metzger och Paxtons forskning erbjuder analysverktyg specifikt designade för att 

analysera datorspels presentation och användning av det förflutna. Deras teoretiska ramverk 

kring historiska utplaceringar kommer i denna studie användas tillsammans med Karlssons 

typologi för att analysera hur Europa Universalis IV:s historiska innehåll presenteras för att på 

olika sätt använda det förflutna.  

 

Kontrafaktiska hypoteser 
Magnus Hermansson Adler skriver i Framtidens Historia om kontrafaktiska hypoteser i 

samband med historieforskning och historieundervisning. Hermansson Adler menar att det 

inom historieforskningen blivit allt mer populärt att diskutera ”alternativa händelseförlopp” 

med syftet att bättre förstå en historisk händelse eller förändringsprocess. Genom att ”ändra 

historien” utifrån jämförandet av en kontrafaktisk hypotes med rådande utsagor, menar 

Hermansson Adler, kan en djupare förståelse för historien utvecklas då det historiska 

områdets premisser, händelseförlopp och handlingsalternativ undersöks. Hermansson Adler 

belyser dock, att i en undervisningskontext är det av största vikt att den kontrafaktiska 

hypotesen inte innefattar s.k. ”icke-historiska förutsättningar”, det vill säga att hypotesen ska 

vara kausal och utgöra samma fastställda kontext som den ”verkliga” för att främja diskussion 

kring handlingsalternativ.46 

     Hermansson Adlers teori om kontrafaktiska hypoteser som verktyg för att fördjupa 

förståelsen för historien finner jag som högst relevant för min undersökning eftersom grand 

strategy-spel som Europa Universalis IV ypperligt kan fungera som medel för att ställa upp 

ett historisk kontrafaktiskt scenario vilket jämförs med verkliga händelseförlopp. Med ett 

kontrafaktiskt scenario blir det tydligt hur då-nu-sen hänger ihop eftersom ”nu” inte inträffar 

på grund av att kausaliteten i det förgångna förändras. Ett exempel skulle kunna vara att starta 

spelet år 1521 som Sverige och spela ut det svenska befrielsekriget där spelets utfall jämförs 

med det faktiska. Här kan därför, som Hermansson Adler påpekar, en fördjupad förståelse för 

                                                           
45  Metzger, S.A & Paxton, R. J. (2016). ”Gaming history: A framework for what video games teach about the past”, Theory & Research in 
Social Education, vol 44, 2016, 2016, nr. 4, s. 532–564.  
46 Hermansson Adler, Magnus (2009). Framtidens Historia. Stockholm: Liber, s. 67 ff. 
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historiska händelser utvecklas. I denna uppsats handlar det just om potentialen i datorspelet 

för att utveckla ett historiemedvetande. Här kommer Hermansson Adlers teori därför 

användas för att diskutera spelets potentialer för utvecklande av historiemedvetande utifrån 

kontrafaktuallitet. 

Metod 
I denna uppsats analyseras spelet Europa Universalis IV:s förutsättningar för att främja ett 

livslångt lärande samt potentialer för att utveckla spelarens historiemedvetande. Analysen 

bygger på en genomspelning där Sverige spelats inom spelets egna avgränsning av den 

svenska stormaktsiden mellan år 1618–1721.  Utifrån spelomgången har spelets 

historieframställning observerats samt analyserats. För att besvara mina frågeställningar har 

en form av kvalitativ analys av källmaterialet använts. Louise Berglund menar att inom 

kvalitativa analyser avses ett tolkande av källmaterialet för att nå ” […] textens mening eller 

djupare innebörd.”47 I denna studie tolkas och systematiskt kategoriseras alltså spelets 

historieförmedling och bruk av historien med hjälp av ett teoretiskt ramverk. Detta för att nå 

fram till materialets kvalitativa egenskaper och därav dra slutsatser.48 Då studiens slutsatser 

dras av mina subjektiva tolkningar samt genom min personliga genomspelning av spelet bör 

kritik utifrån det källkritiska kriteriet trovärdighet uppmärksammas där tolkningen kan ses 

som endast subjektiv och resultaten icke-replikerbara. För att tackla denna problematik har jag 

valt att utgå från väl lämpade teoretiska ramverk. Dock medför studiens metod att vissa 

intressanta och relevanta aspekter inte kan förklaras eller diskuteras. Om jag exempelvis 

istället använt mig av diskursanalys eller ett genusperspektiv hade studien kunnat lyfta hur 

spelet verkar inom olika diskurser, reproducerar olika maktförhållanden samt bidragit till en 

djupare förståelse och diskussion kring stereotypisering och framställning av 

manligt/kvinnligt.  

     Utifrån Rüsens typologi kategoriseras hur spelet, genom sina komponenter och 

historieförmedlande, konstruerar berättelser vilket svarar mot Rüsens olika typer av 

historiemedvetande. Genom att även utgå från Klas-Göran Karlssons teori kring historiebruk 

samt Metzger och Paxtons ramverk för datorspels utplacering av historia analyseras hur spelet 

gör bruk av det historiska innehåll som förmedlas (i denna uppsats fall den svenska 

stormaktstiden). Slutligen diskuteras spelets lärandepotential i samband med begreppen 

                                                           
47 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015) Historikerns hantverk – om historieskrivning, teori och metod. Studentlitteratur: Lund, 2015, s. 
159 
48 Ibid., s. 159 ff. 
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historiemedvetande och historiebruk i anslutning till de resultat som presenterats i 

forskningsläget. Här tillämpas Rüsens och Hermansson Adlers teorier om historiemedvetande 

och kontrafaktualitet. För att göra analysen kring spelets historiska innehåll översiktlig har en 

uppdelning av kategorier konstruerats: historisk utplacering och historiebruk samt 

stereotypiska framställningar och abstraheringar49. Här tillämpas både Metzger och Paxtons 

samt Karlssons teorier kring historiska utplaceringar och historiebruk respektive. 

Återkommande kopplingar görs även till utmärkande drag för populärhistoriska 

framställningar av historien.  

     För att kunna besvara frågeställningarna har jag valt att i min analys fokusera på de 

spelkomponenter i vilket spelets historiska innehåll och historieförmedling är mest påtaglig. 

