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Felix Härenstam Nielsen 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att visa hur folklore och medeltid revitaliseras i samtida 

populärkultur. Detta undersöks med hjälp av en genomgång och analys av dataspelet The 

Witcher 3: Wild Hunt tillsammans med ett urval av mediematerial från dess marknadsföring. 

Analysen utförs med utgångspunkt i Erving Goffmans begrepp ramverk och nycklar och 

relateras till uppfattningar om autenticitet, nostalgi, historiebruk och Michael Dylan Foster 

och Jeffrey Tolberts begrepp folkloresque. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande 

diskussion om hur folklore och medeltid samverkar med varandra och presenteras i dataspelet 

som medium. 
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Inledning 

Från Peter Jacksons otroligt populära filmtrilogi Härskarringen till TV-serier om hemsökta 

hus och riktiga spökjägare av folk som Zak Bagans är folkloren närvarande i en stor del av 

populärkulturens underhållning. Det finns ett stort intresse för allt ifrån ’riktiga’ spökjakter, 

till övernattningar på hemsökta slott och spökvisningar i stadens centrum, det övernaturliga 

och osannolika verkar vara lockande på ett eller annat sätt. Dessa berättelser ingjuter platserna 

med en historia som känns verklig. Samtidigt skapar de även en atmosfär som transformerar 

platsen till något mer än vad det var tidigare. Att höra att ett gammalt hus även är hemsökt gör 

det omedelbart lite mer spännande. Många filmer, i synnerhet skräckfilmer, gör det klart för 

tittaren att de är baserade på verkliga händelser. Ofta kommuniceras detta med en kort text i 

början av filmen, med en vag formulering liknande ”Inspired by actual accounts”, och som en 

del i marknadsföringen. Deliver Us From Evil (2014), The Conjuring (2013) och Annabelle 

(2014) är bara tre exempel på populära och framgångsrika skräckfilmer vars berättande är 

beroende av att tittaren köper kopplingen till sanningen.  

 

Dataspelet The Witcher 3: Wild Hunt släpptes år 2015 av det polska spelföretaget CD Projekt 

Red.1 När det släpptes väckte det omedelbart mitt och många andras intresse, vilket syns 

genom att det förbeställdes av över 1,5 miljoner personer.2 Dels berodde detta självklart på 

spelföretaget, som redan var välkänt som en av de bästa gällande skapandet av rollspel, men 

The Witchers medeltidsinspirerade miljöer lockade något extra. Spelet handlar om Geralt, en 

monsterjägare som får i uppdrag att hitta och föra tillbaka kejsarens dotter till honom. Geralts 

gråa hår och ärrade kropp och ansikte vittnar om en lång karriär som monsterjägare. Han 

bemöter det mesta med en professionell nonchalans då han verkar vara van i alla möjliga 

situationer. Spelet uppmärksammades tidigt för dess autenticitet i miljöer och berättande, med 

städer och byar som är starkt inspirerade av medeltidens Europa och med monster som 

påminner om välbekanta folktroväsen som varulven. 

                                                 

1 CD Projekt Red. 2015. The Witcher 3: Wild Hunt. 
2 Scammel, David. 2015-05-19. ’The Witcher 3 pre-orders grew to 1.5 million in last week’. Video Gamer. 

https://www.videogamer.com/news/the_witcher_3_pre-orders_grew_to_1_5_million_in_last_week. (Hämtad 2019-

05-27). 

https://www.videogamer.com/news/the_witcher_3_pre-orders_grew_to_1_5_million_in_last_week
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att visa hur folklore och medeltid revitaliseras i samtida 

populärkultur. Med utgångspunkt i Erving Goffmans begrepp ramverk (frames) och nycklar 

(keys) undersöks därför hur folkloristiska berättelser och en medeltida miljö gestaltas och 

presenteras i dataspelet The Witcher 3: Wild Hunt.  

 

Två huvudsakliga frågeställningar som används för att utföra studiets syfte är: 

- Vilka element används som nycklar för att iscensätta folklore och medeltida miljöer? 

- Hur etableras gränserna mellan olika ramverk och hur relaterar de till varandra? 

Tidigare forskning 

Folkloristiken har varit ett framträdande ämne inom etnologin under en lång tid. Etnologer 

som Bengt af Klintberg och Jochum Stattin har skrivit om folksägner och varelser. Af 

Klintbergs Råttan i Pizzan handlar om folksägner i samtiden.3 Stattins avhandling Näcken: 

Spelman eller gränsvakt? behandlar berättelser om näcken och hur dessa kan ses som mer än 

en fantasifull berättelse. Istället förs diskussionen mer åt berättelsernas funktion som en slags 

markör för rumsliga och sociala gränser i bondesamhället.4  

 

Etnologer som Erika Lundell har studerat levande rollspel, så kallade lajv. I avhandlingen 

diskuterar hon hur och under vilka omständigheter gestaltande och förkroppsligande sker 

genom dessa spel. Det blir en fråga om hur de medverkande i rollspelen förkroppsligar de 

historiska tidpunkter och karaktärer de är menade att föreställa.5 I avhandlingen diskuterar 

hon även gestaltandet av fantasy och medeltid och redogör för litteraturvetaren John-Henri 

Holmbergs bok Fantasy. Boken handlar om fantasyn som litterär genres historia, där han 

bland annat betraktar J. R. R. Tolkiens Härskarringen-trilogi som en startpunkt för den 

moderna fantasygenren.6 

 

                                                 

3 Klintberg, Bengt af. 1987. Råttan i Pizzan. Stockholm: Norstedt.  
4 Stattin, Jochum. 2008. Näcken: Spelman eller gränsvakt? Stockholm: Carlsson. 
5 Lundell, Erika. 2014. Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar: Levande rollspel i Östersjöregionen. Diss. 

Stockholm: Stockholms universitet.  
6 Holmberg, John-Henri. 1995. Fantasy: Fantasylitteraturens historia, motiv och författare. Viken: Replik. 
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Det finns även en hel del kulturvetenskaplig forskning gjord om dataspel och liknande 

produkter. Den amerikanske antropologen Tom Boellstorffs bok Coming of Age in Second 

Life är ett exempel på forskning som rör sig inom dataspelets väggar. Boellstorffs bok baseras 

på ett långt digitalt fältarbete där han applicerade mer traditionella antropologiska metoder på 

den virtuella verklighet som skapats i spelet. Genom detta visar han på hur virtuella världar 

kan förändra våra tankar om identitet och samhälle.7 Hilde G. Corneliussen och Jill Walker 

Rettbergs antologi Digital Culture, Play and Identity är ett ytterligare exempel på litteratur 

som hanterar dataspel och digitala liv på en akademisk nivå. Många av texterna i antologin 

fokuserar på mellanmänskliga relationer i online-spel.8 

 

I Den förtrollade zonen diskuterar etnologen Lotten Gustafsson fantasyns roll i media och hur 

detta förhåller sig till rollspel.9 Gustafsson för även en diskussion utifrån konceptet lek och 

hur det kan förstås i en akademisk kontext. Utifrån hennes beskrivningar blir leken något som 

utspelar sig i en tillfälligt existerande sfär med sina egna regler. Inom lekens ramar sätts 

verklighetens regler på spel och det skapas en spänning i att vad som helst kan vara möjligt. I 

Gustafssons exempel, Medeltidsveckan på Gotland, skapas spelets ramar av de som 

medverkar i den medeltida verklighet som konceptet bygger på. Leken uppstår alltså mellan 

människor, och beror på en metakommunikation, där de inom leken kan signalera en 

gemensam förståelse och ett erkännande av att de är på samma sida.10  

 

Leken och lekramarna finns även närvarande i spelets värld. Där sker det en indirekt 

metakommunikation mellan spelets skapare och spelaren. Upplevelsen ska kännas så 

autentisk som möjligt, samtidigt som vissa drag uppenbarligen inte hör hemma. Eftersom det 

är ett rollspel är ett av dess mål att få spelaren att fördjupa sig själv i huvudkaraktären och 

förstå världen ur dennes perspektiv. Samtidigt krävs det att spelaren accepterar den värld som 

presenteras i spelet. Precis som i Gustafssons genomgång av medeltidsveckan går det att 

förstå populariteten av och grundligheten i The Witcher 3:s medeltida miljöer och varför det 

kan vara viktigt att skapa en trovärdig spelvärld.  

                                                 

7 Boellstorff, Tom. 2008. Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human. Princeton: 

Princeton University Press.  
8 Corneliussen, Hilde G. & Walker Rettberg, Jill. 2008. Digital Culture, Play and Identity: A World of Warcraft 

reader. Cambridge MA: MIT Press. 
9 Gustafsson, Lotten. 2002. Den förtrollade zonen: lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland. 

Diss. Stockholm: Nya Doxa. s. 55. 
10 Gustafsson. s. 26–27. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens huvudsakliga teoretiska utgångspunkter kommer från Michael Dylan Foster och 

Jeffrey Tolberts begrepp ’folkloresque’ som bygger på deras intresse för en ökande 

folkloristisk inspiration inom populärkultur i bred bemärkelse. Begreppet är tänkt att beskriva 

känslan av folklore som kan finnas i samtida populärkultur.11 För att identifiera de aspekter 

som leder till att en spelare kan identifiera spelets miljöer och teman som folklore och 

medeltid använder jag mig av Erving Goffmans begrepp ramverk och nycklar. Utöver detta 

analyseras det folkloresquea i relation till en känsla av autenticitet och nostalgi, samt en 

diskussion gällande spelets historiebruk, med speciell betoning på medeltiden. 

Autenticitet och nostalgi 

I boken Seeking Authenticity in Place, Culture and the Self har kultursociologen Nicholas 

Osbaldiston skrivit om hur känslan av autenticitet kan skapas med hjälp av olika historiska 

kopplingar och kulturarvsföremål och hur en ökad urbanisering kan leda till en längtan till 

landsbygdens autenticitet och dåtid. Osbaldiston beskriver hur Australienska ’seachangers’, 

folk som flyttat närmare vattnet från storstäder, gör det i jakt på en känsla av autenticitet 

utifrån en romantiserad bild av landsbygden. Detta fungerar som ett exempel på hur 

uppfattningen av en plats kan spela en praktisk roll i hur människor agerar. Även om det inte 

nödvändigtvis är en korrekt återgivning av hur platsen faktiskt är, är det viktiga att den 

upplevs som sådan för personen. Berättelserna handlar därigenom inte alltid om reella 

möjligheter, utan om en önskad eller tänkt version av verkligheten.12 

 

Tanya Krzywinskas kapitel i antologin Digital Culture, Play and Identity hanterar skapandet 

av spelvärldens historia, oftas kallat ’lore’ av spelskaparna själva. Hon lyfter fram att 

skapandet av en engagerande spelvärld till stor del beror på intertextuella aspekter och att 

dessa kan fungera tillsammans och separat från varandra på olika nivåer för olika personer. 

Hon menar exempelvis att World of Warcraft till stor del använder sig av mytbildning för att 

skapa en känsla av världen som många spelare känner sig hemma i.13 I spelet använder de sig 

                                                 

11 Foster, Michael Dylan & Tolbert, Jeffrey A (red.). 2015. The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular 

Culture World. Utah: Utah State University Press. s. 14. 
12 Osbaldiston, Nicholas. 2012. Seeking Authenticity in Place, Culture and the Self: The Great Urban Escape. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan.   
13 Krzywinska, Tanya. ”World Creation and Lore: World of Warcraft as rich text”. 2008. i:  Corneliussen, Hilde G. & 

Walker Rettberg, Jill. 2008. Digital Culture, Play and Identity: A World of Warcraft reader. Cambridge MA: MIT 

Press. s. 123-124. 
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även ofta av mer eller mindre tydliga referenser till andra produkter som riktar sig till ungefär 

samma målgrupp. Referenserna kan vara både till tidigare spel i samma serie eller andra spel 

och filmer med liknande teman, men den intertextuella koppling som görs mellan de olika 

verken medverkar i ett skapande av en rik spelvärld.14 

 

Litteraturvetaren Svetlana Boym har skrivit flera texter och böcker om modernitet och 

nostalgi. I boken The Future of Nostalgia redogör hon för olika perspektiv på nostalgi, varav 

ett är dess plats i populärkulturen. Utifrån filmen Jurassic Park som exempel visar hon på hur 

dinosaurier har använts som symboler i USA på grund av deras relativa brist på nationell 

historia. Att då istället låna förhistoriska symboler, som ingen faktiskt har några riktiga 

minnen av, skapade en möjlighet att tillskriva dem alla möjliga egenskaper och placera dem i 

olika situationer. Exempelvis tar Boym upp att dinosaurier använts som en symbol för USAs 

storhet i början av 1900-talet. När Empire State Building i New York var färdigbyggd 1929 

beskrevs den som en ”lonely dinosaur”.15 Således kan nostalgin ta sig till uttryck på ett sätt 

som inte nödvändigtvis är tillbakasträvande eller ens som en längtan tillbaka till något som 

varit. Istället fungerar de nostalgiska uttrycken i samklang med nutiden, där de kan leda till en 

förståelse av fenomenen som mer samtida än som ett återberättande av något som varit. 

