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1. Indledning 
Siden en meget ung alder har jeg selv været ivrig bruger af videospil på tværs af alle 
konsoller og spilgenrer. Især har historiske videospil, der på den ene eller anden måde 
forsøger at afbilde fortiden, ført til min store interesse for historie i al almindelighed. Det er 
fantastisk, hvordan dette medie for alvor lægger fortiden i hænderne på spilleren, der 
gennem sin skærm bl.a. kan være med til at opbygge hele civilisationer fra bunden, kæmpe 
i historiske militære slag og bevæge sig omkring i scenerier fra en svunden tid.  
   Videospil udvikler sig på alle måder i et usædvanligt hurtigt tempo. På årsbasis bliver 
der udgivet uanede mængder af nye spiltitler, der gør det umuligt for selv de mest 
dedikerede spillere at følge trit med udviklingen. Videospil er dog ikke længere noget, kun 
nørdede teenagere spiller, men er derimod blevet et medie, som størstedelen af den vestlige 
befolkning anvender, hvad enten dette er simple spil på mobilen eller store 
kæmpeproduktioner til computere eller spilkonsoller. Tallene taler for sig selv: I 2015 
omsatte den globale spilindustri samlet set for 74,2 milliarder dollars1, og undersøgelser af 
spilforbruget i USA viser, at der i 63% af alle husstande er mindst én person, som 
regelmæssigt spiller videospil.2 Sammenligner vi med en mere traditionel medieindustri, så 
indtjente den globale filmindustri i 2015 for ca. 38,3 milliarder dollars på biografbilletter.3 
Markedsomsætningen for videospil er med andre ord blevet kolossal. Dette betyder også, at 
videospil som medie, med dens store udbredelse, er blevet en enorm kulturel faktor i det 
moderne verdensbillede, og derfor er det vigtigt at tage videospilsmediet seriøst, hvilket 
dette speciale vil gøre ved at undersøge, hvordan mediet bruger historie og derved fortolker 
på fortiden.  
  Modsat andre medier, såsom bøger og film, der giver fastlåste narrative fortolkninger af 
fortiden, så er det unikke ved videospilsmediet dets interaktive element, der kræver input 
fra spilleren for at udvikle sig. Som min vejleder til dette speciale, Wulf Kansteiner, skriver 
i en artikel, så giver videospil: ”... for the first time the opportunity to interact with 
alternate universes and change essential characteristics of cultural products in the process 

                                            
 
1 SuperData Research. 
2 ESA. 
3 MPAA. 
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of their consumption.”4 Videopil fremstår som åbne fortolkninger, hvori spillerens valg 
ændrer spillets fortolkning af den fortid, den portrætterer, hvorved spilleren altså, langt 
mere end tidligere, har fået en fortolkende rolle. Medieforskeren Harrison Gish lovpriser 
også de nye mediers muligheder for sine interaktive elementer på denne måde:  

”History, in a very real sense, has become a participatory enterprise; 
videogames are but one element of a growing digital media network that 
allows players and users to write and reconstruct history on their own 
terms, in ways that are personally meaningful and individually relevant.”5  

Det er netop videospillets unikke forskel fra andre medier, som dette speciale fokuserer på. 
Videospils interaktive egenskaber har potentialet til at ændre den måde, historie skildres 
på i populærkulturen, og kan skabe en helt ny forståelse af historie, hvor spilleren har 
kontrol over, hvordan fortiden skal tolkes og forstås. Spørgsmålet er så, hvor meget 
spillerens interaktion med spillet reelt set påvirker det historiske videospils fortolkning af 
fortiden. Ved at analysere på selve medieproduktet kan vi undersøge, hvordan videospil 
bruger historie, og hvilke muligheder spilleren tilbydes i sin interaktion med spillet.  
   Som Adam Chapman også appellerer andre historikere til at gøre i sin artikel Privileging 

Form Over Content fra 20126, så ønsker jeg med dette speciale at undersøge videospils 
strukturelle opbygning. En ofte forfejlet strategi, når historikere analyserer og vurderer 
videospil, er at fokusere på, hvorvidt spillene er historisk korrekte. Men som Chapman 
fremhæver, så bidrager dette fokus blot til, at det:  

”... re-informs us about popular history rather than recognizing the 
opportunities for engaging with discourse about the past (and the nature of 
this discourse) that this new historical form can offer.”7  

Videospil er et populærhistorisk, kulturelt medieprodukt, hvis mål ikke er at fremstå som 
historisk sandhed, men derimod at underholde. Kun ved at se på spillenes strukturelle 

                                            
 
4 Kansteiner s. 136. 
5 Gish s. 177. 
6 Chapman (1) s. 42-45. 
7 Ibid s. 41. 
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opbygning kan vi undersøge og forsøge at forstå, hvordan videospil producerer mening og 
værdier i deres fremstillingen af fortiden.                      
  Den forskningsbasserede undersøgelse af de historiske videospil har næsten udelukkende 
fokuseret på de historiske strategispil, såsom Civilization- og Age of Empires-serierne, og 
på historiske first person shooters (FPS), såsom Medal of Honor- og Call of Duty-serierne. I 
undersøgelsen af disse to genrer er der blevet forsket i, hvordan spillene bruger historie, og 
hvordan bestemte historiesyn og ideologiske implikationer ligger til grund for spillenes 
udsagn om fortiden og spillenes strukturelle opbygning. I forskningen er den enormt 
populære action-adventure-serie Assassin’s Creed, fra det franskbaserede multinationale 
firma Ubisoft Entertaintment, dog blevet overset. Serien har gennem de sidste ni år vist sig 
som en populær og langtidsholdbar spilserie, der med sin 9. store udgivelse samlet set 
globalt har solgt lidt over 83 millioner kopier.8 Med dette speciale ønsker jeg at fylde dette 
tomrum i forskningen og analysere det nyeste spil i den populære spilserie: Assassin’s 

Creed Syndicate.9 I spillet AC Syndicate, der udkom i efteråret 2015, følger vi 
tvillingeparret Jacob og Evie Frye i deres kamp for verdensfreden i victorianske London i 
år 1868. Det grafisk flotte spil giver spilleren mulighed for både at gå på opdagelse i 
Londons åbne og smukke boulevarder, men også dens mere skumle og små baggårde. 
Spillet vil blive analyseret, og det vil undersøges, hvorvidt AC Syndicate udnytter og lever 
op til mediets interaktive potentiale. Mere konkret vil det undersøges, om AC Syndicate 
tilbyder spilleren kontrafaktiske muligheder10, og hvilke værdier og betydning spillet 
tillægger fortiden.  
 

1.2 Problemformulering 
Formålet med dette speciale er at undersøge og diskutere kommercielle historiske 
videospils historiebrug og udnyttelse af det kontrafaktiske potentiale, mediet tilskrives.  
 

                                            
 
8 Tallene er hentet fra databasen på hjemmesiden: http://www.vgchartz.com/. Tallene er ikke 
officielle, men estimerede udregninger. 
9 Assassin’s Creed forkortes fremover som AC, hvorved det analyserede spil i dette speciale 
fremover vil betegnes som AC Syndicate.  
10 Forklaring af begrebet ”kontrafaktisk” følger i kapitel 3.1. 
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Dette speciale fokuserer på spillet AC Syndicate, men inddrager samtidigt hele 
medieproduktionen af kommercielle historiske videospil i genrerne action-adventure, 
strategi og FPS. Besvarelsen af problemformuleringen vil ske på baggrund af en 
dybdegående analyse af AC Syndicate og gennem inddragelse af relevante akademiske 
artikler og bøger om historiske videospil. Yderligere forklaringer om valgte metoder, 
afgrænsning og overvejelser over materialevalg følger i slutningen af kapitel to.  
 

