
Örebro Universitet 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

C-uppsats 13/01-2016 

Medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning Digital mediedesign 

Handledare: Ekaterina Kalinina 

Författare: Björn Hutter & Philip Nordenhed 

 

 

 

 

 

Valbart genus: interaktivitetens 

påverkan på genusrepresentation i 

spelet The Wolf Among Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Genusrepresentation i interaktiva spel har det gjorts en del forskning om, men 

interaktivitetens påverkan på genusrepresentationen har varit relativt outforskat. Med 

framförallt R.W. Connells koncept om hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet samt 

Judith Butlers teori om gender performativity ämnar denna studie studera detta. Med 

utgångspunkt i den kvalitativa metoden close reading analyserar vi spelet The Wolf Among 

Us och kategoriserar den insamlade datan i kategorierna dramaturgisk modell, spelvärld, 

karaktärer och narrativt gränssnitt. Detta genom tre genomspelningar där olika typer av 

aggressiva, godhjärtade och spontana val genomförs finner studien att spelet innehåller flera 

möjliga genusrepresentationer, bland annat hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet. 

Detta skiljer spel från exempelvis filmer och böcker där representationerna är permanenta 

oavsett hur många gånger man ser eller läser om verket. Det gick att variera olika grader av 

maskulinitet och femininitet viket tyder på att The Wolf Among Us och spel i allmänhet har 

potentialen till mer nyanserade och komplexa genusrepresentationer än andra medier. 

 

Nyckelord: Spel, genus, interaktivitet, val, representation, maskulinitet, femininitet, 

karaktärer. 
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1. Inledning 

“This game series adapts to the choices you make. The story is tailored by how you play” - 

Öppningsscenen i The Wolf Among Us. 

 

Genusforskning är ett stort område och genusrepresentation i fiktion finns det mycket 

forskning om. Många böcker och artiklar som behandlar olika kontexter, medier och genrer 

finns och många har liknande slutsatser om vad som räknas som manliga och kvinnliga 

egenskaper, hur manligt och kvinnligt genus representeras och så vidare. 

 

Ett av dessa medier som innefattar genusrepresentation är interaktiva spel. Mediet har funnits 

i över 30 år och hade i april år 2013 cirka 145 miljoner dagliga online-spelare världen över 

(comScore, 2013). Trots detta har det fortfarande inte varit ett populärt objekt för forskning 

jämfört med exempelvis film och litteratur (Williams, Martins, Consalvo & Ivory, 2009, s. 

816; Jenkins, 2007, s. 22-23). Williams et al. (2009) menar att detta är problematiskt då spel 

har lika stor mediepåverkan som film och litteratur och konsumeras av en stor del av 

befolkningen (Ibid, 2009, s. 816). Därmed blir det viktigt att studera genusrepresentationen i 

interaktiva spel. 

 

Framförallt interaktivitetens påverkan på genusrepresentationen är ett relativt outforskat 

område. Till skillnad från film eller litteratur där storyn och dess karaktärer utvecklas på ett 

visst sätt och därmed ger en eller flera permanenta genusrepresentationer som inte ändras 

oavsett hur många gånger man ser eller läser om verket så kan spel tack vare sin interaktivitet 

utveckla storyn och karaktärerna på en rad olika divergerande sätt beroende på spelarens val. 

Detta ger potentiellt en rad olika möjliga genusrepresentationer inom ett och samma spel. 

Detta fenomen är unikt för spel (Juul, 2005) och synnerligen lite forskning har gjorts om det. 

 

Detta upptäckte vi när vi spelade det linjära singleplayer-spelet The Wolf Among Us, ett 

mysterium-spel från 2013 av Telltale Games som lägger stort fokus på valbarhet i storyn. Via 

så kallade dialog-träd kan spelaren välja hur huvudkaraktären Bigby Wolf interagerar med 

andra karaktärer och vilka val han gör som fortskrider storyn. Vill man exempelvis vara 

pragmatisk och virka information ur de andra karaktärerna eller vill man slå svaren ur dem, 

eller låter man dem avgöra själva? Val som dessa utgör grundstommen i spelet och ger starkt 

skilda skildringar av Bigby som karaktär, och då inte bara av honom utan även av de 
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karaktärer man interagerar med påverkas och karaktäriseras av dessa val vilket kan ses på de 

responser de ger. 

 

Det är en viss typ av interaktivitet vi är ute efter i spelet, ej den vanliga typen där man styr 

runt karaktären i världen utan snarare den typ som sker i dialoger. Många spel tillåter dialog-

träd där man kan välja mellan ett antal alternativ i dialoger för att styra karaktärerna och 

storyn i en viss riktning. The Wolf Among Us består mestadels av denna typ av interaktivitet 

och vi har valt att kalla den “interaktiva-dialog-val” för att separera den från annan typ av 

interaktivitet. 

 

Interaktivitet innebär ett samspel mellan två parter där den ena är mer passiv, så som mellan 

dator och människa, eller skådespelare och publik (Interaktiv, 2015, 4 Juli). Därmed kan 

dator- och Tv-spel kallas för interaktiva spel, då dessa är program på en dator eller konsol. 

När det gäller genusrepresentation i medier så skiljer sig som sagt spel från andra medier då 

representationen är potentiellt valbar till viss grad tack vare interaktiviteten. Detta gäller dock 

inte alla spel, det kan vara svårt att analysera blocken i Tetris ur ett genusperspektiv och göra 

några genusrelaterade val i Super Mario till exempel, men The Wolf Among Us är inte som 

dessa spel i detta avseende. Ett exempel tidigt i spelet är när man upptäckt det första 

mordoffret och ens medarbetare frågar vem offret var, till vilket man kan välja mellan svaren: 

“Just a girl”; “A working girl”; “A prostitute” och att vara tyst. Dessa fyra val ger spelaren 

chansen att välja hur hen vill representera den döda flickan till sin medarbetare, vilket i sin 

tur påverkar hur huvudkaraktären representeras. Notera dock att även The Wolf Among Us är 

begränsat till ett visst antal möjliga representationer. Carr påpekar att oavsett hur mycket 

frihet spelaren tillåts så är hen fortfarande begränsad till vad skaparna valt att koda in i spelet 

(Carr, 2013, s. 17). 

 

Även utöver interaktiviteten och valens påverkan så är The Wolf Among Us ett intressant 

forskningsobjekt för genusforskning i sig. Med rötter i den mansdominerade 

serietidningsindustrin och sin anmärkningsvärda premiss som blandar gamla sagor, visor och 

rim med en serietidnings-inspirerad typ av hårdkokt film noir så finns det mycket att hämta ur 

spelet. Det är alltså två distinkta genrer som blandas här. Dels gamla berättelser och sagor 

som sträcker sig ända från den första sagan Beowulf från 1000-talet till bröderna Grimms 

folksagor och Charles Dickens verk under 1800-tal vilket innebär att genusstereotyper från ett 

millenium som innehöll bland annat vikingatiden, medeltiden och industriella revolutionen är 
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utgångspunkten för karaktärerna i spelet. Dels har vi även film noir, en filmgenre och visuell 

stil som blev populärt runt tidiga 40-talet fram till slutet på 50-talet. Denna filmtyp innehåller 

även den ett antal genusstereotyper och The Wolf Among Us följer den mer 

serietidningsinspirerade versionen av denna genre som är mer våldsam och hårdkokt än 

filmvärldens mer eleganta stil.  

 

Genusrepresentation är intressant att studera i sig, likaså är interaktivitet, men det är just 

kombinationen av dessa två vi avser studera. Den övergripande problemformuleringen blir 

då: “Hur påverkar val och interaktivitet genusrepresentation i spel?” Utifrån denna 

problemformulering kommer vi med denna studie bidra till forskning inom visuella studier, 

spel- och mediestudier samt genusstudier. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera olika genusrepresentationer som visar sig genom de 

interaktiva-dialog-val som görs, hur övriga karaktärer karaktäriseras baserat på dessa val i 

form av deras responser samt till vilken grad man kan påverka karaktäriseringen i The Wolf 

Among Us för att på så sätt synliggöra hur denna typ av interaktivitet påverkar 

representationen av genus. 

1.2. Frågor 

● F1: Går det att finna en eller går det att finna flera olika genusrepresentationer, då 

framförallt hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet, i de olika 

riktningar/interaktiva val som spelet innehåller och den respons man får av 

karaktärerna i The Wolf Among Us? 

 

● F2: Genom att spelaren väljer ett visst typ av val ges det då positiv, negativ eller 

neutral respons från övriga karaktärer? 

 

● F3: Om hegemonisk maskulinitet och betonad femininet finns representerade i The 

Wolf Among Us utmanar då spelet dessa representationer genom att man kan göra 

interaktiva-dialog-val som strider mot dem eller måste man följa dem, eller kan man 

göra båda? 
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● F4: Om spelet inte ger möjligheten att helt fritt forma karaktärerna, vilka delar av 

karaktäriseringen är då opåverkbara? 

1.3. Avgränsningar 

The Wolf Among Us är det enda spel som kommer studeras i denna studie. Dels för att spelet 

utgör ett nog passande studieobjekt för studiens syfte tack vare spelets narrativa drivkraft och 

användning av interaktivitet, samt dels för att en djupgående analys på ett spel snarare än en 

superficiell analys på flera spel lämpar sig även för studiens syfte. Vi kommer att utgå från 

metoden close reading då den dels tillåter oss att gå in på djupet och dels för att det är 

representation snarare än diskurser som kommer att studeras vilket close reading tillåter.  

1.4. Uppsatsens disposition 

Tidigare forskning går igenom studier om bland annat film noir, relationen mellan spelare 

och avatar1, spelnarrativ2 samt genus i spel.  

 

Teoretiska utgångspunkter redogör för R.W. Connells teori om hegemonisk maskulinitet och 

betonad femininitet, Judith Butlers teori om genus som en performative action samt boken 

                                                
1 En avatar innefattar den karaktär eller de karaktärer som spelaren kan kontrollera och i många fall det enda 

sättet hen kan påverka spelvärlden med. Avataren lägger även grunden för spelarens framgång samt 

misslyckanden genom spelet då avataren innefattar de olika handlingar spelaren kan utföra. Dessa handlingar 

brukar i spelets början vara begränsade för att sedan öppnas upp desto längre spelaren kommer i spelet. Detta för 

att spelaren ska hinna lära sig kontrollerna samt spelmekaniken men även för att förse spelaren med en “Right 

level of difficulty” det vill säga att spelets svårighetsgrad är lättare i början och blir progressivt svårare när det 

närmar sig slutet. I narrativt drivna spel kan de se lite annorlunda ut då spelet istället begränsar spelaren till ett 

visst område till hen har lärt sig väsentliga kontroller, hittat några verktyg eller saker som spelet kräver, eller 

genom karaktärsutveckling. Genom att spelaren får vara med och påverka karaktärens utveckling genom olika 

investeringar som nya krafter och förmågor menar Björk och Holopainen att det empatiska bandet spelaren 

känner med sin avatar stärks. De menar även att många avatarer designas just för att skapa ett positivt empatiskt 

band till spelaren och på så vis skapa känslosam immersion. Detta genom att exempelvis skapa visuellt 

tilltalande och sympatiska avatarer; genom att ge dem sympatiska personligheter; genom att ge avataren krafter 

och förmågor som spelaren vill ha; eller genom att avataren har blivit illa behandlad. Det blir dock viktigt att 

inte ge avataren för mycket personlig utveckling då detta negativt påverkar spelarens möjlighet att föra in sina 

egna ideal och värderingar i avataren (Bjork & Holopainen, 2005, s. 77-78). 
 
2 Narrativ innefattar ofta en huvudsaklig berättelse eller story samt några mindre berättelser som spelaren får 

uppleva genom att spela spelet. Narrativet brukar vanligtvis vara undangömt från början och som spelare får 

man bara några få pusselbitar i taget fram tills slutet av spelet då man har ett fullständigt narrativ eller färdigt 

pussel. Detta är ett sätt att hålla spelaren nyfiken, målinriktad och intresserad inför att avslöja nya delar av 

narrativet. Det som blir extra intressant med just spelnarrativ till skillnad från narrativ i exempelvis film och 

litteratur är att narrativet kan förändras beroende på de olika interaktiva val man gör. Spelnarrativ kan även 

innehålla flera olika slut och eller låta spelaren uppnå olika mål på olika vis. Detta utan att förändra den 

huvudsakliga berättelsen eller story (Bjork & Holopainen, 2005, s. 216-218). 
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Patterns In Game Design av Staffan Björk och Jussi Holopainen som går igenom begrepp och 

mönster i speldesign. 

 

Material och metod går igenom storyn och karaktärerna i The Wolf Among Us samt metoden 

close reading, hur denna studie genomförts, metodproblem, och studiens validitet och 

reliabilitet.  

 

Resultatredovisningen innehåller resultateten i form av en genomgång av de tre 

genomspelningarna, jämförelser mellan dem, en diskussion samt slutsatser.  

 

Sist kommer en sammanfattning av hela studien samt käll- och litteraturförteckning. Utöver 

detta finns en bilaga som går igenom hela spelet och dess karaktärer. 

2. Tidigare forskning 

Det finns mycket genusforskning om genusrepresentation i fiktion. En bok som är relevant 

för denna studie är Women in Noir av Kaplan. Hon påpekar att film noir är en filmgenre och 

visuell stil som uppstod inom thriller-genren under 40- och 50-talens Hollywood. Vanligt för 

denna genre är att följa någon form av manlig polis eller privatdetektiv som ska lösa ett fall. 

Världen är oftast farlig och actionfylld, med situationer, platser, ikonografi och våld som hör 

till den manliga sfären. Kvinnor tenderar att antingen jobba på barer och nattklubbar eller 

vara fruar och flickvänner som antingen utsätts för manligt våld eller måste beskyddas av den 

manliga hjälten (Kaplan , 1998, s. 27-28). The Wolf Among Us tillhör noir-genren och bör 

därmed visa på liknande drag. 

 

Vad gäller genusrepresentationen i spel så har majoriteten av forskningen som gjorts varit 

kvantitativa studier som räknat antal kvinnliga och manliga karaktärer samt deras 

representation. Exempelvis Beasley och Collins (2002, s. 289) finner att kvinnor blir 

stereotypiserade då de är underrepresenterade och har mindre kläder på sig än männen. De 

påpekar även behovet av att studera beteende och roller närmre (Ibid, 2002, s. 290). Williams 

et al. (2009) finner att vita vuxna män är överrepresenterade och kvinnor samt minoriteter är 

underrepresenterade (Williams, Martins, Consalvo, Ivory, 2009, s. 828). Även de påpekar 

behovet av att gå in djupare på karaktärernas roller (Ibid, 2009, s. 831). Denna studie kommer 

komplettera dessa genom att gå in mer djupgående på karaktärerna och deras roller. 
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Interaktivitet, speldesign och spelmekanik har det gjorts mer varierad forskning om. Carr 

(2013) samt Elson et al. (2014) påpekar att interaktivitet är unikt för spel. Carr visar även på 

att oavsett hur mycket frihet spelet tillåter så är det begränsat till vad skaparna faktiskt kodar 

in i spelet, såvida man inte skriver om koden i spelet så måste man följa skaparnas regler för 

att nå slutmålet (Carr, 2013, s. 17). Carr menar även att de flesta studier om spel har varit 

effektstudier som studerat hur folk påverkas av spel och att det behövs fler studier om 

innehållet i spel (Ibid, 2013, s. 18). Denna studie gör just detta, genom att göra en djupgående 

analys av interaktivitetens påverkan på genusrepresentationen så kommer karaktärerna och 

storyn analyseras utförligt. 

 

Vad gäller interaktivitet så måste spelaren tas hänsyn till då interaktivitet inte kan ske utan 

någon som interagerar. Andrew Burn och Gareth Schott fann i sin studie om relationen 

mellan spelare och avatar i Final Fantasy VII att det finns en dualitet i vem som är aktören i 

spelet. I vissa sammanhang är det karaktären som utför en handling, cutscenes3 till exempel, 

och i andra är det spelaren, vanligt gameplay4 där spelaren styr karaktären till exempel (Burn 

& Schott, 2004, s. 230). Att spela en avatar innebär att fysiskt inta aktör-rollen i en system-

driven sekvens inom narrativet (Ibid, 2004, s. 231). Därmed blir följande mening fullt korrekt 

formulerad: “Karaktären mötte ett dilemma som jag löste genom att hålla vänster tills 

karaktären kom till en dörr”. När det gäller interaktiva val så menar Joeckel et al. att spelare 

oftast gör valen via magkänsla eller för att föra den digitala upplevelsen vidare (Joeckel et al., 

2012, s. 481). 