Osbaldiston menar på ett liknande sätt att nostalgi för ett bortglömt förflutet inte 

nödvändigtvis handlar om personliga minnen, utan att det snarare är ett uttryck för kollektiva 

minnen och värden som vi agerar efter.16 

 

’Folkloresque’ och myter 

Michael Dylan Foster och Jeffrey Tolbert beskriver begreppet ’folkloresque’ i antologin The 

Folkloresque som en känsla av att ett föremål är folkloristiskt till stilen, har en koppling till 

någonting större och äldre än sig självt och att själva föremålet är folkloristiskt värdefullt.17 

Centralt för begreppet är att folkloren i sig har en viss attraktion, för något att uppfattas som 

folkloristik genom folkloresquea teman och element vore att tillskriva den positiva 

egenskaper som autenticitet och att detta uppskattas av publiken. Kortfattat innebär 

folkloresque en känsla som påminner om folklore, oavsett materialets ursprung eller 

                                                 

14 Krzywinska. i: Corneliussen & Walker Rettberg. s. 128. 
15 Boym, Svetlana. 2001. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books. s. 36. 
16 Osbaldiston. s. 58. 
17 Foster & Tolbert. s. 6–7.  



 

6 

 

kontext.18 En antydan till föremålets koppling till folkloristiska traditioner kan innebära att det 

uppfattas som mer autentiskt, samtidigt som den publik som populärkulturella föremål når 

oftast är betydligt större än folklorens egna. Breddningen av publiken innebär därefter att 

vissa inslag av det folkloresquea blandas in i folktron i en slags återkoppling.19 I användandet 

av begreppet framhäver de att de inte vill göra en stark uppdelning mellan folklore och 

populärkultur, utan att det snarare kan finnas en poäng med att låta gränsen mellan de två vara 

oklar och flytande.20 Begreppet kan användas för att synliggöra kontaktytan som uppstår 

mellan det traditionella och det kommersiella när dessa idéer presenteras och används i ett 

sammanhang med en betydligt större publik som dataspelsvärlden.21 

 

Foster och Tolbert lyfter fram att konsumenten av en folkloresque produkt köper den för att 

den verkar vara folkloristisk, och att det finns en poäng i att ta hänsyn till denna typ av 

identifiering som folk faktiskt gör av föremålen. Om ett föremål identifieras som folkloristiskt 

kan det synliggöra hur och när något uppfattas som folklore.22 Ett centralt koncept för det 

folkloresquea är de motiv som får en läsare att identifiera en text som folklore. Läsaren, 

användaren eller spelaren av en viss text känner igen olika motiv som folklore och kan 

därigenom tillskriva produkten med en känsla av tradition och hållbarhet.23 

 

De delar in det folkloresquea i tre huvudkategorier; porträttering, integration och parodi. 

Samtidigt är de är noga med att poängtera att de inte bör uppfattas som distinkt skilda från 

varandra och att det även kan finnas rum för fler eller andra kategorier beroende på vilket 

material det är som behandlas.24 Porträtteringen som kategori är mer allmän kategori. Här 

handlar det mer om hur folklorister och folkloristiken som vetenskapligt ämne presenteras och 

avbildas. De tar även upp hur de populärkulturella framställningarna av folklore påverkar 

folks uppfattning av det vetenskapliga fältet, vilket kan leda till att fler blir intresserade av 

ämnet.25   

 

                                                 

18 Tolbert, Jeffrey A. 2015.  ”Introduction”. i: Foster, Michael Dylan & Tolbert, Jeffrey A (red.). 2015. The 

Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World. Utah: Utah State University Press. s. 37. 
19 Foster & Tolbert. s. 5. 
20 Foster & Tolbert. s. 7. 
21 Foster & Tolbert. s. 16. 
22 Foster & Tolbert. s. 11. 
23 Foster & Tolbert. s. 22. 
24 Foster & Tolbert. s. 15. 
25 Foster & Tolbert. s. 17. 
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Tolbert lyfter även fram Kiri Millers analys av dataspelet Grand Theft Auto. Miller menar att 

GTA:s popularitet kan förstås genom att deras tillfredställande struktur liknar klassiska 

barnberättelser. Hon lyfter att berättelsernas intertextuella natur, som förlitar sig på att 

konsumenten redan besitter en viss kunskap och förstår referenserna, har bidragit till att 

spelen har blivit så pass populära.26 På samma sätt som Grand Theft Auto förlitar sig på 

kunskap och populärkultur och klassiska struktur kan även uppskattningen av The Witcher 3 

fördjupas med hjälp av konsumentens förkunskaper om medeltid och folklore. Eftersom 

denna typ av fantasy-rika medeltid är så pass populär kan folkloren även vara en bidragande 

faktor till The Witcher 3s framgång.  

 

Det folkloresquea kan även ske genom integration, vilket Foster och Tolbert beskriver som en 

form av bricolage, en sammansättning av flera olika kategorier. Den populärkulturella 

produkten plockar isär den grundläggande folkloristiska kopplingen och behåller vissa delar 

som låter produkten behålla kopplingen, stil, eller snarare känslan av folklore. Denna känsla 

ska följaktligen bidra till försäljningen eller marknadsföringen av produkten.27  

 

Foster lyfter återigen fram tre olika perspektiv på hur folklore kan integreras i moderna 

kulturyttringar. Den första kallar han för en ’version’, ett återberättande av en redan 

existerande berättelse. I ett sådant återberättande är det lätt att känna igen originalverket, 

eftersom det inte har skett några större förändringar i handling eller struktur. Däremot kan 

ytliga aspekt som konststil förändras. Den andra kategorin kallar han för ’precisa allusioner’. 

Denna typ liknar den första, men tar ett steg bort från grundmaterialet till en mer kreativ 

användning av det, till exempel genom att placera det i ett nytt sammanhang. En aspekt som 

han lyfter fram som central i detta perspektiv är främmandegörandet av ett bekant material.28 

Den tredje kategorin är en ’suddig allusion’. Till skillnad från de precisa baseras inte en 

suddig allusion på någon specifik berättelse eller inspiration. Istället är det mer en generell 

känsla av folklore som är närvarande, men dess ursprung kan inte riktigt preciseras. En suddig 

                                                 

26 Tolbert, Jeffrey A. 2015. ”A Deadly Discipline: Folklore, Folklorists and the Occult in Fatal Frame”. i: Foster, 

Michael Dylan & Tolbert, Jeffrey A (red.). 2015. The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World. 

Utah: Utah State University Press. s. 130. 
27 Foster & Tolbert. s. 16. 
28 Foster, Michael Dylan. 2015. ”The Folkloresque Circle: Toward a Theory of Fuzzy Allusion”. i: Foster, Michael 

Dylan & Tolbert, Jeffrey A (red.). 2015. The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World. Utah: 

Utah State University Press Foster & Tolbert. s. 43–45. 
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allusion är därigenom inte ett återberättande av fullständiga berättelser, utan snarare som ett 

införlivande av enskilda element.29  

 

Parodi är ett ytterligare sätt som det folkloresquea kan uppenbara sig. Här handlar det mer om 

ett självmedvetet användande av folkloristiska element.30 Folkloristen Bill Ellis har skrivit ett 

kapitel i boken The Folkloresque. Kapitlet handlar om den japanska anime-serien Princess 

Tutu och hur denna använder sig av folkloristiska inslag på en meta-nivå för att kommunicera 

vissa teman för tittaren. Han menar att de använder sig av det folkloresquea för att skapa en 

miljö som känns igen och där tittaren är medveten om vad som brukar eller bör hända i denna 

typ av berättelse.31 Genom att använda sig av ett bricolage av folkloristiska teman och former 

kan skaparna av serien förmedla en saga som känns som autentisk folklore, trots att den inte 

baserats på något specifikt.32 

 

Med det folkloresquea finns det även skapandet av myter. Myterna kan se ut på en mängd 

olika sätt och ha vitt spridda funktioner och bakgrunder. Etnologen Owe Ronström skriver 

bland annat om hur bilden av Visby som medeltidsikon skapats genom olika berättelser i 

boken Kulturarvspolitik, här tar han även upp skapandet av myter och hur dessa förhåller sig 

till olika platser. Han menar att det är speciellt vanligt för öar att vara mytomspunna.33 Genom 

att de är avgränsade från resten av världen bildar de själva sin egen lilla värld, som ofta 

tillskrivs dubbla attribut. De kan både beskrivas som ett slags paradis där allt är väl avgränsat 

och hör samman, vilket kan stå för gemenskap och tillhörighet. Samtidigt bildar 

avlägsenheten från resten av världen även en viss misstänksamhet. Gotland avgränsade natur 

blir då även en symbol för inskränkthet, en brist på mångfald och ett hem för alla möjliga, 

men okända, hemskheter och faror.34 På så sätt kan de historier som omger en plats eller ett 

föremål förvandla det sätt det uppfattas på och därigenom hur det behandlas. Denna typ av 

förändring i innebörd återspeglas således även i kulturella uttryck så som data- och TV-spel. 

Vidare diskuterar han även bilden av öar som tidlösa platser, bortom horisonten och 

därigenom separata från historieskrivningen. På grund av att de existerar i marginalen mellan 

                                                 

29 Foster. i: Foster & Tolbert. s. 47. 
30 Foster & Tolbert. s. 18. 
31 Ellis, Bill. 2015. ”The Fairy-telling Craft of Princess Tutu: Metacommentary and the folkloresque”. i:  Foster, 

Michael Dylan & Tolbert, Jeffrey A (red.). 2015. The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World. 

Utah: Utah State University Press. s. 221. 
32 Ellis. i: Foster & Tolbert. s. 231. 
33 Ronström, Owe. 2007. Kulturarvspolitik. Stockholm: Carlsson. s. 155. 
34 Ronström. s. 156. 
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det som är verkligt och inte blir även de perfekta platser för myter och legender. Det okända 

kan tillskrivas alla möjliga egenskaper och öarna hem för alla möjliga slags varelser, monster, 

jättar och sirener.35 På öar menar Ronström att tiden tycks gå långsammare, och att de 

uppfattas vara mer kopplade till dåtiden och naturen, snarare än en utveckling framåt.36 

 

Ett ytterligare perspektiv på folklorens olika former kommer från Eva Danielsons text De 

nordiska medeltidsballaderna som folktrokällor. I denna text skriver hon om hur medeltida 

ballader kan användas och förstås inom kontexten folklore. Hon beskriver flera exempel och 

visar på hur olika genrer och kategorier kan se ut. Ett vanligt förekommande fenomen i 

balladerna är övernaturliga väsen som troll, jättar och häxor.37 En annan vanlig förekomst i 

balladerna är runmagi, som kan användas för flera olika skäl och sällan förklaras i någon 

vidare detalj. Hon påpekar att det ofta står att en person nedtecknar olika runor på ett föremål, 

men att det aldrig står exakt vilka runor eller hur de kopplas till den önskade effekten.38 Hon 

påpekar även upp att runmagins förekomst är begränsad till Norden.39 Denna geografiska 

begränsning blir speciellt intressant i relation till världen i The Witcher 3, eftersom det 

presenteras i samband med en bred samling uppfattningar av medeltiden och kan därigenom 

fungera som ett exempel på den eklektiska representationen av medeltid som bland annat kan 

återfinnas i Disney-filmer som Svärdet i Stenen. 

 

Historiebruk 

I diskussionen rörande hur folklore används och revitaliseras blir det även relevant att prata 

om historiebruk. The Witcher 3 utger sig inte för att återge en historiskt korrekt bild av 

medeltiden, men spelskaparna använder sig ändå av miljöer, ljud och teman som är menade 

att påminna om medeltida motsvarigheter. Att användarna känner igen sig i spelmiljön är 

viktigt för att skapa en autentisk känsla av medeltiden samtidigt som det blandas med de mer 

uppenbart fiktiva fantasy-inslagen som magi och monster. I boken Historiebruk går Peter 

Aronsson, professor i historiebruk, igenom olika aspekter av historiebruk och hur de påverkar 

såväl nu- som dåtid. Han påpekar exempelvis att dataspel kan använda sig av historiska 

                                                 

35 Ronström. s. 160–161. 
36 Rönström. s. 163. 
37 Danielsson, Eva. 1976. “De nordiska medeltidsballaderna som folktrokällor”. i: Fataburen: Kulturhistorisk tidskrift. 