1.3 Disposition 
I det efterfølgende kapitel tager vi først de brede briller på for at skabe et overblik over 
forskningen af videospil. Undervejs zoomes der længere ind på de forskningstilgange, der 
har betydning for dette speciale, hvor specielt forskelle og samspil mellem den 
narratologiske og den ludologiske tilgang undersøges. Kapitlet afsluttes med overvejelser 
over metode og kildevalg til dette speciale.                                  
  I specialets tredje kapitel undersøges, hvordan videospil som medie kan påvirke vores 
forståelse og brug af historie. I kapitlet fremhæves den tofoldige opdeling, der vil være 
gennemgående for resten af denne undersøgelse: Kontrafaktisk historie og Historiebrug. 
Ved begge emner undersøges først, hvordan begrebet forstås og anvendes i mere 
traditionelle medier, såsom bøger og film, dernæst undersøges, hvilke forhåbninger 
historikere har til videospilsmediet, og til sidst undersøges, hvordan vi konkret kan 
analysere videospil i forhold til disse to begreber.  
  I kapitel fire følger en dybdegående analyse af AC Syndicate. Efter en introduktion og 
redegørelse for historien i hele spilserien og i det konkrete spil, undersøges spillets 
strukturelle og ludologiske opbygning. Dernæst undersøges den narrative struktur i spillet 
og ud fra Salvati og Bullingers teori om selektiv autenticitet undersøges det, hvordan 
spildesignerne af AC Syndicate har forsøgt at skabe en troværdig og autentisk fremstilling 
af fortiden. Afslutningsvis fremhæves tre emner, som jeg mener, AC Syndicate i udstrakt 
grad udtaler sig om: kapitalisme, feminisme og imperialisme.  
  Analysen i kapitel fire gør ud for specialets undersøgelse af den historiske action-
adventure-genre, hvor kapitel fem vil undersøge genrerne historiske first person shooters og 
historiske strategispil. Gennem inddragelse af akademiske analyser undersøges den 
generelle narrative struktur, og hvilke problemer spillene kritiseres for i deres fremstilling 
af fortiden.  
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  I specialets sidste kapitel samles den tilegnede viden om de tre forskellige genrer. Det er i 
dette kapitel, at der vil diskuteres, for det første i hvor høj grad de kommercielle historiske 
videospil har udnyttet det kontrafaktiske potentiale, mediet tilskrives, og hvilke 
udfordringer der er i forbindelse med skabelsen af kontrafaktiske spil; og for det andet 
diskuteres de kommercielle historiske videospils historiebrug, og hvilke faktorer der står 
som hindringer for mediets udvikling mod en mere moden brug af historie.  

2. Forskningsoversigt og metode 
Som med et hvert andet interdisciplinært forskningsfelt varierer tilgangene til, hvorfor, 
hvordan og ikke mindst hvad man skal undersøge i og omkring videospil. Herunder vil jeg 
give en kort indførsel i de forskellige tilgange, der generelt eksisterer i studiet af videospil, 
og nævne nogle af de vigtigste udgivelser inden for forskningsfeltet. Efter denne 
forskningsoversigt zoomes der ind på narratologi og ludologi, to forskelligt rettede 
positioner i måden at anskue og analysere videospil. I slutningen af kapitlet følger mine 
overvejelser over metode- og materialevalg.  
  I opdelingen af forskningstilgangene herunder har jeg her valgt en grov opdeling, efter 
hvad der ligger til genstand for undersøgelsen: spilleren eller spillet.  

2,1 Spilleren 

  Spilleren kan undersøges fra forskellige vinkler. Man kan undersøge bredt, hvordan 
kulturen omkring videospil ser ud og udvikler sig, eller mere smalt hvordan det enkelte 
individ bruger videospil i sit liv. En sociolog vil fx være mere interesseret i, hvordan 
spillene påvirker spilleren, og vil finde interesse i at undersøge, hvordan videospil som en 
aktivitet foregår. Når Ian Bogosts bog How to do Things with Videogames11 fx undersøger, 
hvordan spillere anvender videospil til at træne, slappe af eller arbejde, så laver han en 
sociologisk undersøgelse, der kigger på, hvordan videospil bruges som en aktivitet af 
spillerne.  Dette er også målet med danske Jesper Juuls bog A Social Revolution12, hvori 
han undersøger, hvorfor demografien for brugen af mediet er gået fra kun at være for 
’nørder’, til at mediet i dag anvendes af alle typer mennesker. Med spilleren som 
                                            
 
11 Bogost. 
12 Juul (3). 
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forskningsobjekt er man altså bl.a. interesseret i, hvordan videospil påvirker den virkelige 
verden uden for spillene. 
  Fra den akademiske histories side er fokusset på spilleren stort set fraværende i studiet 
af videospilsmediet. En af de få, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvordan mediet ændre 
spillerens forståelse af historie, og hvordan mediet påvirker kollektiv erindring, er den 
tyske historiker Wulf Kansteiner, der i øjeblikket er ansat ved Aarhus Universitet og 
vejleder på dette speciale. Han fremhæver, at med de nye interaktive medier har individet 
med sin software mulighed for, at: 

”... invent the content of our memories and the collectives which sustain 
them in such compelling fashion that we will no longer need others do 
develop a psychologically functional sense of self.”13  

Kansteiners argumenter udspringer af mediets potentielle kontrafaktiske egenskaber, men 
hans fokus ligger på, hvilke konsekvenser dette sociologisk har for den enkelte og for 
fremtidens kulturelt skabte kollektive erindring. Skabelsen af kollektiv erindring og 
kollektiv identitet kan i fremtiden ifølge Kansteiner flyttes fra kulturen til den enkelte 
spiller, fordi ”... individuals no longer depend on centralised institutions of cultural 
production like film and television to develop their collective memories.”14 
Erindringsprocessen bliver dermed overlagt til den enkeltes brug of forståelse af det 
interaktive medie; og de sociale fællesskaber og sociale konstruktioner, der før var 
essentielle, kan derved blive overflødige. Kansteiners teorier mangler dog sociologiske 
undersøgelser af spilleres forståelse af historie og undersøgelser af erindringsfællesskaber 
og kulturer for at kunne blive bekræftet, hvilket forhåbentligt bliver udgangspunkt for en 
fremtidig forskning.  
  Der kunne også nævnes en lang række andre typer undersøgelser, der ikke fokuserer på 
selve spillene, fx branding, marketing, den offentlige diskurs om videospil mm.15 Men dette 
speciale fokuserer på selve de kulturelle produkter, spillene, og derfor vender vi nu blikket 

                                            
 
13 Kansteiner s. 132. 
14 Ibid. 
15 Forslag til videre læsning: Læs i Egenholdt-Nielsen, Smith & Tosca kapitel 6 & 7 (s.132-168) for 
en udmærket introduktion til kulturelle undersøgelser af videospil.  
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mod forskellige retninger indenfor studiet af videospil med selve spillene som 
genstandsfelt.  

2,2 Spillet 

Der er skrevet en lang række værker, der retter sig mod spildesignstuderende, der forsøger 
at begribe alle dele i videospil og giver gode råd til, hvordan designere skaber bedre spil. En 
af de mest kendte værker fra denne retning er Katie Salen og Eric Zimmermanns 
betydningsfulde værk Rules of Play – Game Design Fundamentals fra 2004. I denne type 
udgivelser er man interesseret i alle aspekter af selve spillene: hvordan alle dele af spillene  
konstrueres; det visuelle, det auditive, de narrative strukturer; forskelle mellem spiltyper 
og meget mere.16 
  Inden for historiefaget er studiet af videospil stadig et relativt nyt emneområde, og derfor 
eksisterer der blot et enkelt værk, som har hovedfokus på repræsentationen af historie i 
videospil. Matthew Kapell og Andrew Elliots bog Playing with the Past17 fra 2013 er et 
uomgængeligt værk for historikere, der ønsker at beskæftige sig med videospilsmediet. 
Udover Kapell og Elliots indledende og afsluttende kapitler indeholder bogen 21 artikler 
med analyser af videospil fra en lang række af forskere fra hovedsaligt historie-, medie- og 
kulturvidenskaberne. Dette er en fantastisk samling af artikler, der dækker en masse 
interessante behandlinger af, både hvad historie er og, hvordan historie præsenteres og 
anvendes i videospil.   
  Da litteraturen fra en historisk faglig vinkel er begrænset, trækker dette speciale meget 
på litteratur fra specielt medievidenskaben, men også de historikeres analyser, der er 
tilgængelige i samlingsværkerne, som herunder beskrives.  