 

När det gäller speldesign har Jim Bizzocchi och Joshua Tanenbaum gjort en studie vid namn 

“Mass Effect 2: A Case Study in the Design of Game Narrative” där de undersöker hur 

                                                
3 En kortare scen i ett videospel som tillåter speldesignerna att förmedla narrativet utan att spelaren kan påverka 

det (Bjork & Holopainen, 2005, s. 216-218, 233-234). 
 
4 Gameplay innefattar den interaktiva processen som förekommer när en spelare spelar ett spel. Den interaktiva 

processen innefattar alla de tänkbara interaktiva möjligheter, konsekvenser och skäl till varför spelaren 

överhuvudtaget spelar spelet. När det gäller singleplayer-spel förekommer detta främst genom hur spelets olika 

interaktiva spelelement och spelregler samverkar för att i sin tur bygga upp spelets struktur. När det gäller 

multiplayer-spel innefattar gameplay även interaktionen med andra spelare (Gameplay, 2015, 9 Augusti; Bjork 

& Holopainen, 2005, s. 3). Det är viktigt att skilja gameplay från andra spelaspekter som grafik och ljud då 

gameplay inte har något med dessa att göra. Björk och Holopainen argumenterar för att gameplay är den 

viktigaste spelaspekten, de menar att ett spel skulle kunna ha dåligt ljud, grafik och vara fullt med 

designfel/buggar men med ett utomordentligt bra gameplay skulle spelet fortfarande anses vara bra (Ibid, 2005, 

s. 3). 
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spelnarrativet i Mass Effect 2 är designat. De tar utgångspunkt i Aristoteles bok “Aristotole’s 

[sic] theory of poetry and fine art” från 1951 som innefattar teori om poesi och genren 

tragedi. Med detta i åtanke vill de pressa spelets narrativ till sin yttersta gräns genom att 

noggrant göra interaktiva val som leder narrativet till ett tragiskt slut (Bizzocchi & 

Tanenbaum, 2012, s. 393, 395). Den metod de använder sig av samt förespråkar och redogör 

för är close reading. Denna metod har sin grund i humaniora & kvalitativ forskning och 

fungerar som så att man fördjupar sig i en text genom att göra detaljerade observationer och 

anteckningar. I deras fall innebar det att spela igenom spelet Mass Effect 2 med fokus på 

immersion samtidigt som de för fylliga anteckningar, tar screenshots och spelar in videoklipp. 

Efter denna datainsamling använder de ett ramverk som består av fem olika kategorier som 

gör det möjligt att dela upp och sortera den insamlade datan i. Dessa fem kategorier är 

följande: dramaturgisk modell som innefattar de olika sekvenser som binder samman 

handling och narrativ; spelvärld5 som innefattar den narrativa designen av spelvärlden, det 

narrativa “rummet” fyllt med narrativa processer och artefakter; karaktärer som innefattar 

den design som skapar intressanta och detaljrika karaktärer genom visuella och narrativa 

medel; känslor som innefattar de känslor och relationer som bildas mellan spelaren och in-

game karaktärerna genom bland annat, visuell/audiovisuell design, dialog, handling, 

karaktärers beteende och spelvärldens design; narrativt gränssnitt som innefattar det narrativ 

som skapas genom interaktiva processer och val man gör i spelet samt hur gränssnittet6 är 

med och påverkar narrativet (Ibid, 2012, s. 395-396). 

 

I sin studie lyckas Bizzocchi & Tanenbaum med hjälp av sin metod och ramverk påvisa olika 

tillvägagångssätt när det kommer till att designa och förmedla spelnarrativ. Specifikt kunde 

de se att det är främst genom spelets karaktärer som detta är möjligt. De kunde dock även se 

att de andra aspekterna fortfarande hade en viktig roll i att skapa ett intressant och 

underhållande narrativ. Till sist kommer de fram till att även om spelaren kan vara med och 

                                                
5 Spelvärlden innefattar själva miljön och rummet där gameplayet utspelar sig. Det är platsen där alla 

spelelement samverkar med varandra genom rumsliga förhållanden (Bjork & Holopainen, 2005, s. 55-56). Ett 

konkret exempel skulle kunna vara schackbrädet där schack utspelar sig. 
 
6 Användargränssnitt eller User Interface är det användaren ser på skärmen när denne använder ett 

datorprogram. Detta görs ofta via olika menyer eller GUIs (Marklund, 2015). GUI (graphical user interface) är 

en typ av användargränssnitt som använder grafiken på skärmen för att tillåta användaren att kommunicera med 

datorprogrammet (Skeppstedt, 2015; Warell, 2015). 
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påverka narrativet genom olika interaktiva val kan hen fortfarande inte påverka det 

övergripande narrativet som driver spelet framåt (Ibid, 2012, s. 401-402).  

 

Bizzocchi och Tanenbaum kommer alltså fram till intressanta slutsatser om design av 

spelnarrativ och då främst via dess karaktärer. Vi kan se att deras ramverk och metod var ett 

bra tillvägagångssätt för att undersöka dessa aspekter men i och med att de fokuserade sin 

analys på den genomspelning där narrativet pressas mot ett tragiskt slut så blev det inte 

möjligt att jämföra flera genomspelningar sinsemellan (där andra interaktiva val görs) och på 

så vis dra slutsatser kring interaktivitetens påverkan på narrativet och dess karaktärer. De 

gjorde enbart en kort jämförelse huvudkaraktärerna emellan. Vi anser att det skulle vara 

intressant att undersöka de interaktiva valens potential till att komplicera narrativets utfall och 

karaktäriseringen av karaktärerna. 

 

Sist har vi genusrepresentation i kombination med val och interaktivitet vilket är ett relativt 

outforskat forskningsområde. Waddell et al. (2014) studerar hur folk väljer kön och ras på 

sina avatarer i MMO-spel och Sundén (2010) applicerar queer theory på spelet World of 

Warcraft för att se vilka känslor som uppstår när man spelar på ett visst sätt. Denna studie 

kommer komplettera dessa studier genom att analysera hur interaktiviteten via de interaktiva-

dialog-valen är med och påverkar genusrepresentationen på själva storyn och dess karaktärer. 

 

Det finns även studien “Masculinity in Video Games: The Gendered Gameplay of Silent 

Hill” av Ewan Kirkland som undersöker hur maskulinitet representeras och konstrueras i 

spelserien Silent Hill genom den karaktär spelaren spelar. Studien baseras främst på teorier 

samt tidigare forskning om maskulinitet och femininitet. Dessa med grund i medier- och film-

forskning från en rad olika forskare (Kirkland, 2009, s. 163-165). I studien finner Kirkland att 

karaktärerna som spelaren styr inte är den typiska militariserade/muskulösa hjälten som dödar 

monster till höger och vänster, som vi kan se i många av dagens action-spel. Snarare så kunde 

han se en feminisering av huvudkaraktären, då hen snarare framställs som en vanlig person 

än en action-hjälte. Han fann att i slagsmål mot monster är karaktären klumpig och har svårt 

att svinga med närstridsvapen (vilket förespråkar framställningen av en “vanlig person”) och i 

många fall tvingas man istället att göra något som inte anses vara maskulint, lägga benen på 

ryggen och springa iväg (Ibid, 2009, s. 171-172). Kirkland tar även upp den klassiska tropen 

att “mannen måste rädda/skydda kvinnan” (Ibid, 2009, s. 167). 
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Kirkland kommer fram till att Silent Hill-serien presenterar en diskurs om maskulinitet 

genom bland annat hur kvinnor och män representeras, exempel på the male gaze och hur 

vissa monster har designats. Slutligen tar han upp att det har gjorts väldigt lite forskning om 

just maskulinitet i spel och att fokus snarare lagts på representation av femininitet. Kirkland 

menar att många spel bidrar till att upprätthålla en maskulin hegemoni men föreslår att det 

kan finnas olika typer av maskulinitet som utmanar den maskulina hegemonin som dominerar 

i spelindustrin (Ibid, 2009, s. 177-179).  

 

Vi kan se att Kirkland är inne på interaktivitetens påverkan på genus då interaktiviteten i 

Silent Hill-serien reflekterar människors beteende. Silent Hill-serien är dock till skillnad från 

Mass Effect 2 och The Wolf Among Us en spelserie som inte erbjuder lika mycket möjlighet 

till att påverka narrativet samt karaktäriseringen i form av interaktiva-dialog-val, då större 

delen av dialogen i spelet sker i cutscenes och majoriteten av gameplayet innefattar att 

undersöka saker samt att välja mellan att döda monster eller inte.  

2.1. Sammanfattning 

Som sagt i inledningen kommer denna studie att bidra till forskning inom visuella studier, 

spel- och mediestudier samt genusstudier då vi undersöker interaktivitetens påverkan på 

genusrepresentation i spel och då indirekt även hur narrativet och karaktäriseringen förändras 

genom flera genomspelningar. Som Kirkland påpekar har det gjorts lite forskning om 

maskulinitet i spel och det blir då intressant för oss att undersöka om The Wolf Among Us 

innehåller flera alternativa maskuliniteter som representeras genom de interaktiva val man 

gör, eller om det är så att spelet reproducerar den maskulina hegemoni som dominerar i 

spelindustrin, eller både och. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Studien kommer utgå från teorier om representation, genus, interaktivitet, speldesign, gender 

performativity och gender identity. Först börjar vi med representation. 

3.1. Representation 

Representation innebär att använda språk för att säga något meningsfullt om världen för 

någon annan, det vill säga att skapa mening via språk. Representation handlar dels om 
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beskrivningar och dels om symbolik, att exempelvis beskriva hur pass ”maskulin” 

filmkaraktären Rambo är blir ett sätt att representera honom, men även karaktären i sig 

symboliserar och därmed representerar maskulinitet. Även ord är representativa för något 

(Hall, 1997b, s.16-17). Ordet “maskulin” är representativt för vad som ses som manliga 

värderingar så som svensktalande förstår den uppsättningen bokstäver.  

 

Det finns två system för representation, “system” och “språk”. Den förstnämnda är de 

mentala representationer av saker, folk och händelser vi har i våra huvuden som tillsammans 

skapar en komplex konceptuell karta. Om någon säger “kvinna” så får man upp en bild i 

huvudet av vad en kvinna är. Detta är centralt för att vi människor ska kunna tolka världen 

runt omkring oss. Gemensamma språk, det andra systemet, är vad som tillåter oss att 

kommunicera våra konceptuella kartor till varandra i form av ord, ljud och bilder (Hall, 

1997b, s. 16-21). 

 

Det finns tre teorier till hur representation fungerar, det reflektiva, avsiktliga och det 

konstruktivistiska tillvägagångssättet. Det reflektiva tillvägagångssättet utgår från att mening 

finns i objektet, personen eller händelsen i sig. Att mening finns i den fysiska världen och 

representation är att reflektera denna likt en spegel. Problemet med detta är att man inte kan 

tänka, skriva eller prata med hjälp av de flesta fysiska objekten, personerna eller händelserna, 

och det blir även problematiskt med abstrakta koncept och fantasi, sådant som bara existerar i 

folks huvuden. Det avsiktliga tillvägagångssättet menar att det är personer själva som via 

språk inför sina egna meningar på världen. Problemet här är dock att om varje person inför 

sina egna unika meningar så försvinner syftet med språk, det måste finnas ett gemensamt 

språk med vissa uppsatta regler för vad som betyder vad för att vi ska kunna kommunicera 

med varandra. Det konstruktivistiska tillvägagångssättet är den mest välfungerande av 

teorierna enligt Hall, då den utgår från att mening finns i olika kulturers gemensamma språk. 

Vi konstruerar mening via representativa system som språk (Hall, 1997b, s. 24-26). 

 

Alltså är representation viktigt då det är en aktiv process där val av ord eller bilder för att 

beskriva bland annat grupper, föremål, platser och händelser (alltså att representera dem) 

bidrar till meningen av dem (Hall, 1997a, s. 1). Om medier konstant representerar exempelvis 

kvinnor som passiva och emotionella så kan det bidra till att kvinnor faktiskt ses som passiva 

och emotionella. Representation skapar mening, och denna mening är en av faktorerna som 

upprätthåller genushierarkier i samhället (Milestone & Meyer, 2012, s. 8). Om kvinnor då 
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anammar dessa representationer så stärker de denna hegemoni. Jarlbro menar att medier har 

viss makt att sätta spår på läsarna när det gäller vad som är åtråvärt (Jarlbro, 2012, s. 109). 

Därmed blir det mycket relevant att studera genusrepresentation i medier, eftersom beroende 

på hur olika karaktärer representeras genusmässigt så bidrar det till att reproducera 

samhällssynen av sagda genus.  

3.2. Genus 

Genus är sociala konstruktioner av maskulinitet och femininitet. Till skillnad från kön som 

innefattar biologiska skillnader mellan män och kvinnor så innebär alltså genus sociala 

skillnader. Dessa sociala konstruktioner är arbiträra på så sätt att olika attribut och beteenden 

kategoriseras som maskulina eller feminina via konvention snarare än någon naturlig 

kategorisering. Att bära kjol ses som feminint i dagens samhälle, men i exempelvis Skottland 

ses kiltar som i princip är samma plagg som maskulint, detta är ett exempel på hur genus 

handlar om sociala konventioner snarare än om naturliga skillnader. Genus är även något man 

gör, inte något man är (Milestone & Meyer, 2012, s. 12-13).  

 

Hegemonisk Maskulinitet samt Betonad Femininitet är två vanligt förekommande koncept av 

R.W Connell som tillsammans utgör en teori som är denna studies huvudsakliga genusteori 

(Connell & Messerschmidt, 2005, s. 829). De går ut på att det finns dominerande genus-

ideologier i samhället. Alltså att det finns en typ av maskulinitet som dominerar över andra 

och som alla andra jämförs med. Liknande gäller för femininitet, fast femininiteter tenderar 

att vara mer varierade och mindre dominerande över varandra (Ibid, 2005, s. 832). Denna 

maskulinitet och femininitet fungerar inte som så att flest antal personer innehar denna typ av 

maskulinitet och femininitet i samhället och världen, de är snarare de ideal av femininitet och 

framförallt maskulinitet som genomsyrar samhället, som ett osynligt täcke som ligger över 

samhället i form av exempelvis medier, löner, religion, fördelning av sysslor i hemmet samt 

skatter och som alla genusdiskurser och övriga genusideologier måste förhålla sig till (Ibid, 

2005, s. 832-833). 

 

Hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet är inte heller ett fast set med värderingar, 

man kan inte säga att en manlig karaktär är aggressiv samt framgångssökande och därmed 

automatiskt är hegemoniskt maskulin. Hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet är 

nämligen flytande beskrivningar av de i nuläget mest dominerande genusideologierna för 
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respektive genus (Ibid, 2015, s. 832-833, 838). Dessa ideologier kan alltså ändras över tid och 

vissa värderingar kan skifta från kultur till kultur och från global nivå till lokal nivå (Ibid, 

2015, s. 849). 

 

Så vilka värden är relevanta just nu? Att vara maskulin innebär bland annat att vara fysiskt, 

mentalt och socialt stark och kraftfull, även att vara rationell, okänslig, framgångssökande, 

ambitiös, bestämd, aggressiv och aktiv. Manlighet går ut på att söka extremitet, succé, excess, 

sex och annan njutning. Offentligheten som innefattar jobbet och platsen där socialisation 

sker hör till mannen. Femininitet ses som att bland annat vara emotionell, tillgiven, 

omtänksam, återhållsam, passiv, orationell, svag och restriktiv. Det är återhållsamma 

kvinnors jobb att hålla tillbaka männen från deras excess genom att exempelvis kedja dem i 

äktenskap. Den privata domänen är kvinnors område, med känslor och familjelivet som 

centralt för kvinnans liv (Milestone & Mayer, 2012, s. 19-21). Fler egenskaper som generellt 

tillskrivs på män och maskulint genus är att vara självständig, inspirera rädsla, visa ledarskap, 

vara modig och att ge råd. Fler egenskaper som generellt tillskrivs på kvinnor och feminint 

genus är att bry sig om fysiskt utseende, agera offer och vara hjälpsam (England, Descartes & 

Collier-Meeks, 2011, s. 559; Kearney, 2012, s. 30). 

 

Connells teorier är populära och har använts i många studier sedan deras uppkomst under 80-

talet, men de har även kritiserats för ett antal anledningar. Bland annat ifrågasättning om vem 

som faktiskt innehar hegemonisk maskulinitet, att personerna som står för maskuliniteten går 

förlorade och att konceptet är funktionalistiskt (Connell & Messerschmidt, 2005, s. 836-845). 

Connell har besvarat denna kritik i sin bok Hegemonic Masculinity - Rethinking the Concept 

(2005); där hon försvarar, tar bort och förbättrar aspekter inom sina teorier. Den här studien 

utgår från dessa mer genomtänkta versioner av teorierna, vilket går att se redan i styckena 

ovan som motbevisar flera av kritikerna. Det som behölls intakt var idén om vem som 

innehar hegemonisk maskulinitet, vilket är ytterst få då det är mer av ett dominerande ideal 

än något de flesta faktiskt innehar. Det som togs bort var idén om olika maskuliniteter som 

fasta konfigurationer. Det som behövde formuleras om var genus-hierarkiernas komplexitet, 

vikten av lokala skillnader och den interna komplexiteten hos olika maskuliniteter (Ibid, 

2005, s. 846-853). 