Detta handlar om dels spelets ”pop-up fönster” vilka kan förklaras som faktarutor och dyker 

upp under spelets gång och dels de olika ”tabs” eller ”flikar” i vilket den spelande nationens 

egenskaper som ekonomi, statsskick, militär och diplomatiska relationer redogörs för.  

Spelaren förmedlas via pop-up fönstren en historisk händelse eller kontext vilket sedan på 

olika sätt påverkar spelets gång. Det kan handla om förändringar i statsskick, en tidsbegränsad 

bonus till landet eller dylikt. Ländernas olika flikar redogör för olika typer av aktuell 

information om det spelande landet och använder sig här av historiska aktörer och händelser 

för sina beskrivningar.  

     För att operationalisera historiebruk, historisk utplacering och historiemedvetande 

observerar jag bland annat på vilket sätt spelet använder och värderar historiska aktörer och 

händelser i dessa spelkomponenter samt vad i det historiska innehållet som presenteras och 

inte. Här är det alltså inte i första hand spelets historiska korrekthet som analyseras och 

utvärderas – utan dess användning och förmedling av historien och vilka former av Rüsens 

historiemedvetande detta kommunicerar. Spelets potentialer för historiemedvetande 

analyseras också genom att observera hur spelets kontrafaktiska historiska utveckling ter sig 

utifrån dess karta och geopolitiska lägen genom en överblick efter avslutad spelomgång.  

 

Avgränsningar och material 
Valet av Europa Universalis IV som empiriskt material för utgångspunkten av min analys 

motiveras synnerligen utifrån dess relevans och representativitet till undersökningsområdet.50 

Spelet är högaktuellt då utgivarna fortfarande kontinuerligt släpper tillägg och uppdateringar 

                                                           
49 Med termen abstraheringar avses förenklingar av historiska händelser och aspekter. 
50 Josephson, Peter & Lundgren, Frans (2014) Historia som kunskapsform, 1. uppl., Studentlitteratur: Lund, 2014. 
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samt att det spelas av drygt två miljoner människor51. Relevansen ligger alltså i spelets 

inflytande som populärkulturellt medium över allmänhetens uppfattning kring historien. 

Eftersom spelet når ut till miljontals människor kan det även ses som representativt för 

populärhistorieförmedling. Värdet i att studera spelet ligger alltså i dess höga spridning vilket 

både formar och ansluter sig till allmänna uppfattningar om historien. Dess starka 

kontrafaktiska inslag gör spelet också intressant att studera utifrån lärandepotential kopplat till 

historia och begreppet historiemedvetande. Här är det därför intressant att titta närmre på vad 

som utmärker spelets historieförmedling och historiebruk i förhållande till utmärkande drag 

av populärhistoria och därmed särskilja hur det som medium utmärker sig i en 

populärhistorisk kontext.  

     Gällande det källkritiska kriteriet beroende i förhållande till källmaterialet är en intressant 

aspekt att belysa huruvida spelföretaget förhållit sig till sina egna historiska källor vid 

utvecklingen av spelet. 52 På Paradox Entertainments hemsida under ”personal” återfinns inga 

specifikt tillsatta historiker eller liknande. Därför är det alltså svårt att säga hur företaget 

förhållit sig till historiska källor och vilka de använt. Det är även oklart om Paradox 

Entertainment konsulterat externa historiker i sin strävan mot historisk autenticitet och 

korrekthet likt andra spelföretag som Ubisoft.53 Trots att spelets egna utgångspunkter i sitt 

källmaterial inte går att verifiera medför detta inte någon problematik för att besvara mina 

frågeställningar. Det hade dock varit en intressant aspekt att studera vilket källmaterial som 

utgåtts ifrån vid utvecklingen av spelet och vilka personer som konsulterats för en djupare 

förståelse för hur historieskrivningen anpassas och förändras i förhållande till mediet. 

     Då spelet behandlar ett mycket brett historiskt innehåll har vissa avgränsningar gjorts i 

förhållande till uppsatsens omfattning. Jag har dels valt att fokusera på hur spelet framställer 

en specifik epok i förhållande till populärhistorisk historieförmedling och dels avgränsat detta 

till en spelomgång av ett land. Att valet föll på stormaktstiden och Sverige har ingen betydelse 

för spelets representativitet utan handlar främst om att möjliggöra jämförelser med ett 

avgränsat område inom populärhistoria. Stormaktstiden är dock intressant för denna studie 

som exempel för vad som, genom populärhistorien, reproducerar och formar det kollektiva 

minnet. 

 

                                                           
51 ”Europa Universalis IV”, Steam, https://steamspy.com/app/236850 
52 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015) Historikerns hantverk – om historieskrivning, teori och metod. Studentlitteratur: Lund, 2015, s. 
147 ff. 
53 Sapieha, Chad, ”How Ubisoft Montreal used historians to make Ancient Egypt authentic in Assassin's Creed Origins”, Financial Post, 
10/27/2019, https://business.financialpost.com/technology/gaming/how-ubisoft-montreal-used-historians-to-make-ancient-egypt-authentic-
in-assassins-creed-origins (hämtad 2019-05-20) 

https://steamspy.com/app/236850
https://business.financialpost.com/technology/gaming/how-ubisoft-montreal-used-historians-to-make-ancient-egypt-authentic-in-assassins-creed-origins
https://business.financialpost.com/technology/gaming/how-ubisoft-montreal-used-historians-to-make-ancient-egypt-authentic-in-assassins-creed-origins
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Resultat och analys - Europa Universalis IV:s historiska innehåll 

Historisk utplacering och historiebruk – flikar och pop up-fönster 

Vid spelets huvudmeny, innan spelomgången anpassats och påbörjats, presenteras spelaren 

med en tabell kallad ”historical start” vilket innehåller möjliga startscenarion samtliga bundna 

till historiska krig. ”A new world (1492)”, ”Eighty years war (1579)” och ”American War of 

Indepence (1776)” är några exempel. Spelets emfas på krig och krigsföring syns tidigt och 

genomsyrar hela spelet vilket är typiskt för genren. Då denna studie ämnar undersöka spelets 

historiska innehåll utifrån den svenska stormaktstiden väljs scenariot ”Thirty Years War (23 

maj 1618–30-augusti 1721)” och nationen Sverige. Spelomgången bygger alltså på spelets 

egna avgränsning av stormaktsiden som här startar vid det trettioriga kriget och avslutas vid 

datumet för freden i Nystad. 