2,3 Samlingsværker 

I denne gruppe af udgivelser skelnes der i ringere grad mellem, hvilke forskningsgange 
videospillet undersøges med. Dette er samlinger af undersøgelser, der alle i forskellig grad 
handler om videospil eller videospillets påvirkning af spilleren og kulturen. Der eksisterer 
specielt tre elektroniske databaser eller e-journaler, som beskæftiger sig bredt med mediet: 

                                            
 
16 Lignende udgivelser: Rollings & Adams; Egenfeldt-Nielsen, Smith & Tosca; Harrigan (1) 
&Wardrip-Fuin; Harrigan (2) & Wardrip-Fuin, Juul (2) og Engholm & Klastrup;  
17 Kapell & Elliot (1). 
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det dansk/svenske Gamestudies: the International Journal of Computer Game Research og 
de amerikanske Eludamos: Jornal for Computer Game Culture og The Journal of Digital 

Humanities.  Af bogudgivelser, hvis afgrænsning forekommer relativt bred og ikke 
fokuserer på enten spilleren eller spillet, kan nævnes Playing Video Games18 redigeret af 
Peter Vorderer og Jennings Bryan, og Handbook of Computer Game Studies19 redigeret af 
Joost Raessens og Jeffrey Goldstein.20  

2,4 Edutainment 

Betegnelsen edutainment dækker over videospil, der bruges som led i undervisning. Der er 
tre forskellige måder at anskue edutainment på.21 For det første dækker det over 
kommercielle spil, der bevidst forsøger at lære spilleren nogle konkrete færdigheder, som fx 
algebra, stavning osv. For det andet kan det også bruges til at beskrive, hvordan normale 
kommercielle spil kan anvendes som en del af undervisningen. Her ligger fokus altså på, 
hvordan man didaktisk kan anvende eksisterende spil på det kommercielle marked. En af 
de store forskere inden for denne gren af forskningen og fortaler for brugen af kommercielle 
videospil i specielt historieundervisningen er amerikanske Kurt Squire, der siden starten 
af 00’erne har publiceret en lang række bøger og artikler om emnet, hvoraf den mest 
kendte er hans bog Video Games and Learning22 fra 2011. For det tredje betegner 
edutainment også de forskningsbaserede læringsspil. En fremtrædende person inden for 
disse spil er den danske Simon Egenfeldt-Nielsen, der med sit firma Serious Games 

Interactive bl.a. står bag det anerkendte spil Global Conflicts Palestine. Egenfeldt-Nielsen 
er også medforfatter på bogen Serious Games in Education23, der netop undersøger 
edutainment fra denne tredje facon.  

2,5 Danmarks placering i forskningen 

Egenfeldt-Nielsen er ikke den eneste danske repræsentation inden for studiet af videospil. 
Faktisk er Danmark flot repræsenteret i forskningen, hvor specielt IT-Universitetet i 
                                            
 
18 Vorderer & Bryant. 
19 Goldstein & Raessens.  
20 Af flere kan også nævnes: Buckingham m.fl; Wolf (1) & Perron; Wolf (2) & Perron; Walther & 
Jessen; Kapell. 
21 Egenfeldt-Nielsen, Smith & Tosca s. 210-222. 
22 Squire.  
23 Egenfeldt-Nielsen, Meyer & Sørensen. 
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København tydeligt markerer sig. Udover udgivelsen af deres e-journal Gamestudies: the 

International Journal of Computer Game Research i samarbejde med universitetet i Lund, 
har universitetet i en lang årrække haft indflydelse på nogle af de helt store forskere inden 
for studiet af videospil. Den mest prominente af disse er den norskfødte Espen Aarseth, der 
siden udgivelsen af sin bog Cypertext24 i 1996 har været med på forreste række af 
videospilstudierne. Aarseth har været ansat ved IT-Universitetet i København siden 2003 
og modtog i maj 2016 15 millioner kr. fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til et 
femårigt forskningsforløb med titlen Making Sense of Games, der skal forsøge at skabe et 
gennemgribende teoretisk grundværk i analyse af videospil.25 Af andre meget anerkendte 
forskere, der på et tidspunkt i deres karriere har haft tilknytning til IT-Universitetet i 
København kan nævnes bl.a. Jesper Juul og Gonzalo Frasca, som vi lidt senere skal stifte 
bekendtskab med. 
 

2.1 Narratologi vs. Ludologi 
I studiet af videospil, med selve spillene som genstandsfelt, eksisterer der specielt to 
forskelligrettede positioner, der enten ser spil som værende et narrativt medie eller som et 
medie, der markant adskiller sig fra tidligere medier. Den første position kaldes 
narratologi, og i denne gren analyseres videospil med brug af allerede kendte tilgange fra 
analyser af litteratur, film og tv. Den anden position kendes som ludologi, der lægger vægt 
på videospilsmediets særegne egenskaber og forsøger at analysere mediet som videospil, 
med betoningen på spil.26 Herunder vil de to forskellige tilgange diskuteres hver for sig, og 
det vil diskuteres, hvordan disse to tilgange kan spille sammen. 

2.1,1 Narratologi 

Narratologi hører oprindeligt til litteraturvidenskaben. Narratologi er samlingen af 
narrative teorier, der undersøger, hvordan narrativer formidler historier, miljøer, plot, 
karakterer og perspektiver.27 Narrativer skal forstås som en fremstilling af forskellige 
begivenheder eller et handlingsforløb, som samlet fremstår som en helhed. 

                                            
 
24 Aarseth.  
25 Arildsen. 
26 Kapell (2) s. 17-18 og Cassidy s. 292-97. 
27 Carr s. 33-38.  
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  Den traditionelle narratologi udspringer af 1960’ernes og 1970’ernes franske 
strukturalisme med bl.a. Franz K. Stanzel og Gérard Genette som sine store koryfæer. I 
denne gren af narratologien er man særligt interesseret i forholdet mellem fortæller, tekst 
og læser, og specielt de forskellige roller fortælleren kan indtage. Man undersøger altså 
måden, hvorved et narrativ formidler mere, end hvad teksten fortæller eller beretter.28 
  I dag er narratologi et meget bredere term, der har integreret tilgange fra andre 
discipliner og har udvidet sit genstandsfelt fra primært litterære tekster til alle former af 
fremstillinger, heriblandt også videospil. Med en baggrund i litteratur, film og tv 
undersøger en stor del af de narratologiske analyser af videospil, hvorvidt videospil 
overhovedet kan ses som et narrativt medie ud fra klassiske narratologiske teorier, og i så 
fald hvordan narratologiens teorier skal tilpasses, så de bedre kan anvendes til at 
analysere og belyse videospil.  
  Diane Carr bruger netop narratologien til at fremhæve forskellen mellem traditionelle 
narrative medier og videospil. Hun anvender narratologien fra Seymor Chatman og Gérard 
Genette i sin analyse af Baldur’s Gate til at vise, på hvilke punkter videospil netop ikke 
kan ses som værende et traditionelt narrativt medie.29 Elementer, der allerede eksisterer i 
spilverdenen, inden spilleren agerer, fx karakterernes personligheder, karakterernes 
historie, arkitekturen og indbyggerne, kan indpasses i en konventionel forståelse af 
narrativer. Men denne forståelse passer i ringe grad på videospil. Hun skriver:  

”... the player determines if certain events will occur at all, and how they 
will unfold if they do: at such times the player is the one doing the plotting. 
This means that events cannot be considered narrative in its stricted 
sense.”30  

Fordi videospil er et medie, der udvikler sig i realtid, og fordi det kræver en interaktion fra 
spilleren, før spillet bevæger sig fremad, betyder dette, at selv spillerens simple valg i 
videospil, fx om man vil angribe en borg fra højre eller venstre side, gør, at vi ikke kan 
anvende en normal forståelse af narrativer på videospil. Ikke desto mindre fortæller 
videospil en historie, men selve narrativet, altså måden hvorpå historien er fortalt, 
                                            
 
28 Iversen & Nielsen s. 7-13. 
29 Carr s. 31. 
30 Ibid s. 39. 



  16  

adskiller sig fra traditionelle narrativer, ved at spillerens interaktion med spilverdenen 
kan påvirke rækkefølgen af begivenhederne.31 
  Narrativer i videospil adskiller sig dog ikke nødvendigvis fuldstændig fra narrativer i 
litteraturen. I litteraturen findes også eksempler på tekster, der kræver interaktion fra 
læseren, og hvis narrativ ikke er lineært. I litterære hypertekster bliver læseren bedt om at 
tage et valg, fx kan læseren blive spurgt om: ”vil du gå ind i hulen, så bladr om til side x, 
hvis du vil gå videre, bladr om til side y.”32 Forfattere i denne litterære genre sørger dog 
for, at historien ikke divergerer fra forfatterens plot i historien ved at begrænse spillerens 
valg. Med denne forståelse af hypertekster mener Scott Cassidy, at videospil og 
hypertekster er ens, fordi spilleren af et videospil interagerer direkte med et ikke-lineært 
narrativ, hvor forfatteren/spildesignerne konstant begrænser spillerens muligheder for 
valg.33  
  
Den narratologiske forskningstilgang har været den primære tilgang til mediet fra 
humanistiske fag, hvor man forsøger at undersøge dette nye medie ud fra dens 
sammenligning med andre, specielt skriftlige medier. Af klassiske værker inden for denne 
gren af forskningen er det specielt Espen Aarseths bog Cypertext34, Janet Murrays bog 
Hamlet on the Holodeck35 og Marie-Laure Ryans bog Narrative as Virtual Reality, der igen 
og igen dukker frem i diverse artiklers litteraturlister.  