 

Vi kommer utnyttja Connells teorier i vår studie genom att synliggöra hur The Wolf Among 

Us förhåller sig till dem beroende på de val man gör. I och med att hegemonisk maskulinitet 
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och till viss grad betonad femininitet i alla lägen är de vanligaste och dominerande 

genusideologierna så blir det intressant att synliggöra hur The Wolf Among Us förhåller sig 

till dem. 

 

Ett viktigt genusrelaterat begrepp vi även måste redogöra för är The male gaze myntat av 

Laura Mulvey som innefattar objektifiering av den kvinnliga kroppen, både vid social 

interaktion och som representation i visuella medier. Vid representation i visuella medier som 

exempelvis film eller spel handlar det ofta om en manlig aktiv åskådare som betraktar en 

passiv kvinna. Detta via antingen en voyeuristisk blick som innefattar att mannen får 

tillfredsställelse genom att betrakta kvinnan som ett sexuellt objekt utan att själv bli betraktad 

eller via en fetischistisk blick som innefattar att fokus ligger på en erotisk detalj (Chandler & 

Munday, 2011; Mulvey, 1975, s. 6-18). 

3.3. Interaktivitet och speldesign 

Interaktivitet innebär ett samspel mellan två parter där den ena är mer passiv, så som mellan 

dator och människa, eller skådespelare och publik (Wiktionary, 2015). Gareth Schott och 

Andrew Burn definierar interaktivitet som en kombination av semiotiska processer samt de 

representativa funktionerna (estetiken) och interaktiva funktionerna av texten (spelet). Att 

spela en avatar innebär att fysiskt inta aktör-rollen i en system-driven sekvens inom narrativet 

(Burn & Schott, 2004, s. 230). Interaktivitet är även unikt för spel som medium då istället för 

att bara se storyn utvecklas så kan man uppleva och påverka storyn själv (Carr, 2013, s. 8). 

 

Interaktiva val är något som sker vid all form av interaktivitet med spel, att skjuta iväg en 

fågel åt en viss riktning i Angry Birds är ett interaktivt val, att flytta ett Tetris-block åt höger 

eller vänster är ett interaktivt val och att hoppa över en svamp i Super Mario är ett interaktivt 

val. Men vi är huvudsakligen intresserade av en viss typ av interaktivitet, nämligen den som 

sker i dialog-träd. Vi har valt att kalla denna typ av interaktivitet “Interaktiva-dialog-val” för 

att skilja denna typ av interaktivitet från annan (Figur 1). Dialog-träd uppstår när spelaren 

befinner sig i en dialog och måste välja mellan flera olika interaktiva-dialog-val av olika 

riktningar eller attityder som i sin tur leder konversationen åt ett visst håll (Bizzocchi & 

Tanenbaum, 2012, s. 397). Populärt bland rollspel (RPGs), bland annat Fallout-serien, 

Witcher-serien, Mass Effect-serien, Elder Scrolls-serien samt Star Wars: The Old Republic. 
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Figur 1. Interaktiva-dialog-val i The Wolf Among Us. 

 

Patterns in Game Design är en bok av Staffan Björk och Jussi Holopainen som tar upp de 

olika begrepp och byggdelar som interaktiva spel består av. Den innehåller bland annat olika 

ramverk för beskrivning av spel, exempel på spelmekanik, hur spelnarrativ skapas och 

beskrivningar/förklaringar av olika spelelement. Boken riktar sig till att förklara de olika 

fenomen, strukturer och mönster som finns i gårdagens men även dagens spel (Bjork & 

Holopainen, 2005). Vi kommer främst använda boken som ett lexikon för att slå upp och 

förklara olika spelbegrepp samt bekräfta vissa mönster som vi kan se i The Wolf Among Us. 

3.4. Gender performativity och gender identity 

För att studera interaktivitetens påverkan på genusrepresentationen i spelet så behövs något 

som binder samman koncepten. Teorin gender performativity och konceptet gender identity 

kan användas till just detta. Gender performativity är en teori av Judith Butler som föreslår att 

genus är något man gör snarare än något man är, exempelvis när en man eller kvinna 

uppträder som motsatt kön i en dragshow visar på detta (Butler, 1990, s. 24-25). Genus är ett 

vanetänkande som utförs av folk rutinmässigt utan att man tänker på det, alltså att genus 

utförs utan någon som utför den genus-relaterade handlingen så att säga. Detta fungerar som 

så att när man utför en individuell handling eller innehar en viss egenskap så har vår kultur 

redan bestämt om denna är maskulin eller feminin. Genus framstår som något naturligt och 

permanent och är därför fristående från individuell handling, utförande av genus handlar 

alltså mer om omedveten vana och repetition (Milestone & Meyer, 2012, s. 13-14). 
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Gender identity innebär hur man identifierar sig själv som genus (Oxford Dictionaries, 2016). 

Gender identity är resultatet av gender performativity, de handlingar man utför och 

egenskaper man innehar kategoriseras som maskulint eller feminint inom sin kultur och från 

detta skapas en gender identity (Miletone & Meyer, 2012, s. 14). 

 

När man spelar ett spel som The Wolf Among Us och väljer hur karaktärerna ska bete sig 

genusmässigt så skulle man kunna säga att spelaren utför gender performativity. Detta skapar 

då en gender identity hos Bigby och övriga karaktärer som i sin tur är hur genus representeras 

i spelet. 

 

Alltså: 

1: Vi utför interaktivitet (trycker på en knapp för att välja ett interaktivt val).  

2: Bigby utför en genus-relaterad handling (gender performativity). 

3: Vilket bygger på Bigbys och övriga karaktärers genusidentitet. 

4: Vilket utgör en aspekt av karaktärernas genusrepresentation. 

4. Material och metod 

4.1. The Wolf Among Us7 

Studien baseras på det interaktiva spelet The Wolf Among Us som är ett mysterium-spel av 

skaparna Telltale Games baserat på serietidningen Fables av Bill Willingham (Telltale 

Games, 2015). Spelet är uppbyggt i fem episoder där den första episoden släpptes i oktober 

2013 och den sista i juli 2014. Varje episod är runt en och en halv timme långt och hamnar 

under flera olika genrer som mysterium, drama, interaktiv-film, äventyr och visuell roman 

(The Wolf Among Us, 2015, 8 Oktober).  

 

Spelet är mycket valbaserat och lämpar sig därmed väl till denna studie då en stor del av 

gameplayet är begränsat till att göra val i dialoger, och dessa val har märkbara konsekvenser 

för den respons spelaren får i form av spelets story och karaktärernas beteende. Spelet har 

även som påpekat i inledningen en tillsynes anmärkningsvärd genusrepresentation då den 

blandar gamla sagor med hårdkokt film noir. Detta gör The Wolf Among Us mer intressant för 

                                                
7 För en utförlig genomgång av spelet, storyn och karaktärerna se Bilaga 1. 
 



16 
 

denna studie i jämförelse med andra Telltale Games spel som exempelvis The Walking Dead, 

Tales Of The Borderlands och Game Of Thrones (Telltale Games, 2015).  

4.2. Gameplay 

The Wolf Among Us gameplay är uppdelat i tre olika typer av moment. Den första typen är 

traditionellt gameplay där man styr runt karaktären från ett tredje-persons perspektiv och 

interagerar med föremål i en öppen värld, exempelvis genom att titta på saker, plocka upp 

föremål och läsa skyltar eller liknande. Detta gameplay är mycket linjärt och begränsat sett 

till yta som kan utforskas samt objekt som kan interageras med. Den andra typen är quick-

time-events8 som används vid diverse slagsmål och jakter. Den tredje typen som är den mest 

förekommande i spelet och viktigaste för denna studie är interaktiva-dialog-val. Under dessa 

delar kan The Wolf Among Us beskrivas som en interaktiv film där man kan välja hur man 

själv uppträder samt hur man behandlar de olika karaktärer man konverserar med. Dessa 

dialoger sker via dialog-träd som oftast går på tid. 

4.3. Premiss 

The Wolf Among Us har en rätt udda premiss som bör redogöras för att underlätta för läsaren 

senare i analysen. Spelet går nämligen ut på att sagofigurer från allehanda berättelser, sagor, 

legender, visor och rim existerar och lever i ett New York-kvarter kallat “Fabletown”, gömda 

från övriga samhället och så kallade “mundies” (engelskans “mundane”, vanliga människor 

som oss) med hjälp av diverse magiska artefakter och trolldomar. En i spelet viktig sådan 

artefakt är “glamours” som ger omänskliga fabler som djur, troll, drakar och monster en 

mänsklig skepnad så de kan passa in i samhället, dessa glamours är dyra dock, de som inte 

har råd skickas till en magiskt undangömd farm ute på landet kallad “The Farm”. Dessa 

sagofigurer kan ses som ett slags folkslag som kollektivt kallas ”fabler”. 

 

Detta är inte helt en omtolkning av karaktärerna från de gamla sagorna, utan de ska vara den 

äkta varan och har genomgått allt som beskrivs i sagorna innan de hamnade i situationen 

spelet utgår från. En ond armé tog nämligen över deras ursprungliga världar och tvingade 

                                                
8 Quick-time-events eller QTE är en typ av spelmekanik och gameplay som innefattar att spelaren efter en 

prompt på skärmen snabbt måste trycka på rätt knapp som visas. Skulle spelaren misslyckas med detta är följden 

vanligtvis att spelet tar ett abrupt stop (Game Over) och spelaren får starta om sekvensen och försöka igen. I de 

spel som använder QTE är dessa ofta vanliga under cutscenes eller sekvenser som är mer filmatiska. Något som 

är speciellt för QTE är att de temporärt begränsar spelarens kontroll över karaktären/karaktärerna till endast 

QTE-gameplay (Quick time event, 2015, 17 Augusti). 
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dem att fly till vår värld där de levt undangömda de senaste tvåhundra åren (de åldras 

långsamt) och tvingats organisera sitt samhälle med egen politik, diplomati, rättsväsende, 

sjukvård, infrastruktur och allehanda aspekter relevanta för att organisera ett samhälle. Vilket 

är lättare sagt än gjort när så diverse typer av fabler och magiska krafter är inblandade. 

Mycket har hänt sedan händelserna i sagorna, och många fabler liknar inte sina gamla jag 

längre, vissa som varit onda har blivit goda och vice versa, och generellt så har den medeltida 

och våldsamma sago-mentaliteten byts ut mot en lortig, mörk och moraliskt komplex 

mentalitet likt ett brottsdrama där karaktärer gått och blivit mördare, knarkare, prostituerade 

och kriminella. Storyn följer huvudkaraktären Bigby Wolf som tillsammans med ett antal 

andra fabler blir inblandade i ett mordmysterium som leder till upptäckten av en hel kriminell 

undervärld. 

4.4. Karaktärer 

Man spelar som Bigby Wolf, den stora stygga vargen i mänsklig skepnad som blivit 

Fabletowns sheriff och detektiv vilket innebär att han är huvudansvarig för att hålla 

Fabletown lagligt (Figur 2). Genom spelets gång brottas han med sitt förflutna och huruvida 

han verkligen lämnat sitt gamla jag bakom sig eller inte. 

 

 

Figur 2. Bigby Wolf. 

 

Andra viktiga karaktärer inkluderar den disciplinerade sekreteraren Snow från Snövit och de 

sju dvärgarna som är Bigbys huvudsakliga assistent (Figur 3). Snow är ofta stressad, 

bekymrad och till viss del splittrad över hur saker bör göras vilket leder till att hon ibland 

vänder sig till Bigby för hjälp. Hon är känslig och klarar inte av att se våldsamma bilder eller 

levrat blod, ofta till kontrast av Bigby som tål det mesta. Hon predikar att man ska följa lagen 

och vill Fabletowns bästa. 
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Figur 3. Snow White. 

 

Det finns även Ichabod Crane från Sleepy Hollows som är vice borgmästare över Fabletown. 

Woodsman från Rödluvan som har en lång historia med Bigby. Mr. Toad från The Wind in 

the Willows som har finansiella problem men inte vill bli skickad till The Farm. Beauty och 

Beast från Skönheten och Odjuret som lever över sina tillgångar. Häxan Auntie Greenleaf 

från sagan Auntie Greenleaf and the White Deer som förser undervärlden med olagliga 

glamours. Bloody Mary från legenden med samma namn som är en mordisk psykopat. 

Maffiabossen The Crooked Man från rimmet There Was a Crooked Man som är ansvarig för 

den kriminella verksamheten i Fabletowns undervärld. 

4.5. Metod 

Studien genomförs med metoden close reading. Close reading är en metodik som härstammar 

från humaniora och kvalitativ analys och som involverar att detaljerat observera ett verk 

genom att läsa, se eller spela om verket ett antal gånger för att genuint sätta sig in i verket och 

från det få fram en djupgående analys av det (Bizzocchi & Tanenbaum, 2012, 395-396). 

 

Först väljs ett antal aspekter som ska analyseras; Bizzocchi och Tanenbaum använde 

dramaturgisk modell, spelvärld, karaktärer, känslor och narrativt gränssnitt (som tillsammans 

utgör narrativet som helhet) i sin analys. Med undantag för känslor så lämpar sig dessa även 

för denna analys. Karaktärer är den absolut viktigaste av dessa fyra för denna studie men 

övriga tre har viss relevans och kommer därmed även redogöras för, dock inte lika 

genomförligt som karaktärer. Känslor hade varit relevant om studien hade inkluderat hur 

spelaren gör sina val i spelet, och det hade då behövts kompletteras med metoden 

autoetnografi som används för att studera forskarens känslor inför studieobjektet, men studien 

fokuserar på spelet i sig så därmed blir forskarnas egna känslor inför spelet ej relevanta. Två 
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av genomspelningarna är även edge-approacher, det vill säga att via spelets olika interaktiva-

dialog-val pressas narrativet åt en viss riktning, i det här fallet åt en aggressiv och en 

godhjärtad vilket innebär att våra val kommer vara förbestämda och opåverkade av 

forskarnas känslor till karaktärerna. Resterande aspekter används däremot, med skillnaden att 

genus och interaktiviteten ligger mer i fokus inom analys av dessa fyra aspekter. 

 

Sedan spelas samtliga fem episoder av The Wolf Among Us igenom tre gånger där det utförs 

olika interaktiva-dialog-val, förs diskussioner och anteckningar av skillnaderna, tagning av 

screenshots samt anteckningar av allt annat av intresse. Dessa tre genomspelningar skiljer sig 

i riktning. Den första är en spontan genomspelning som spelas mer eller mindre som vi vill 

för att replikera en normal genomspelning. Andra och tredje är som tidigare påpekat edge-

approacher där spelets gränser testas genom att vara konstant aggressiva och konstant 

godhjärtade. Vid val som är svåra att definiera i de olika kategorierna förs diskussion om 

vilket val som verkar lämpligast.  

 

Datan som samlats ihop kategoriseras inom de fyra aspekterna dramaturgisk modell, 

spelvärld, karaktärer samt narrativt gränssnitt och sedan analyseras mer djupgående genom 

att hitta mönster och jämföra skillnader som Bizzocchi och Tanenbaum gjorde i sin studie av 

Mass Effect 2:s narrativ (Bizzocchi & Tanenbaum, 2012, s. 395-396). Detta ramverk 

använder denna studie fast utifrån ett genusperspektiv med interaktivitet i fokus. Både 

fortlöpande under genomspelningarna och efterhand i analysen så utgicks det från och 

jämfördes det med tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

 

Close reading lämpar sig väl som metod till denna studie då den är bred och tar hänsyn till de 

olika aspekter studien måste ta hänsyn till. Bland annat story, karaktärer, presentation, 

spelmekanik och interaktivitet går alla att analysera med denna metod utan att behöva blanda 

mellan CA, CDA, semiotik eller liknande. En liknande metod som kunde använts för 

hantering av den insamlade datan är deltagande observation, men den metoden hade i princip 

inget mer att erbjuda som denna version av close reading inte redan erbjuder. 