    Vid valt scenario finns en kort beskrivning av det trettioåriga kriget samt vad spelet anser 

som ”intressanta val” (av nationer) under denna period. Dessa omfattar Böhmen, Österrike, 

Bayern, Pfalz, Brunswick, Danmark, Sverige och Frankrike. Genom en överblick av spelets 

”flikar” gällande Sveriges egenskaper uppmärksammas på vilket sätt spelet typiskt 

kommunicerar historien och därav hanterar historisk autenticitet. Här beskrivs Sveriges 

politiska och militära läge dels genom variabler som religion, generaler, statsskick etcetera. 

Spelet kommunicerar också historia genom historiska händelser som presenteras i ”pop-up”-

fönster. Dessa är utformade med en kort historisk beskrivning om händelsen kontext vilket 

sedan kan försätta spelaren i olika val som påverkar spelomgången. Under flikarna ”court” 

och ”government” återges Gustav II Adolf som regent. Danmark benämns som fiende och ett 

vapenstillestånd med Ryssland råder till 1622. Under fliken ”military” syns rikets fältherrar 

och amiraler från tiden (utöver Gustav II Adolf) vilka återfinns i historien: Wrangel, Fleming 

och Gyllenhielm. Dessa ges ingen beskrivning utan deras kompetenser abstraheras genom ett 

poängsystem av stjärnor. De ovannämnda har samtliga två stjärnor medan kungen har tre. 

Under ”missions” är ”The Baltic fleet” och ”End the Kalmar-union” markerade som slutförda 

och ges korta beskrivningar till sin historiska kontext: ”Sweden has ambitions to conquer the 

Baltic, but to do so it will require a mighty fleet”.  

     Under fliken ”ideas” presenteras olika specialiseringar förknippat med Sverige som nation 

vilket ger spelaren fördelar specifikt tillägnat landet. Specialiseringarnas namn kopplas till 

Sveriges politik och administration genom historien, till exempel: Produktplakatet, Kung och 

Riksdag och Förenings- och säkerhetsakten. Här används alltså i hög grad referenser till 

politiska reformer, vilka flera inte alls förknippas med stormaktstiden, för att presentera en 
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översiktlig bild av landets egenskaper i spelet. Då Förenings- och säkerhetsakten samt 

Produktplakatet inte genomdrevs under stormaktstiden utan under 1700-talet kan här spelets 

historiska autenticitet ifrågasättas och tydligt kopplas till Metzger och Paxtons begrepp ”lånad 

autenticitet”. Den lånade autenticiteten blir påtaglig där sammanslagningar av selektiva 

historiska kontexter används för att främja uppfattningar om viss historisk trovärdighet 

särskild från ren fiktion. Här synliggörs detta genom att benämningar av historiska politiska 

reformer från en tidsepok försätts i en annan historisk kontext för att förmedla en slags 

trovärdighet i samband med historisk autenticitet.  

     En annan specialisering är ”Indelningsverket” och ger exempelvis spelaren 20 % snabbare 

återhämtning av soldater. Begreppet förklaras likt taget ur en encyklopedi: ”The Swedish 

allotment system was the division of the peasantry into groups of 10 for recruitment purposes. 

This system made it easier to find people to serve in the army and organize them into units” 

     Genom hur spelet kommunicerar historien i de olika flikarna kan ett tydligt fokus och 

strävan 

mot historisk autenticitet synliggöras. Här berättas inte historiska fakta genom utförliga 

berättelser och bilder – utan genom korta och konkreta kopplingar till historiska aktörer och 

politiska lägen. Den historiska utplaceringen präglas därför både av det Metzger och Paxton 

kallar för antikvarisk och legitimerande utplacering. Det antikvariska återspeglas i hur spelet 

syftar att med historisk korrekthet rekonstruera aspekter av historien, det vill säga gestalta 

historien ”som den verkligen var”. Här handlar det bland annat om återgivelse av det 

diplomatiska läget med Danmark och Ryssland, politiska ambitioner och att lista Gustav II 

Adolfs generaler. Dessa representationer syftar därav till historisk korrekthet där spelet via 

sina komponenter använder sig av historiska aktörer, händelser och politiska lägen. 

Exempelvis där namn på härförare under Gustav II Adolfs styre återkommer under ”military 

leaders”. Här ges dock inga närmre beskrivningar av deras bedrifter utan de rangordnas med 

två stjärnor medan kungen tillgivs tre.  När exempelvis uppdraget ”The Baltic fleet” 

genomförs får spelaren en tidsbegränsad fördel gällande skeppsbyggen. Kommunicerandet av 

historien påverkar därmed, genom uppdragen, spelarens möjligheter och spelets utgång. 

Metzger och Paxton menar att detta är utmärkande för den antikvariska utplaceringen. Den 

historiska faktan vilket presenteras syftar även, till det författarna kallar för legitimerande 

utplacering. Denna legitimerande funktion utmärks tydligt i spelets pop up-fönster, 

huvudmeny, uppdrag- samt idéflikar där historiska fakta presenteras genom en emfas på 
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validitet och att efterlikna historievetenskapliga praktiker samt historiska källor. Funktionen 

blir därmed även att legitimera spelet som en slags historisk text.54  

     Vid första anblick skulle historieförmedlandet här kunna kopplas till det Karlsson kallar 

för vetenskapligt historiebruk då en strävan mot historisk rekonstruktion är påfallande i hur 

spelet placerar ut historiska aktörer och händelser i motsvarande kontexter med en strävan att 

återge händelserna och aktörerna. Ett tydligt exempel på detta är användningen av 

Oxenstierna i samband med trettioåriga kriget och Gustav II Adolf:  
 

Born in 1583, Axel Oxenstierna started his civil career for the Swedish State in 1602, and became Chancellor between 1612 

and 1654. He proved to be the most able administrator Sweden has ever had. Like Charles IX, Oxenstierna was impressed 

by Calvinism, and harbored notions of adopting at least elements of that faith. As Gustavus Adolphus's right hand man, he 

fought against the King's plans to intervene in the Thirty Years War. However, after the death of the King at Lützen in 1632, 

he assumed the leadership of the Protestant cause and managed to convince the French to actively participate in the conflict. 