2.1,2 Ludologi 

Den anden tilgang til analyser af videospil er ludologien, der trækker på det latinske ord 
for spil: ”ludo”. Termen blev populariseret af Gonzalo Frasca, der i 1999 talte for, at man 
skulle se på det unikke ved videospil og anskue mediet, for hvad det i bund og grund er: 
spil.36  

                                            
 
31 Carr s. 44-45. 
32 Eksempel fra Cassidy s. 294. 
33 Cassidy s. 293-96. 
34 Aarseth. 
35 Murray. 
36 Cassidy s. 292-93; Juul s. 16; Jenkins s. 129 og Kapell (2) & Elliot s. 17. 
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  Jeg har ikke i sinde at diskutere, hvorvidt AC Syndicate er et spil eller ej. Svaret på dette 
burde være indlysende. Men ved at kigge på forskellige definitioner af spil, kan vi 
undersøge det særegne ved ludologien og videospil i forhold til andre medier. 
  Ludologien trækker ofte sine spor tilbage til Johan Huizingas teorier i Homo Ludens fra 
1938, der fremhæver spil som en essentiel menneskelig aktivitet i alle kulturer. Huizingas 
teorier er dog kritiseret for at være for generaliserende og for at placere spilaktiviteten som 
ikke-sammenhængende med livet uden for spilaktivitet.37 Jeg vil dog i stedet fremhæve to 
definitioner fra denne side af årtusindet. Det amerikanske forskerteam Salen og 
Zimmermann definerer spil således: 

 ”A game is a system in which players engage in an artificial conflict, 
defined by rules, that results in a quantifiable outcome.”38 

Mens den danske spildesigner Jesper Juul har denne definition:  

”A game is a rule-based system with a variable and quantifiable outcome, 
where different outcomes are assigned different values, the player exerts 
effort in order to influence the outcome, the player feels emotionally 
attached to the outcome, and the consequences of the activity are 
negotiable.”39 

Begge definitioner fremhæver spil som et system bygget på eller defineret af regler, som 
spilleren interagerer med. Interaktion mellem spiller og spillet er den bærende forskel 
mellem traditionelle medier og spil generelt. Og når en spiller interagerer med spillet, 
interagerer spilleren med spillets regler og ser en konsekvens at denne interaktion.  
  Med ludologien lægger man et større fokus på, at videospil er en menneskelig aktivitet, 
der er opbygget af regler og kræver interaktion fra spilleren. Den ludologiske tilgang 
undersøger altså spillets regler og spillerens mulige interaktion med disse regler.40 
 

                                            
 
37 Juul s. 10; Salen & Zimmermann s. 75; Fernandéz-Vara s. 2 og Kapell (2) s. 3.  
38 Salen & Zimmermann s. 80. 
39 Juul (2) s. 36. 
40 Kapell (2) s. 17 og Juul (2) s. 5. 
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Den ludologiske tilgang har været domineret af medieteoretikere og af folk med praktisk 
erfaring fra design af videospil. Derfor er de litterære klassikere de samme som jeg ovenfor 
beskrev i kapitel 2.2,2 som værende rettet mod designstuderende. Jeg vil dog i den 
forbindelse specielt fremhæve Jesper Juuls bog Half-Real41 fra 2005, der udspringer af 
hans ph.d.-afhandling fra IT-universitetet i København. Hans definitioner af spil, regler og 
fiktion er sammen med Salen og Zimmermanns definitioner blandt de mest citerede og 
anvendte. 

2.1,3 En fejde, der aldrig har eksisteret 

Kampen mellem de to tilgange er en del af den kamp, der altid opstår, når et nyt 
forskningsfelt skal defineres og skal skabe sin egen identitet.42 Nogle forsøger at trække på 
allerede eksisterende forskningstilgange for at forstå det nye (narratologerne), mens andre 
forsøger at skabe en identitet ved at tage afstand fra det allerede eksisterende for derved at 
tydeliggøre et paradigmeskift (ludologerne). 
  Selvom narratologiens og ludologiens tilgang til videospilsmediet er forskellig, så betyder 
dette ikke, at de to tilgange udelukker hinanden. Matthew Kapell pointerer da også, at 
denne opdeling aldrig har været særlig kraftig, og man accepterer hinandens tilgange.43 De 
to tilgange understøtter i stedet hinanden, og sammenspillet mellem dem hjælper os til at 
opnå en højere forståelse af videospilsmediet. Kapells syn på dette er dog mindre tydelig i 
valget af artikler til hans bog The Play Versus Story Divide in Game Studies44, hvor den 
narratologiske tilgang får klart mest taleplads.  
  Jeg er dog langtfra uenig med Kapells pointe. Narratologien og ludologien skal anvendes i 
fællesskab for at afdække mediets potentiale, og en god analyse kræver fokus fra begge 
forskningstilgange. Denne pointe skulle gerne blive tydeligere, når jeg herunder vil se 
nærmere på to analysemetoder, der begge netop inkorporerer komponenter fra både 
narratologien og ludologien i deres bud på en komplet analysetilgang af videospil.  
 

                                            
 
41 Juul (2).  
42 Egenfeldt-Nielsen, Smith & Tosca s. 195-197.  
43 Kapell (2) s. 1-5. 
44 Kapell (1). 
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2.2 Introduction to game analysis – Clara Fernández-Vara 
Med Clara Fernández-Varas bog Introduction to game analysis45 forsøger hun at fremlægge 
en analysemetode af videospil, der låner strategier fra humanistisk tekstanalyse. Med 
dette indtager Fernández-Varas analysemetode et klart narratologisk udgangspunkt, men 
hendes analysemetode medtager samtidig analyse af mange ludiske parametre, såsom 
spillets regler og spilmekanikker, man normalt vil forbinde med ludologien. Fordelene ved 
at se på videospil som en tekst gør, at man udvider sin horisont fra kun at kigge på selve 
spillet til at se, hvordan kulturen omkring også påvirker fortolkningen af spillet. Som hun 
selv skriver:  

”... when we analyze games, we study meaning within the game (meaningful 
play) and around it (cultural significance). The text is not limited to the 
work itself, but also to where the text is interpreted and by whom.”46  

Fernández-Varas analysemetode inkorporerer derfor, udover meget titelspecifikke 
parametre, også spillets kontekst som en vigtig del af fortolkningen. Mere konkret er 
Fernández-Varas analysemetode opdelt i tre forskellige ’byggeblokke’, som hun selv kalder 
det, med hver sit fokus: Context, Game Overview og Formal Elements.47 Målet er ikke en 
analyse, hvor man minutiøst gennemgår hvert enkelt punkt i analysemetoden. Derimod er 
det tiltænkt, at den analyserende selv sammensætter byggeblokkene, så det passer til den 
pågældende analyse.  
Det er klart, at denne analysemetode er ekstremt bred, fordi den forsøger at omfavne alle 
typer af spilanalyser. Ikke desto mindre mener jeg, at analysemetoden illustrerer den 
enorme mængde af parametre, en god videospilsanalyse skal indeholde, og tydeliggør, at en 
analyse udelukkende med enten en narratologisk eller ludologisk vinkel ikke fanger 
essensen af hele medieproduktet.  
 
 
 

                                            
 
45 Fernández-Vara. 
46 Ibid s. 6. 
47 Tabel 1 viser alle delelementer i Fernández-Varas analysemetode.  
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Areas of 
Analysis 

Context Game Overview Formal elements 

Building 

Blocks 

- Context inside the game. 

- Production team. 
- Game genre. 
- Technological context. 
- Socio-historical context. 
- Economic context. 
- Audience. 
- Relation to other media  

- Number of players. 

- Rules and goals of 
the game/game 
modes. 

- Game mechanics. 
- Spaces of the game.  
- Fictional world of the 

game. 

- Story. 
- Gameplay 

experience. 
- Game communities. 

- Rules of the world. 

- Diegetic vs. Extradiegetic 
rules. 

- Save games. 
- Relationship between rules 

and the fictional world.  
- Values and procedural 

rhetoric. 

- Procedural content vs. 
Hard-coded content. 

- Game dynamics. 
- The gap between the player 

and the game: mediation.  
- Control schemes and 

peripherals. 
- Difficulty levels/game 

balace. 
- Representation. 
- Rule-driven vs. goal-driven. 
- Levels and level design. 
- Choice design. 
- Cheats/mods/hacks/bugs 

Tabel 1: Delelementer i Clara Fernández-Varas analysemetode. 