Stockholm: Nordiska museet. s. 128. 
38 Danielsson. s. 133. 
39 Danielsson. s. 138. 
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miljöer, eller i alla fall en antydan till dem, utan någon vidare vetenskaplig grund. Detta görs 

på ett sätt som möjliggör konsumenten att tolka och uppleva spelet för sig själv, istället för att 

helt enkelt ta del av någon annans fullständiga tolkning.40 Denna typ av antydan till verkliga 

tidsmiljöer återkommer även i Lotten Gustafssons diskussioner om sagor och folklore. Hon 

menar att medeltiden har blivit den mest föredragna miljön för moderna berättelser att äga 

rum i. Hon använder Disney-filmer som Robin Hood och Svärdet i Stenen som exempel och 

påpekar att det finns en stor mängd berättelser som utger sig för att äga rum ”i en slags” 

europeisk medeltid. Detta har lett till att många associerar begreppet medeltid med ett påhittat 

land från sagor och sägner än en fullt verklig historisk period.41  

 

Lotten Gustafsson påpekar att medeltiden ofta används som tema. Genom att använda sig av 

starka tecken som symboliserar medeltiden kan dessa produkter utvecklas i samband med 

kulturella verksamheter som museum. Anledningen till att medeltiden kan, till synes utan 

någon vidare ansträngning, återskapas i alla möjliga produkter och former är just de starka 

symboler som kopplas till medeltiden som ett abstrakt tema.42 

 

Ramverk och iscensättning 

För att placera det folkloresquea i ett teoretiskt ramverk används Goffmans teorier om 

iscensättning och performans för att fånga den medvetna konstruktion och användning som är 

av intresse här. Introducerande beskriver folkloristen Terry Gunnell och etnologen Owe 

Ronström iscensättningar på en teater som en komplex sammansättning av olika 

kommunikativa nivåer. Kommunikationen mellan utövarna och publiken sker dels genom 

texten, det konkreta manuset och regissörens tolkning av det. Samtidigt sker det även 

audiovisuellt. Detta kan vara tonen i en skådespelares röst, bakgrundsmusiken, samt 

användning av tystnad samt det visuella. Lokal, ljus och kostym är alla saker som 

kommuniceras och påverkar ens upplevelse. Inte att förglömma sker även iscensättningen 

utanför det konkreta framförandet, utomstående aspekter som reklam och recensioner kan 

                                                 

40 Aronsson, Peter. 2004. Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur. s. 119. 
41 Gustafsson. s. 53–54. 
42 Gustafsson. s. 78. 
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påverka publikens förväntningar och förbereda dem på vad som är att förväntas och placera 

framförandet i rätt sammanhang så att det tolkas utifrån rätt perspektiv.43 

 

Utifrån Goffman beskriver Gunnell och Ronström iscensättningar som aktuellt i alla sociala 

handlingar, allt en gör påverkar på något sätt andra medverkande på ett sätt som får dem att 

uppfatta en situation, person, plats eller spel på något sätt.44 Baserat på detta blir spelskaparna 

bakom The Witcher-seriens användning av folklore och medeltid ett medvetet sätt att 

iscensätta något som förväntas vara uppskattat av en publik. De använder sig av olika nycklar 

för att kommunicera deras tillhörande i de olika kategorierna. I introduktionen till boken 

Frame Analysis diskuterar Erving Goffman olika perspektiv på hur olika upplevelsevärldar 

kan skapas för människor utifrån ett antal sociologer. En av dessa är Harold Garfinkel, som 

menar att flera upplevelsevärldar kan existera samtidigt genom att de består av olika 

uppsättningar regler. Genom att sätta upp tydliga ramverk och regler för vad som gäller inom 

en given värld kan den uppfattas som en verklighet.45   

 

Fortsättningsvis menar även Goffman att alla dessa ramverk bygger på regler, men att de 

skiljer sig från varandra. Alla ramverk har däremot inte samma ändamål. Spelreglerna i ett 

bordsspel visar vilka handlingar spelarna kan göra och presenterar dem med ett mål, något de 

bör uppnå, medan till exempel trafikregler enbart reglerar vad som är tillåtet utan någon 

vidare riktning för din slutdestination.46 För att signalera och för att få de inkluderade att 

förstå när och var de befinner sig inom ett visst ramverk använder sig Goffman av ’nycklar’. 

Nycklarna skapar en förståelse av den kulturella kontexten genom konkretisering. De är de 

överenskomna aspekter som blir meningsfulla för det ramverk de är verksamma inom. 

Igenkänningen av de nycklar som till exempel signalerar att det är en pjäs och att 

handlingarna som presenteras inte bör tolkas bokstavligt, leder till förståelsen att det krävs en 

vidare kontextualisering för att uppfattas på rätt sätt.47 Ett sätt att förstå den transformation 

som ett föremål eller en händelse genomgår med olika nycklar är genom att dela in det i två 

olika lager som läggs ovanpå den grundläggande företeelsen. Det innersta lagret är det som 

                                                 

43 Gunnell, Terry & Ronström, Owe. 2013. ”Folklore och Performance Studies – en introduktion”. i: Ronström, Owe & 

Drakos, Georg & Engman, Jonas (red.). 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Gotland: Gotland University 

Press. s. 26–27.  
44 Gunnell & Ronström. s. 32. 
45 Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Cambridge, Massachusetts: 

Harvard University Press. s. 5. 
46 Goffman. 1974. s. 24. 
47 Goffman. 1974. s. 47. 
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fångar deltagaren i sin dramaturgi, det som intalar dem att ramverket är på riktigt och 

verkligen skapar en inlevelse. Det yttre lagret är det som introducerar oss till innehållet och 

visar hur det förhåller sig till den riktiga världen. Som ett ramverk runt en tavla fungerar det 

på så vis genom att separera det som är utanför ramen från det innanför, konstverket. 

Innehållet på de olika sidorna av ramen tolkas utifrån helt olika perspektiv.48 Vid ramarnas 

gränser kan det finnas markörer vars funktion är att meddela för åskådaren att aktiviteten bör 

tolkas utifrån en ny ram.49 Nya tolkningsramar kan vara nödvändiga för att inte skapa 

självmotsägelser inom ett ramverk. Istället kan transformeringen från ett ramverk till ett annat 

kommuniceras med en övergångsrit, till exempel som när gardinerna dras innan en pjäs börjar 

eller som en övergång mellan akter.50 

 

Ramverken och nycklarna kan vidare appliceras på en grundläggande förståelse av 

presentationen av sig själv, en produkt eller en karaktär som iscensättning. När någon spelar 

en roll, oavsett om det är en faktisk roll i en pjäs eller rollen som till exempel student eller 

kunglighet, finns det ett underförstått behov för rollinnehavaren att andra tar dem seriöst.51 

Miljön kan även vara en del av iscensättningen av en karaktär, genre eller känsla. Miljön kan 

medvetet och omedvetet existera i samband med iscensättningen, men markerar de ramar 

iscensättningen befinner sig inom.52 Del av framträdandet kan vara kläderna någon bär, husen 

i ett område eller inredningen i dem. Framträdandets miljö kan vittna om vilken tidsperiod 

som är aktuell, samhällsklass eller vilket land en ska befinna sig i. Alla komponenter i detta 

framträdande fungerar som nycklar som tillåter åskådaren att identifiera den korrekta klassen 

eller landet. Utifrån miljön följer även ett förväntat beteende. I kombination med miljön kan 

en person identifieras som en del av en professionell miljö och att de arbetar för tillfället. På 

samma sätt kan ett spel, en film eller reenactments använda sig av markörer i miljön för att 

skapa en autentisk känsla av den korrekta miljön och samtidigt göra det lättare för åskådare 

och medspelare att köpa att de är en del av helheten.53 

                                                 

48 Goffman. 1974. s. 82.  
49 Goffman. 1974. s. 251–252. 
50 Goffman. 1974. s. 252. 
51 Goffman, Erving. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. London: Penguin Books. s. 28. 
52 Goffman. 1959. s. 34–35.  
53 Goffman. 1959.s. 35–36.  



 

13 

 

Material och metod 

Materialet för denna undersökning består av nedskrivna anteckningar som jag fört i samband 

med genomspelandet av de utvalda styckena i spelet, samt en samling mediematerial från 

spelets marknadsföring. Mediematerialet består både av reklam som gjorts i samband med 

spelets släppning i form av animerade trailers och intervjuer med spelets skapare. För att få ett 

material som var så representativt som möjligt för spelet och samtidigt användbart för 

studiens syfte har jag valt ut två uppdrag i spelet och två dataanimerade trailers som studiens 

huvudsakliga material.  

 

När det kommer till materialinsamlingen har jag tagit viss inspiration av den tidigare nämnda 

Tom Boellstorff. Hans bok, eller mer specifikt hans val av materialinsamling, fokuserar på 

den digitala världen som sin egen och på sina egna villkor. Han analyserar spelarkaraktärerna 

i spelet utifrån deras omständigheter och ifrågasätter inte hur dessa förhåller sig till deras 

verkliga motsvarigheter på andra sidan skärmen.54 Samtidigt framhäver han även att det 

virtuella inte markerar en förflyttning från det mänskliga. Dataspelsvärldarna är 

grundläggande mänskliga eftersom allt som händer i dem lånar eller baseras på verkliga 

antaganden och erfarenheter.55 På ett liknande sätt kan världen i The Witcher betraktas som 

sin egen värld där karaktärerna, trots att bara en är kontrollerad av en spelare, kan analyseras 

utifrån sina positioner i spelet. Tillsammans med detta kan även den intertextuella aspekten i 

användandet av folklore och medeltid analyseras utifrån deras relation till andra kulturella 

uttryck och hur det folkloristiska och medeltida skapas genom ljud, bild och motiv. Vidare 

påpekar Carlea Holl-Jensen och Jeffrey Tolbert i ett kapitel i The Folkloresque att denna 

intertextuella användning och porträttering av folklore inte nödvändigtvis är mindre autentiskt 

än traditionell folklore.56 Därigenom har jag valt att själv spela igenom de utvalda uppdragen i 

spelet en gång samtidigt som jag förde anteckningar gällande mina upplevelser. För att snabbt 

och lätt kunna återgå till materialet under skrivandets gång har jag även använt mig av 

YouTube-klipp där någon spelar igenom samma uppdrag. Detta har jag i första hand gjort för 

att påminna mig själv om hur exakt någonting såg ut eller vilken musik det var som spelades. 

                                                 

54 Boellstorff. s. 67. 
55 Boellstorff. s. 16. 
56 Holl-Jensen, Carlea & Tolbert, Jeffrey A. 2015. “’New-Minted from the Brothers Grimm’: Folklore’s Purpose and 

the Folkloresque in the Tales of the Beedle and the Bard”. i: Foster, Michael Dylan & Tolbert, Jeffrey A (red.). 2015. 

The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World. Utah: Utah State University Press. s. 171. 
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Eftersom spelaren har relativt stor frihet i hur spelet spelas har jag inte tagit hänsyn till 

handlingen eller hur de tar sig runt i miljön i YouTube-klippen.   

 

I beskrivningen av materialet använder jag i huvudsak att använda mig av två olika 

perspektiv. För det första beskriver jag spelets och de olika uppdragens handling som de 

utspelar sig utifrån huvudkaraktären Geralts synvinkel. Jag gör detta för att kunna presentera 

spelvärlden som sin egen och utifrån sina egna gränser, utan att behöva ta hänsyn till spelets 

eventuella begränsningar vilket exempelvis sker genom att spelet ibland pausas för att låta 

spelaren välja mellan olika dialogalternativ. Det blir också fördelaktigt på så sätt att 

eventuella intertextuella referenser inte stör spelets text i sig, utan lämnas istället utanför tills 

de blir relevanta. För det andra beskriver jag spelet utifrån spelarens perspektiv. Spelaren får 

då en mer aktiv roll i spelet som en produkt som kan konsumeras. Spelaren är också 

självmedveten på så sätt att den kan reflektera över spelets innehåll utifrån dess intertextuella 

kontext. Jag kan därigenom lyfta fram aspekter som spelaren är medveten om och hur spelets 

berättande kan påminna om annat och bli folkloresquet utifrån dessa liknelser. 

 

Avslutningsvis är det även värt att notera att The Witcher-spelen är baserade på en bokserie 

med samma namn av Andrzej Sapkowski.57 I uppsatsen tar jag inte hänsyn till eventuella 

likheter eller skillnader som finns mellan spelet och böckerna. Detta beror på att det är den 

samtida populärkulturella gestaltningen av folklore och medeltid som är av intresse. Det 

intressanta är därigenom hur dessa tar form i dataspelet som medium, med både ljud, bild och 

text.  

Reflexivitet 

När det kommer till urvalet av material som kunde användas till denna undersökning var det 

svårt för mig att bestämma huruvida jag skulle använda mig av mina egna tankar och 

upplevelser. Erika Lundell diskuterar en sådan avvägning i sin avhandling Förkroppsligad 

fiktion och fiktionaliserade kroppar, där hon ställer sig frågan om hon bör använda sig av sitt 

innanförskap i relation till forskningsområdet.58 Hon diskuterar både hur hon själv uppfattar 

sin egen plats i fältet och hur andra uppfattar henne.59 I linje med dessa diskussioner om 

                                                 

57 Sapkowski, Andrzej. 1992–2013. The Witcher Saga.  
58 Lundell. s. 40. 
59 Lundell. s. 42. 
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forskarens roll i fältet och deras relation till materialet tar även upp frågan om innanförskap, 

baserat på en bok av Fataneh Farahani. Lundell lyfter fram att forskarens delade historia med 

det undersökta kan innebära olika grader av innanförskap och därmed ha olika effekter. 

Innan- och utanförskap är inte heller fasta positioneringar utan förhandlas om med tidens 

gång. Det innebär inte heller att det är mer fördelaktigt för forskaren att befinna sig mer 

innan- eller utanför. Att forska på en plats där en är en del av ett ’vi’ kan innebära att en del 

information tas för givet och döljs för att det ingår i ’vi’-ets allmänvetande.60 Eftersom jag är 

en person som har spelat The Witcher 3 tidigare och är relativt välbevandrad i folkloristiken 

befinner jag mig på insidan utifrån denna synvinkel. På grund av mitt val av material kommer 

jag inte behöva oroa mig för att några informanter tar för givet att jag befinner mig på samma 

sida som dem. Däremot kommer det att vara viktigt att jag inte gör detsamma gentemot 

läsaren. Jag kommer därmed att använda mig av täta beskrivningar av spelvärlden och de 

platser spelaren befinner sig i för att förmedla den känsla och atmosfär som behövs för att 

förstå flera av de folkloristiska elementen. 