 

I ovanstående citat blir den rekonstruktionistiska prägeln i spelet påtaglig. Här återges 

biografiskt Oxenstierna och dennes gärningar i samband med trettioåriga kriget och Gustav II 

Adolf. Vad som dock inte påträffas i spelet är den inomvetenskapliga vändningen, vilket också 

är utmärkande för vetenskapligt historiebruk, där kritiska perspektiv och omtolkningar av 

historien är centralt. Spelet använder alltså inte historia för att upptäcka och omtolka historien, 

likt inom historievetenskapliga kontexter, utan reproducerar snarare istället allmänna 

uppfattningar om historien. Utifrån ovanstående exempel är det något problematiskt att tydligt 

definiera ett konkret historiebruk via Karlsson typologi. Vad som dock konstateras är att utifrån 

spelets syfte att legitimera sig som faktabaserat och historiskt korrekt, vilket synliggörs av 

Metzger och Paxtons teori, kan ett ekonomiskt eller kommersiellt bruk av historien därför 

uppmärksammas. Att spelföretaget vill legitimera sin användning av historiska fakta i vilket 

funktionen blir att sälja spelet utifrån dess anspråk på historisk korrekthet. 

    Viss framställning av historien kan dock ses som mer tveksam till syftet av historisk 

korrekthet vilket tydligt framkommer i spelets presentationer av historiska händelser genom 

”pop ups” där spelaren får en historisk händelse beskriven för sig förknippat med en förändring 

av spelomgången. Hur statsskicket ändras genom spelets gång meddelas genom information i 

pop up-fönster, så som att statsskicket förändras från ”högadligt styre” till ”despotisk monarki”. 

Händelsen beskrivs utifrån en kort historisk kontext:  

 

                                                           
54 Metzger, S.A & Paxton, R. J. (2016). ”Gaming history: A framework for what video games teach about the past”, Theory & Research in 
Social Education, vol 44, 2016, 2016, nr. 4, s. 544 
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Rise of a Despot - The lack of respect for the republic has eroded its foundations. To preserve the 

stability of the state, king Gustav II Adolf has proclaimed himself dictator for life. (Long live Gustav 

II Adolf!) 

 

Händelsen inträffar den 23:e maj 1618 i spelet vars historiska förankring inte ligger helt i en 

verklig motsvarighet. Dock delar händelsen datum med ”Defenestrationen i Prag” vilket ofta 

benämns som en utlösare till det trettioåriga kriget. Detta kan, utifrån Metzger och Paxtons 

teori, också ses som ett tydligt exempel på lånad autenticitet. Genom att spelet använder 

datumet lånar det här en historisk kontext med syfte att skildra den som trovärdig genom en 

(dock lös) historisk förankring.55  

     Som tidigare nämnt utmärker sig spelets historieförmedling av antikvarisk och legitimerad 

utplacering samt lånad autenticitet. Dock görs även den monumentala utplaceringen 

återkommande synlig i spelets pop up-fönster där svenska kungars politiska gärningar upphöjs 

och redogörs för:  

 
After the disastrous war of 1674–79, which Sweden was more or less forced into by France, Charles 

XI and broad layers of the Swedish administration realized that something had to change. The king, 

in two surprisingly painless parliament sessions 1680 and 1682, assumed sole control of the country 

with no obligation to heed either parliament or royal council. Thus began the period of Caroline 

absolutism in Sweden, with the king called ’the Graycoat’ for his humility and simple habits, 

answerable only to God.  

 

I exemplet framställs Karl XI:s politiska vinningar som envåldshärskarens förtjänster vilket 

reproducerar en aktörsfokuserad och glorifierande historiesyn. Kungen blir här ett positivt 

exempel för Sveriges stormaktstid i vilket hans politiska reformer och karaktär skildras. Den 

monumentala utplaceringen framkommer alltså tydligt i hur dels skulden till det skånska 

kriget förskjuts till Frankrike och dels hur spelet ansluter till det svenska kollektiva minnet av 

kungen där nästintill en mytologiserad bild av den folkliga och ödmjuke Karl XI som 

’gråkappan’.   

     Denna monumentala utplacering av historien kan jämföras med både ett existentiellt bruk 

samt ett icke-bruk av historien. Det existentiella bruket i spelet görs synligt i hur 

stormaktskungarna och händelser kopplade till dem ansluter till det kollektiva minnet av 

Sverige under stormaktstiden. Här reproduceras därav en bild av stormaktstiden som en av 

landets ”glansepoker” i vilket kungarnas goda gärningar och egenskaper är det som skall 

                                                           
55 Ibid., s. 543 
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minnas. Detta får därför som funktion att även reproducera en uppfattning kring Sveriges 

förflutna och identitet kopplat till epoken. Att fokus i spelets historieförmedlande läggs på 

porträttering av kungar, politiska och militärhistoriska händelser medför en form av icke-bruk 

av historien. Hit lämnas istället inget utrymme för historiska presentationer av exempelvis 

minoriteter, bondesamhället eller soldaters förhållanden i krig. Att dessa aspekter av 

stormaktstiden här inte representeras får funktionen att spelet snarare ansluter sig till 

populärhistoriska framställanden av epoken snarare än att utmana dem.  Dock skall det 

påpekas att både existentiellt bruk och icke-bruk av historien kopplas till politiska och 

ideologiska motiv, vilket i spelets fall inte kan sägas vara påfallande. Trots detta visar 

analysen av spelets historiebruk var emfasen läggs i förmedlandet av det historiska innehållet 

samt dess funktioner: att underhålla, sälja spelet genom dess anspråk på historisk korrekthet 

samt att förhålla sig till allmänna uppfattningar och förståelse för det förflutna.  

 

Populärhistoriska präglingar - stereotypiska framställningar och abstraheringar 
Låt oss här titta närmre på hur spelet förhåller sig till stormaktstiden och populärhistoria. 