4.5.1. Close reading i praktiken 

Metoden i praktiken innefattade att vi hade en person som förde anteckningar samtidigt som 

den andra spelade spelet. När det blev mycket att ta in på en gång, valen skedde hastigt eller 

när dialogen var intensiv pausade vi spelet och diskuterade kring det som hänt. Vi tog även 
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pauser när vi uppmärksammade något intressant i spelet. Efter varje genomspelning gick vi 

igenom anteckningarna och markerade samt skrev kommentarer kring de som ansågs vara 

genusrelevanta eller intressanta i övrigt. Med dessa kommentarer som underlag skrevs efter 

varje genomspelning en övergripande sammanfattning av spelets karaktärer samt viktiga 

händelser. Sammanlagt över de tre genomspelningar skrev vi ca: 150 sidor anteckningar 

inklusive kommentarer och tog närmare 2000 screenshots. I dessa anteckningar och de tre 

karaktärsprofilerna hittade vi olika mönster som formulerades i ett antal rubriker under vilket 

den relevanta informationen sorterades och slutligen jämfördes mellan de tre 

genomspelningarna. 

4.5.1. Metodproblem 

Close reading är en mycket flexibel metod som tekniskt sett används i många andra metoder 

som går ut på att noggrant observera något. Att titta noggrant på ett verk innebär inga direkta 

problem i sig så Close Reading är tekniskt sett felfritt i sig. Metoden lämpar sig inte för att 

studera diskurser men det är inte syftet med denna studie och därmed ej relevant. Ej heller 

behövs komplettering av andra metoder som autoetnografi eller deltagande observation. 

 

Dock så är Close reading en metod som tillhör den kvalitativa forskningen och Alan Bryman 

tar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder upp viss kritik emot just den forskningen. Den 

kritik som riktas mot kvalitativ forskning är bland annat att forskningen ses som alldeles för 

subjektiv. Detta då det som är viktigt och signifikant i resultaten från kvalitativ forskning till 

stor del baseras på forskarnas egna tolkningar. Bryman menar även att det finns vissa 

svårigheter till att replikera en kvalitativ studie då det vanligtvis är forskarens egna tankar och 

idéer som styr datainsamlingen. Till sist tar han upp kritik mot generalisering av de 

kvalitativa forskningsresultaten. Han menar att dessa resultat blir svåra att generalisera i 

andra fall än i de som resultaten framkom, exempelvis vid deltagande observationer eller 

intervjuer. Dock när det gäller fallstudier accepteras det ”måttliga” generaliseringar. Dessa 

”måttliga” generaliseringar innefattar de aspekter av forskningen som kan jämföras med 

andra studier (Bryman, 2014, s. 368-370). Ett exempel på detta i vår studie är när vi jämför 

våra forskningsresultat med tidigare forskning.  
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4.6. Reliabilitet och Validitet 

För reliabilitet/tillförlitlighet och validitet/giltighet kommer vi utgå från den kvalitativa 

versionen av dessa begrepp, då det är en kvalitativ metod vi kommer använda. Validitet 

innebär dels huruvida forskarens observationer och teoretiska idéer stämmer överens och dels 

huruvida resultaten kan generaliseras till andra fall. Om man alltså får väntade observationer 

och kan använda resultaten i andra sammanhang så håller validiteten (Bryman, 2014, s. 352). 

Giltighet innebär om ett argument är relevant för det som forskas, om det har med saken att 

göra (Ekström & Larsson, 2010, s. 14-15). 

 

Ett problem är att avgöra vad som ska kategoriseras som aggressivt och godhjärtat när valen 

genomförs, i ett spel som bygger på moralisk tvetydighet så är det inte alltid det lättaste att 

avgöra vad som räknas som “godhjärtat”. Utöver det så kan spelet i sig ibland vara otydlig 

med vad valen faktiskt innebär, vid ett tillfälle valde vi att påpeka att Bigby haft en dålig dag 

som ett sätt att öppna upp sig för andra, men det visade sig vara ett aggressivt val där “dålig 

dag” var ett hot om att inte göra det värre. Detta påverkar validiteten då vi inte alltid fick det 

resultat vi väntat oss. Resultaten bör gå att generaliseras till andra spel med motsvarande grad 

av valbarhet och interaktivitet i storyn. För giltighet så har vi en del argument som inte har 

med interaktivitetens påverkan på genusrepresentation att göra men med storyn och 

karaktäriseringen som helhet, dessa är dock relevanta för att förstå de aspekter av 

karaktärerna som kan påverkas. Resten har med saken att göra. 

 

Reliabilitet innebär dels huruvida en studie är replikerbar eller i varje fall jämförbar med 

andra studier, och dels att forskarlaget är överens om de tolkningar som görs. Att utgå från 

och jämföra resultat med andra studier samt vara överens om resultaten ger alltså god 

reliabilitet. Vi var inte alltid överens om vad som var de mest godhjärtade och aggressiva 

valen, så reliabiliteten påverkas en aning. Tillförlitlighet är ett antal kriterier i sig, bland annat 

att man faktiskt följer de regler som finns, ger täta beskrivningar, dokumenterar 

arbetsprocessen ordentligt och förtydligar att man är så objektiv som möjligt (Bryman, 2014, 

s. 352, 354-355). Vi har varit stringenta när det gäller de regler och riktlinjer som finns, 

skrivit mycket utförliga beskrivningar och kommentarer vid analysen, varit transparanta vid 

dokumentationen av arbetsprocessen och gjort allt för att hålla oss objektiva under hela 

processen. Detta bör ge oss hög tillförlitlighet.  
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5. Resultatredovisning/Analys 

Resultatredovisningen inleds med korta redogörelser för spelvärlden, den dramaturgiska 

modellen samt det narrativa gränssnittet. Efter detta kommer den största och viktigaste delen 

av studien vilket innefattar analysen av spelets viktigaste karaktärer i de tre 

genomspelningarna. Dessa tre genomspelningar delas upp i tre delar, en spontan 

genomspelning där valen görs mer eller mindre på magkänsla, en aggressiv genomspelning 

baserad på val som visar på aggressivt beteende och en godhjärtad genomspelning baserad på 

val av god moral och välmenande. Dessa tre genomspelningar ges sedan samma 

underrubriker som motsvarar varandra. Notera i denna del att distinktionen mellan Bigby och 

”vi” blandas till stor grad vilket kan ses som förvirrande i relation till vem som faktiskt utfört 

vad, men utgå från att om inget annat anges så innefattar samtliga dessa handlingar 

interaktiva-dialog-val. Avslutningsvis kommer en jämförelse av de tre genomspelningarna 

samt en diskussion, slutsatser där frågorna besvaras och till sist en sammanfattning av 

analysen. 

5.1. Spelvärld 

Spelet utspelar sig i 80/90-talets New York och porträtterar staden med stora samhällsklyftor 

där det finns rika områden med fina lägenheter och fattiga områden fyllda med sunkiga 

lägenheter, barer, pantbanker, bordeller samt strippklubbar (Figur 4). Det är en mörk och 

orättvis spelvärld alltså, där kvinnor är prostituerade och bartenders och män är våldsamma 

bråkmakare, pimpar och gangsters. Detta gäller inte alla karaktärer, men många. Det är i varje 

fall en mycket säregen spelvärld som porträtteras och karaktärsrollerna liknar de som Kaplan 

menar går att finna i genren film noir. En sak i spelvärlden som är värd att nämna är att 

strippklubben Pudding & Pie visar lika mycket män som kvinnor på affischer och väggar, 

men de strippor man stöter på är alla kvinnor. Så trots att klubben är tänkt att tilltala både 

kvinnor och män så får spelaren enbart se kvinnliga strippor, som skulle kunna visa på the 

male gaze. 
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Figur 4. Exempel på spelvärlden i The Wolf Among Us. 

5.2. Dramaturgisk modell 

Vi har en utförlig guide för spelets story i Bilaga 1, men det är värt att lägga märke vid ett 

antal detaljer i den övergripande storyn. Hur de fem episoderna slutar är intressant, 

framförallt de två första. Första episoden slutar med att Bigby finner Snows huvud, den mest 

passande eller dramatiska twist skaparna kommit på för att locka spelare vidare i storyn är 

alltså att döda ens kvinnliga assistent och kärleksintresse. Även andra episoden slutar med att 

Bigby får ett raseriutbrott över att Crane har varit snuskhummer när det gäller Snow, vilket 

kan ses som att Crane är ett hot för att han försöker ta ens kärleksintresse från en. Dessa två 

avslut kan liknas vid ”mannen skyddar kvinnan”-tropen som Ewan Kirkland nämner då dessa 

dramatiska vändpunkter bygger på Bigbys misslyckande och begäran att beskydda Snow. 

Tredje episoden slutar med att man nästan blir dödad av Bloody Mary men blir skonad 

medan man ligger svag, skadad och försvarslös. Connell menar att makt är en maskulin 

egenskap och att göra Bigby maktlös blir då ett sätt att ta ifrån honom hans maskulinitet. 
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Fjärde episoden slutar med att The Crooked Man vill tala med en snarare än att slåss trots att 

narrativet byggt upp inför ett slagsmål, som i aggressiva genomspelningen där Bigby känner 

sig besviken att han inte stötte på en rejäl vakt. Femte och sista episoden slutar med att 

Nerissa (från Den Lilla Sjöjungfrun) avslöjar att det var hon som lämnade Snows huvud på 

trappan för att få hans uppmärksamhet, hon vände sig alltså till Bigby istället för att lösa 

problemet själv. En annan detalj är hela sidostoryn med de magiska färgbanden som används 

för att hålla de prostituerade tysta och lydiga, samtliga karaktärer som har dem är kvinnor och 

det är främst manliga karaktärer som tvingar dem att använda dem. Här kan man jämföra med 

Connells syn på hegemonisk maskulinitet som innefattar mäns dominans över kvinnor. 

5.3. Narrativt gränssnitt 

Det finns inte mycket genusrelaterat att hämta ur det narrativa gränssnittet, men en aspekt är 

att när man utforskar världen och ska interagera med vissa karaktärer och föremål så 

förekommer färgkodade knappar. Dessa färger är ett sätt att visa på vilka alternativ som är 

mer eller mindre aggressiva. I exemplet nedan där man kan välja hur man ska öppna en dörr 

så visar röd på största aggressivitet och övriga färger med mer tvetydig aggressivitet (Figur 

5). Om man jämför med Connells syn på maskulinitet där aggressivitet är en maskulin 

egenskap så är knapparna färgkodade efter olika grader av maskulinitet.  

 

 

Figur 5. Interaktiva val med färgkodade knappar vid öppning av en dörr. 

 

En annan aspekt är att majoriteten av träd-valen går på tid. Detta blir då ett sätt att sätta press 

på spelaren och stressa fram en respons. Vid många tillfällen har man inte tid att lugnt och 

sansat välja ett alternativ utan tvingas tänka snabbt. Spelet blir då mer om reaktionsförmåga 

och magkänsla snarare än att logiskt tänka över alternativen. Strecket i botten av bilden nedan 

visar hur mycket tid man har kvar (Figur 6). 
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Figur 6. Interaktivt-dialog-val på tid. 

 

En tredje aspekt är hur det blir ett filter över skärmen vid vissa tillfällen när Bigby släpper fri 

sin vargform. Det blir rött och luddigt för att ge känslan av ”maskulin” ilska och aggressivitet 

(Figur 7). 

 

 

Figur 7. Rött filter vid slagsmål. 

6. Spontan genomspelning 

Denna genomspelning var tänkt att spelas likt hur man vanligtvis hade spelat spelet, nämligen 

hoppa mellan olika typer av val och spela som man vill. Det bildas alltså en unik identitet för 

Bigby som byggs på en rad olika aggressiva, godhjärtade och neutrala val. 
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6.1. Maktkamp - Snow vs Bigby  

Det finns en maktkamp mellan Snow och Bigby om vem som bestämmer genom spelets 

gång. Snow är disciplinerad och vill göra saker på rätt sätt enligt de regelverk som finns. 

Bigby kan genom spelets gång välja att följa dessa direktiv och bli hennes side-kick eller 

utmana henne om maktrollen (Figur 8). Snow förespråkar hela tiden att Bigby ska vara snäll 

och inte vara sig själv, alltså den stora stygga vargen. Följer man hennes instruktioner till 

punkt och pricka får man som spelare positiv respons i form av dialog från henne.  

 

 

Figur 8. Exempel på maktkampen mellan Snow och Bigby. 

 

Vi lydde henne varierat. Till exempel så valde vi att ta tillbaka The Crooked Man levande 

som hon efterfrågat och var snälla mot TJ i förhöret med honom. I andra fall så valde vi att gå 

emot henne som när hon beordrade oss att bränna ned Auntie Greenleafs magiska träd och 

när hon bad oss att skicka Mr. Toad till The Farm då vi istället valde att ge honom pengar till 

glamours. På förstnämnda erkände Snow att det var ett dumdristigt beslut på hennes sida men 

i fallet med Mr. Toad gjorde hon beslutet bakom Bigbys rygg att skicka Mr. Toad till farmen 

även fast Bigby hade gett honom pengar till glamour. Här blir hon alltså mer bestämd och 

visar på sin makt. 

 

I början av spelet var det omvända roller och Bigby fick bestämma över Snow i vissa 

avseenden. Till exempel bad vi henne att gömma sig efter att hennes glamour-kropp hittats 

mördad. Dock så vill hon vara självständig och aktiv och inte vänta på att den stora stygga 
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vargen ska lösa problemen åt henne. Senare lät vi henne hänga med på mordfallet trots allt 

vilket hon uppskattade.  

 

Enligt Connell så är makt ett maskulint drag, och då framförallt hegemonisk maskulinitet som 

till stor del bygger på mäns makt och dominans över kvinnor. Därför blir denna maktkamp 

mellan Bigby och Snow speciellt intressant och spelar stor roll för Bigbys genusidentitet. 

Makt-aspekten blev relativt neutral genusmässigt denna genomspelning, vi lyssnade och 

gjorde som Snow sa vid ett antal tillfällen men gick även emot henne vid andra. 

6.2. Uppmaningar - Gå sin egen väg eller följa andras? 

Genom spelets gång blir Bigby uppmanad av flera karaktärer att göra vissa saker framför 

andra, som att till exempel vara elak respektive snäll mot andra. Karaktärer som Jersey Devil 

och Bloody Mary kallar Bigby för en fegis eller “Snows bitch” och retar honom/spelaren att 

göra dumdristiga beslut. Ett exempel där karaktärer används för att få en viss reaktion ur 

Bigby och spelaren är en förhör-scen där vi hade fångat Tweedledee och uppmanades av två 

olika karaktärer att gå tillväga på olika sätt. Bluebeard uppmanar att de inte kommer komma 

någonstans ifall de inte använder våld och slår svaren ur Dee, medan Ichabod Crane 

uppmanar human behandling för Fabletowns juridiska restriktioner och generella image skull. 

Vi valde humanitet vilket gjorde Crane nöjd men fick Bluebeard att börja slå Dee (då han 

ansåg att metodiken inte fungerade), Snow uppskattade även detta tillvägagångssätt senare. 

Som fortsättning på maskulinitet via makt och självständighet så blir Bigby neutral, med en 

viss lutning mot femininitet, då vi inte lyssnade till de retsamma kommentarerna men valde 

att lyssna på de som förespråkar ett humant tillvägagångssätt. 

6.3. Målmedvetande - Rakt på sak eller tålmodighet? 

Bigby är inte så målinriktad och fokuserad denna genomspelning. Vi valde att gå till 

Lawrence före Mr. Toad då förstnämnda var mer relevant för mordfallet. Men däremot så 

valde vi oftast att vara godhjärtade i förhör vilket i fall som när Mr. Toads lägenhet ska 

utforskas innebar en längre process för att få fram svaren ur honom än om man använt hot 

och våld. Om vi tar hänsyn till interaktion med världen utöver de interaktiva-dialog-valen så 

interagerade vi med ett stort antal objekt vilket visar på att vi inte var så målmedvetna. 

Målmedvetenhet är enligt Connell ett maskulint drag så Bigby blir aningen feminin i detta 

avseende. 
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6.4. Aggressivitet - Kontrollerad eller okontrollerad våldsamhet? 

Genom spelet är Bigby tuff, har en kort stubin och drar sig inte för att använda våld när 

situationen uppstår. Karaktärerna man stöter på ger honom hela tiden anledningar till att bli 

förbannad och i värsta fall ta till våld. De flesta av situationerna går fortfarande att lösas på 

ett fredligt vis, dock inte alla. Exempelvis så hamnar man i slagsmål med andra fabler som 

The Woodsman, Jersey Devil och Bloody Mary. Utöver dessa ges man även chansen till att 

utnyttja våld för att få ut information från andra karaktärer som inte är lika hotfulla. Man kan 

till exempel välja att slå ut information från Mr. Toad när man är vid hans lägenhet istället för 

att fråga ut honom. Ett till exempel är när man stöter på Jack i Cranes lägenhet då man kan 

använda våld för att få fram information om varför han befinner sig där samt för att få fram 

information om häxan Auntie Greenleaf. 

 

I denna genomspelning var vi främst fredliga men gjorde även vissa aggressiva val. Vi slet 

bland annat av armen från Grendel och slog sönder Georgie Porgies saker. Aggressivitet är 

maskulint och även om vi var mestadels så fredliga som det gick så kan man knappast påstå 

att Bigby är feminin i detta avseende, det är alldeles för många slagsmål, hotfulla gester och 

aggressiva tonlägen som spelaren inte kan välja att undvika för det. 