 

Farahani har även fört en liknande diskussion kring problematiken som kan uppstå i 

relationen mellan insider och outsider.61 Här lyfter hon fram den påverkan som forskaren kan 

ha på materialet och de tolkningar som görs utifrån det. Hon använder sig av begreppen 

’insider’ och ’outsider’ för att beskriva forskarens nivå av involvering i förhållande till fältet. 

En viktig aspekt som hon tar upp är att denna positionering i förhållande till materialet kan 

förmedla en bild av författaren som en oberoende observatör till läsaren, men att det är viktigt 

att påpeka att forskarens tidigare kunskaper och erfarenheter påverkar de tolkningsramar de 

rör sig inom och deras relation till området.62 En aspekt som placerar mig mer i ett slags 

utanförskap är att studion bakom spelet är polsk och är till viss del baserad på polska 

samhällen, sagor och varelser. Ett exempel är ett av spelets vampyrer, striga, vars form och 

historia påminner om den slaviska folklorens strzyga. 

                                                 

60 Lundell. s. 47. 
61 Farahani, Fataneh. 2010. ”On Being an Insider and/or an Outsider: A Diasporic Reasercher’s Catch-22”. i: Naidoo, 

Loshini (red.). 2010. Education in a Competitive and Globalizing World: Diversity in a Cosmopolitan Society. New 

York: Nova Science. s. 113. 
62 Farhani. s. 115–116. 
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Disposition 

Uppsatsens empiriska kapitel är uppdelat i tre huvudsakliga underrubriker. Under rubriken 

Dataspel och spelvärldar presenteras först hur olika genrer av dataspel skiljer sig från 

varandra. Detta följs av en kortfattad introduktion till världen i The Witcher 3: Wild Hunt.  

Det första empiriska avsnittet, Silver för monster, stål för människor utgår från mediematerial 

i form av två dataanimerade trailers som släpptes i syfte att marknadsföra spelet. Detta avsnitt 

avslutas med en genomgång av några av spelets miljöer. Detta följs av ’La Cage au Fou’ och 

’In Wolf’s Clothing’ där två av spelets uppdrag presenteras. Dessa avsnitt uppmärksammar i 

första hand uppdragens handling och den atmosfär som skapas genom spelets visuella 

omgivning, atmosfäriskt ljud och musik, och hur dessa relaterar till teman om folklore och 

medeltid. Därefter diskuteras och analyseras materialet utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

under rubriken Folklore och medeltid. Materialet från de empiriska kapitlen behandlas utifrån 

uppsatsens två huvudsakliga begrepp, folklore(-sque) och medeltid. Analysen sker först och 

främst utifrån Erving Goffmans begrepps ramverk och nycklar. Dessa begrepp relateras 

genomgående till en diskussion om historiebruk, autenticitet och nostalgi. Uppsatsen avslutas 

med ett sammanfattande avsnitt som avrundar de huvudsakliga temana.  
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Dataspel och spelvärldar 

Dataspel i olika former 

Många av de tidigare nämna avhandlingarna och böckerna som hanterar dataspel på något sätt 

fokuserar på så kallade MMORPG, Massively Multiplayer Online Role-Playing Games. Detta 

är spel som spelas online och med eller mot andra människor. Till skillnad mot dessa 

onlinespel där fokus ligger på ett samspel mellan spelare, kan The Witcher 3 bara spelas 

ensam utan uppkoppling. Det är fortfarande ett rollspel och har många aspekter som liknar ett 

MMORPG, men utgår ifrån en ensam spelarkontrollerad karaktär i en värld av 

datorkontrollerade karaktärer. Hur karaktären kontrolleras skiljer sig inte nödvändigtvis 

mellan de två kategorierna, det kan ske genom ett tredje- eller förstapersonsperspektiv. 

Kameran befinner sig antingen en bit ovanför karaktären och följer efter som en allvetande 

närvaro respektive förstapersonsspel där kameran är karaktärens och spelarens ögon 

samtidigt, du och karaktären har samma perspektiv. Däremot ligger de stora skillnaderna i hur 

en som spelare interagerar med omvärlden i spelet, i och med att ett MMORPG spelas mot 

eller tillsammans med andra spelare. Denna typ av spel är ofta inriktade på koordination och 

samspel mellan stora grupper spelare. Det går även att spela dem utan någon direkt 

kommunikation med andra spelare, och istället spela för sig själv, men den omgivande 

världen kommer ändå vara full av riktiga spelare som kan hjälpa till (eller inte) genom att 

göra samma uppdrag. Världarna är fyllda med icke-kontrollerbara figurer, som kan vara allt 

ifrån de som delar ut uppdrag till handlare eller icke namngivna invånare som vandrar runt. 

 

Ett singleplayerspel som The Witcher 3 spelas däremot av spelaren själv med och mot 

datorkontrollerade karaktärer. Själva spelandet kan vara mycket likt ett onlinespel, men 

bristen på riktiga spelare bakom andra karaktärer gör stor skillnad i hur spelvärlden upplevs. 

Att det är en ensam spelare kan göra stor skillnad i hur uppdragen är utformade, eftersom 

spelaren förväntas kunna lösa olika problem utan hjälp från någon annan. När det kommer till 

kategoriseringen av spel brukar de delas in i olika kombinationer av genrer. Ett spel som i stor 

utsträckning utgår från att spelaren slåss med hjälp av svärd, händer och magi brukar hamna i 

kategorin action, medan ett som använder sig av skjutvapen kallas för ett shooter-spel. Därtill 

brukar samma genrer som används för filmer appliceras på spel, ett spel kan alltså vara  till 
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exempel fantasy, komedi eller western. Genrerna kan staplas på varandra om en verkligen vill 

precisera vilket typ av spel det handlar om.  

Northern Kingdoms 

The Witcher-spelen tillhör genren action-fantasy-rollspel, och följer huvudkaraktären Geralt 

av Rivia som är en så kallad ’witcher’ en slags legosoldat som specialiserar sig på att 

bekämpa olika typer av monster. De utspelar sig i en fiktiv världsdel som kallas för ’the 

Northern Kingdoms’, år 1272 utifrån spelvärldens tidräkning. Spelets primära berättelse 

kretsar kring Geralt som letar efter sin tidigare elev och skyddsling, Ciri. Ciri är dotter till 

Nilfgaards kejsare Emhyr var Emreis som lejer Geralt för att hitta och föra henne tillbaka till 

huvudstaden. Geralt har inte träffat Ciri på flera år och anledningen till varför hon har flytt är 

inte helt klar. Utöver det huvudsakliga sökandet finns det en uppsjö av sekundära berättelser 

och uppdrag. Dessa varierar mellan kortare ärenden som ges av en enstaka bonde i en by till 

längre och mer komplicerade monsterjakter eller lösa problem med bråkmakande soldater och 

banditer.  

 

Det som utgör fastlandet i spelet kan delas in i flera olika kungadömen som alla drar vissa 

paralleller till motsvarigheter i den reella världen, både vad gäller utseendet på naturen, 

byggnaderna och karaktärernas kläder och deras politiska situation och statsskick. Ett av de 

största områdena i spelet är Velen, en krigsdrabbad och fattig provins som ockuperats av det 

Nilfgaardiska riket. Designen av Nilfgaards soldater och deras rike drar många paralleller till 

det Romerska riket. I jämförelse med andra arméer i spelet är de mer disciplinerade och 

expanderar sitt välde genom militära övertagningar. De bär även rustningar som liknar vissa 

typer från det Tysk-romerska riket på grund av den dekorerade och heltäckande plåten 

tillsammans med ett färgschema med mycket svart och mörka färger och gulddetaljer.  

 

Geralt själv syns oftast i en slags läderrustning, vars axlar, mage och rygg är speciellt 

utrustade med ringväv. Utöver rustningen har han ett bälte med plats för speciella trolldrycker 

och en krok han använder för att haka fast olika kroppsdelar från monster som behövs för att 

bevisa att han gjort sitt jobb för den som betalar. På ryggen har han fäst sina två svärd, ett av 

stål och ett av silver, och ett armborst. Spelvärldens anledning till de två svärden är att silver 

är speciellt lämpat för att skada monster, medan det mer praktiska stålsvärdet används mot 

mänskliga fiender. Spelaren kan själv välja ut olika kombinationer av rustningar, vapen och 
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tillbehör, men denna stil är den mest igenkännbara då den används i spelets marknadsföring. 

Det är även den utstyrsel Geralt har på sig i spelets början.  

Folktroväsen och ridderlighet 

Silver för monster, stål för människor 

I samband med att spelet släpptes medföljde en stor mängd reklammaterial. Det finns även 

flera olika typer av reklam, från affischer med huvudkaraktärerna och titeln på spelet till 

dataanimerade filmklipp. Det är speciellt två av dessa animerade kortfilmer som jag vill lyfta 

fram i detta kapitel. Den en ena kallas för ’A Night to Remember’ och är strax under 5 

minuter lång och den andra, ’Killing Monsters’, är något kortare på ungefär tre minuter.63 

 

Båda dessa trailers är fokuserade på huvudkaraktären Geralt, men skiljer sig betydligt från 

varandra i miljö och ton. ’A Night to Remember’ inleds med en lugn röst som sjunger en 

slags vaggvisa, som varnar för olika typer av monster som kommer på natten. Sångaren är en 

kvinna som står intill ett stort träd med utsikt över vattnet. Medan hon sjunger kollar hon ut 

över vattnet mot en stor stad borta på horisonten. Det är natt och det enda ljuset är månen, 

som kastar ett starkt blått sken över platsen. Årstiden ser ut att vara någonstans i vintern då ett 

lätt snötäcke döljer marken. Förutom det stora trädet är det enda som utmärker platsen en 

ladugård och några hus, men området är stökigt och nedgånget. Ladugårdens dörrar hänger 

snett och har flera hål, gräset på den yttre gården är oklippt och det ligger ett trasigt hjul från 

en vagn i närheten tillsammans med flera andra trasiga föremål och bitar av trä. Det ser ut 

som att det var länge sedan någon bodde på den här platsen. 

 

Kvinnan slutar att sjunga när hon upptäcker att Geralt närmar sig. Båda två verkar veta vem 

den andre är och vad deras möte kommer att leda till. De pratar med lugna röster och 

monsterjägaren Geralt berättar att han blivit betald för att döda henne. Kvinnan blir då 

plötsligt osynlig och lämnar efter sig spår som leder in i ladugården. Där bryter ett stort 

                                                 

63 The Witcher. 2015-05-14. The Witcher 3: Wild Hunt – Launch Cinematic. [Online] 

https://www.youtube.com/watch?v=1-l29HlKkXU. (Hämtad 2019-05-08). ; The Witcher. 2013-08-14. The Witcher 

3: Wild Hunt – Killing Monsters Cinematic Trailer. [Online] https://www.youtube.com/watch?v=c0i88t0Kacs. 

(Hämtad 2019-05-08). 

https://www.youtube.com/watch?v=1-l29HlKkXU
https://www.youtube.com/watch?v=c0i88t0Kacs
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slagsmål ut mellan Geralt och kvinnan, som nu visar sig i sin riktiga form, en slags vampyr 

kallad alp. Musiken förändras från den lugna vaggvisan till en mer intensiv låt med höga 

fioler. Det skapar en känsla av ängslighet samtidigt som den skapar en intensitet genom dess 

höga hastighet och volym i jämförelse med den tidigare lugna atmosfären. Geralt vinner till 

slut, men kollapsar bredvid den döda vampyren utanför ladugården. Tiden passerar från natt 

till morgonen efter då Geralt vaknar och ser att monstret förmultnat i solskenet. Utmattad tar 

han sig upp på sin häst och börjar rida mot en stad borta på horisonten. Trailern avslutas med 

information om när spelet släpps och till vilka konsoler det är tillgängligt.  