 

2.3 Values at Play – Flanagan & Nissenbaum 
Mary Flanagan og Helen Nissenbaum undersøger i deres bog Values at Play in Digital 

Gaming, hvordan forskellige elementer i videospil kan indeholde bestemte etiske og 
politiske værdier. Med værdier menes der mere abstrakte værdier, som vi ønsker at 
arbejde os hen imod, selvom vi måske aldrig kan indfri disse værdier. Disse kan fx være 
verdensfred, tolerance, retfærdighed o.l.48  
  Rettet mod spildesignere og designstuderende har Flanagan og Nissenbaum udviklet en 
analysemetode med 15 elementer i videospil, der kan indeholde og udtrykke bestemte 
                                            
 
48 Flanagan & Nissenbaum s. 5-7. 
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værdier. De gør dog klart opmærksom på, at spillerens eget politiske ståsted, kultur og 
verdenssyn påvirker vedkommendes fortolkning og modtagelse af spillets værdier. Selvom 
man kun analyserer på selve produktet, selve videospillet, så argumenterer de to forfattere, 
at det dog er muligt at udelukke eller i det mindste minimere bestemte fortolkninger og 
samtidig argumentere for en række sandsynlige og relevante fortolkninger.49 
  Jeg vil ikke her gennemgå, hvad alle 15 elementer i analysemetoden dækker over, men 
listen i Figur 2 viser ret tydeligt, at Flanagans og Nissembaums analysemetode indeholder 
elementer fra både narratologien og ludologien. Den mest fremtrædende pointe og det mest 
innovative syn på videospil fra Values at Play in Digital Gaming er, at alle elementer, 
narratologiske såvel som ludologiske, i videospil kan indeholde forskellige værdier, hvad 
enten det er tiltænkt det eller ej. Ved at se på de enkelte 15 elementer hver for sig og 
sammenspillet imellem disse, er det muligt at analysere sig frem til, hvilke værdier spillet 
ytrer, og hvilke mulige fortolkninger fra spillerens side er mest sandsynlige.  
 

1. Narrative Premise and goals 
2. Characters 
3. Actions in game 
4. Player choice 
5. Rules for interaction with other 

players and nonplayable characters 
6. Rules for interaction with the 

environment 
7. Point of view 
 

8. Hardware 
9. Interface 
10. Game engine and software 
11. Context of play 
12. Rewards 
13. Strategies 
14. Game maps 
15. Aesthetics 

 

Tabel 2: De 15 elementer i Mary Flanagan og Helen Nissenbaums analysemetode. 

 

2.4 Metode og kildeovervejelser 
I dette speciale anvendes ikke udelukkende en narratologisk eller ludologisk tilgang, men 
begge er som vi så komplimenterende forskningstilgange og nødvendige dele af en god 
undersøgelse af videospil.  
  Specialet i sin helhed er en induktiv undersøgelse, hvor jeg ud fra min egen analyse af AC 

Syndicate sammenholdt med forskeres analyser af kommercielle historiske videospil i 
genrerne strategi og FPS, vil udtale mig om alle de kommercielle historiske videospils brug 

                                            
 
49 Flanagan & Nissenbaum s. 16. 
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af historie. At skulle udtale sig generaliserende om et medies brug af historie er en voldsom 
opgave. Spillene i hver af de tre genrer adskiller sig markant fra hinanden, og selv de 
enkelte spil i samme genre er ofte ikke sammenlignelige med andre. Ikke desto mindre kan 
dette brede perspektiv være med til at fremhæve generelle tendenser i videospilmediet og 
være med til at identificere nogle generelle udfordringer for mediets fremstilling af 
fortiden.  

2.4,1 Afgrænsning 

Jeg har valgt at afgrænse min undersøgelse til kun at fokusere på historiske kommercielle 
videospil. Til denne afgrænsning kræves en forklaring af flere ting.  
  For det første er det vigtigt at pointere, at kommercielle videospil er skabt til at 
underholde og med salg som et vigtigt fokus. Derfor er disse historiske videospils brug af 
historie sekundær i forhold til spillenes underholdningsniveau og ludiske50 kvaliteter51, 
hvilket konstant skal holdes in mente, når man arbejder med kommercielle 
medieprodukter. I forskningsoversigten nævnte jeg videospilgenren edutainment, der er 
skabt med læring som mål for spillene. Disse vil ikke blive medtaget i dette speciale som 
genstandsfelt, da disse ofte halter teknologisk bagefter de kommercielle som følge af de 
langt mindre budgetter.52 Samtidig mener jeg, det er vigtigt at fokusere på de spil, der er 
udbredt i stort omfang og bliver spillet af mange spillere.53 Jo flere mennesker, der spiller 
videospillene, desto større potentiel kulturel værdi besidder disse spil. 
  For det andet skal det præciseres, hvad jeg mener med historiske videospil. Hermed 
mener jeg videospil, der eksplicit bruger historiske miljøer, karakterer, begivenheder eller 
processer som en tydelig del af spillet. Dette betyder, at spil, der måske tydeligt mimer en 
bestemt historisk periode, men klart anvender en fiktiv verden og ikke søger realisme eller 
hævder realisme og autenticitet, ikke kan defineres som historiske videospil. Derfor vil 
spilserier såsom Grand Theft Auto, Elder Scolls, The Witcher og mange hundrede andre, af 
denne årsag, ikke medtages i specialets undersøgelse. 
                                            
 
50 Ludisk betyder ligesom ”ludo” leg eller spil. Dermed er spillene ludiske kvaliteter, deres 
kvaliteter som værende et spil.  
51 Raessens s. 215. 
52 Egenfelt-nielsen, Smith & Tosca s. 211. 
53 Inden for litteraturen om edutainment er det også meget udbredt at undgå de videospil, der er 
specielt udviklet til eduatinment, og i stedet anvende kommercielle videospil som en del af 
undervisningen. Se fx Charsky & Mims; Squire og Tannahill, Tissington & Senior. 
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  For det tredje vil jeg påpege, at brugen af termen videospil frem for computerspil er et 
bevidst valg. Computerspil er det mest anvendte ord i daglig tale, men som term indeholder 
computerspil implicit brugen af en bestemt platform, mens videospil blot beskriver et spil, 
der anvender audiovisuelle midler. Da jeg ser bort fra, hvilke platforme der anvendes til at 
spille, har jeg valgt at anvende den mere neutrale term: videospil.  

2.4,2 Materialeovervejelser 

  Min undersøgelse er empirisk anlagt med videospil som sit genstandsfelt. Mediet er meget 
ungt i sammenligning med andre medier, og derfor er der ikke tale om en 
kildeundersøgelse i traditionel forstand, hvor kilder fra fortiden anvendes og analyseres 
som levn og beretninger. Videospil som materiale kan ikke anvendes til at fortælle os noget 
om en konkret fortid, men derimod kan den fortælle os om den nutidige forståelse af den 
fortid, den portrætterer. Med Flanagan og Nissenbaums ord, så kan videospil anskues som 
”... cultural snapshots: they capture beliefs from a particular time and place and offer ways 
to understand what a given group of people believes and values.”54 
  Jeg har i dette speciale valgt at analysere AC Syndicate, som bliver det bærende eksempel 
på et historisk action-adventure-spil. Langt størstedelen af de producerede action-
adventure-videospil foregår i fiktive verdener, men dette er ikke tilfældet med Ubisofts 
bedst sælgende spilserie Assassin’s Creed, der tager spilleren med tilbage til fortiden 
gennem den fiktive karakter Desmond Miles’ forfædres erindring. Seriens popularitet og 
betydning har også gjort, at filmindustrien nu forsøger at udnytte denne popularitet ved at 
indspille filmen Assassin’s Creed. Hvad enten filmen bliver en succes og formår at fange 
auraen fra spillet, når filmen udgives i julen 2016, så vidner den kommende filmudgivelse i 
hvert fald om AC-seriens popularitet og kulturelle betydning. 
  Læseren vil måske undres, hvorfor en større opgave, som et speciale er, indeholder en 
analyse af blot ét spil. Men en analyse af videospil er en langt større opgave sammenlignet 
med en analyse af andre medier. En typisk spillefilm varer mellem ca. 100 og 200 minutter, 
mens det derimod tager mellem 40 og 100 timer at gennemføre et spil som AC Syndicate, 
alt efter hvor meget spilleren går på fri opdagelse eller holder sig striks til at gennemføre 
missionerne. Blot det at skulle redegøre for, hvad der sker i et så stort spil som AC 
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Syndicate, er i sig selv en udfordring, uden at denne enten bliver mangelfuld eller kommer 
til at fylde enorme mængder. Min problemformulering fordrer samtidig en dybdegående 
analyse af spillets brug af historie og narrativ struktur, hvilket i omfang, både tidsmæssigt 
og i antal af sider, kun muliggør en analyse af blot et spil. Komparative analyser af 
videospil vil kunne påvise nogle yderst interessante forskelle og ligheder på tværs af spil, 
genrer, emner mm. Dette er desværre ud over denne opgaves omfang, men jeg kan kun 
opfordre andre til at tage denne kamp op. Komparative analyser mellem brugen af historie 
i videospil og historiografiske bøger vil derimod ikke belære os om noget nyt, men blot 
promovere og anskue bogmediet som den eneste rigtige måde at producere ”rigtig” historie 
på. Gøres dette, anskuer man videospilsmediet forkert og anerkender ikke, hvori dens 
egentlige kvaliteter ligger.55 
  Videospil efterlader sig ikke de samme spor som traditionelle medier, og den eneste måde 
at forstå og analysere mediet, er ved at spille det. Derfor har jeg til dette speciale anvendt 
en PlayStation 4 til at spille og gennemføre AC Syndicate to gange, og ligeledes er alle 
DLC’er (Downloadable Content) blevet gennemført to gange. Spillet differentierer ikke, alt 
efter hvilken platform der spilles på, og overvejelser over forskelle i platforme medtages 
derfor ikke. Det er ikke påkrævet, at læseren af dette speciale selv har spillet AC 