6.5. Rädsla - Stora stygga vargen eller inte? 

Bigby är stora stygga vargen, detta innebär att han en gång i tiden var en av de mest fruktade 

fablerna av dem alla. Det skiftar en del i hur andra fabler förhåller sig till honom med detta i 

åtanke, exempelvis så etableras Bigby som den stora stygga vargen när Mr. Toad hotar sin 

son att stora stygga vargen kommer ta honom i spelets öppningsscen, men många andra 

karaktärer ser honom inte alls som ett hot. Colin ser honom som en vän. Bloody Mary tycker 

han blivit en fegis och saknar hans gamla skräckinjagande jag. Georgie Porgie, Holly, The 

Butcher och Auntie Greenleaf tycker han är en inkompetent sheriff som bara stormar in och 

gör som han vill och bara när den rika delen av Fabletown är i nöd. En karaktär som ändrade 

sig under spelets gång är Grendel, monstret från sagan Beowulf, som först såg Bigby som en 

mes men efter vi valde att slita armen av honom i ett slagsmål så blev han mer respektfull 

inför oss. Mot slutet av spelet kan man hota Tweedledee, men han låter sig inte skrämmas då 

vi skonade hans bror tidigare. Som England et al. påpekar så ses förmågan att kunna inspirera 

rädsla som ett maskulint drag och då majoriteten av karaktärerna inte var rädda för en så blir 

inte Bigby så maskulin i detta avseende, något över neutralt dock med tanke på att han ses 

som ett hot av Mr. Toad. 
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6.6. Empati och känslor - Medkänsla? 

Bigby är i denna genomspelning rätt medkännande för ett antal fabler. Till exempel så väljer 

han att stödja två fabler finansiellt, en prostituerad som hade problem med sin pimp, och även 

Mr. Toad som inte hade råd med glamours. Han är även generellt snäll i förhör och väljer 

hellre bevis och human behandling över hot och våld. Vi väljer att inte bränna Auntie 

Greenleafs träd, ej heller att döda Tweedledee. Vi öppnar även upp oss en aning för vissa 

karaktärer, exempelvis påpekar Bigby att han inte haft en bra dag för Bufkin. När Snow 

berättar att hon har svårt att förtränga minnena av Crane så svarar Bigby med att “du kunde 

inte ha vetat”. Medkänsla är ett feminint drag och man kan påstå att Bigby representeras som 

feminin till viss del i detta avseende. 

6.7. Kärleksdrama - Spela med eller ej? 

Bigby är i denna genomspelning skiftande med hur öppen han är med sin kärlek till Snow. 

Han spelar emellanåt mera tuff, cool och beskyddande snarare än att vara rakt på sak. Som 

exempelvis i taxiresan när Snow säger “var försiktig, snälla” så svarar vi med ett “alltid” och 

vid Bigbys lägenhet när Snow säger “du skrämde verkligen skiten ur mig” svarar vi med “jag 

är här för dig” som följs av ett utbyte av romantiska blickar. 

6.8. Beskyddande mannen - Rädda en dam i nöd! 

Likt Ewan Kirklands studie så finner vi tropen “mannen räddar en dam i nöd” i The Wolf 

Among Us, genom spelets gång ges spelaren möjligheten att skydda kvinnor i diverse 

sammanhang. Som i stycket ovan säger Bigby vid ett par tillfällen att han vill hålla Snow 

säker och att han är där för att skydda henne. Några fler exempel är när vi väljer att skydda 

Beauty från Beast genom att ljuga för Beast om huruvida man sett Beauty eller inte, att betala 

Faith så hon inte får problem med Georgie Porgie och be Beauty att stanna utanför 

mordscenen för att hon inte ska få en emotionell chock. 

7. Aggressiv genomspelning 

I denna genomspelning utgick vi från att göra Bigby så aggressiv, våldsam och elak som 

möjligt. En mycket arg, oartig och våldsam man som inte lyssnar på någon men som dock är 

mycket målinriktad och bestämd på att lösa fallet. 
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7.1. Maktkamp - Snow vs Bigby  

I denna genomspelning var det inte lika mycket kamp om makten mellan Bigby och Snow. 

Genom att göra val som visar att vi är säkra i oss själva samt i vår uppgift som Fabletowns 

sheriff utmanar inte Snow oss på samma vis som i den tidigare genomspelningen. Det är inte 

förrän mot slutet av spelet då Snow börjar utmana Bigby genom att förespråka att de måste 

göra saker genom att följa regelboken och att Bigby inte längre kan bete sig som den stora 

stygga vargen som använder våld i första hand för att lösa brott. 

 

Snow vill hela tiden vara aktiv men Bigby tillåter henne inte det genom att bland annat göra 

tvärtemot det som Snow förespråkar. Exempelvis när man ska fråga ut TJ och Snow vill att 

man ska vara snäll och inte pressa honom för hårt. Bigby gör då den exakta motsatsen och 

pressar TJ tills Snow och Mr. Toad går emellan. Detta blir ett sätt att visa på sin makt samt 

inte låta sig kontrolleras. Man får såklart negativ respons både från Mr. Toad och Snow. Mr. 

Toad är riktigt arg på Bigby och Snow ger ett sarkastiskt svar “det gick ju bra”.  

 

Ett till exempel då Bigby inte tillåter Snow att vara aktiv är efter att man har undersökt den 

döda kroppen (som var glamourad för att se ut som Snow) som visar sig vara Hollys syster 

Lily. Man kan då välja om man vill att Snow ska följa med till baren Trip Trap (där Holly 

arbetar) eller inte. I denna genomspelning valde vi att inte låta Snow följa med som ett sätt att 

bevara vår makt samt skydda Snow. Detta ledde till att Snow blev arg och gav responsen “jag 

får alltid vara kvar här och göra ingenting!” följt av en ångerfull blick. Efter att man varit en 

stund vid baren kommer Snow ingåendes, Bigby svarar med att säga “skulle du inte ligga 

lågt?” och Snow svarar med “det var inget som vi kom överens om”. Detta blir den första 

stora vändpunkten då Snow går emot det Bigby säger utan att känna sig osäker eller 

ångerfull. Detta till skillnad från första gången när hon berättar för Crane om mordet på Faith 

(när Bigby inte ville att hon skulle göra det) och då ber om ursäkt till Bigby då det inte gjorde 

saker bättre.  

 

Snow försöker hela tiden förespråka ett regelrätt tillvägagångssätt samt försöker stoppa Bigby 

från att överreagera som exempelvis när man tänker säga “fan ta dig!” till Crane så stoppar 

Snow en innan man hinner säga det samtidigt som hon säger att “du skulle bara göra det 

värre”. Som tidigare ger Snow uppmaningar om att man ska vara snäll när man frågar ut och 

undersöker Mr. Toads lägenhet. När Bigby slår Mr. Toad för att få ut informationen blir hon 

missnöjd och säger att hon inte vet vad hon ska tycka om det som hände där inne. Ett till 
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exempel är efter att man har berättat för Holly att hennes syster är död och Holly vill hämta 

kroppen. Om man säger att Holly inte kan få kroppen blir hon upprörd och arg och när man 

beger sig därifrån ger Snow responsen “snälla ansträng dig mer nästa gång” och även “du kan 

väl göra det för min skull”. Ännu ett exempel är när hon frågar Bigby om man tycker om när 

saker går snett och han svarar “så vad händer om jag gör det?” svarar hon att “du kanske inte 

är gjord för det här jobbet längre, det kan inte vara som förr”. Här förespråkar hon återigen att 

man inte kan vara elak eller våldsam i det här jobbet. Sista droppen för Snow blir i slutet då 

vi valde att döda The Crooked Man innan en rättegång kunde genomföras. Hon argumenterar 

emot Bigbys beteende om att han inte följt reglerna men efter att Bigby visar på att han inte 

kan förändra sig ger hon upp och tappar helt hoppet om att kunna förändra honom.  

 

Här är Bigby alltså mycket maskulin. Han gör precis som han vill utan att bry sig om vad 

andra tycker och tänker vilket visar på stor makt och självständighet. På sätt och vis 

“besegrar” man Snow i slutet när hon inte riktigt vet vad hon ska göra längre och därmed har 

förlorat kontroll. Bigby är alfahanen och Snow kan inte göra något åt saken. 

7.2. Uppmaningar - Gå sin egen väg eller följa andras? 

I denna genomspelning lyssnar Bigby inte på någon. Han är målinriktad, våldsam, arg och 

löser fallet helt på sitt sätt, även om exempelvis Bluebeard och Bloody Mary förespråkar 

detta så gör han det inte på deras uppmaningar. När Snow beordrar Bigby att bränna ned 

Greenleafs träd gör han det utan problem för han gillar våld och kaos som bevisat i dialogen 

där Snow frågar om man gillar när saker går snett. 

 

Återigen så visar Bigby på stor makt och självständighet vilket om man följer Connells syn 

på maskulinitet gör honom maskulin här. 

7.3. Målmedvetande - Rakt på sak eller tålmodighet? 

Bigby är mycket målmedveten i denna genomspelning, han skyr inga medel för att lösa fallet 

och ignorerar det mesta som inte har med fallet att göra. När Auntie Greenleaf anklagar 

Bigby för att ha bränt hennes magiska träd så svarar han med att det är irrelevant, han 

avbryter en begravning och avfärdar den som irrelevant till den dödes syster, när Mr. Toads 

son TJ ber Bigby att ge Snow hans present så nekar han med att han är upptagen, han 

ignorerar de flesta sidospår som går att titta på när man utforskar världen och han slår svaren 
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ur Mr. Toad istället för att bevisa hans lögner. Med andra ord är han mycket maskulin när det 

kommer till målmedvetenhet. 

7.4. Aggressivitet - Kontrollerad eller okontrollerad våldsamhet? 

Bigby fysiskt misshandlar ett stort antal karaktärer, allt från lättare slag och stryptag till att 

tortera och döda karaktärerna. Han dödar Tweedledum och The Crooked Man, slår Georgie 

Porgie varje tillfälle han får och torterar honom på hans dödsbädd, förhör Tweedledee med 

slag och genom att bränna honom med en cigarett, sliter armen av Grendel, stryper the 

Butcher, slår Beast och Jersey Devil mer än nödvändigt under deras slagsmål samt slår 

oprovocerat bland annat Mr. Toad, Jack, Woodsman, Grendel, Bluebeard, Ichabod Crane och 

Bloody Mary. Den sistnämnda hade den intressanta responsen “Ha, vilken man! Inget hyfs 

alls!”. Utöver det så sparkar han upp varje dörr han kan. Detta ursäktar Bigby genom jobbet, 

att det är okej i och med att han är målinriktad, får fram information och får jobbet gjort. Allt 

detta representerar honom som mycket maskulin, och man skulle nästan kunna kalla honom 

snudd på sinnessjuk, ett sätt att försvara hans beteende skulle kunna vara genom hans 

bakgrund där detta beteende var normen (Figur 9). 

 

 

Figur 9. Bigby efter att han dödat The Crooked Man. 

 

I och med att man är våldsam så fort man kan försöker spelet ibland stoppa spelaren från att 

göra dessa val då det inte låter spelaren utföra våld för att Bigby är fysiskt skadad. Våldet blir 

ett sätt att få fram information snabbare och snabba upp storyn, som i exemplet hemma hos 

Mr. Toad då man istället för att göra en undersökning och koppla ledtrådarna för att avslöja 
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hans lögner kan slå honom flera gånger i ansiktet vilket leder till att han ger informationen 

snabbare.  

7.5. Rädsla - Stora stygga vargen eller inte? 

Detta är så nära stora stygga vargen från sagorna man kan komma, och i slutet av spelet var 

majoriteten av Fabletown livrädda för Bigby, till och med macho-karaktären Bluebeard blir 

rädd för honom. Bigby säger tidigt i spelet “bättre att vara fruktad än älskad”, och när grisen 

Colin i samma dialog frågar vem man varit snäll mot den dagen så fanns det inget rimligt 

svar, så vi var tysta. Att till och med Bluebeard som förespråkar flera maskulina egenskaper 

blev rädd och respektfull inför Bigby ser vi som ett tecken på att Bigby blivit så maskulin 

som spelet tillåter. 

 

Andra sätt som Bigbys oartighet gör sig uttryck på är hans sätt att tilltala karaktärer, han är 

rakt på sak och han hotar dem till stor grad när han vill få information ur dem och i övrigt så 

är han mycket snabb med att säga “dra åt helvete!” i ett antal sammanhang. Till exempel när 

Bufkin frågar hur dagen har varit så svarar Bigby “dra åt helvete Bufkin!”. Han uppmanar 

många karaktärer att inte ljuga och upprätthåller dessa uppmaningar själv genom att 

exempelvis inte ljuga för Beauty. Första gången man stöter på Woodsman så säger Bigby 

“jag ska slå sönder ditt ansikte”. Det handlar även om hot i fysisk form, som när han stänger 

av Georgie Porgies radio för att få hans uppmärksamhet eller hytter med knytnävarna. Han 

kan alltså ses som mycket maskulin i detta avseende enligt England et al. och deras syn på 

maskulinitet.  

7.6. Empati och känslor - Medkänsla? 

Bigby har svårt att visa empati för andra karaktärer, han kan bara sin egen livsstil och 

tillvägagångssätt och gör det som känns bra för honom i denna genomspelning. När Mr. Toad 

nästan gråtande ber om pengar till glamours så han inte behöver skickas till The Farm så 

nekar vi och refererar till reglerna. Vid ett antal andra tillfällen så delar vi inte med oss av 

whisky eller cigaretter vilket får exempelvis Colin att utbrista “jag hatar dig” och Woodsman 

att ångra sig när han hjälpte Bigby. Ett par gånger blir man tillfrågad varför man försöker lösa 

fallet, till vilket vi valde att vara tysta samtliga gånger, för denna Bigby har synnerligen inget 

motiv bakom sina ageranden annat än för att han vill. När Bigby blir ifrågasatt varför han 

dödade The Crooked Man så svarar vi: “därför jag kände för det, vad ska du göra åt saken?”. 
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Denna Bigby saknar alltså helt vad som Connell ses som traditionellt feminina drag i detta 

avseende. 

7.7. Kärleksdrama - Spela med eller ej? 

I denna genomspelning är det inte lika mycket kärlek i luften kring Snow och Bigby. Eller 

snarare så är den inte lika tydlig som i de tidigare genomspelningarna tack vare de val vi gör. 

Exempelvis i taxiresan efter att man varit i Mr. Toads lägenhet valde vi att vara tysta och när 

Snow säger hejdå möts hon bara av ett axelryck, detta var ett romantiskt tillfälle i den 

spontana genomspelningen. Ett annat tillfälle är när Bigby och Snow står nära intill varandra 

och Snow säger att hon är glad att Bigby inte dog och att han verkligen skrämde henne, till 

vilket Bigby svarar med att “jag dör inte så lätt” som framställer honom som macho och tuff 

men inte lika romantiskt involverad som i den spontana genomspelningen. Bigby öppnar 

enbart upp sig vid de ställen i narrativet som är opåverkbara, exempelvis som när Bigby säger 

“jag förlorade nästan dig en gång” och Snow svarar med “jag är inte din att förlora!”. Vi kan 

se att narrativet hela tiden försöker få till en kärleksfull relation mellan Snow och Bigby även 

fast spelaren väljer de val som strider emot det. Det blir då inte helt orimligt att anta att spelet 

är tänkt för en heterosexuell spelare. Typiskt för hegemonisk maskulinitet. 

7.8. Beskyddande mannen - Rädda en dam i nöd! 

I denna genomspelning var Bigby inte nödvändigtvis beskyddande av någon, men ett 

noterbart fall där vi var det av misstag var när man får avgöra om Snow ska följa med till 

baren Trip Trap eller inte. Vi valde att lämna henne vilket vi hade tolkat som att Bigby bara 

kunde strunta i henne och lösa fallet själv, men spelet såg detta som ett sätt att vara 

beskyddande av Snow genom att inte utsätta henne för fara. Vi var alltså beskyddande av 

misstag. 

 

Något som är värt att notera är att vi direkt nekade Beauty när hon ber en att ljuga för Beast, 

vilket ledde till att hon blev av med sitt jobb och blir arg på Bigby. Beast har däremot ungefär 

samma respons som i den spontana genomspelningen trots att vi sa sanningen till honom. Vi 

får alltså negativ respons av båda om man säger sanningen men bara från en om man ljuger, 

alltså är det värre att inte beskydda kvinnan än att beskydda henne. Återigen ett tydligt 

exempel på ”mannen måste rädda/skydda kvinnan”-tropen som Kirkland nämner. 
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8. Godhjärtad genomspelning 

Denna genomspelning försökte vi göra Bigby så godhjärtad som möjligt. Vad vi fick var en 

human och sympatiserande Bigby som konstant försöker sätta sig in i andras situationer, ge 

karaktärer chansen att förklara sig och förespråka alternativ vid svåra situationer. 