Spelet är på många sätt likt det som genomsyrar populärhistorien i samband med 

stormaktstiden gällande vilka historiska aktörer och händelser som lämnas stort utrymme. 

Detta uppmärksammas exempelvis genom spelets skildring av Gustav II Adolf i samband 

med sänkningen av Vasaskeppet:  

 
The Swedish warship Vasa was built as a symbol of Sweden's military and political power and 

Gustavus Adolphus's authority as a warrior king. At the time she was one of the largest and most 

heavily armed warships in the world. Constructed between 1626 and 1628, no expense was spared 

in decorating and equipping her and she featured no less than 64 guns. The problem was that Vasa 

was built top-heavy and had insufficient ballast to support that many guns. On her maiden voyage 

on the 10 August 1628, the ship foundered and sank outside Beckholmen after sailing less than a 

nautical mile 

 

Här syns den populärhistoriska präglingen av stormaktsskildringen genom hur spelets 

historiska innehåll omfattar i hög grad korta biografiska presentationer kungar och deras 

politiska bedrifter samt militärhistoria.56 Vad som dock skiljer spelet genom sina 

framställningar i jämförelse med andra populärhistoriska medier är att spelaren inte 

presenteras med ett långgående och fördjupat narrativ likt i spelfilm och böcker utan endast 

                                                           
56 Bodensten, Erik (2009). Populära Klio: tendenser i svensk populärhistorisk bokutgivning 2003–2007. Lund: Lunds Universitet, 23 f. 
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korta och konkreta presentationer av en aktör kopplad till en händelse.  Pop up-fönstrens 

utformning påminner till stor del de faktarutor/biografiska porträtt som återfinns i 

populärhistoriska böcker där läsaren, eller i detta fall spelaren, presenteras med fakta 

tillsammans med en illustration kopplat till ämnet. Detta syftar tydligt till att göra faktan 

tilltalande och lätthanterlig för spelaren.  

     Att denna hantering av den historiska faktan i första hand tjänar till att underhålla spelaren 

blir påtaglig då läsning av dem inte krävs för att ta ställning till olika val som påverkar 

spelomgången. Alltså blir historieförmedlingen, likt vad Cecilia Trenter menar är vanligt 

inom populärhistoriens medierande historiebruk, underordnat spelets syfte att i första hand 

underhålla.57  

      Stereotypiska framställningar inom spelet, i förhållande till stormaktstiden och 

populärhistorien, handlar i mångt och mycket om att upphöja epoken och de svenska 

krigarkungarnas egenskaper och storverk. Spelet ansluter sig därav till allmänna och 

vedertagna uppfattningar kring stormaktstiden i vilket specifika personer och händelser 

lämnas stort utrymme. Spelets förhållning till detta görs synligt då främst svenska aktörer och 

händelser direkt kopplade till Sverige förmedlas. I föregående citat lyfts exempelvis 

regalskeppet Vasa och dess öde fram som symbol för stormakten och kungens prestige. Att 

stereotypiskt och exemplariskt måla upp en hjältebild av kungar, som Karl XI och Gustav II 

Adolf, är påtagligt, vilket tidigare nämnts, genom spelets pop up-fönster. Detta tydliggörs 

även i hur spelet tillskriver kungarnas militära egenskaper under fliken ”statsskick”. Karl XII 

tilldelas till exempel här variablerna ”bold fighter” och ”strict” vilket ger spelaren bonusar om 

han tilldelas en armé och används i krig. Genom att kungen tillskrivs dessa variabler 

förmedlas en stereotypisk hjältebild av Karl XII som en modig och strikt härförare.  

     Spelet använder sig av abstraheringar i sin historieförmedling vilket kan förklaras som en 

nödvändighet, dels i samband med det omfattande historiska innehåll som behandlas och dels 

i förhållande till spelmekanikerna. Men hur utmärker sig dessa förenklingar av historien och 

vad medför detta för konsekvenser på historieförmedlandet? Gällande hur de svenska 

kungarna Gustav II Adolf, Karl XI och Karl XII porträtteras i spelet innebär fokus på deras 

bedrifter och positiva egenskaper kopplade till politik och krigsföring att andra perspektiv på 

historien förbises. Ett exempel på denna upphöjande och stereotypa framställningen av kun 

     Framställningar om samhällsgrupper, exempelvis bönder och soldater, och hur de 

påverkades av maktens krig och politiska reformer är reducerade till skilda variabler gällande 

                                                           
57 Snickars, Trenter (2004). Det förflutna som film och vice versa - om medierande historiebruk – en introduktion s. 8–22 & Clioporr – 
historiebruk i populärkultur och pornografi, s. 99 ff. i Det förflutna som film och vice versa - om medierande historiebruk 
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spelmekaniken. Hur det svenska ståndsamhället används i spelet är ett tydligt exempel på 

detta. Under fliken ”Stability and Expansion” presenteras spelaren med olika variabler vilket 

påverkar chansen att revolter från olika samhällsgrupper bryter ut. Här återfinns variabler som 

”stability”, ”war exhaustion” och ”overextension”58 Har spelaren exempelvis nyligen erövrat 

historiskt danska provinser finns ett regionalt missnöje där separatister kan komma att 

ockupera området. Om dessa inte bekämpas återlämnas, exempelvis Skåne, till Danmark. Vid 

fliken ”estates” listas de tre högre stånden: frälset, adeln och borgarna. Även dessa måste 

spelaren förhålla sig till för att undvika revolter och inbördeskrig vilket kan resultera i en 

förändring av statsskicket. Ståndens lojalitet och inflytande över staten graderas procentuellt 

vilket påverkar pengaflöde till statskassan. Det samhälleliga missnöjet abstraheras alltså i 

spelet till att skildras utifrån graderingar och särskilt i samband med uppror. Medan spelet 

erbjuder berättelser om kungar, deras stordåd och prestigefyllda händelser reduceras det 

svenska stormaktssamhället till skalor och att utgöra hinder för ekonomisk och militär 

expansion.  