 

Trailern med namnet ’Killing Monsters’ släpptes ungefär tre år innan ’A Night to Remember’ 

och förmedlar en, på många sätt, helt annorlunda bild av spelet. Trailern släpptes som en 

avslutning på en längre marknadsföringskampanj där de långsamt släppte bilder och ljudklipp 

från spelet. Trailern var därigenom tänkt att vara iögonfallande för att väcka publikens 

intresse. Även denna trailer är fokuserad på Geralt, men har inte samma folkloristiska grund i 

berättandet. Trailern börjar med ett gäng män iklädda en slags tjock tygjacka kallad 

gambeson, ringbrynja och axelstycken i plåt. De är smutsiga, täckta av gyttja, blod och annat 

smuts. Vid axelstyckena syns riket Nilfgaards vapen, en gul sol på svart bakgrund. De slår 

och sparkar en ensam kvinna samtidigt som de pratar om hur hon bör straffas för de brott hon 

har begått. Därefter syns Geralt och en annan witcher, Vesemir, i bakgrunden. På Geralts häst 

är det fäst ett huvud från en Chort, ett slags getliknande monster med tre ögon och vassa 

tänder. Huvudet är ett bevis på att monsterjägaren har uppfyllt sitt uppdrag och presenteras i 

utbyte mot den utlovade betalningen när jobbet är gjort. Geralt slänger huvudet till de tre 

männen och får ett gäng guldmynt i utbyte. Efter att de utbytt några ord drar Geralt fram sitt 

svärd med ett svischande ljud, men byter sedan ut det mot en kniv som han använder för att 

anfalla de tre männen och frita kvinnan som torterats. Innan han anfaller männen hörs Geralts 

dubbning över trailern prata om definitionen av ondska och att han inte vill välja mellan olika 

grader för att ”… evil is evil”. Den tidigare lugna musiken byts ut mot en snabbare i samband 

med den actionscen som nu utspelar sig. Geralt använder sig både av en kniv och en form av 

runmagi som alla witchers kan lite av. Trailern avslutas med att Geralt går fram till den sista 

soldaten, som nu ligger på marken och frågar vädjande vad han håller på med, varpå Geralt 

svarar ”Killing monsters” med sin mörka, grova röst. 
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I denna typ av animerade filmer har skaparna en större frihet i vad de skapar i jämförelse med 

själva spelet, där det måste finnas plats för spelarens aktiva roll. Dels är aspekter som 

kamerans vinkel och ljussättningen helt i deras kontroll, och dels blir det en mer koncentrerad 

berättelse då det inte riktigt är den del av något annat utan existerar för sig själv i en större 

utsträckning. Av dessa anledningar lämpar sig denna typ av trailer väl till att sälja in just 

känslan som spelet vill förmedla. Således blir trailern en koncentrerad presentation av den 

folkloresquea omgivning som skaparna vill förmedla. Det visar också på vilka inslag i spelet 

skaparna tror bidrar till att det kan säljas och marknadsföras till en bred publik. Vissa spel har 

trailers som visar hur spelet faktiskt ser ut när en spelar det och handlar mer om unika sätt att 

kontrollera karaktären eller konststilar, medan andra fokuserar på spelets handling, beroende 

på vilket spel det är. 

 

I spelet skapas den medeltida miljön först och främst genom att nästan alla hus och byggnad, 

både på landsbygden och inne i städerna, påminner om verkligheten. En av de största städerna 

spelaren kommer till heter Novigrad och är inspirerad av hamnstäder som en medeltidens 

Amsterdam.64 Vissa av dessa byggnader, som en hamnkran från Gdánsk, är kopierade direkt 

från verkligheten, medan andra snarare använder sig av en liknande stil och 

byggnadsmaterial. Inne i staden är de flesta av husen byggda av sten och tegel med tak och 

knutar i trä, i de rikare områdena. I de fattigare delarna av staden är husen mer nergångna och 

märkbart sämre byggda då husen mer liknar små skjul. Stenhusen i stadens fattigare delar är 

ofta ojämna och takens många hål har lagats utan någon vidare finess. I närheten av 

marknader hörs rop från försäljare som vill sälja fisk, frukt, kött och mycket annat. Stadens 

öppna områden blir aldrig riktigt tysta förrän på natten. Innan dess finns det alltid en viss nivå 

av ljud från folk som rör sig och pratar. Ljudet från hästhovar, vagnshjul och människors skor 

som klampar mot trä och sten på marken, eller klafsar genom en lerig gyttja markerar tydligt 

när en har kommit till en ny stadsdel. Om spelaren har valt att bära rustning hörs det även 

ljudet från att metallplåtarna slår i varandra och rasslandet av ringbrynjan därunder.  

 

I städer som Novigrad är musiken inspirerad av betydligt nyare influenser. Med en lättare ton 

och flera stränginstrument som lutor lutar stilen mer mot renässansen. Musiken skapar en 

känsla av att Novigrad är en framåtsträvande och utvecklande stad i kontrast till landsbygdens 

                                                 

64 Timmins, Debbie. 2013-06-28. ’The Witcher 3 Preview and Interview’. The Average Gamer. 

http://www.theaveragegamer.com/2013/06/28/the-witcher-3-preview-and-interview/. (Hämtad 2019-05-20). 

http://www.theaveragegamer.com/2013/06/28/the-witcher-3-preview-and-interview/
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mörka cello och slaginstrument. I städerna hörs musiken ständigt i kombination med 

invånarnas livliga ljud och sticker därigenom ut från landsbygdens tysthet. Ute på landet kan 

det ibland vara helt knäpptyst. Tystnaden skapar en känsla av ensamhet, som att närmaste 

antydan till civilisation befinner sig flera mil bort. När ett monster eller en fiende närmar sig 

spelaren sätter musiken däremot igång. Denna musik är hektisk, men börjar lågmält när 

monstret befinner sig långt borta, med bara några enstaka instrument eller nivåer av musiken 

aktiva.  

 

Alla witchers använder sig av två olika svärd. Ett silversvärd som är speciellt effektivt mot 

monster, och ett stålsvärd som används mot människor. Oftast bärs båda svärden på ryggen, 

och är ett sätt som folk kan identifiera en witcher från en vanlig människa. De runor som 

Geralts magiska förmågor utgår från återkommer även på andra håll. Utspritt runtom spelets 

värld finns det stora stenar med några av dessa runor upplysta i ett hål nära stenens topp. När 

Geralt närmar sig en sådan sten känner hans halsband av den magiska närvaron och börjar 

vibrera. Spelaren kan använda sådana stenar för att gå upp i nivå och bli starkare.  

 

Det finns flera anmärkningsvärda skillnader i utseendet på karaktärernas klädsel beroende på 

kön. Medan de flesta av spelets manliga karaktärer har på sig relativt praktiska kläder, i alla 

fall inom spelets ramar, är de kvinnliga karaktärerna ofta urringade och opraktiska, även när 

de ska ha på sig rustning. Ett tydligt exempel på detta är Ves, som är medlem i en slags 

gerillagrupp som kallas ’Blue Stripes’. Likt de manliga medlemmarna i samma grupp har hon 

på sig en blå gambeson med plåt på armbågar och axlar, den enda skillnaden är att Ves jacka 

och undertröja är uppknäppta ner till naveln. Utöver karaktärernas klädsel är samhällena i 

kungadömet Redania och Temeria, specifikt i provinsen Velen där spelet börjar, patriarkala 

och sexistiska på flera håll. I spelets värld är kvinnornas sociala rörlighet ofta tydligt 

begränsad i förhållande till män i jämförbara situationer. Dessa förhållanden förändras 

däremot när spelaren tar sig till länder utanför Redanias gränser. I grundspelet är den största 

motparten till fastlandet ön Skellige, men om spelaren köper till expansionspaketet Blood and 

Wine fortsätter världen ut till Toussaint.65 Toussaint är ett självständigt hertigdöme och styrs 

under spelets gång av hertiginnan Anna Henrietta. Skelliges öar är, likt Redania, ett 

kungadöme, men skiljer på flera olika sätt. Vidare om Skelliges monarki i avsnittet ’In Wolf’s 

Clothing’. 

                                                 

65 CD Projekt RED. 2016. The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine. 
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’La Cage au Fou’ 

’La Cage au Fou’, på svenska ungefär ’Buren av Galenskap’ är namnet på ett av uppdragen i 

spelets andra expansionspaket Blood and Wine. Expansionen släpptes ett år efter originalet 

och lägger till nya uppdrag och platser som spelaren kan besöka. Det utspelar sig 

huvudsakligen i landet Toussaint. Det är ett stort och öppet land med böljande kullar täckta 

med grönskande blommor, och höga, snötäckta berg i bakgrunden. Landets landskap 

påminner mycket om Italien och södra Frankrike och är betydligt rikare i jämförelse med 

Velen. När spelaren kommer till Toussaint för första gången träffar de på en riddare iklädd en 

heltäckande, skinande rustning, till hälften guld och hälften silver. Riddarens hjälm är prydd 

med en blå plym som sticker rätt upp från mitten av hjälmen. Han syns ridande mot en 

väderkvarn med svärdet i högsta hugg, när det plötsligt brakar fram en stor jätte genom 

kvarnen. De rikligt utsmyckade riddarna pratar med franska och italienska dialekter och 

framstår som mycket självgoda och rättfärdiga.  

 

Uppdraget börjar med att Geralt beger sig till en kyrkogård för att träffa Regis, en vampyr 

som han har känt sedan länge. De är på jakt efter en annan vampyr och behöver en speciell 

trolldryck för att hitta honom. Det enda problemet är att en av dryckens ingredienser kommer 

från en ’spotted wight’, en varelse som sägs vara utdöd. Regis tillfrågar då en kråka om hjälp 

för att få tag på ingrediensen. Den flyger iväg och när den återvänder menar den att en sådan 

varelse finns i ett närliggande gods. Godset ägs av familjen de Trastamara, men har övergivits 

och sägs nu vara hemsökt och förbannat. Innan spelaren beger sig till det hemsökta huset är 

det möjligt att gå runt i de närliggande byarna och samtala med invånarna. Folk är speciellt 

pratsamma i tavernan, där det alltid är möjligt att gå fram till värden och fråga om de har hört 

något speciellt i området som kan vara av intresse. Denna typ av interaktion är inte begränsad 

till just detta uppdrag, utan är något som alltid är möjligt. Ofta har de något intressant att säga 

om närområdet eller känner till att någon har haft problem med ett monster, är rädda för att 

deras hem är hemsökt eller har tappat bort en familjemedlem och misstänker att de blivit 

tagna av bergatrollet.  

 

Inga av områdets invånare vågar komma i närheten av det hemsökta godset. Den världsvane 

monsterjägaren Geralt blir inte förskräckt. Han börjar istället fundera på det praktiska, hur 

förbannelsen och den utdöda varelsen hänger ihop och hur de kan lyfta besvärjelsen. Platsen 

visar sig vara ett hus längst upp på en kulle som omges av dimma. Direkt dras 
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uppmärksamheten till att det hänger skedar upphängda i knippen i träd, och utsprida på 

marken. Huset längst upp på kullen är nedgånget och ser ut som att det kan falla ihop vilken 

minut som helst. Hela området är överväxt av gamla träd och buskar, de flesta till synes döda 

sedan länge. Området är nästan helt tyst, förutom ljudet av Geralts fotspår, klirret av skedar 

som sparkas undan och ett rasslande från Geralts redskap och vapen är det enda som hörs 

spelets musik. Musiken är dyster och långsam, ibland hörs bara en ensam fiol i bakgrunden 

utöver atmosfäriska ljud i omgivningen.  

 

”None shall sit and dine with you at your table, no spoon shall sate you, never again shall you 

wish to spy your reflection in the mirror.” står skrivet på flera ställen runt husets fasad, och 

Geralt påpekar försäkrande att det huset visst är förhäxat och att han behöver ta en närmare 

titt. Spelaren går in i huset och letar sig fram till monstrets håla och väntar där på att det ska 

komma fram. När det väl gör det presenteras spelaren med två alternativ, du kan antingen 

anfalla varelsen och ta det du behöver, eller använda dig av dina kunskaper om dessa typer av 

varelser och monster för att försöka lyfta förbannelsen. Varelsen ser nästan mänsklig ut.  

Geralt identifierar den som en ’spotted wight’, en avlägsen släkting till en ’wight’, som varit 

utdöda sedan länge. Den är kutryggig och går nästan dubbelvikt. Dess armar är onaturligt 

långa för en människa, med fingrar som nästan liknar klor. Kläderna den har på sig är helt 

svarta och i trasor, på flera ställen hopbundna med rep för att hållas på plats. Även ansiktet är 

som en förvrängd version av en människas, med stora, ojämna tänder och döda ögon. Runt 

huvudet har den bundit ihop ett gäng skedar med hjälp av rep, nästan som en krona. Liknande 

knippen skedar finns också bundna på ben och armar.  

 

Om spelaren bestämmer sig för att lyfta besvärjelsen kan de göra det genom att bjuda in 

monstret till att äta med en. Varelsen är till en början aggressiv, men lugnar sig efter ett tag 

och sätter sig vid ett lågt bord tillsammans med Geralt. Spelaren presenteras med tre alternativ 

på sätt att äta för att häva förhäxningen, byt skedar och ät med varandra, ät som vanligt med 

sina egna skedar eller utan skedar. Utan skedar är det rätta svaret, varpå Geralt och monstret 

häller i sig monstrets soppa. Till sist måste den spegla sig själv i botten på tallriken för att bli 

fri. Varelsen visar sig då vara en tidigare rik och framgångsrik kvinna som blivit förhäxad av 

en tiggande spegelförsäljare när hon avfärdat hans förfrågan att få något att äta. I det här fallet 

blev hon förbannad att aldrig kunna äta igen och att inte vilja se sin reflektion i en spegel.  
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’In Wolf’s Clothing’ 

Genom ett uppdrag som kallas ’Destination: Skellige’ leder Geralts sökande honom till ön 

Skellige. Vägen dit är uppenbarligen farlig och det första steget i uppdraget blir att hitta en 

kapten som vågar ta dem dit. De frågar runt i en bar som ligger vid hamnen och får flera svar 

från erfarna kaptener som varnar dem för den farliga resan och det inte är värt risken. Efter ett 

tag hittar Geralt en mycket berusad kapten som menar att han har seglat till Skellige förut och 

att han kan göra det igen om han betalas en stor summa pengar. Om en går med på detta sätter 

äventyret färd mot de mystiska öarna. Vägen dit visar sig sannerligen vara svårnavigerad och 

följarskapet går på grund vid öns kust.  