8.1. Maktkamp - Snow vs Bigby  

I denna genomspelning är Bigby inte lika ansvarstagande och ger Snow mycket mer makt 

genom att ta hennes sida under dialogerna och att göra saker enligt de regler Snow 

förespråkar. Ett exempel när Bigby tar Snows sida är när Bluebeard konfronterar dem och 

undrar om de verkligen kan klara av att leda undersökningen, Bigby svarar med att “Snow 

klarar av det här”. Det blev dock vissa ställen när vi inte höll med Snow som när man 

exempelvis kan välja att bränna ned Auntie Greenleafs träd och om man skickar Colin samt 

Mr. Toad till farmen eller inte. Vi valde att inte bränna Auntie Greenleafs magiska träd då det 

var hennes enda levebröd samt att Snow gav ordern på grund av att hon var arg på Crane och 

därmed hade det inte varit moraliskt rätt. Snow erkänner senare vid rättegången av The 

Crooked Man att hennes order var ett misstag. När det gäller att skicka Colin till farmen eller 

inte valde vi att följa vänskap över reglerna.  

 

Under sekvensen när man plockar in Crane sker det en konversation mellan Snow och Bigby 

om Crane verkligen är skyldig. Konversationen slutar med att Snow väljer att arrestera Crane 

för att ha smugglat pengar och Bigby väljer att vara tyst. Crane säger sedan “antar att vi ser 

vem som bestämmer”, Snow svarar lite aggressivt med “ibland är det luddigt”. Detta var 

respons på att man inte följt hennes order till punkt och pricka som exempelvis när man väljer 

att inte bränna ned Greenleafs träd.  

 

Vi fick även mycket positiv respons av Snow efter att vi bland annat undersökt hemma hos 

Mr. Toads apartment samt när man berättar för Holly att hennes syster är död. Efter vår 

undersökning hos Mr. Toad fick vi responsen “Går det alltid så smidigt?”, och vi kan se att 

Snow är imponerad. Efter besöket hos Holly får vi responsen “du var bra med henne, jag är 

imponerad” och “verkligen, tack, du gjorde allting mycket lättare”.  
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Bigby är alltså inte särskilt mäktig och självständig i denna genomspelning utan gör som 

Snow säger förutom vid de två undantagen och låter henne avgöra vissa val. Vi går alltså helt 

emot hegemonisk maskulinitet och accepterar Snows restriktioner. 

8.2. Uppmaningar - Gå sin egen väg eller följa andras? 

Denna genomspelning var vi mer resonliga och lyssnade på vad olika karaktärer hade att 

säga. Att vara godhjärtad innebär inte alltid att göra det som är lagligt eller att följa order i 

spelet dock, som i fallet med Auntie Greenleafs träd. I slutändan gjorde vi det moraliskt rätta 

oavsett vad övriga karaktärer tyckte om det. Även om Crane förespråkar etiskt rättfärdigade 

metoder för att förhöra Tweedledee så gjorde Bigby inte det för Cranes skull. Vi lyssnade 

även på många uppmaningar från Snow, så som att ta med The Crooked Man levande. Även 

när Beauty ber en att ta hänsyn till hur Snow kommer reagera när hon får reda på vad Crane 

haft för sig så lyssnar vi och tar det försiktigt med henne. Bigby är alltså rätt neutral i detta 

område då han lyssnar men avgör själv vad som är bästa sätt att gå tillväga. 

8.3. Målmedvetande - Rakt på sak eller tålmodighet? 

Bigby är inte lika målinriktad denna genomspelning och går in på flera sidospår, exempelvis 

så utforskar han Mr. Toads lägenhet för att bevisa hans lögner istället för att slå 

informationen ur honom med en gång, han knackar alltid innan han går in någonstans och 

tänker ofta på karaktärernas bästa när han försöker få svar från dem, som när han frågar ut 

Mr. Toads son TJ och låter honom gå på grund av emotionell chock. Han är alltså mycket 

mer tålmodig i denna genomspelning än i föregående vilket gör honom lite mindre maskulin 

än i dem om man följer Connells syn på maskulinitet. 

8.4. Aggressivitet - Kontrollerad eller okontrollerad våldsamhet? 

Våld och slagsmål går inte att undvika i spelet, men vi försökte undvika våld så mycket det 

går. Vi skonade både Tweedledum och The Crooked Man, slet inte av armen på Grendel och 

slog ingen karaktär under dialoger bland annat. Under slagsmål så missade vi medvetet flera 

quick-time-events vilket ledde till att Bigby fick mycket mer stryk än i andra 

genomspelningar och även flera game overs, detta för att vara så etiskt rättfärdigade som 

möjligt. När Snow frågar om man gillar när saker går snett så svarar vi sanningsenligt “nej, 

verkligen inte!”, till vilket Snow svarar “jag skulle inte ha sagt något.” Likt den spontana 

genomspelningen så är alla försök att undvika våld i stort sett lönlösa vad gäller 

genusidentitet, det blir maskulint oavsett eftersom det är för mycket oundvikligt våld. 
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8.5. Rädsla - Stora stygga vargen eller inte? 

I och med att vi försökte vara så godhjärtade som möjligt och lämna stora stygga vargen-

identiteten bakom oss så var karaktärerna inte rädda för Bigby. Likt den spontana 

genomspelningen så fruktade inte Tweedledee Bigby då hans bror skonades och Grendel som 

vi valde att inte slita armen av var mindre respektfull denna genomspelning. Följer man 

synen på maskulinitet som England et al. skriver om så blir det alltså inte särskilt maskulint. 

8.6. Empati och känslor - Medkänsla? 

Bigby bryr sig genuint om de andra karaktärerna den här genomspelningen. Han vill 

exempelvis inte skicka Colin och Mr. Toad till The Farm, han anklagar Georgie Porgie för att 

inte ha hittat ett alternativ till att döda tjejerna och han låter The Crooked Man förklara sig 

innan Bigby börjar slänga anklagelser ur sig. Han frågar även konstant hur det ligger till med 

karaktärer, huruvida det är okej med exempelvis Snow eller Faith efter chockande eller 

våldsamma händelser. Bigbys motivation för att lösa fallet är i denna genomspelning de två 

tjejer som mördades. Ber även om ursäkt ofta, som när han faller ner på Mr. Toads bil så ber 

han om ursäkt snarare än att påpeka att Mr. Toad inte får vara ute på gatan utan glamour. 

Bigby öppnar även upp sig mer i denna genomspelning, som när han erkänner till Ichabod 

Crane att Snows “död” tog hårt på honom. Här visar han alltså på en enligt Connell 

traditionellt feminin sida. 

8.7. Kärleksdrama - Spela med eller ej? 

Det är en mycket starkare romans mellan Bigby och Snow denna genomspelning än tidigare. 

Detta kan vi se i exempelvis taxiresan då blir lite pinsamt och de pratar i mun på varandra 

samtidigt som de båda försöker säga “tack för hjälpen”. Även när Bigby går ur taxin och 

Snow ber honom att vara försiktig och Bigby svarar med ett “du också” som följs av att 

leende från Snow. Vi kan även se detta i bilresan med Crane då Bigby öppnar upp sig genom 

att visa sina känslor för Snow. Crane frågar om Snow sa något när man sist såg henne och 

Bigby väljer att ta upp när hon bad Bigby att vara försiktig. Crane svarar med “hon har alltid 

tyckt om dig Bigby”. Detta stärks ytterligare när man träffar på Snow efter förhöret med Dee 

och Bigby säger “du skrämde oss verkligen”, “jag är glad att du lever”, “du måste vara 

försiktig” och “du måste ligga lågt”. Som visar att han verkligen bryr sig om Snow och vill 

skydda henne. Detta följs sedan oundvikligen av att Bigby säger “jag förlorade nästan dig en 

gång” och Snow svarar med “jag är inte din att förlora!”. Denna del av narrativet blev i sin 

tur mycket starkare då Bigby visade sina känslor för Snow och hon svarar med att knuffa bort 
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honom. Detta till skillnad från den aggressiva genomspelningen då Bigby inte visade att han 

brydde oss om Snow vilket gjorde att denna bit av dialogen kändes påtvingad och något som 

“aggressiva Bigby” inte skulle säga.  

 

 

Figur 10. Exempel på ett romantiskt tillfälle med Snow. 

 

Även vid Bigbys lägenhet efter slagsmålet med Bloody Mary blir romansen tydligare. När 

Bigby och Snow står i köket och Snow säger “jag är glad att du inte dog” och “du skrämde 

verkligen skiten ur mig” svarar Bigby med “Jag är här för dig” och de ler till varandra (Figur 

10).  

8.8. Beskyddande mannen - Rädda en dam i nöd! 

I denna genomspelning var vi mycket beskyddande. Utöver att betala Faith, ljuga för Beast 

och inte bränna Greenleafs träd så är hela motivationen för Bigby att lösa fallet för de två 

mördade kvinnornas skull. Bigby frågar även hur det står till med de kvinnliga karaktärerna 

ofta, men han gör det med de manliga också så han är mer beskyddande generellt. ”Mannen 

måste rädda/skydda kvinnan”-tropen blir relevant i samtliga genomspelningar. 

9. Jämförelser och diskussion 

Överlag kan vi se att den spontana genomspelningen blev ett mellanläge som lutar mer åt den 

godhjärtade än den aggressiva. De största skillnaderna jämfört med den godhjärtade är att 

Bigby kan vara mer våldsam i slagsmål för att sätta exempel, inte tillger Snow lika mycket 

makt, inte är lika benägen att fråga hur det står till med karaktärer och i slutet så lagligt 
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avrättar han The Crooked Man. Bigbys genusidentitet blir då här relativt neutral med lutning 

mot maskulin. 

 

När det gäller den aggressiva genomspelningen kan vi se att den var mycket maskulin och 

faller in under Connells syn på hegemonisk maskulinitet. Bigby är här argsint, målinriktad, 

självständig, okänslig, rationell när det krävdes och våldsam i övrigt. Han innehar makt, inger 

rädsla samt respekt och låter inte Snow bryta hans hegemoniska maskulinitet.  

 

Den godhjärtade genomspelningen visar på både maskulina och feminina drag. Å ena sidan 

så måste Bigby slåss och vägra order från Snow emellanåt, men å andra sidan så är han 

mycket mer empatisk och öppnar upp sig för andra denna genomspelning. Han är sympatisk, 

givmild, rationell och förespråkar alternativ vid svåra situationer. Han går även starkt emot 

hegemonisk maskulinitet på så vis att han ger Snow makt genom att oftast följa hennes order 

och även låta henne avgöra hur fallet ska gå tillväga vid ett antal tillfällen. 

 

Genom att vara våldsam mot vissa karaktärer som i den aggressiva genomspelningen kan vi 

se att det går snabbare att fortskrida storyn då man exempelvis får fram information snabbare. 

Detta till skillnad från de andra genomspelningarna då det krävs mer tankekraft till att koppla 

ihop ledtrådar och lösa problemen. Det går alltså fortare och enklare att spela igenom spelet 

som en aggressiv Bigby till skillnad från en godhjärtad. Detta visar på att det är lättare att 

upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten snarare än att utmana den. 

 

Vi kan se att även fast vi försöker undvika vissa resultat genom att göra vissa val så tvingar 

spelet fortfarande fram dem. Exempelvis romansen mellan Snow och Bigby blir starkare om 

man spelar med än om man försöker undvika den, som i den aggressiva genomspelning då 

den istället blev påtvingad. Spelet vill till varje pris få till en romans mellan Snow och Bigby 

och det blir inte helt orimligt att säga att spelet är tänkt för en heterosexuell spelare.  

 

Likt det Bizzocchi och Tanenbaum kom fram till i sin studie om Mass Effect 2:s spelnarrativ 

kan vi se att det är svårt att påverka det övergripande narrativet genom de val man gör. I The 

Wolf Among Us påverkar valen snarare karaktäriseringen av spelets karaktärer. Det blir också 

viktigt att ha i åtanke att det är ett spel som från början fyllt sin huvudkaraktär med 

värderingar. Detta gör det svårare att fylla sin karaktär med egna värderingar till skillnad från 

ett spel som börjar med en “tom” karaktär som exempelvis i spelet World of Warcraft. 
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Spelaren måste till viss del också tas hänsyn till. Som Andrew Burn och Gareth Schott fann i 

sin studie om relationen mellan spelare och avatar i Final Fantasy VII  kunde även vi se att 

det fanns en dualitet i vem som faktiskt var aktören i spelet. Trots att alla val finns i spelet 

oberoende av vad spelaren väljer så kan det hända att några av dem förblir omotiverade inom 

spelet. Alltså att ett val utförs och att Bigby i sin tur inte ger någon riktig motivering till 

varför han gjorde så. Då blir det spelarens motivering som börjar gälla. Ett exempel är i 

aggressiva genomspelningen där Bigby var tänkt att inte lyssna på någon men följer Snows 

order att bränna Auntie Greenleafs träd, han ger ingen riktig motivering för detta så vi som 

spelare fick hoppa in med motiveringen att han gillar våld och förstörelse likt hur man hade 

gjort om Bigby var en tom karaktär. 

 

Ewan Kirkland kunde i sin studie om Silent Hill se en feminisering av mannen, vi skulle vilja 

påstå att detta blir mer effektivt i ett skräckspel som Silent Hill. Genom att bland annat göra 

karaktären maktlös (som när man tvingas fly från monstren istället för att slåss mot dem) kan 

man tvinga fram flyktrespons från spelaren som i sin tur får hjärnan att pumpa ut bland annat 

adrenalin i kroppen och på så vis ge en adrenalinkick till spelaren (Flykt- och kamprespons, 

2013, 30, Juni). Detta är en av de aspekter som en spelare är ute efter när hen spelar ett 

skräckspel. I The Wolf Among Us är det snarare så att mannen (Bigby) ges makt för att kunna 

vinna de flesta slagsmålen och skulle han misslyckas med för många quick-time-events leder 

det till ett game over. Detta blir ett sätt att få spelaren att känna sig maktfull och i sin tur ta 

slagsmål som hen troligen inte skulle göra om hen mötte dessa monster i det verkliga livet. 

Man skulle då kunna påstå att spelets maskulina design är en av de aspekter som är tänkt att 

göra spelet underhållande och att det är därför spelet innehåller så pass många maskulina 

värden. 

 

Om Silent Hill ger en viss genusrepresentation för att det är ett skräckspel så kan man påstå 

att The Wolf Among Us ger en viss genusrepresentation därför att spelet är baserat på sagor. 

Exempelvis är Bigby stora stygga vargen, och stora stygga vargen skapades ursprungligen på 

1800-talet som en ondskefull antagonist, en slags personifiering av elakhet som användes 

som en generisk fiende i ett antal verk. Från detta perspektiv så kan Bigby ses som en 

feminiserad version av denna karaktär, även vår aggressiva genomspelning gav en Bigby som 

inte är lika maskulin som originalversionen av stora stygga vargen. 
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Om man ser till de två huvudsakliga genrer som The Wolf Among Us innehåller, nämligen 

sagor och film noir, så skulle man kunna säga att karaktärerna huvudsakligen baseras på 

stereotyper från film noir-genren men att deras beteende ursäktas genom sagorna. En vanlig 

detektiv i en noir-film kan vara hård och burdus för att det passar stilen, men i The Wolf 

Among Us är Bigby hård och burdus för att han ett par hundra år sen var en ond varg som åt 

upp folk. 

 

Det kan verka konstigt att vi genom analysen praktiskt taget likställt elakhet med 

maskulinitet, men resonemanget bakom detta är att flera traditionellt maskulina drag faktiskt 

överlappar med elakhet. Att bryta mot lagen är i många fall något elakt och ont, men 

samtidigt visar det ju på makt, styrka och självständighet att ställa sig över lagen och inte 

lyssna på någon, vilket då blir maskulint. 

 

Som Kirkland fann i sin studie hittar vi också exempel på male gaze. Exempelvis när man 

undersöker Snows kropp (Lily i glamour) så kan man välja att undersöka trosorna och fråga 

om det är samma trosor som Snow har på sig trots att det inte ger någon ledtråd eller tillför 

någonting till storyn. I och med att spelet innehåller strippklubbar och prostituerade så kan 

man vänta sig att dessa karaktärer klär sig som sådant, alltså lättklätt och med tydliga 

urringningar. I strippklubben får man även se en dansös i bar överkropp, det finns ingen 

anledning till att hon inte hade BH i varje fall. Detta visar på att det är ett maskulint spel tänkt 

för ett manligt öga. 