     Det är förvisso, som Bodensten påpekar, utmärkande för populärhistorien att mycket litet 

utrymme lämnas till socialhistoria.59 Som tidigare framkommit, i uppsatsens inledning, 

framför företaget bakom Europa Universalis IV ett starkt anspråk av historisk korrekthet i 

samband med marknadsföring av spelet. Utifrån denna kommersiella aspekt kring vilka 

former av historia som ryms i spelets historiska innehåll synliggörs därför även syftet att sälja 

spelet. Detta utgör, tillsammans med vad som är utmärkande för spelgenren en möjlig 

förklaring till varför betoningen läggs på kungar och krigsföring och inte socialhistoria eller 

kritiska perspektiv av kungarnas maktutövning.  

 

Europa Universalis IV och historiemedvetande  
Det har i föregående avsnitt konstaterats att Europa Universalis IV:s historieförmedling 

anlägger ett starkt populärhistoriskt perspektiv i sitt historiska innehåll utifrån vad som här 

representerar stormaktstiden och hur det görs – monumentalt och förenklande. Överordnat det 

historiska innehållet hamnar syften att underhålla, legitimera och att sälja spelet. Vad kan då, 

utifrån detta, sägas om spelets potentialer som läromedel att utveckla historiemedvetandet hos 

spelaren?  

                                                           
58 Dessa variabler graderar rikets stabilitet, hur utmattade befolkningen är efter ett krig samt hur ”överexpanderad” staten är efter ett 
fredsfördrag. Är ”stability” för låg får kronan in mindre skatt och revolter har högre chans att bryta ut. Detsamma gäller ”war exhaustion”. 
Om ”overexpansion” är för hög ockuperar regionala separatister de provinser som nyligen erövrats. 
59 Bodensten, Erik (2009). Populära Klio: tendenser i svensk populärhistorisk bokutgivning 2003–2007. Lund: Lunds Universitet, 23 f. 
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     Historiemedvetande, i denna studies sammanhang, definieras som en utvecklingsbar 

kompetens kring förståelse och föreställningar om hur då-nu-framtid hör samman. Dessa 

potentialer blir problematiska att lyfta fram endast genom spelets framställning av sitt 

historiska innehåll. Detta eftersom spelarens möte med den faktiska historien utgörs främst av 

fragmentiserade framställningar och fakta snarare än explicita diskussioner om kontinuitet 

och förändring eller kritiska perspektiv på historien. Betraktas detta som de tydligaste 

potentialerna för att påverka historiemedvetandet kan endast ett traditionellt 

historiemedvetande påvisas. Detta är påtagligt då ett statiskt perspektiv på historien 

presenteras där fasta tolkningar av det förflutna reproduceras snarare än att ifrågasättas och 

eller kompliceras. 

 

 
Figur 1. 

 

     Det är alltså inte via spelarens möte med historien eller spelets hantering av historisk fakta 

tyngdpunkterna i spelets potentialer mot ett utvecklat historiemedvetande återfinns. Tankar 

om hur då-nu-framtid hänger ihop kan istället uppmärksammas genom hur spelaren interaktivt 

påbjuds att göra historia genom, utmärkande för grand strategy-genren, ett historiskt 

”experimentbord”. Spelomgången, med utgångspunkt i 1618 års Sverige, utvecklas nämligen i 

en helt annan riktning än den faktiska. Exempelvis har ”Skandinavien” som pannationell 

nation formats omkring 1700 och kontrollerar hela Östersjön. Den tyska staten Brandenburg 

kontrollerar nästan hela nuvarande Tyskland och är allierade med Ryssland. Storbritannien är 

i krig med det självständiga Skottland. Här framställs således ett stark kontrafaktuellt scenario 
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gällande Europas geopolitiska läge. Hur historiens gång tar avvikande vägar i förhållande till 

den faktiska är till stor del beroende av spelarens egna val och strävanden, men också vissa 

randomiseringar gällande fördelar och nackdelar till olika (datorstyrda) nationer samt hur de 

interagerar med varandra.  

     Spelets potentialer, utifrån Hermansson Adlers teori kring kontrafaktualitet som ändamål 

för ett utvecklat historiemedvetande, ligger alltså synnerligen i hur det påbjuder spelaren 

kontrafaktiska hypoteser. Dimensionerna då-nu-framtid och hur de hänger ihop med varandra 

kan därför kopplas till, utifrån föregående exempel, hur politiska val och händelser i det 

förflutna påverkat nuet och kan komma att påverka framtiden. Här kan en ökad förståelse om 

vad som exempelvis gör att imperier expanderar utvecklas. Dock är det problematiskt att säga 

att spelet erbjuder en fördjupad bild av historiska händelser, vilket Hermansson Adler menar 

är styrkan av kontrafaktiska framställningar av det förflutna. Vad som utgör själva stommen 

för att kontrafaktiska hypoteser skall vara fruktbara för historiemedvetandet är att de måste 

utgå från samma historiska kontext och förutsättningar. Annars riskerar det att endast mynna 

ut i en fantasibild av historiens utveckling. Därav bör Europa Universalis IV:s kontrafaktiska 

behandlingar i hög grad problematiseras. Förvisso presenteras spelaren med aspekter av hur 

imperier byggs upp, men dess omfattande abstraheringar av sitt historiska innehåll medför att 

det inte även behandlar hur dem faller, vilket tydligt illustreras i figur 1. Å ena sidan skulle en 

tillstymmelse till ett exemplariskt historiemedvetande kunna utvecklas utifrån spelets 

kontrafaktiska innehåll. Spelaren möter det kontrafaktiska innehållet när denne ställs inför 

valmöjligheter som kommer påverka spelomgångens historiska utveckling. Det kontrafaktiska 

kan därav utveckla en förståelse för hur specifika politiska lägen och historiska händelser 

påverkat hur nationer ser ut idag och hur liknande aspekter även kan komma att påverka 

framtiden. Det exemplariska handlar här om en förståelse att utifrån vilka länder som allieras 

eller krigas med och var fokus läggs i nationsbyggandet har det förflutna påverkat nu- och 

framtid.  