 

Till skillnad från staden Novigrad och landsbygden i Velen är musiken på Skellige mer 

inspirerad av traditionell folkmusik och en populärkulturell idé av keltisk musik. Det finns 

inte många stora städer på Skelliges öar. Den största staden är Kaer Trolde, en hamnstad med 

ett stort fort uppe i det närliggande berget. En av stadens sidor består helt och hållet av det 

berg som slottet är inbyggt i. Åt de andra hållen gränsar staden direkt till skog och hav. 

Havssidan består av en stor hamn, där hamnarbetare springer fram och tillbaka med virke och 

olika föremål som ska ombord på båtarna. En del av hamnen är tillägnat båtbyggande medan 

den andra är plats för båtar att lägga an. Staden är full av folk, men tempot är relativt lugnt, 

det finns inga stora torg med marknader som hetsar. Istället finns det mindre stånd, smedjor 

och diverse butiker och tavernor runtomkring. Det finns flera andra mindre byar och fort 

utspridda över Skelliges alla öar, men naturen är huvudpunkten. Utanför staden finns det 

skog, vackra ängar och berg med utsikt över havet. I bakgrunden hörs vindens rasslande 

genom träden och vattnets vågor som slår mot bergens grund.  

 

Skellige är, som namnet antyder, betydligt mer nordiskt och keltiskt inspirerat än resten av 

spelets värld. Namnet är en klar koppling till Skelligöarna strax utanför Irlands kust. Även 

utseendet på spelets öar liknar till viss del de sten- och grästäckta öarna på Irland. Stilen på 

invånarnas kläder liknar vikingar mer än de på fastlandet. Krigarna bär ofta enhandssvärd och 

en rund sköld, ofta prydd med målningar antingen i enkla färger i olika kombinationer eller 

någon slags märke, som ett långskepp eller en drake. De flesta av invånarna pratar engelska 

med en irländsk dialekt. Skellige skiljer sig även från fastlandet när det kommer till statsskick 

och jämställdhet. Som tidigare nämnt är även Skellige en monarki, men en väljer sina ledare i 

ett val med öarnas alla jarlar. Under spelets gång får spelaren medverka i det kommande valet 
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och spenderar mycket tid med de två mest framstående kandidaterna, Cerys och Hjalmar an 

Craite, två syskon som båda vill bli valda till drottning respektive kung. Båda syskon, liksom 

de flesta på Skelliges många öar, är krigare och bär kläder tjocka tygkläder. Hjalmar har på 

sig en röd rock med guldiga detaljer och ser ut att vara fodrad med någon slags päls. Runt 

armen har han på sig ett stycke tyg med ett rött, svart och vitt skotskrutigt mönster. Cerys har 

på sig en vadderad tygjacka, med en tjock pälskrage och axelstycken i plåt. Hon har samma 

skotskrutiga tyg som Hjalmar knutet snett över överkroppen.  

 

Invånarna på Skelliges öar är vidskepliga och pratar ofta om olika varelser och förbannelser 

som en kan råka ut för av olika anledningar. Det går rykten om att det finns krigare på ön som 

kan förvandlas till björnar när de ger efter till sin blodtörst i strid. Spelaren får det förklarat 

för sig att Skelliges invånare alltid betraktar även den mest otrovärdiga legend med största 

allvar. Flera invånare berättar om olika sätt det går att identifiera de som kan förvandlas till 

björnar. Oftast menar de att smådetaljer som konstigt formade tänder, tungor eller hår kan 

vittna om deras sanna jag. Ett uppdrag på Skellige handlar om en varulv som tagit över en 

helig trädgård tillhörande guden Freya. I den närliggande byn Larvik är det flera som oroar 

sig för detta monster och diskuterar olika möjligheter till vart varulven kommit ifrån. För 

spelaren startar detta uppdrag när de går fram till anslagstavla i byn med titeln ’Contract: 

Morkvarg’, vilket ger en uppdraget ’In Wolf’s Clothing’. 

 

Larvik är en liten by vars invånare beskrivs som rättvisa och gudfruktiga. De är speciellt 

hängivna guden Freya, men har på sedan länge inte kunnat gå till Freyas trädgård för att be på 

grund en varulv som befinner sig där och anfaller alla som kommer i närheten. Det är här 

uppdraget börjar, invånarna behöver din hjälp för att bli av med varelsen en gång för alla. 

Dokumentet på anslagstavlan är signerat av Josta, en präst som befinner sig i Freyas tempel, 

precis intill trädgården. Templet och trädgården är nästan helt överväxta, det är tydligt att de 

har varit övergivna en längre tid. Geralt berättar för prästen varför han är där, varpå hon 

berättar att det inte är någon vanlig varulv. Varulven kallas för Morkvarg och har tydligen 

dödats flera gånger, bara för att återuppstå kort därefter. Morkvarg ska ha varit en ovanligt 

grym pirat som blev förbannad av ärkeprästen Ulve efter att ha anfallit Freyas heliga tempel. 

För att lära sig mer om förbannelsen och Morkvarg kan spelaren ta sig tillbaka till Larvik för 

att prata med Einar, en person som säger sig ha bevittnat vad som hände Morkvarg. När 
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spelaren väl kommer till Larvik är Einar precis i fart med att kliva ombord en båt för att ta sig 

bort från ön. 

 

Spelaren får då återvända till Freyas trädgård, en kort trappa leder upp till trädgårdens 

huvudingång. Första gången en går fram till porten startas en kort film som tar bort kontrollen 

från spelaren. Genom den stora gallergrinden syns en varulv som äter på något, eller letar 

efter något att äta. Det hörs att den mumlar något för sig själv, i en mörk och klagande röst ber 

den om något att äta, vad som helst, något som kan mätta den. Till både höger och vänster om 

den stängda grinden finns det trappor som leder upp till murens topp. Där uppe går det att få 

en bättre överblick, och en kan fortsätta höra ljud från något som äter lite längre in. Spelaren 

får arbeta sig igenom de överväxta miljöerna för att försöka hitta några spår som kan vittna 

om vart varulven tagit vägen. Runtom trädgården ligger det halvätna lik från både människor 

och djur. Något har uppenbarligen försökt äta här, men utan framgång. Det verkar som att 

myterna och berättelserna om förbannelsen har någon form av sanning bakom dem. Innanför 

murarna är det nästan knäpptyst förutom det låga smaskandet någonstans i bakgrunden. 

 

Freyas trädgård är omgiven av en flera meter hög stenmur som håller på att rasa ihop på vissa 

ställen. Trots att stället är övergivet och att det varnas för en varulv är det inte en hotfull 

stämning i området. Solen lyser på de blomstrande träd, blommor och växter som tagit över 

byggnaderna. Musiken på Skelliges öar påminner mycket om keltisk folkmusik och använder 

sig ofta av kvinnliga vokalister. Detta skapar en stark kontrast i jämförelse med de manliga 

körerna på fastlandet i de kristet influerade kyrkorna. När spelaren väl kommit in i trädgården 

får en vandra runt fritt. Det finns flera spår av varulven som syntes genom gallergrinden 

tidigare, men den syns inte någonstans. Spelaren letar runt i området efter ledtrådar och hittar, 

förutom de döda kropparna, bit och rivmärken från någonting som måste vara både stort och 

starkt. Till slut hittar de fram till ljudens källa, en samling vargar som äter på något slags kött. 

Spelaren kan nu följa efter varulvens spår in i en grotta. Nu tas återigen kontrollen bort från 

spelaren för att visa en kort film där Morkvarg pratar med en dödskalle som ställts upp på en 

pinne och klätts ut med rustning för att efterlikna en människokropp. Varulven skäller på den 

påhittade personen och verkar tro att den har gömt en nyckel någonstans. Filmen avbryts när 

Morkvarg känner lukten av Geralt och anfaller direkt. Om spelaren vinner striden får en veta 

mer om varulvens förbannelse. Einar, som spelaren tidigare mött i Larviks hamn, var den som 

förbannat Morkvarg till evig hunger, blodtörstighet och lykantropi. Förbannelsen kan hävas 
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genom att få varulven att sätta på sig ett halsband med en speciell förtrollad tand. I detta fall 

visar det sig att han inte hade dragit åt sig förbannelse på grund av att han plundrat Freyas 

heliga marker, utan var snarare resultatet av speciellt dåligt beteende som pirat och tjuv.  

 

Folklore och medeltid 

Folklore 

De folkloristiska elementen i The Witcher 3:s förenas på flera nivåer. Det finns dels en 

grundläggande likhet i sättet myter och berättelser om diverse monster eller varelser 

kommuniceras bland invånarna i spelets olika byar. Samtidigt påminner designen och namnen 

på dem också om verkliga motsvarigheter. Både varelsen i uppdraget ’La Cage au Fou’ och 

varuvlen Morkvarg på Skellige var människor som blivit förbannade av en annan människa, 

till synes på grund av deras dåliga beteenden. Spelets porträttering av varulvar kan 

kontextualiseras utifrån en användning av Michael Dylan Fosters precisa och suddiga 

allusioner. Varulven och de varningstecken som Skelliges invånare tror pekar på att en person 

är en varulv fungerar som en precis allusion, berättelsens struktur känns igen från flera håll. 

Spelets användning av precisa allusioner till folklore kompletteras även av en rad suddiga 

allusioner. En sådan suddig allusion är den musik som spelas i Skellige. Denna typ av allusion 

bidrar till ett skapande av en sammanhållande helhet, vilket bidrar till skapandet av det 

folkloristiska ramverket. Spelets olika allusioner till folklore blir därigenom till de nycklar 

som spelaren använder för att spelets innehåll som folkloristiskt. 

 

Typen av monster som används i spelet är på flera håll tydligt inspirerade av folklore. 

Varulvar är vanligt förekommande och även de misstankar som väcks bland befolkningen 

återfinns i verkliga historier. Att folkloren används medvetet för att marknadsföra spelet 

märks speciellt i trailern ’A Night to Remember’, där en vaggvisa används för att varna barn 

för nattens monster, med en vridning i narrativet då det är det som vanligtvis skulle 

identifieras som monster som varnar sina barn för monsterjägarens nattliga äventyr. I och med 

slutet av vaggvisan blir det tydligt att det är ett medvetet användande av och vändning på 

typiska berättelser som varnar barn för det övernaturliga. Genom att skapa ett trovärdigt 

ramverk som frammanar känslan av folklore blir det möjligt att göra en parodisk vändning på 
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vissa aspekter och därigenom skapa något nytt som inte nödvändigtvis är folklore, men vars 

struktur och utseende efterliknar traditionella folkberättelser. Med hjälp av nycklar kan spelet 

således placeras i ett sammanhang där det kan tolkas som folklore. 

 

Iscensättningen av det folkloresquea sker inte enbart på en konceptuell nivå i namnet eller 

utseendet på varelserna, utan framhävs även genom musiken och omgivningen. Genom att 

använda sig av nycklar som markerar övergången till folkloristiken och det autentiska från 

populärkulturens påstådda brist på just autenticitet. Som tidigare nämndes i den teoretiska 

genomgången kan autenticiteten fungera som en önskvärd kvalitet i sig, även om bilden av det 

autentiska är mer ett ideal än verklighet. Nycklarna blir spelarens väg in i det ramverk som 

måste accepteras, eller till och med omfamnas, av spelaren för att den skapade världen ska 

vara trovärdig. Genom att använda sig av nycklar som leder spelarens uppfattning av 

spelmiljön till att förstå den som baserad på verklig folklore. Denna känsla skapas exempelvis 

med hjälp av den mytbildning som omger ön Skellige och de magiska runornas krafter. Innan 

spelaren kommer till Skellige berättas det historier om denna mystiska ö ute i vattnet, det 

känns som att en är på väg ut till en annan värld snarare än ett annat land. Väl framme på ön 

markeras en liknande förändring i omgivningen. Folket talar med en annan dialekt, 

landskapen ser annorlunda ut och till och med människornas kläder, rustningar och hårstilar 

ser annorlunda ut. Innan spelets uppdrag för en dit hade en bara hört talas om öarna i form av 

berättelser, oftast av en förvarnande natur. Likt Owe Ronströms beskrivning av hur öar har 

formats till att bli tidlösa platser vars samhällen och historier är separata från resten av världen 

blir resandet till Skellige mer än bara en förflyttning över vatten. Denna typ av berättande blir 

som en folkloresque parodi, där spelaren, utifrån det ramverk som satts upp inom spelets 

värld, förväntar sig att se precis det folk pratar om, en värld fylld av monster och jättar i ett 

land bortom historiens vingslag. Den parodiska vändningen på berättandet blir följaktligen att 

berättelserna är sanna och att de även iscensätts inom ett medeltida ramverk.  