10. Slutsatser 

Som svar på F1 om huruvida det finns en eller flera genusrepresentationer så kan vi se att det 

finns flera. Både hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet finns representerade men 

hos framförallt Bigby går det att finna olika grader av maskulinitet samt en viss grad av 

femininitet även utöver hegemonisk maskulinitet. Vi kan även se att övriga karaktärers 

responser skiftar till ungefär samma grad som antal genusrepresentationer. Dessa olika 

representationer är då olika grader av femininitet och maskulinitet. 

 

Vad gäller representationen av andra karaktärer utöver Bigby så är Snow mest relevant. Hon 

är i grunden designad att gå emot betonad femininitet genom att inte underordna sig någon 

man och själv ta makten. I den aggressiva genomspelningen så kan man ta denna makt ifrån 



42 
 

henne genom att konstant vägra order. I slutet när hon ger upp att försöka kontrollera Bigby 

så har man i princip tvingat henne att underordna sig Bigby. Man kan som spelare alltså ge 

Snow betonad femininitet genom att vara hypermaskulin. 

 

Även F2, om vi får positiv, negativ eller neutral respons på våra val, kan besvaras med 

“varierat”. Vid ett antal tillfällen så ges det positiv respons när man gör godhjärtade val. 

Framförallt Snow ger positiv respons när man följer hennes order och bland annat utför 

undersökningar/förhör korrekt. I andra fall så får man positiv respons för att vara aggressiv, 

exempelvis Bluebeard gillar när man använder våld och är bestämd. Även negativ respons får 

man varierat, Snow misstycker ofta om man går emot hennes order och Colin avskyr dig om 

du inte är givmild. I andra fall får man negativ respons för att inte vara aggressiv, Bloody 

Mary kallar skrattretande Bigby för en fegis när man inte dödar Tweedledum. Det är alltså 

nyanserat och man kan inte påstå att något visst tillvägagångssätt förespråkas. Det handlar 

mer om vilken karaktär spelaren själv vill tillgodose, om hen ens spelar med det motivet det 

vill säga, som studien ”Gut or Game? The Influence of Moral Intuitions on Decisions in 

Video Games” av Joeckel et al. påpekar så spelar de flesta baserat på magkänsla och för att 

fortskrida storyn (Joeckel et al., 2012, s. 481). 

 

Som svar på F3 så kan man mycket riktigt utmana den hegemoniska maskuliniteten i The 

Wolf Among Us. Framförallt i den godhjärtade genomspelningen där vi exempelvis 

underordnar oss Snow trots att hegemonisk maskulinitet till stor del handlar om mäns 

dominans över kvinnor. Vi visade även på flera traditionellt feminina drag genom att visa 

mycket empati och öppna upp Bigby känslomässigt, något som hegemonisk maskulinitet inte 

innefattar. 

 

Vi kan alltså se att kombinationen av valen, genusrepresentationerna och responserna blir 

komplexa då man kan blanda dessa och på så vis få vissa delar av karaktäriseringen och 

narrativet att upprätthålla den hegemoniska maskuliniteten och andra delar att utmana den. 

Som svar på F4 så är det fortfarande begränsat till hur komplext dessa kombinationer kan bli 

och vilka val man faktiskt kan göra, exempelvis kan man inte undvika vissa slagsmål eller 

romansen mellan Snow och Bigby då dessa är delvis opåverkbara. Under dessa delar 

försvinner interaktiviteten och spelaren kan inte utföra gender performativity längre, spelet 

blir då som en film eller bok. Som Judith Butler påpekar så är gender performativity något 

som utförs (Butler, 1990, s. 24-25). Utan kontroll över spelet så kan alltså ingen 
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performativity ske. Detta visar på att desto mer kontroll spelaren ges att utföra gender 

performativity, desto komplexare kan genusrepresentationerna bli. Detta utgör en bra 

utgångspunkt för fortsatt forskning, att jämföra ett antal spel som tillåter olika grader av 

gender performativity för att se om det faktiskt blir några skillnader och hur stora de skulle 

vara då. 

 

Sammanfattningsvis så blir genusrepresentationen till viss grad valbar tack vare 

interaktiviteten. Genom att man trycker på en knapp så utför Bigby en av flera potentiella 

genusrelaterade handlingar vilket ger honom en viss genusidentitet vilket då blir hur spelaren 

valt att Bigby ska representeras. Detta visar på att spel har potentialen att vara det mest 

nyanserade mediet för genusrepresentation, eftersom representationerna kan vara dynamiska 

och väljas. Detta förutsätter att spelskaparna faktiskt förser spelet med något sätt att välja 

representation på. Resultaten för denna studie lär inte vara applicerbara på vilket spel som 

helst, men liknande spel från Telltale Games och andra typer av rollspel bör ha många 

liknande sätt att tillåta valbar genusrepresentation. Förslag på fortsatt forskning skulle vara att 

studera fler spel mer djupgående på samma vis som denna studie gjort, som tidigare 

forskning påpekat så behövs det fler djupgående studier av genusrepresentation i spel. 

11. Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att analysera olika genusrepresentationer som visar sig genom de 

interaktiva-dialog val som görs och följande respons man får av karaktärerna i spelet The 

Wolf Among Us, för att på så sätt förstå hur denna typ av interaktivitet påverkar 

representationen av genus. Vi utgick från metoden close reading med ett medföljande 

ramverk som Bizzocchi och Tanenbaum använde sig av i sin studie av Mass Effect 2:s 

spelnarrativ. Ramverket användes för att dela upp datan i fem olika kategorier som 

tillsammans behandlar narrativet i helhet, dessa fem kategorier var dramaturgisk modell, 

spelvärld, karaktärer, känslor och narrativt gränssnitt. I vår studie använde vi oss av alla 

kategorier förutom känslor då denna kategori inte var relevant för oss då vi inte tänkt 

undersöka spelarens roll i det hela. Under datainsamlingen gjorde vi tre genomspelningar, en 

spontan genomspelning som spelades mer eller mindre som vi ville, de andra två 

genomspelningarna var så kallade edge-approaches där vi genom interaktiva val pressade 

spelets narrativ till det yttersta, en konstant aggressiv genomspelning och en konstant 

godhjärtad. Under genomspelningarna skrev vi ca: 150 sidor fylliga anteckningar med 
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kommentarer och tog nästan på 2000 screenshots. Med hjälp av tidigare forskning och teorier 

om representation av Stuart Hall, genus, hegemonisk maskulinitet och betonad femininet av 

Connell, interaktivitet, speldesign, gender performativity av Judith Butler och gender identity 

analyserade vi datan, jämförde genomspelningarna, drog slutsatser och fick fram flera 

intressanta resultat. Vi kunde exempelvis se att spelet genom kombinationen av de interaktiva 

valen, genusrepresentationerna och responserna från karaktärerna gav oss flera olika 

genusrepresentationer av huvudkaraktären Bigby. I och med att dessa genusrepresentationer 

är valbara kunde vi dra slutsatsen att det är möjligt att både upprätthålla samt gå emot 

hegemonisk maskulinitet och betonad femininitet (inom ramen för det påverkbara narrativet) 

vilket gör representationerna komplexa. Detta indikerar att spel har potential till att vara det 

mest nyanserade mediet när det gäller genusrepresentation, dock inom ramen för vad 

speldesignerna har programmerat.  
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Bilaga 1 - Spelöversikt/dramaturgisk modell 

Det rekommenderas att läsaren har läst om premissen och karaktärerna under avsnittet 

“Material och metod” innan hen läser denna genomgång. 

 

Episod 1 Faith 

1.1. Disturbance 

Spelets intro börjar med att Bigby träffar Mr. Toad (från “The Wind in the Willows”) som 

ringer om ett bråk som pågår på andra våningen. Här träffar man på den prostituerade Faith 

(från franska sagan “Donkeyskin”) och Woodsman (från “Rödluvan”), den senare som man 

sedan hamnar i slagsmål med. 
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1.2. The Woodlands (hyreshus) 

Utanför de lyxiga lägenheterna i The Woodlands stöter man för första gången på Beauty (från 

“Skönheten och Odjuret”) som gömmer sig bland några buskar. Efter en kort konversation 

smyger hon iväg och ber en att inte säga något till Beast. Man går in i hyreshuset för att ta 

hissen till sin lägenhet och stöter då på Beast (även han från Skönheten och Odjuret) som 

frågar efter Beauty och man kan då välja att ljuga för honom eller inte. 

 

 

 

1.3. Bigbys lägenhet 

Här får man se hur Bigby lever samt träffa hans vän, den talande grisen Colin (från “De tre 

små grisarna”). 
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1.4. Möte med Snow 

Snow (från “Snövit och de sju dvärgarna”) knackar på dörren och verkar vara uppskakad. 

Man följer henne till utsidan av The Woodlands där man finner Faiths huvud välplacerat på 

marken. Man kan sedan välja att undersöka platsen för ledtrådar eller inte. Efter att man 

eventuellt har letat efter ledtrådar beger man sig till huvudkontoret. 

 

 

 

1.5. Huvudkontoret/spegeln 

Här träffar man på vice borgmästare Ichabod Crane (från “Sleepy Hollows”, berättelsen om 

den huvudlösa ryttaren), den flygande apan Bufkin (från “Trollkarlen från Oz”) samt den 

magiska spegeln (från “Snövit och de sju dvärgarna”). Med hjälp av Bufkin kollar man runt i 

några gamla böcker och får reda på att tjejen som blivit mördad heter Faith och kommer från 

sagan “Donkeyskin” tillsammans med hennes make, prins Lawrence. Man frågar spegeln 

efter prins Lawrence och får se en bild på honom sittandes i en stol med en blodig kniv 

bredvid sig. Precis innan man beger sig iväg till Lawrence lägenhet får man ett samtal från 

Mr. Toad som säger att någon rotar igenom Woodsman saker. 
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1.6.1. Mr. Toads eller Lawrences lägenhet 

Man får här välja mellan att gå till Mr. Toads eller Lawrence lägenhet. Den stora skillnaden 

här är att om man går till Mr. Toads lägenhet först kommer Lawrence att dö. Går man till 

Lawrence lägenhet först kan man rädda honom men Mr. Toad blir arg över att man inte gick 

till honom först.  

 

1.6.2. Mr. Toads lägenhet 

Här träffar man Mr. Toad och TJ, Mr. Toads son. Mr. Toad vill inte berätta vad som hänt 

men man kan avslöja hans lögner genom att undersöka lägenheten. Man kan även använda 

våld mot Mr. Toad för att få fram sanningen. Sanningen är att gangstern Tweedledum (från 

“Alice i Underlandet”) anfallit Mr. Toad för att få tag på Faiths jacka som Mr. Toad hade.  

 

 

 

1.6.3. Lawrence lägenhet  
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Går man till Lawrence före Mr. Toad kan man rädda honom och ha en konversation om 

Faith. I båda fallen kommer man stöta på Tweedledee som springer iväg men som man sedan 

jagar ifatt. Man frågar ut Dee och får veta att han också är ute efter Woodsman. Innan man 

får ut något med ur Dee blir man slagen i bakhuvet av hans broder Dum och svimmar. Man 

väcks sedan av Snow. 

 

 

 

 

1.7. Taxiresa med Snow 

Efter slagsmålet åker man i en taxi med Snow och för diskussion om bland annat vem man 

tror är mördaren. Det ges även en chans till romantisk spänning parterna emellan.  

 

 

 

1.8. Trip Trap 

De ledtrådar man har leder till att Woodsman befinner sig på baren Trip Trap som ägs av 

trollet Holly (från “Bockarna Bruse”), där träffar man också Gren (trollet från “Beowulf”). 

Efter lite konversation kommer Woodsman ut från toaletten och lite senare börjar Gren bråka 

med Bigby. Det blir slagsmål och man kan välja att slita av Grens arm eller inte. Efter detta 

kommer Dee ingåendes, både han samt Woodsman börjar springa åt olika håll och man måste 

välja att gripa en av dem. I vår genomspelning valde vi alltid att gå efter Dee då vi kollat 
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igenom info om storyn på internet och ansåg att Storyn blev mer intressant om man valde 

Dee istället för Woodsman. 

 

 

 

 

 

1.9. Snow död? 

Man tar sig tillbaka till The Woodlands där man finner Snows huvud på samma ställe som 

Faiths huvud låg tidigare. 
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Episod 2 Smoke and Mirrors 

2.1. Polisförhör 

Den första scenen börjar med att man befinner sig i ett förhörsrum hos mundy-polisen. 

Förhöret avslutas abrupt av att Crane använder en magisk trollformel som får poliserna att 

avsvimma samt förlora minnet av det senaste dygnet. 

 

 

 

 

2.2. Bilresa med Crane 

Man åker bil med Crane och har en konversation om Snows död där man kan välja att 

sympatisera med honom eller inte. Efter bilresan beger sig Bigby och Crane in i The 

Woodlands för att förhöra Dee. 
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2.3. Förhör med Dee 

Här kan man välja att vara aggressiv och eller snäll när man förhör Dee. Utfrågningen 

handlar främst om vad han vet om Snows död men även om vem han jobbar för. Väljer man 

att vara aggressiv får man positiv respons från Bluebeard (en adelsman från berättelsen med 

samma namn) och negativ respons från Crane. Väljer man att vara snäll blir resultat vice 

versa. Efter förhöret kommer Snow in fullständigt levande.  
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2.4. Kort konversation med Snow 

Man talar kort med Snow om förhöret och om vad som hänt. Snow säger att hon fått ett 

samtal av Mr. Toad om att TJ hittat en död kropp. 

 

2.5. Konversation med TJ 

Snow ber en att ta det försiktigt med TJ när man ska fråga ut honom. Man för sedan en 

konversation med TJ där man kan välja att stressa och pressa honom på information eller inte. 

Stressar och pressar man TJ får man negativ respons från både Mr. Toad och Snow, gör man 

tvärtom och är snäll mot TJ får man positiv respons från Snow.   
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2.6. Undersökning av död kropp 

Man undersöker den döda kroppen som TJ hittat. Man finner några ledtrådar samt ett 

“glamour rör”. Man öppnar sedan röret genom att göra ett litet pussel. En stund efteråt så 

ändrar kroppen utseende och visar sig vara trollet Hollys syster Lily.  
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2.7. Berätta för Holly om Lilys död 

Man går till baren Trip Trap för att berätta för Holly om Lilys död. Här man kan välja att vara 

varsam eller rakt på sak när man berättar för henne. Man kan även välja att lova henne Lilys 

kropp eller inte. Man stöter även på karaktären Jack (från samtliga sagor med en huvudroll 

som heter Jack, bland annat “Jack och Bönstjälken”) för första gången. 