     Det skall avslutningsvis betonas att utveckling av historiemedvetande, utifrån ett livslångt 

lärande, inte kan sägas endast vara beroende av ett enskilt läromedel utan förståelse för och 

kunskaper om historia formas av samtliga möten med det förflutna. I detta avsnitt har dock 

Europa Universalis IV analyserats som ett isolerat läromedel för att diskutera potentialerna 

för historiemedvetande kopplat till aspekter som utmärker grand strategy-spel och 

populärhistoriska framställningar och bruk av det förflutna. Som populärhistoriskt medium 

finns de tydligaste potentialerna för ett utvecklat historiemedvetande i spelet kring dess 

kontrafaktiska aspekter i vilket spelaren gör historia, och därav (om ytligt) orienterar sig 
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mellan då-nu-framtid. Dock kommunicerar spelets historiebruk endast, det som Rüsen 

benämner för, mindre utvecklade historiemedvetanden – traditionellt och exemplariskt. 

Varken ett kritiskt eller genealogiskt historiemedvetande främjas här genom en vardaglig och 

omedveten lärandesituation utifrån vilket spelets potentialer för historiemedvetande 

analyseras. Detta eftersom det i spelet kommuniceras främst rekonstruktivistiska och 

exemplariska perspektiv på historien, vilket förklaras dels utifrån dess kommersiella syfte och 

dels genom dess populärhistoriska förhållningssätt till det förflutna. Det är dock svårt att säga 

om spelets oreflekterade kommunicerande av exemplariskt historiemedvetande medför, som 

enskilt läromedel, det som Ellström kallar för passivering och dekvalificering. Å ena sidan 

kan detta påstås då spelet i sig inte främjar utveckling av förståelse för de kompetenser som 

utmärker de högre nivåerna av Rüsens historiemedvetande. Hit hör, för exempelvis ett kritiskt 

historiemedvetande, konstruktioner av motberättelser – där kontinuitet och moraliskt 

användande av historien ifrågasätts och även de historiseras. Å andra sidan är inte detta unikt 

för historiska spel i förhållande till vad som är utmärkande för populärhistorisk 

historieförmedling. Här handlar det, som tidigare påvisats i analysen av spelets historiebruk, 

att underhålla och sälja en produkt genom att använda historien som ”kuliss” och förhålla sig 

till allmänna uppfattningar snarare än att förmedla fördjupande och kritiska förhållningssätt. 

Det är därför problematiskt att påstå att spelet endast skulle dekvalificera och passivera 

spelaren genom ett mindre utvecklat historiemedvetande då detta inte är det explicita syftet 

med att spela spelet. Dock medför samtidigt inte spelet, utifrån sitt historieförmedlande, det 

som krävs för högre nivåer av historiemedvetande. 

 

Slutsatser och diskussion 
Utifrån frågeställningen, som berör spelets historieförmedling i förhållande till 

populärhistorien, visar studien att Europa Universalis IV präglas av ett populärhistoriskt 

förhållningssätt till historien. Detta utmärks av spelets framträdande historiebruk vilket, 

utifrån Karlsson typologi, kopplas till existentiella och icke-bruk av historien i samband med 

ett kommersiellt syfte, exempelvis ett upphöjande av Karl XI och dennes krig medan 

skildringen av lägre samhällsgrupper uteblir. Likt vad Bodensten menar är typiskt för svensk 

populärhistoria får biografier och militärhistoria stort utrymme i spelets behandling av 

historiska fakta. Analysen av resultatet visar att spelet i stor utsträckning använder sig av 

exemplariska och legitimerande funktioner kopplat till framställning av historien. Dessa 

funktioner kopplas till dels kommersiella syften där spelet bemöter allmänna uppfattningar 
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och förväntningar av historien och dels legitimering av produkten som en slags historisk text. 

Trots att spelets historieförmedling till stor del handlar om att legitimera sitt innehåll som 

historiskt förankrat och korrekt återfinns inget tydligt vetenskapligt bruk av historien med en 

inomvetenskaplig vändning. Spelets användning av sitt historiska innehåll skiljer sig alltså i 

jämförelse med aktuell forskning kring stormaktstiden, där emfas istället ligger på social- och 

genushistoria i vilket makt- och kritiska perspektiv på historien anläggs. Alltså förhåller sig 

spelet till denna skillnad mellan historisering inom populärhistoria och historievetenskaplig 

forskning. Det ska också påpekas att denna avsaknad av denna inomvetenskapliga vändning i 

spelets historieförmedling gör att historiesynen som förmedlas i hög grad liknar den 

traditionella och nationalromantiska som Lilja förknippar med 1800-talets historieskrivning.  

Varför spelet saknar dessa inomvetenskapliga perspektiv trots att företaget bakom det gör 

höga anspråk på historisk korrekthet kan dock vara svårt att besvara. Jag anser dock att en 

möjlig förklaring till detta ligger i just spelets medierande historiebruk. Här underordnas 

nämligen det historiska innehållet för kommersiella syften och därför förbises 

inomvetenskapliga vändningar då de inte lämpar sig i marknadsförandet av spelet. En annan 

förklaring, i kombination med spelets medierande historiebruk, är att då spelet snarare syftar 

till att underhålla än att undervisa spelaren abstraheras historien för att bättre passa olika 

spelkomponenter som krig, diplomati och rebeller.  

     Hur besvarar då studien den andra frågeställningen som berör möjligheter för det livslånga 

lärandet och historiemedvetande genom att spela Europa Universalis IV? Då det i denna 

studie analyserats kring spelets potentialer i förhållande till ett livslångt lärande har spelet 

betraktats som ett vardagligt och omedvetet läromedel. Detta skiljer sig till stor del i hur 

forskningsläget diskuterar datorspels lärandepotentialer. Här kopplas potentialer istället till 

aktiva och explicita lärandesituationer/undervisning i skolmiljöer. Det vardagliga och 

omedvetna lärandet som kan ske genom spelandet av Europa Universalis IV kopplas till 

Rüsens traditionella och exemplariska historiemedvetande. Denna studie visar, likt vad Berg 

Marklund påpekar, att datorspels användning- och förmedlande av aspekter från verkligheten 

i hög grad är abstraherande. Spelet bidrar således inte till fördjupande perspektiv på historien. 