Syndicate, men dette vil kunne give en større forståelse af min analyse.  
 
 I opgaven anvender jeg enkelte eksempler fra spillet, hvortil jeg har optaget 11 små dele af 
spillet. Disse 11 videooptagelser kan findes på en specielt oprettet YouTube-kanal, der kan 
findes ved brug af dette link: https://www.youtube.com/watch?v=xxnu2ypaEtk&list=PL1W-
Gtvm_mYPC91SkVLXqd8P2C60z7Qsw eller i en kortere version: kortlink.dk/mrfv. 
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3. Potentialet i videospilsmediet 

Med fokus på selve medieprodukterne eksisterer to måder, hvorpå videospil som medie, 
ifølge akademiske forskere, har potentiale til at ændre den måde, vi erindrer fortiden på og 
konstruerer fortællinger om os selv, hvilket kan udfordre den institutionaliserede og 
akademiske historie. For det første er det muligt for den enkelte spiller med dette medie at 
arbejde med kontrafaktisk historie og udfordre fasttømrede historiske teorier. For det 
andet er videospilmediet sammenligneligt med andre medier, idet det aldrig er neutralt og 
selv er medskaber af værdiladede vurderinger af fortiden. Grænsen mellem disse to er 
lettere flydende og er kun analytisk adskillelige, men opdelingen, mener jeg, kan være med 
til at præcisere, hvilke forhåbninger specielt historikere har over for dette medie. 
 

3.1 Kontrafaktisk potentiale  
Kontrafaktisk historie er en litterær genre, hvori man funderer over ”hvad nu, hvis”-
spørgsmål. Her kan man stille spørgsmålstegn til, hvordan historien havde forløbet, hvis 
afgørende øjeblikke i historien havde forløbet anderledes. Det er mest inden for 
populærhistorie, at den kontrafaktiske historie er udbredt, men genren er også blevet 
anvendt inden for den akademiske historie.  
  Mest kendt er Niall Fergusons samling af artikler i bogen Virtual History56 fra 1997, hvor 
otte historikere undersøger en lang række spørgsmål, såsom ”hvad nu, hvis Tyskland 
havde invaderet Storbritannien i maj 1940?”, eller ”hvad nu, hvis der ikke havde været en 
amerikansk revolution?”. Ferguson forsøger i bogen indledende kapitel at forsvare 
disciplinen som værende akademisk gangbar og som en essentiel del af den måde, vi som 
mennesker lærer på: 

”Because decisions about the future are – usually – based on weighing up 
the potential consequences of alternative courses of action, it makes sense 
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to compare the actual outcomes of what we did in the past with the 
conceivable outcomes of what we might have done.”57 

  Mennesket operer altså helt naturligt i sit liv med kontrafaktiske tanker og funderer over, 
hvad der var sket, hvis man havde gjort noget anderledes. Kontrafaktisk historie kan også 
anvendes til at påvirke den måde, vi forstår fortiden og historie på, og dette kan ligefrem 
være med til at udfordre den akademiske histories monopol på sandheder.  

”Counterfactuals encourage reflection on what is considered as valid 
historical evidence, and an evaluation of plausibility ... This allows the 
”what if” to challenge deeply held certainties, and opens the historical 
dynamics of power to question.”58 

  Sådan skriver Tom Apperly om kontrafaktisk histories muligheder. Med kontrafaktisk 
historie kan man rykke ved historiske antagelser, som virker fasttømret i vores kultur, og 
som ikke bliver udfordret fra anden side, fordi disse fortællingers sandheder antages som 
en selvfølgelighed. Dermed kan den kontrafaktiske metode være med til at udfordre den 
akademiske histories fremlægninger af fortiden og undersøge, hvor vigtige de såkaldte 
”afgørende” begivenheder i fortiden egentligt var. Men metoden kan også anvendes til at 
vurdere forskellige faktorers kausalitet i historien og dermed altså vurdere, hvilke faktorer 
der var afgørende for, at en historisk proces forløb, som den gjorde.59 

3.1,1 Kontrafaktisk historie i videospil 

Kontrafaktisk historie er altså en ikke ny ting, der er unik for videospilsmediet. Forskellen 
ligger i, ifølge Adam Chapman, at man førhen har været nødt til at bruge år på at studere 
historie og optræne de færdigheder, det kræver at kunne udføre sådanne 
tankeeksperimenter. Men nu er det muligt for en helt utrænet person at kunne indgå i en 
diskurs, der førhen har været reserveret for professionelle historikere, blot ved at spille 
videospil som for eksempel Civilization: 
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”... the player is equipped with the knowledge tools of underlying theory 
work, methology, pre-selected evidence, ideology, epistemology, and a theory 
and network of causal relationships ...”60  

Dermed mener Chapman, at spillere er gået fra blot at være modtagere af historie, til at de 
nu er med til at skabe historiske fremstillinger på linje med professionelle.61 
  William Uricchio var en af de første historikere, der for alvor dykkede ned i videospillenes 
kontrafaktiske muligheder, og med udgangspunkt i poststrukturalismens idéer 
proklamerede han, at videospil som en simulation af fortiden: ”... offer a new means of 
reflecting upon the past, working through its possibilities, its alternatives, its ”might-have-
beens””.62 Uricchio trækker på mediets interaktive egenskaber, hvilket giver mulighed for 
en ny type af åbne narrative strukturer, der er afhængige af spillerens interaktion for at 
udvikle sig. Dermed er fortællings udvikling ikke længere fastlåst, og spilleren får kontrol 
over historiens udfoldelse, hvilket for Uricchio skyldes mediets hypertekstlige form, der:  

”...with its shift in narrative determination from the author to the reader, is 
certainly capable of calling into question beginnings, endings, and 
everything in between.”63   

  Harrison Gish er helt enig med Uricchio i denne betragtning og kommer selv med en flot 
sammenskrivning af, hvad videospil kan gøre med kontrafaktisk historie: ”... the 
interactive possibilities games provide have the potential to call into question fixed 
narrative histories that prescribe deterministic conceptions of the past.”64  
  Det er altså mediets interaktive egenskaber som giver en ny måde at arbejde med 
kontrafaktisk historie. Derfor mener jeg også, at Tom Apperly har misforstået mediets 
potentiale, når han vælger at bruge AC III som et godt eksempel på, hvordan videospil kan 
anvendes til at bedrive kontrafaktisk historie. Helt specielt fremhæver han en DLC fra AC 

III, hvori George Washington afskriver den amerikanske forfatning og indsætter sig selv 
som konge over kolonierne. Denne kontrafaktiske historie er ikke et valg, spilleren tager, 
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men derimod baggrundshistorien for spiludvidelsens indhold. Apperly har selvfølgelig helt 
ret i betragtningen, at dette er den kontrafaktiske historietraditionen fra Nail Fergusson 
sat ind i populærmediet videospil. Men hvor nyskabende er dette? Hvis spilleren ikke har 
nogen indflydelse på, hvordan narrativet udvikler sig, eller hvilken drejning plottet 
eventuelt skulle tage, ja hvordan adskiller dette sig så fra tidligere kontrafaktiske 
fremstillinger? 
  I denne opgave vil vi undersøge videospillets kontrafaktiske potentiale, ud fra Chris 
Crawfords standpunkt at spilleren skal kunne tildeles kontrol over spillets narrative 
udvikling, for at videospillet kan muliggøre kontrafaktisk arbejde med fortiden. 
Videospillene skal med andre ord tillade interaktive, historiefortællende65 elementer, hvor 
spildesigneren overlader kontrol over historiens udvikling til spilleren.66 Det er altså ikke 
nok, at et spil anvender kontrafaktisk historie i traditionel forstand, som i eksemplet 
herover.  
 