 

 

 

2.8. Pudding & Pie 

Efter en ledtråd man fått av Holly går man till strippklubben Pudding & Pie för att prata med 

hallicken Georgie (från rimmet “Georgie Porgie”). Där träffar man även Vivian (från “The 

Girl with the Ribbon”) som är en delägare av klubben tillsammans med Georgie. Väl inne i 

klubben kan man välja att få fram information från Georgie genom att slå sönder hans grejer 

eller att bara hota honom. Man får tag på ett rumsnummer 207 till hotellet Open Arms. Efter 

detta går man in i ett omklädningsrum där man träffar Nerissa (Lilla Sjöjungfrun från 

berättelsen med samma namn) som arbetar där som strippa/prostituerad. Hon ger en ledtrådar 

och hjälper en vidare genom att boka en “tjänst” och ger Bigby en nyckel till rum 204 till 

hotellet Open Arms. Nerissa stannar sedan kvar och Bigby går själv till hotellet. 
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2.9. Open Arms Hotell 

Väl vid hotellet möter man Beauty vid receptionen som antingen tackar en eller blir upprörd 

beroende på om man ljög för Beast eller inte. Man kan sedan välja att fråga ut henne om 

bland annat Faith, Lily och Snow. Efter detta går man upp en våning för att gå in i rummet, 

Beauty envisas med att följa med en så att man inte gör något som förlorar henne jobbet. När 

man väl är påväg in i rum 207 kommer Beast in och det ser ut som att man är otrogen med 

Beauty. Beast blir förbannad och börjar slåss med Bigby och det hela slutar med att man 

faller in genom dörren. 
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2.10. Rum 207 

Väl inne i rummet kan man se en säng dränkt i blod samt diverse rekvisita. Lily mördades 

här. Man undersöker rummet och om man är duktig kan man koppla händelsen till berättelsen 

om snövit. Man finner sedan ett brev med en bild som visar att det är Crane som varit kund 

till Lily när hon haft Snows form. Efter detta får man ser när Crane kollar på Bigby genom 

den magiska spegeln som han sedan slår sönder. 
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Episod 3 A Crooked Mile 

3.1. Open Arms 

Episod 3 fortsätter i rum 207 då Bigby får ett utbrott och springer ut från hotellet. Man får 

veta av Beast att Snow befinner sig vid Lilys begravning. Beauty följer med honom ut från 

hotellet och ber honom att vara hänsynsfull när han berättar för Snow om Crane.  
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16 
 

 

 

3.2. Lilys begravning 

Väl framme vid begravningen står Snow och håller ett tal och man kan välja att avbryta 

henne eller inte. Oberoende på om man väntar eller inte med henne kommer man kunna 

berätta för henne om Crane, antingen hänsynsfullt, rakt på sak eller genom att undanhålla 

informationen. Efter konversationen går Snow tillbaka till begravningen och Nerissa kommer 

och frågar Bigby hur det gick på hotellet. Efter att man väldigt kort pratat med Nerissa går 

hon tillbaka till begravningen. Strax efter detta kommer Dee och Dum insmygandes bakom 

Bigby med pumphagel, hotar honom och säger att ska sluta leta efter Crane. Holly märker de 

oinbjudna gästerna och frågar vad dem håller på med. Det hela slutar med att Holly samt 

Gren förvandlas till troll och Dee & Dum börjar skjuta. Bigby, Holly och Gren blir alla 

nedskjuta och Dee & Dum springer iväg. 
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3.3. Kontoret 

Nästa scen börjar i kontoret i The Woodlands där doktor Swineheart (från “The Three Army 

Surgeons”) fixar till Bigby. Man kan både se och känna en romantisk spänning i rummet 

mellan Snow och Bigby som är halvnaken. Snow förslår att vänta på att Bufkin fixar den 

magiska spegeln. Hon frågar även Bigby om han tycker om när saker går fel och blir 

komplicerade. Bufkin avbryter konversationen och säger att en bit av spegeln saknas. Pratar 

man med Bufkin berättar han att Crane pratade på telefon med någon om en häxa han skulle 

besöka. Detta följs av att man undersöker Cranes bord för ledtrådar. Man hittar en liten bok 

om en ring med en sida utriven. Bluebeard kommer instormandes och säger att man måste 

undersöka Cranes lägenhet eller Dee & Dums kontor, Snow däremot tycker att man ska gå 

hem till Holly och kolla bland Lilys gamla saker. Beroende på vilket ställe man går till 

kommer Bluebeard gå till ett annat ställe. I vår genomspelning valde vi alltid att gå till 

Cranes lägenhet först i och med att man då kan besöka alla ställen och ha konversationer 

med personer som man inte skulle kunna om man väljer någon av de andra platserna först. 

Bluebeard kommer då att gå till Dee & Dums kontor först.  
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3.4. Cranes lägenhet 

Hemma hos Crane hittar man pengar han stulit från The Woodlands och en nyckel som leder 

till en låst dörr. Öppnar man dörren stöter man på Jack som håller på och råna stället. Man 

frågar ut Jack om vad han gör där och man hittar flera glamour rör. Jack berättar även om 

häxan som skapar glamour rören och att hon heter Auntie Greenleaf (från berättelsen med 

samma namn). Snow kommer in och man kan välja att berätta sanningen om vad Jack gjorde 

i Crane lägenhet eller inte.  

 

 

 

3.5. Dee & Dums kontor 
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Hemma hos Dee & Dums kontor träffar man på Flycatcher (från “The Frog Prince”, den med 

grodan man måste kyssa för att den ska bli en prins) som har blivit lätt misshandlad av 

Bluebeard. Man finner inga nya ledtrådar men man kan välja att ge Flycatcher ett jobb i The 

Woodlands. 

 

 

 

3.6. Trip Trap & Lilys saker 

När man kommer fram till Trip Trap möts man av Gren som är väldigt onykter men mycket 

vänligare (han och Holly har fått bedövande medicin från Swineheart). Man träffar även 

Woodsman och det sker lite konversation mellan de tre parterna om Lily samt vart hennes 

saker är någonstans. Det leder tillslut till ett kort bråk mellan Gren och Woodsman då Gren 

säger att Woodsman har legat med Lily (som prostituerad), man kan välja att låta dem slåss 

eller separera dem. Det hela slutar med att Woodsman går iväg och Gren däckar vid 

bardisken. Man går in i ett rum bakom bardisken där Holly ligger och sover bredvid Lilys 

saker. Där hittar man några ledtrådar och en bok med en adress som leder till Auntie 

Greenleafs lägenhet.  

 

3.7. Greenleafs lägenhet 

Bigby och Snow möts vid Greenleafs lägenhet och lyssnar/knackar/sparkar/pratar för att 

öppna dörren. En liten flicka vid namn Rachel står bakom dörren man går in i lägenheten och 

letar efter ledtrådar. Efter att man har undersökt rummet flyttar sig Rachel som stod bredvid 

en arbetsbänk och bakom henne ligger ett glamour rör. Bigby väljer att öppna röret samtidigt 

som Rachel ber för allt hon har att han inte ska röra något. Efter att han öppnat röret 
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förvandlas Rachel till häxan Auntie Greenleaf. Man frågar ut Greenleaf om vart Crane är men 

hon vägrar att säga något. Snow blir förbannad och beordrar Bigby att bränna upp Greenleafs 

magiska träd. Greenleaf får panik, ber om nåd och berättar vart Crane har tagit vägen. Efter 

detta kan man fortfarande välja att bränna upp trädet eller inte. Detta val får konsekvenser i 

slutet av spelet.  
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3.8. Pudding & Pie 
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Greenleafs information visar på att Crane är påväg till strippklubben The Pudding & Pie för 

att använda en magisk ring (som saknar all kraft, med det vet inte Crane) som ska bryta 

förtrollningen kring flickornas tal. Bigby och Snow stormar in i klubben och går in till 

omklädningsrummet där man hör Crane och flickorna skrika. Bigby stoppar Crane som 

försöker använda ringen på flickorna. Snow och Bigby för en konversation där Snow klargör 

att hon inte tror att Crane dödade Faith och Lily. Man kan hålla med eller inte men oberoende 

så tar man med sig Crane ut från klubben. 
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3.9. Bloody Mary 

Utanför strippklubben kommer det flera bilar som blockerar vägen för Bigby och Snow. Ut 

kommer Dee & Dum samt en ny karaktär vid namn Bloody Mary (från legenden med samma 

namn). Hon säger att hon vill ha Crane och när man inte ger henne honom utbryter det ett 

slagsmål där man kan välja att döda Dum eller inte. Slagsmålet slutar med att Bloody Mary 

skjuter Bigby med en silverkula som gör honom chanslös. Snow erbjuder Crane till Bloody 

Mary i utbyte för Bigbys liv då Bloody Mary tänker döda Bigby med Woodsman yxa. Bloody 

Mary kollar mot en av bilarna där en man gör ett tecken med sin hand att det är okej. Innan 

Bloody Mary beger sig iväg stampar hon sönder Bigbys arm.  
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Episod 4 In Sheep’s Clothing 

4.1. Bigbys lägenhet 

Episod 4 börjar med att man vaknar upp i sin lägenhet medan doktor Swineheart opererar 

bort silverkulan. Man får se sin trasiga arm och doktor Swineheart säger att man kan få fixa 

den själv vilket man gör. Snow och Colin befinner sig också i lägenheten och ger moraliskt 

stöd till Bigby. Snow frågar Bigby hur han mår och det finns en romantisk spänning i 

rummet. Senare förklarar Snow bestämt att de måste följa reglerna noggrannare och det får 

inte blir samma typ av slagsmål som tidigare. Colin försvarar Bigbys sätt att göra saker. 
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Snow blir arg på Colin och säger att han inte kan gå runt “glamour-lös” och måste skickas till 

farmen. Här kan Bigby välja att skicka Colin till farmen eller inte, att välja vänskap över 

reglerna eller vice versa.  
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4.2. Bigbys kontor 

Bigby får ett samtal från Nerissa som säger att hon väntar på hans kontor och enbart vill prata 

med honom. Man pratar med Nerissa och får reda på kraften bakom färgbandet som de 

prostituerade tjejerna bär. Det är ett band som gör att de inte kan prata om jobbet och skulle 

man ta bort bandet dör bäraren då huvudet lossnar från kroppen, likt Faith och Lily. Snow 

kommer in efter konversationen och säger att Beauty eller Beast har ringt (beroende på om 

man ljög för Beast eller inte) och behöver hjälp. Nerissa pekar en vidare till samma ställe 

genom att ge ett tecken. 
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4.3. Beauty & Beasts lägenhet 

Väl framme vid lägenheten hör man att Beauty och Beast för en hetsig dialog. Man knackar 

på och Beast öppnar och efter ett tag släpper han in en. Beast och Beauty talar i rummet 

bredvid medan Bigby får tid att kolla runt i lägenheten som är väldigt lyxig. Efter detta 

kommer Beauty och Beast ut igen och man får reda på att de är skuldsatta hos The Crooked 

Man (från rimmet “There was a crooked man”). Beauty hade tagit ett lån hos The Lucky 

Pawn, en pantbank. Beast hade samtidigt tagit ett jobb hos The Crooked Man där han 

levererade paket från The Butcher Shop till fabler över hela Fabletown. Man får sedan göra 

valet att först gå till The Lucky Pawn eller till The Butcher Shop. I vår genomspelning valde 

vi att gå till The Lucky Pawn först i alla genomspelningar. 
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Bildtext: Ett interaktivt val som inte går på tid. 

 

4.4. The Lucky Pawn 

När man kommer fram till The Lucky Pawn möter man Mr. Toad och Jack. Mr. Toad 

försöker sälja Faiths jacka och Jack vill inte ta emot den. Man frågar ut Jack om The Crooked 

Man och har en kort diskussion med Mr. Toad om hans glamour. Efter att man frågat ut Jack 

kollar man runt i butiken och hittar en utställningsdisplay för Woodsman Yxa. Man 

konfronterar Jack och samtidigt kommer Jersey (det amerikanska monstret The Jersey Devil) 

och Woodsman in i butiken. Det blir ett slagsmål mellan Bigby, Jersey och Woodsman. Det 

slutar med att Bigby och Woodsman vinner över Jersey. Jersey berättar för Bigby om The 

Crooked Man och gömstället där han gömmer sig. Det visar sig att gömstället har en magisk 

dörr som alltid byter plats och att Crane använde den magiska spegeln för att hitta dit. Efter 

detta går man ut tillsammans med Woodsman och man kan välja att ge Woodsman en cigarett 

eller inte. Woodsman beger sig sedan iväg och det är det sista man ser av honom.  
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Bildtext: Tydligt exempel på hur Glamours fungerar. 

 

4.5. The Butcher Shop 

Härnäst beger man sig till The Butcher Shop där ingen verkar vara hemma. Man undersöker 

runt lite vid frontdisken och efter ett tag kommer slaktaren Johann (från rimmet “Rub-a-dub-

dub”) fram från ett rum i bakgrunden. Johann verkar vara nervös när man talar med honom 

och tillslut säger han att han hörde något från kylförvaringen, har trycker på en knapp för att 

varna folk som befinner sig i butiken och försvinner in i rummet bakom. Bigby följer efter 
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honom och hittar honom tillslut. Johann befinner sig utanför en garagedörr och flyttar några 

lådor samtidigt som han pratar högt om någon kommer döda honom. Efter en konversation 

med honom öppnar man garagedörren där man hittar ett laboratorium och Cranes jacka med 

den sista biten till den magiska spegeln.  

 

 

 
 

4.6. Tillbaka till Woodlands 

Bigby kommer tillbaka till kontoret i Woodlands där han möter Snow och berättar om vad 

han har upptäckt. Han ger den sista spegelbiten till Bufkin som flyger iväg för att fixa 

spegeln. Under tiden säger Snow att man måste berätta för Mr. Toad att han måste åka 

tillbaka till farmen. Man kan här välja om man vill skicka Mr. Toad till farmen eller inte 

(detta har dock ingen påverkan senare i spelet då Snow bestämmer att Mr. Toad ska till 

farmen i vilket fall som helst.). Efter denna konversation lyckas Bufkin fixa spegeln och man 

letar upp The Crooked Mans gömställe.  
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4.7. The Crooked Mans gömställe 

Den magiska spegeln visade en dörr vid Central Park och det är dit som Bigby beger sig. Han 

öppnar dörren, hoppar in igenom en portal och på andra sidan finner han sig i en korridor där 

han möter Tiny Tim (barnet från Charles Dickens “En Julsaga” som blivit en tonåring i 

spelet). Tiny Tims uppgift är att visa vägen till The Crooked Man samt öppna dörren för 

Bigby. Ett val man kan göra här är att vänta på att ska Tiny Tim öppnar dörren eller inte. Väl 

inne i rummet stöter man på The Crooked Man samt hans lakejer. Episoden avslutas genom 

att man antingen hotar eller är trevlig mot The Crooked Man.  
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Episod 5 Cry Wolf 
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5.1. The Crooked Mans gömställe 

Den femte och sista episoden börjar där den förra slutade, talandes med The Crooked Man 

och hans lakejer. Efter att man talat med The Crooked Man får man reda på att det är Georgie 

som har dödat Faith och Lily fast på The Crooked Mans order. Diskussionen blir häftig och 

det utbryter ett slagsmål mellan Bigby, Georgie, Dee & Dum (om man inte dödade honom 

tidigare), Jersey och Bloody Mary. Slagsmålet leder till två viktiga händelser. För det första 

blir Georgie allvarligt skuren i magen och för det andra går en vägg sönder och det visar sig 

en portal som sedan Georgie och Vivian flyr ut igenom, tätt följda av Bigby.  

 

 

 

 

5.2. Biljakt 

Efter att ha hoppat ut ur portalen tar sig Georgie och Vivian in i en bil och försöker åka iväg. 

De har dock Bigby hack i häl och han följer efter dem till klubben The Pudding & Pie.  
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5.3. Pudding & Pie 

Väl inne i klubben har man en konversation med Georgie och får man reda på att Vivian är 

“flickan med färgbandet”. Det är Vivian som kontrollerar magin som hindrar de andra 

flickorna från att tala. Det finns bara ett sätt stoppa förtrollningen och det är genom att ta bort 

färgbandet från Vivian. Under diskussionen blir Vivian så upprörd och ledsen över det hon 
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gjort att hon tar livet av sig genom att ta bort sitt färgband. Efter detta har man en 

konversation med Georgie igen och han berättar vart The Crooked Man gömmer sig, vid en 

industribyggnad som heter Sheppard Metalworks. Han visar också att han är så allvarligt 

skadad att han kommer dö och man får välja att antingen gå därifrån och låta honom lida eller 

så kan man göra slut på hans lidande på en gång genom att döda honom. 
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5.4. Sheppard Metalworks 

Väl inne i industribyggnaden hör man Bloody Mary tala och man hittar henne inne vid ett 

litet rum där hon hoppar fram från tomma intet. Bredvid henne tittar sedan The Crooked Man 

förbi och säger att han lämnar en med Bloody Mary. Det blir sedan en episk strid mellan 

Bigby och Bloody Mary där Bigby förvandlas till sin ultimata form, en enorm varg som kan 

blåsa som en nordanvind (huffa och puffa) och Bloody Mary som klonar sig själv. Efter 

striden står Bigby som vinnare och han beger sig upp till The Crooked Man som befinner sig 

i ett rum en bit upp i byggnaden. Bigby konfronterar sedan The Crooked Man och man kan 

efter en bit konversation välja att antingen döda honom på plats eller ta med honom tillbaka 

till Woodlands för en rättegång. 
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5.5. Rättegången 

Väl tillbaka vid Woodlands träffar Bigby de flesta av Fabletowns invånare och det hålls en 

rättegång. Dödar man The Crooked Man blir rättegången mycket kortare. Oavsett hur man 

genomför rättegången kommer man kunna sätta dit The Crooked man och välja vilket straff 

som passar bäst. Man kan antingen slita av honom huvudet, kasta honom i The Witching 

Well eller förvandla honom till en fågel.  
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5.6. Farmen 

Denna scen utspelar sig en tid efter rättegången mot The Crooked Man. Man träffar Snow 

utanför kontoret i Woodlands där hon ger en Flycatchers nycklar. Man beger sig sedan ut till 

bilen som ska skicka Mr. Toad och eventuellt Colin till farmen. TJ ber Bigby att ge en gåva 

till Snow vilket man kan välja att göra eller inte. Man kan även ha en kort konversation med 

Colin (om man valde att skicka honom till farmen).  
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5.7. Nerissa 

Spelet avlutas med att man träffar Nerissa som berättar att det var hon som lagt huvudena 

utanför Woodlands för att man skulle hitta dem. Efter konversationen säger Nerissa något 

underligt: “You are not as bad as everyone says you are”. Detta påminner Bigby om att det 

var exakt dessa ord som Faith sa i början i episod 1. Nerissa börjar gå iväg och Bigby kan 

välja att antingen följa efter eller att låta henne gå. I vilket fall som helst lämnas han kvar till 

att fundera över om Faith är Nerissa fast med glamours.  
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