Något det heller inte har pretentioner att göra. Den styrka som framhävs kopplat till historiska 

strategispels potentialer för att utveckla historiemedvetande genom kontrafaktuella aspekter 

blir därmed något problematisk. Spelaren försätts förvisso i kontrafaktiska historiska 

scenarion där denne, genom att göra historia, kan utveckla viss förståelse för kopplingen 

mellan då-nu-framtid. Dock visar studien att Europa Universalis IV:s kontrafaktiska inslag i 

hög grad abstraherar historiska aspekter och erbjuder därav, som enskilt och omedvetet 
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läromedel, mindre utvecklade grader av historiemedvetande. Detta skulle även kunna sägas 

om andra typer av populärhistoriska läromedel, likt böcker eller filmer, kopplade till 

omedvetna lärandesituationer där inte ett kritiskt förhållningssätt erbjuds konsumenten. Det är 

samtidigt inte alls populärhistoriska mediers syfte att förmedla motberättelser och kritiska 

perspektiv på historien. Det Cecilia Trenter benämner som medierande historiebruk blir i 

spelet påtagligt då behovet att sälja spelet (genom anspråk på historisk korrekthet), underhålla 

och tillfredsställa allmänhetens uppfattningar om historien överordnas det historiska 

innehållet. Utifrån Rüsens gradering av historiemedvetande och ett livslångt perspektiv på 

lärande medför spelet endast begränsande potentialer för att utveckla historiemedvetandet hos 

spelaren. Detta eftersom spelet, som tidigare påpekats, kommunicerar främst ett 

historiemedvetande vilket kopplas till traditionella och till viss grad exemplariska former av 

historiemedvetande. I samband med spelets historiebruk och historieförmedling 

uppmärksammar studien att spelet som vardagligt läromedel riskerar att dekvalificera och 

passivera spelaren i samband med historiemedvetande. Gällande spelets historiebruk riskerar 

det, genom existentiellt och icke-bruk, att cementera allmänna och icke-kritiska uppfattningar 

om historien snarare än att omtolka och diskutera dessa. Men betyder detta att spelarens 

livslånga lärande endast påverkas negativt av att spela spelet? Det finner jag, utifrån studien, 

som mindre troligt då spelets potential att utveckla historiemedvetandet fortfarande återstår 

även om det är begränsat utifrån Rüsens gradering. Vad som dock är intressant och viktigt att 

åter påpeka är spelets stora spridning och därav inflytande på hur allmänna uppfattningar om 

både världshistoria och länders historia formas. Spelet är på engelska och vänder sig således 

till en global spelarbas. I denna studie har historieförmedlandet av den svenska stormaktstiden 

undersökts och utifrån detta väcks en tanke om att via spelets omfattande spridning formas 

därefter en bild av Sverige och dess historia internationellt. Här ges därför en uppmaning om 

att vidare studier undersöker historiska datorspel i samband med historiesyn och identitet. 

     För att nå, det som Rüsen kallar för högre nivåer av historiemedvetande, räcker det alltså 

inte att använda spelet som ett läromedel i vardagliga och omedvetna lärandesituationer. För 

att främja högre nivåer genom användningen av spelet som läromedel skulle det därav behöva 

försättas i en medveten och aktiv lärandesituation, vilket också stöds av forskningsläget. 

Exempelvis utifrån vad Wainwright lyfter i sin forskning – blir Europa Universalis IV 

värdefull som utgångspunkt kring enheten determinism och eventualitet där både dess 

kontrafaktiska innehåll och historieförmedling analyseras och diskuteras. McMichael, 

Charsky och Mims samt Wainwright betonar samtliga hur analys och diskussion kring 

datorspels historiebruk och som historiekulturell artefakt främjar ett kritiskt förhållningssätt 
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på historien i historieundervisningen. På grund av denna studies resultat kring spelets 

potentialer för historiemedvetande ansluter jag mig till denna uppfattning. Det är alltså inte 

tillräckligt att endast att möta och/eller göra historien oreflekterat utifrån historiska datorspels 

premisser för att kunna främja högre nivåer av historiemedvetande, i synnerhet ett kritiskt 

sådant. Det behövs snarare, likt forskningsläget styrker, att spel exempelvis används som 

diskussionsmaterial i samband med undervisning kring kritiska perspektiv på historien. Denna 

studie bekräftar därmed uppfattningen inom forskningsläget, om historiska datorspel som 

läromedel, att potentialen ligger i att diskutera deras historiebruk och historisering snarare än 

att söka fördjupa historiemedvetandet och andra historiska kunskaper genom spelet som 

undervisare. För att, mot ett livslångt lärande kvalificera spelares historiemedvetande, gäller 

det alltså att använda det historiska innehållet och de kontrafaktiska hypoteserna som ställs 

upp inom historiska datorspel i samband med explicita lärandesituationer. Dock ska det 

påpekas att ett livslångt lärande kopplat till utvecklandet av ett historiemedvetande inte endast 

och isolerat påverkas av mötet med historia via datorspel. Människor möter historien vid olika 

arenor och i olika kontexter oavsett om det är i medvetna eller omedvetna situationer.  

     Denna studies bidrag till forskningsläget handlar alltså om en ökad förståelse för hur 

historiska datorspel använder sig, som populärhistoriskt medium, av historien och vad detta 

får för konsekvenser för utvecklandet av historiemedvetandet i en vardaglig och omedveten 

lärandesituation. I forskningsläget har tidigare endast datorspel kopplat till aktiva och 

undervisningskontexter.  

     Det ska avslutningsvis lyftas viss kritik mot denna studie då den kan anses vara väldigt 

snäv i förhållande till anspråken om hur den bidrar till forskningsläget. Huruvida andra 

historiska datorspel lämpar sig bättre eller sämre för att, i en vardaglig och omedveten 

lärandesituation, utveckla historiemedvetande har inte adresserats. Därför anser jag att 

framtida studier skulle kunna ägnas åt mer omfattande undersökningar där flera speltitlar, 

deras historieförmedling och potentialer för historiemedvetande jämförs. Dock anser jag att 

denna studie, utifrån sin metod och källmaterial, bidragit med en god grund för liknande och 

mer omfattande studier.  
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