3.2 Narrative strukturer 
Når historikere udtaler sig om videospils kontrafaktiske potentiale, så udtaler de sig ikke 
om alle genrer af videospil. Oftest fokuseres der på de historiske strategispil, som fx 
Civilization, Age of Empires og mange andre i denne genre. Dette skyldes genrens meget 
åbne struktur, der ofte sammenlignes med en sandkasse, deraf navnet ”sandbox games”, 
hvori spilleren har stor operationel frihed. Ulig de mere åbne strategispil arbejder genrene 
action-adventure og FPS overvejende med mere sammenhængende narrativer. For at 
undersøge, hvor meget spillerens interaktion påvirker fremstillingen af fortiden, er vi nødt 
til at undersøge, hvordan narrative strukturer kan udformes i videospil. Helt specifikt 
undersøges det i dette kapitel, hvorvidt narrativer i videospil er lineære eller og ej, og 
hvorvidt spillerens interaktion med spilverdenen ændrer den narrative struktur.  

3.2,1 Lineær struktur 

Den amerikanske spildesigner Greg Costikyan mener, at narrative forløb i action-
adventure-spil, den genre AC-serien tilhører, er lineære og forbliver uændrede trods 
                                            
 
65 Begrebet interaktiv historiefortælling er en oversættelse af Chris Crawfords begreb ”interactive 
storytelling”. Se Crawford. 
66 Crawford s. 262-64. 
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spillerens interaktion med spilverdenen. Han bruger analogien ”beads on a string” (”perler 
på en snor”) i sin teori:  

”... adventure games tend to be ’beads-on-a-string’: small areas where there 
is some freedom of action until some event occurs, at which point a 
transition to the next bead is opened. While there is some freedom within 
the beads, the overall game is a linear progress through the beads.”67 

  Spilleren har altså mulighed for interaktion i de enkelte perler (missioner), og lykkes 
målet i denne perle, bliver spilleren ledsaget videre til næste perle gennem en ikke-
interaktiv passage, som f.eks. en cut-scene. Spillerens interaktion påvirker og ændrer, 
ifølge Costykian, altså ikke det narrative forløb.  
 

 
Illustration 1: Illustration af en lineær struktur. 

3.2,2 Branching-strukturer 

  Samlingsbetegnelsen dækker over narrative strukturer, hvori spilleren bliver tildelt en 
række valg, der afgør, hvad der efterfølgende sker, hvorefter historien forgrener sig ud i 
forskellige retninger afhængigt af spillerens valg.68  
  I illustration 2, der er lånt fra Barry Ips artikel, Narrative Structures in Computer and 

Video Games, ses en simpel illustrering af en udvidet branching struktur. I denne struktur 
starter spillet ens og ender med samme afslutning, men vejen fra start til slut er ikke ens. 
Dermed adskiller denne struktur sig markant fra den lineære struktur. Undervejs i spillet 
bliver spilleren tildelt nogle valg, der sender historien i forskellige retninger.  
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Illustration 2: Barry Ips simple illustration af en udvidet branching-struktur, der starter ens og ender med den 
samme afslutning. 

 
  Spilleren møder altså en masse skilleveje, hvor spillerens interaktion direkte påvirker, i 
hvilken retning historien skal udvikle sig. Dette betyder også, at forskellige spillere 
øjensynligt vil opleve en komplet forskellig fortælling i deres gennemførelse af spillet, og 
samtidig betyder dette, at de aldrig oplever alt materiale i spillet, medmindre spillet 
gennemføres nok gange. Hvis en spiller fx vælger i ”Level 1” at gå til ”Level 2a”, stifter 
spilleren aldrig bekendtskab med ”Level 2b” og de efterfølgende forgreninger fra denne. 
  Det er en essentiel del af denne branching-struktur, at spilleren bliver givet nogle 
valgmuligheder, der direkte påvirker udviklingen og sender historiens udvikling og 
narrativet i en anden retning.  
 
I sin bog Narative as Virtual Riality dykker Marie-Laure Ryan betydeligt dybere i 
undersøgelsen af branching-strukturer.69 Heri identificerer Ryan ni forskellige typer af 
mulige branching-strukturer, der anvendes i såvel hypertekstuelle litterære værker som 
digitale spil. Af disse ni vil jeg fremhæve specielt to: ”The directed network, or flow chart” 
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og ”The vector with side branches”. Den første af disse er meget sammenlignelig med Barry 
Ips illustration, idet spilleren på enkelte tidspunkter i spillet vælger én vej, hvilket på 
grund af spillets fortsatte temporale progression medfører et fravalg af en anden retning. 
Som en udvidelse viser Ryans illustration, at designeren med brug af ”The directed 
network, or flow chart” stadigt kan kontrollere afgørende steder i fortællingen ved at 

placere flaskehalse, hvori alle spillere, uanset deres tidligere valg, skal passere. 
Illustration 3: Marie-Laure Ryans illustration af "The directed network, or flow chart". 

 
  Strukturen, som Ryan kalder for ”The vector wih side branches”, fremstår derimod som en 
fusion mellem en lineær struktur og en branching-struktur. I denne struktur, der kan ses i 
illustration 3, foreligger en dominerende hovedhistorie med en klar temporal progression. 
Undervejs igennem denne hovedhistorie får spilleren dog mulighed for at følge nogle 
sidespor eller sidemissioner og kan derved vælge at gå på opdagelse i forgreninger af denne 
hovedhistorie. Spilleren kan dog undlade at bevæge sig ud på disse sidespor og i stedet blot 
fokusere på hovedmissionerne og derved følge en ren lineær udvikling lig Costykians 
”perler på en snor”-analogi. Følger spilleren i stedet sidesporene, ændres strukturens form 
til at blive en klar branching-struktur.  
  På et meget vigtigt punkt adskiller denne type branching-struktur sig dog fra Barry Ips 
karakteristik af branching-strukturer og Ryans egen ”The directed network, or flow chart”: 
spilleren får ikke tildelt et valg, der påvirker, i hvilken retning fortællingen skal udvikle 
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sig. Dette betyder, at narrativet ikke forgrener sig i forskellige retninger, og derved 
forbliver hele spillets narrative udvikling og plot predetermineret af spildesignerne.  
 

 
Illustration 4: Marie-Laure Ryans illustration af "The vector with side branches". 

 

3.2,3 Kontrafaktisk narrativ struktur 

Spørgsmålet er så, hvilke af disse narrative strukturer der giver spilleren mulighed for at 
udforske fortiden gennem kontrafaktiske spørgsmål. Inden vi fokuserede på narrative 
strukturer i videospil, proklamerede jeg, at videospil skal tillade interaktive 
historiefortællende elementer, hvori spilleren får kontrol over narrativets udvikling.  
  Det er ret selvsigende, at en lineær struktur intet har med interaktiv historiefortælling at 
gøre, fordi al spillerens interaktion kun påvirker ludiske parametre, såsom bevægelse af 
karaktererne, og påvirker ikke selve fortællingen eller narrativet. Skal et spil opnå 
interaktiv historiefortælling, da skal spillet som det mindste være i stand til at tildele 
spilleren nogle aktive valg, hvor spillerens interaktion påvirker det narrative forløb.70 
  I ”The vector with side branches” synes strukturen meget åben og fri for spillerens valg, 
men ligesom ved en lineær struktur får spilleren ikke tildelt nogen valg, som forgrener 
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spillet i forskelligrettede veje. Strukturen tillader mere kontrol til spilleren, i form af hvilke 
missioner der skal gennemføres hvornår, men det narrative plot forbliver uændret og er 
derfor prædetermineret af spildesigneren.  
  Den eneste af de tre undersøgte strukturer som kan muliggøre interaktive, 
historiefortællende elementer er Barry Ips eksempel og Ryans ”The directed network, or 
flow chart”. Med denne viden fra dette kapitels fokus på narrative strukturer, kan den 
narrative struktur i AC Syndicate undersøges og give os svar på, i hvor høj grad spillerens 
interaktion med spilverdenen påvirker det narrative plot. Denne viden kan vi senere hen 
anvende til at diskutere, om spillet muliggør kontrafaktisk udforskning af fortiden.  
 