 

I uppdraget ’La Cage au Fou’ presenteras monstret och det hemsökta huset först i form av 

skvaller och myter om vad som pågår ’där borta’. Både spelaren och karaktären Geralt vet vid 

det här laget om att det finns monster och att huset faktiskt kan vara hemsökt. Vägen dit 

framhäver att platsen är gammal och övergiven sedan länge. Med de döda träden, skedarna, 

ljuden och den genomarbetade bakgrundshistorien skapas en känsla av autenticitet i 

berättandet och fungerar som nycklar för spelaren i identifieringen av omgivningen som 
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folkloresque. Osäkerheten i berättandet som skapas i att det finns flera berättelser samtidigt 

från flera olika personer leder även associationer till andra berättelser. Iscensättandet av 

folkloristik på det här sättet beror till stor del på en intertextuell förståelse från spelarens sida. 

Spelarens erfarenhet fördjupas därmed av att de har tidigare kunskap och kan identifiera 

berättandets utseende som folkloresquet. Trots att varelsen i ’La Cage au Fou’, en så kallad 

’spotted wight’ inte direkt har någon verklig motsvarighet i folklore har det folkloresquea 

iscensatts med hjälp av en samling nycklar i berättandet och miljön. Även om en ’spotted 

wight’ inte exakt finns i några historier vi hört tidigare så kan berättelsen ändå identifieras 

som folklore. Förbannelser, övernaturliga varelser och de rykten som oundvikligen omger 

dessa kan alla förstås inom ett folkloristiskt ramverk.  

 

Berättelserna använder sig av dessa typer av nycklar för att kommunicera en speciell känsla 

hos spelaren. Förbannelsen i detta exempel grundar sig i att någon har betett sig illa och på 

något sätt missgynnat en annan, mindre lyckligt lottad person. För att skapa en konsekvent 

atmosfär används även, utöver berättelsergenrer och övernaturliga ting, musik och visuell 

design som nycklar som leder spelaren till att identifiera miljöerna som medeltida, 

folkloresquea eller fantasy. I det här uppdraget har spelaren då försatts i en situation där en 

viss förståelse av spelets folkloresquea element belönas. Som en typ av suddig allusion till 

välkända berättelser utan att specifikt återberätta en viss saga fungerar detta genom att 

spelaren känner igen sig i de miljöer, de teman och denna typ av förbannelse som grundar sig 

i att offret gjort något fel och straffas genom att förlora egenskaper relaterade till odådet.  

 

Varulven Morkvarg i uppdraget ’In Wolf’s Clothing’ kan på ett mer konkret sätt 

sammankopplas med verkliga historier. Varulvar som varelser i berättelser och folktro 

existerar på många håll och på många olika sätt. För vissa förs kanske tankarna direkt till 

folklore när varulven introduceras, men även denna är en del av en större helhet. Likt det 

tidigare uppdraget föregås mötet med varulven med berättelser från andra karaktärer. Att 

denna typ av välkänd folktro är med förutom de påhittade, folkloresquea berättelserna bidrar 

även med en ytterligare känsla av autenticitet för dem. En ’spotted wight’ kan således placeras 

sida vid sida med en varulv och identifieras som liknande inom spelets ramverk. Berättelserna 

bakom de två är snarlika både sett till motivationen bakom förbannelsen och sättet den 

förjagas, vilket innebär att varulvens autenticitet färgar av sig på spelets påhittade varelse. I 

kapitlet om porträttering i boken The Folkloresque diskuterar Tolbert rollen folklorister har i 
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spelen Fatal Frame, där folkloristernas akademiska kunskap om olika folktroväsen som 

kvarlevor från förr i tiden förvandlas till praktisk kunskap när varelser och berättelser visar sig 

vara riktiga i spelvärlden.66 På ett liknande sätt placerar uppdragen i The Witcher 3 spelaren i 

en situation där deras teoretiska eller vetenskapliga förståelse av denna typ av berättelser som 

folktro och kvarlevor från teoretisk till praktiskt användbar kunskap. Spelaren har hamnat i ett 

sammanhang där folktrons berättelser utan tvekan är sanna, vilket på ett sätt återskapar 

berättelsernas grundföreställningar där varnande ord bör lydas, eftersom farorna är riktiga. 

Den verkliga faran blir på så sätt en återkoppling till en av folksagornas ursprungliga 

funktion. Genom att varna för okända eller farliga platser och personer kan invånarna i ett 

samhälle hålla koll på varandra och känna sig säkra. Spelet iscensätter därigenom inte bara 

känslan som sagorna bringar fram, utan omskapar deras samhälleliga funktion i spelvärlden. 

 

I en ytterligare parodisk vändning på folksagornas hjältar som räddar oskyldiga människor 

från farorna i det okända agerar spelaren hjältens roll genom Geralt, men inte utifrån godhet 

eller en känsla för rättvisa. Istället är Geralt mer eller mindre motvillig och hjälper till i utbyte 

mot pengar. Hjälterollen iscensätts dock fortfarande genom hur han blir behandlad av andra 

och av den anledning att han hjälper till när ingen annan kan. Med detta sagt innebär så klart 

inte förekommandet av en hjälteroll och någon som blir räddad nödvändigtvis att berättelsen 

tolkas som folklore. Iscensättandet av en folkloristisk berättelse sker istället utifrån dess 

relation till andra berättelser och hur berättelsen är upplagd. Både ’La Cage au Fou’ och ’In 

Wolf’s Clothing’ introduceras spelaren till monster och förbannelser genom folkmun. 

Ryktesspridningen och osäkerheten i vilken information som stämmer och inte, blir 

därigenom nycklar som leder till att berättelserna identifieras som folklore.  

 

Återanvändandet av välkända folkloristiska element som varulvar, magi och runor i nya 

former skapar en suddig allusion till folklore, där känslan och atmosfären existerar genom att 

använda sig av nyckelteman vars roll är att föra spelarens tankar till folklore. Folkloristikens 

nya former skapas både utifrån deras relation till andra sagor, som varulvens koppling till 

guden Freya och runornas bekanta, men samtidigt påhittade design. Det centrala här är således 

inte att återberätta en verklig historia, eller att återskapa en sådan på något sätt. Istället 

används folkloren som ett sätt att skapa en känsla av autenticitet i sina egna berättelser. Det 

folkloresquea i The Witcher 3 skapas då genom att de använder sig av en bred samling olika 

                                                 

66 Tolbert. i: Foster & Tolbert. s. 138.  
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element som påminner om folklore. Ett sådant exempel är varelsen i ’La Cage au Fou’-

uppdraget. Det är samma intertextualitet som gör berättelsen folkloresque som hjälper 

spelaren att lyfta besvärjelsen och lista ut vad det är som pågår. Varelsens utseende 

frammanar en liknande känsla. Genom att den liknar en förvrängd version av en människa 

påminner den om folktroberättelser, där varelserna ofta skapats av människor som gjort något 

dåligt eller är menade att likna människor i ett försök att locka dem till något.  

 

Ett ytterligare element som ofta återkommer i folklore är runor och magi. Geralt använder sig 

av en slags runmagi i båda två av spelets trailers. Runorna fungerar som ett sätt för magiska 

förmågor att förankras i folklore verkligheten, vilket efterliknar Eva Danielssons presentation 

av runornas magiska krafter som togs upp i uppsatsens teoretiska kapitel. Utifrån Danielsson 

blir därigenom runornas magiska krafter närvarande även om berättaren själv inte tror på dem, 

på grund av den potentiella magi de laddats med genom en bred användning i folktro och 

medeltidsballader. På så sätt kan spelkaraktärernas magiska förmågor förankras i en autentisk 

grund. Den folkloresquea atmosfären är mer konsekvent närvarande ute på landsbygden i 

jämförelse med de större städerna, som i sin tur mer signalerar medeltid. En liknande 

uppdelning finns även mellan fastlandet och Skellige. På dessa platser presenteras ofta 

karaktärerna i större utsträckning utifrån deras relation till naturen än städernas 

motsvarigheter.  

 

Den folkloresquea miljön gynnas ytterligare av att den iscensätts i en medeltida miljö. I och 

med att många berättelser om drakar, jättar och troll utspelar sig i medeltida miljöer med 

riddare och slott blir det lättare att acceptera de övernaturliga varelsernas plats i denna miljö, 

jämfört med om det hade utspelat sig i ett modernt samhälle. På samma sätt förväntas det av 

invånarna i allt från små byar till städer att de är vidskepliga och inte kommer till samma 

slutsatser som idag. Att de beter sig på ett sådant sätt bidrar därigenom dels till att den 

medeltida miljöns ramverk förblir stabilt, men även till det folkloresquea genom att det är 

berättelser som går och utvecklas genom folkmun. Utöver de medeltida inspirationerna 

använder sig spelet även av mer direkta referenser till kända berättelser. En sådan finns i 

introduktionen till Toussaint med den modige riddaren som slåss mot en jätte. Denna typ av 

återanvändande av material kan kontextualiseras med hjälp av Fosters diskussion om 

folkloresquea ’versioner’. Spelet använder sig här av lättidentifierbara bilder, en riddare ser ut 

att anfalla en väderkvarn bör förstås som en version av berättelsen om Don Quijote. Med 
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hjälp av direkta återberättanden som dessa placeras spelets folkloristiska ramverk i en position 

som låter det tolkas som autentiskt. Användandet av det folkloresquea kan även delas in i två 

olika kategorier av användning. Den ena är marknadsföringen av spelet, då spelets 

folkloresquea atmosfär används för att få spelare att intressera sig för spelet som produkt. Den 

andra är det folkloresquea i spelets egna innehåll, det vill säga allt från konkreta referenser till 

en odefinierbar känsla.  

Medeltid 

Att The Witcher-serien utspelar sig i en motsvarighet till den reella världens medeltid är 

förmodligen lätt för de flesta att identifiera. Utifrån Erving Goffmans ramverk och nycklar 

kan enkelheten i denna identifiering förstås med hjälp av den uppsättning av nycklar vars 

funktion är att iscensätta en medeltida miljö. En första och högst nödvändig sådan är 

karaktärernas kläder och vapen. Huvudkaraktärens ringbrynja och läderliknande rustning i 

början av spelet och den största delen av marknadsföringen påminner om motsvarande kläder 

i andra populärkulturella skildringar av medeltida miljöer. Svärd, spjut och andra liknande 

vapen används tillsammans med en salig blandning av rustningar. Allt från lättare 

gambesoner, de tjocka tygkläderna som både bärs under rustning och som ett lättare skydd, 

till fullständiga plåtrustningar med heltäckande hjälmar används tillsammans i komination, 

ofta som en markering av bärarens ekonomiska klass. Plåtrustning är dyrt och används bara av 

högt uppsatta riddare, medan fattiga soldater eller bönder improviserar så gott de kan med 

kombinationer av hjälmar, tjockare tygkläder och vapen som högafflar och rostiga svärd.  

 

Det faktum att spelet utspelar sig i en värld som i stor utsträckning styrs av krigande 

kungadömen tydliggör spelets iscensättande av medeltiden. De olika kungadömenas 

statsvapen visas ofta och framträdande på såväl riddarnas rustningar som kartor och baner. 

Spelets medeltida ramverk förlitar sig på en konsekvent och genomgående användning av 

nycklar som konnoterar medeltid. Användandet av heraldik skapar dels en koppling till 

verklighetens motsvarigheter, i vissa fall i sådan utsträckning att utseendet på vapenskölden 

återanvänder motiv och teman från existerande sköldar. Ett exempel på en sådan är spelstaden 

Oxenfurt i Redania, mest känt som en studentstad med en av spelvärldens bästa akademier. 

Deras vapensköld består av ett vitt kors, mönstrat med svarta detaljer liknande hermelinpäls, 

på en röd bakgrund, precis i stil med universitetet i Cambridges vapensköld utan lejon. 

Namnets koppling till Oxfords universitet och heraldikens klara likheter med Cambridge 
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fungerar därigenom som nycklar för spelet att iscensätta en autentiskt medeltida miljö. Med 

hjälp av sådana likheter och kopplingar transformeras omgivningen, städerna och 

människorna från anonyma fantasyelement till ett medeltida samhälle. Med hjälp av 

användandet av olika uppsättningar nycklar kan en och samma miljö därigenom transformeras 

till något utöver en påhittad stad. Kopplingen till reella motsvarigheter tillåter spelet att 

använda sig av likheter med historiska situationer för att iscensätta en autentisk medeltida 

miljö.  

 

Trots att spelet består av en blandning av verkliga och fantasifulla element befinner sig spelet 

tydligt inom det ramverk de själva byggt upp och definierat. Ramverket låses fast för spelaren 

med hjälp av nycklar, som utifrån kan vara svåra att identifiera. Samtidigt som en by kan oroa 

sig för övernaturliga väsen i en övergiven stuga eller attackeras av ett stort monster mitt ute på 

åkern blandas detta samman med de verklighetstrogna miljöerna och ofta, till synes, praktiska 

rustningar och vapen. Eftersom ramverket för den medeltida miljön upprätthålls med hjälp av 

lättidentifierbara nycklar blir det möjligt att tumma på gränserna och addera element som 

uppenbarligen egentligen inte hör hemma utan att ramverket brister. Tummandet på gränserna 

möjliggörs ytterligare av att även de övernaturliga elementen i spelet tar en bekant form. 

Genom att presentera dessa element i form av folklore platsar även de in i världen som 

autentiska. Likt hur Nicholas Osbaldiston menar att känslan av autenticitet även kan baseras 

på en felaktig bild av verkliga förhållanden kan berättelserna i spelet kännas autentiska utifrån 

de etablerade ramverken. 

 

Något som tydligt skiljer på de olika landskapen i spelet är deras statsskick och kultur. Sett till 

verkligheten representerar dessa landskap vitt skilda tidsperioder och geografiska platser, men 

smälts samman till en och samma tidsperiod i form av spelvärldens år 1272. Med hjälp av att 

spelet inte är bundet till att utspela sig i en verklig miljö kan de använda sig av en relativt bred 

och osammanhängande samling av historiska inspirationer. Denna sammansmältning av olika 

medeltida tidsperioder och platser är i enlighet med Lotten Gustafssons diskussioner om hur 

medeltiden används i dagens populärkultur. Genom att inspirationerna är så pass breda finns 

det mer frihet för anakronistiska element som språk, kläder och musik. Samtidigt visar det på 

flera sammanhängande aspekter i förhållande till andra populärkulturella skildringar av 

medeltid, till exempel som Gustafssons exempel med Disney-filmer, som togs upp tidigare i 

uppsatsen. Spelets medeltid är inte nostalgisk på så sätt att den är okritiskt romantiserande av 
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medeltidens riddare med skinande rustningar som kommer till prinsessans undsättning. 

Däremot kan medeltidsnostalgin ändå finnas på flera andra nivåer. Spelets porträttering av allt 

från rustningar, mode till kungadömenas politiska förhållanden till samhällsstrukturer kan 

istället betraktas som en bearbetning av dessa historiska, om än inte helt historiskt korrekta, 

förhållanden.  

 

I trailern ’Killing Monsters’ ser vi Geralt rädda en kvinna från våldsamma och hånande män, 

men han kommer inte ridande in på en vit häst med skinande rustning. Istället har han på sig 

nästan helt svarta kläder och pratar om ondskans många gråskalor och att ett val mellan något 

mer och mindre ont kan vara svårt. Trailerns titel hänvisar till att det inte bara är övernaturliga 

väsen som är monster, utan att även människor kan vara monster, det är ens handlingar som 

styr. Bilden av medeltiden är en som är mörk och våldsam och där människornas handlande 

drivs av en ovetenskaplig irrationalitet. Denna bild av medeltiden bör självfallet inte betraktas 

som en historisk återblick på en verklig period eller som verklighetstrogna förhållanden, utan 

snarare som en iscensättning av en medeltida miljö utifrån ett samtida perspektiv. Nostalgin 

blir då inte en romantisk bild av dåtiden som längtar tillbaka till en svunnen tid. Istället 

fungerar den nostalgiska blicken på medeltiden som en speglande yta i vilken vi kan 

identifiera våra nutida förhållanden.  

 

En liknande typ av återblickande nostalgi finns även i spelets olika kunga- och hertigdömen. 

De platser som största delen av spelet utspelar sig i befinner sig i är styrda av antingen 

Redanias kung eller Nilfgaards kejsare, två enväldiga regenter som vill utöka sin makt och ta 

över nya områden. Det är här den mörka medeltiden iscensätts som tydligast. Landet är 

krigsdrabbat och överallt finns det spår som visar på folkets misär. När spelaren beger sig bort 

till andra platser förändras däremot detta. Intressant i förhållande till Ronströms diskussion 

om öar som ett ’andra’ i relation till fastlandet blir även att nya idéer och samhällsformer kan 

prövas. På Skellige är samhället nästan helt annorlunda. Med mer vikingainspirerade kläder 

och byar med dialekter som spelaren aldrig hört i spelet hittills känns det som en främmande 

plats. Det är då även intressant att denna plats som fungerar som en motsats till det mörka och 

bakåtsträvande medeltida Europa även har ett statsskick där ledaren väljs utifrån deras 

förmåga snarare än familjeband. Detsamma gäller deras klädstilar och könsroller på de olika 

ställena. En jämförelse mellan Ves och Cerys an Craite visar också på en liknande symbolik. 

De har båda samma roll i att de är framgångsrika krigare, men med en stor skillnad i deras 
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klädstil. Ves, som hör hemma i den dystra versionen av medeltiden är mer sexualiserad i 

jämförelse med Cerys, vars kläder är mer praktiska och i linje med hur de manliga 

karaktärerna är klädda. Förflyttningen mellan dessa variationer på sätt att rama in en 

medeltida miljö markerades tydligt för spelaren med förflyttningen över vatten, som en 

markör vars funktion är att signalera att en tolkningsram byts ut mot en annan. Således kan de 

skarpa skillnaderna i tidsepok och stil existera i en och samma värld utan att de påverkar 

varandras interna regelverk. Genom att knyta an denna typ av förskjutning till en konkret resa, 

och rent konkret från spelarens perspektiv även rent konkret kommuniceras genom en 

laddningsskärm som för ut spelaren från spelvärldens faktiska berättande. Laddningsskärmar 

är en praktisk nödvändighet i dataspel och används oftast när större mängder ny information 

måste hanteras av datorn på en och samma gång.  

 

När det kommer till skapandet av en medeltida miljö kan även ljudet vara en av nycklarna 

som bidrar till platsens transformation. Spelets ljudspår spelar en stor roll i skapandet av dess 

atmosfär och teman. På samma sätt som världens utseende använder sig av igenkännbara 

element för att skapa en autentisk känsla av en medeltida miljö används musik, röster och 

ljudeffekter för att skapa en sammanhängande miljö. Förflyttningen till Skellige är tydligt 

märkbar genom karaktärernas klädsel, naturens utseende och vilka typer av byggnader det 

finns, används ljudet i samma ändamål. Karaktärerna på Skellige pratar oftast med en irländsk 

dialekt, eller något i närheten av irländsk. Musiken är också baserad på keltiska inspirationer 

och liknar musik som kan höras i andra populärkulturella produkter som handlar om keltiska 

och hedniska kulturer. Utseendet på olika karaktärers kläder och rustningar visar också på en 

sådan uppdelning. Först och främst är den heltäckande rustningen en tydlig och användbar 

nyckel för en medeltida miljö. En person som bär rustning identifieras utan vidare problem 

som en riddare eller medeltida soldat av något slag, med allt från heltäckande plåtrustningar 

till enklare versionen med bara harnesk. Icke att förglömma är dock ljudet som associeras 

med rustningar och svärd. Ljudet av att någon rör sig i en rustning är en viktig del i att skapa 

den rätta känslan, liksom ljudet när ett svärd dras ut ur sin svärdslida.  

 

Ett mer direkt exempel på verklig historia är designen av spelets städer. I hamnen i spelstaden 

Novigrad finns det, bland mycket annat, en kran som används för att lasta av och på skepp. 

Kranens utseende är slående likt en kran med samma funktion i Gdánsk, som ursprungligen är 

från 1300-talet. Likheter med verkliga byggnader, platser och händelser påverkas också av 
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den tidigare nämnda förflyttningsmarkören som tillåtit olika tolkningsramar för 

samhällsstrukturer. Att byggnaderna skiljer sig från de på fastlandet genom att, i regel, vara 

betydligt mindre och byggda med tjocka timmerstockar snarare än plank, tegel eller sten som i 

Novigrad tillåts kännas autentiskt genom att förändringen markerats tidigare. Samtidigt spelar 

den nya omgivningen även en roll i hur väl detta kan mottas. Ramverket för denna mer 

vikingatida miljö kan inte se ut och bete sig på vilket sätt som helst. Liksom att fastlandets 

medeltida ramverk förlitar sig på vissa regler och en viss kunskap om medeltida troper från 

spelaren, måste den nya ramen som spelaren nu begett sig in i, fungera självständigt och 

baserat på konsekventa regler. Samtidigt tillåts de låna vissa regler från andra ramverk i och 

med att de befinner sig i samma värld. Denna typ av uppdelning visar även på hur brett 

medeltiden som tema kan iscensättas.    
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Avslutning 

Utifrån Goffmans ramverk och nycklar framgår det i studien att det är möjligt att identifiera 

hur olika tolkningsvärldar blir aktuella i spelet The Witcher 3. De huvudsakliga kategorierna i 

detta fall är folklore och medeltid, samt på ett mer övergripande och generellt plan, fantasy. 

De flesta som tar en titt på spelet kan snabbt identifiera världen som någon slags 

medeltidsmiljö, kanske även mer specifikt europeisk medeltid. Mer fantasifyllda inslag som 

magiska runor, monster och jättar för däremot tankarna till folklore i deras presentation och 

många av dessa inspirationer återkommer ofta i fantasy. Denna koppling är beroende av att 

skaparna använder sig av en korrekt uppsättning nycklar som iscensätter den önskade 

atmosfären. Spelaren måste i sin tur acceptera det ramverk som presenterats. Inom spelramen 

finns det således även ytterligare nivåer av nycklar som bidrar till spelarens möjlighet att 

identifiera miljöerna som medeltid respektive folklore. Värt att notera här är att även dessa är 

av olika vikt, medan drakar är en tydlig nyckel för iscensättandet av en fantasymiljö, kan 

musik och namn vara mindre viktiga, men fortfarande bidragande.  

 

Något avvaktande kan det göras en distinktion mellan de två reklamfilmerna jag valt att 

diskutera, där ’A Night to Remember’ får symbolisera det folkloristiska ramverket och 

’Killing Monsters’ det medeltida. Linjen mellan de två kategorierna varken kan eller bör dras 

alltför starkt, eftersom båda två till viss grad beror på och bidrar till varandra. Men det 

medeltida ramverket förlitar sig i större utsträckning på likheter till reella historiska 

förhållanden och nycklar som skapar denna uppfattning, så som rustningars och städers 

utseenden. Dessa ramverk fungerar därigenom som attraktiva teman som ska locka spelare till 

att köpa spelet. Samtidigt utgör de även innehållet i spelet och är det som skapar en 

inlevelserik upplevelse.  

 

Folklorens ramverk skapas däremot mer utifrån likheter till andra berättelser. Samtidigt spelar 

omgivning och karaktärer en stor roll, mytbildningen som förs vidare genom karaktärernas 

spridande av rykten och de Trastamaras skedtäckta gods fungerar båda som nycklar till 

uppbyggandet av detta ramverk. Utöver detta kan det i skapandet av en folkloresque miljö 

vara fördelaktigt att iscensätta berättandet i en medeltida miljö eftersom många välkända 

sagor handlar om riddare som slåss mot drakar eller liknande varelser. På samma sätt kan den 

medeltida miljön använda sig av folklore för att kännas autentisk. Det handlar då speciellt om 
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människornas vidskeplighet i förhållande till berättelserna och hur till exempel sjukdomar kan 

botas eller hur en varulv i människoform kan identifieras.  

 

Även om medeltiden som miljö kan iscensättas mycket brett, finns det gränser för hur mycket 

som kan eller bör accepteras inom samma ramverk. För att hantera hopp i historien använder 

sig istället spelskaparna av konkreta förflyttningsmarkörer som signalerar att de befinner sig 

på en ny plats som styrs av en annan uppsättning regler. Förflyttningen från en miljö till en 

annan markeras således inte bara genom omgivningen och befolkningen, hela öns atmosfär 

känns som en helt ny värld i jämförelse med det något mer senmedeltida samhället på 

fastlandet.   

 

Spelets iscensättning av folklore är också bred, å ena sidan handlar det mer om att skapa en 

känsla i berättandet som påminner om sagor spelaren känner till. Å andra sidan används vissa 

aspekter som direkt har plockats från kända folksagor som bergsrån, varulvar eller vampyren 

Regis talande kråka som en slags minifabel. Genom att kombinera användandet av 

folklorematerial med skaparnas deras egna historier och berättelser skapas det folkloresquea i 

både de fall materialet känns igen och när det bara är strukturen eller ett generellt tema som 

identifieras som folklore. Även om det inte går att dra en direkt linje mellan spelet och det 

folklorematerial som det har influerats av, har det skapats en känsla av något närliggande, 

något folkloresquet. 

 

Nostalgin för medeltiden skapas inte alltid utifrån en romantisering av tidens värderingar. 

Istället används medeltiden snarare som en spegelyta för samtiden, som i ’Killing Monsters’, 

där en kvinna döms till döden utan bevis, och fungerar som påminnelse om den mörka och 

brutala medeltiden. En romantiserande nostalgin för riddare och ridderlighet dekonstrueras 

snarare i situationer som ’Killing Monsters’-trailern, där romantiserade ridderliga ideal 

presenteras som ett val mellan två ondskor vars slutsats aldrig är helt positiv. Samtidigt finns 

den romantiserade bilden av riddare i Toussaint med guldrustningar med pampiga 

dekorationer, som likt Skelliges vikingatida samhälle, tillåts existera separat från fastlandet 

med hjälp av ritualer som markerar övergången från ett ramverk till ett annat. 

 

Spelets ramverk skapas och hålls relevanta med hjälp av en bred uppsättning nycklar. 

Nycklarna fungerar som ett sätt för spelet att placera sig själv i relation till ett större 
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sammanhang av folkloristiska och medeltida ramverk, vars intertextuella relation till varandra 

påverkar upplevelsen av spelet. Gestaltandet av dessa är således beroende av uppskattningen 

av autenticitet och det nostalgiska förhållningssättet till det förflutna som är både 

romantiserande och kritiskt.  
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