3.3 Historiebrug i videospil 
Historiebrug anvendes oftest til at beskrive, når historie bruges til at opfylde bestemte 
behov og interesser. Dette kan både være, når mennesker bruger historie i deres dagligdag 
til at opfylde et bestemt mål, men også når fx politikere bruger historien som argumenter 
for understøtte deres politiske visioner.71 Med videospils historiebrug mener jeg derimod, 
hvordan videospil anvender historie som en del af deres fortælling, og hvordan spillene 
fortolker fortidens hændelser. For at undersøge hvordan vi kan analysere historiebrugen i 
videospil, vil jeg herunder belyse opgøret med den videnskabelige autoritære ret til at 
fortolke på fortiden, og det vil kort undersøges, hvordan videospil kan sammenlignes med 
andre mediefortællinger om fortiden.  

3.3,1 Alt er en fortolkning 

Den sproglige vending i historiefaget har tydeliggjort, at selv den akademiske historie ikke 
er neutral i sin skildring af fortiden. Dette viste Hayden White tydeligt med sine analyser 
af flere højt besungne historiografiske værker fra 1800-tallet i sit mesterværk Meta History 
fra 1973.72 Her viste White, hvordan plot- og narrative strukturer er med til at forme 
forfatterens historiske argumenter og vurderinger af den fortid, forfatteren skildrer. Ved at 
bygge på Northrop Fryes teorier, opstillede White fire arketypiske narrative strukturer: 
romance, komedie, tragedie og satire. Brugen af disse narrative strukturer knytter sig, 
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ifølge White, direkte til et bestemt ideologisk grundlag: anarkisme, radikalisme, 
konservatisme og liberalisme. Dermed drog White en klar sammenligning med 
historiografiske værker og skønlitteraturen, hvilket på sin vis har været med til at 
undergrave den akademiske histories autoritative ret over sandheden.73  
  Rent historiografisk udvælger historikere bestemte fakta og bestemte fortolkninger, når 
de fremstiller fortællinger om fortiden, hvilket samtidig betyder, at andre fakta og 
fortolkninger vælges fra. Samtidig anskues fortiden ofte med udgangspunkt i moderne 
værdier, motivationer og meninger for at gøre fortiden mere forståelig.74 Dette betyder, at 
en fortælling om fortiden ofte fortæller mere om den tid, fortællingen er skabt i, end den tid 
den skildrer. Dette syn på hvordan historie konstrueres og anvendes i medier, læner sig op 
ad historiebevidsthedsforståelsen, en historievidenskabelig retning der kan ses som et 
opgør mod den faghistoriske forestilling, at historie er lig fortid.75 Historiebevidsthed som 
begreb udspringer fra en tysk tradition i 1970’erne og er i dansk kontekst siden midten af 
1990’erne specielt blevet fremhævet af Bernard Eric Jensen. Han anser historie som noget, 
alle individer møder og selv bruger hver eneste dag i deres liv. Jensen formulerer 
historiebevidsthed således: 

“Historiebevidsthed må forstås som en begrebsliggørelse og italesættelse af 
et sagsforhold, nemlig at der i et levet menneskeliv (og dermed samfundsliv) 
indgår samspil mellem menneskers fortidsfortolkninger, samtidsforståelse 
og fremtidsforventninger.”76 

Al historiefortælling og historieskrivning, både af professionelle og i dagligdags samtaler 
mellem fx to naboer, indeholder alle altså en fortolkning af fortiden, en forståelse af 
samtiden og forventninger for fremtiden, og alle disse fortolkninger påvirker hinanden.  
 
Den sproglige vending og historiebevidstheden har indirekte været med til at åbne dørene 
for, hvad historikere skal beskæftige sig med, og har dermed været med til at udvide 
histories genstandsfelt. Den akademiske historie har ikke patent på, hvordan vi skal forstå 
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fortiden, og i dag er populærmediernes fortællinger langt mere udbredte og kendte hos den 
almene befolkning.  
  Det er således traditionen fra White og den sproglige vending, Robert A. Rosenstone 
trækker på, da han med sin meget anerkendte bog History on Film/Film on History77, 
argumenterer for, at historikere aktivt skal beskæftige sig med populærfremstillinger af 
fortiden, hvilket førhen var ilde set.  

”If the dramatic film can succesfully mediate upon, interrogate, and analyse 
the past, or explore that which has been repressed by official histories ... 
then surely it plays part of the role we assign to traditional History.”78 

Film kan altså, som Rosenstone mener, udtale sig om fortiden i lige så høj grad som den 
institutionaliserede historie og er måske i højere grad bedre til at udfordre vores forståelse 
af fortiden. Der er intet, der tyder på, at videospil, med deres store kulturelle udbredelse, 
ikke besidder samme potentiale som film. Videospil kan i lige så høj grad, hvis ikke mere, 
påvirke vores forståelse af fortiden og analysere, fortolke og udforske fortiden. 
  Ligesom White viste, at selv den akademiske historie ikke formår at fremstå som rent 
objektiv, så gælder det samme naturligvis også for populærfremstillinger i alle medier.  

”... media do not simply reflect reality, but instead offer constructions of the 
past. Media are not simply neutral carriers of information about the past. 
What they appear to encode – versions of past events and persons, cultural 
values and norms, concepts of collective identity – they are in fact first 
creating.”79 

I dette citat af den tyske professor ved Goethe Universitetet Astrid Erll fremhæves for det 
første, at mediers fremstilling af fortiden aldrig er neutral, og for det andet påvirker selve 
det medie, der anvendes til at sige noget om fortiden, måden hvorpå vi forstår og erindrer 
fortiden.  
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3.3,2 Videospil sammenlignet med traditionel historie 

Af flere påpeges det, at videospil ikke adskiller sig markant fra tidligere medier i deres 
narrative opbygning, hvilket betyder, at spillerens interaktion ikke ændrer på spillets 
fremstilling af fortiden. Scott Brendan Cassidy er i hans analyse af narrativer i videospil 
ikke det mindste i tvivl. 

”... videogames contain a sequence of events ... that are causally linked into 
a linear narrative, complete with characters ... and setting ... This narrative 
can be thematically and ideologically interpreted; just as any traditional 
narrative text can.”80  

Cassidy sidestiller film og tv direkte med videospil som et traditionelt narrativt medie. Der 
er her altså en helt modsat forståelse af, hvad mulighederne er i videospil sammenlignet 
med folk som Uricchio og Gish – der netop mener, at det interaktive potentiale i spil kan 
medføre, at spilleren overtager forfatterens rolle – og med ludologernes forståelse af mediet 
som værende helt unikt. 
  Adam Chapman sammenligner også videospil med traditionel skriftlig historie, hvor 
forfatteren styrer og kontrollerer fremstillingen. 

”I am proposing that historical videogames are recognisable metonymic 
narrative devices that are created by a developer making authorial choices, 
like those made by historians who write ’proper’ history.”81 

Med dette tager Chapman et helt modstridende udgangspunkt fra hans udtalelser om 
videospils kontrafaktiske potentiale. Her afskriver han videospils kontrafaktiske 
muligheder, fordi spildesignerne bevarer fuld kontrol over medieproduktets udsagn om 
fortiden. Derved kan videospils præsentation af fortiden sammenlignes med historikeres 
skriftlige fremstilling af fortiden, hvilket også betyder, at videospilmediets fremstilling af 
fortiden må kunne analyseres på samme facon som andre historiske fremstillinger.  

                                            
 
80 Cassidy s. 297. 
81 Chapman (3) s. 320.  
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3.3,3 Hvordan analyseres videospils historiebrug 

 Som alle andre fortællinger om fortiden kan videospil ikke medtage alle synsvinkler og 
have fokus på alle emner i deres fremstilling. Det er og bliver en konstrueret fortælling om 
fortiden. Men ved at analysere på spillenes fortælling om fortiden kan vi undersøge, hvilke 
værdier, holdninger og generelle strømninger der har været styrende i samfundet og for 
spilproducenterne omkring udgivelsestidspunktet.  
  Analyse af videospil adskiller sig dog markant fra andre medier, hvilket allerede skulle 
være tydeligt belyst i opgavens tidligere kapitler. Nissenbaum og Flannagans pointering af, 
at alle dele i videospil kan indeholde bestemte værdier, og Fernández-Varas analysemetode 
med dets omfattende delelementer er fundamentet for den kommende analyse af AC 

Syndicate. Med disse to analysetilgange som udgangspunkt vil jeg sætte fokus på tre 
forskellige emner, der viser, hvilket lys spillet fremstiller fortiden i, og kan fortælle os 
noget om, hvilke fortolkninger af fortiden spildesignerne udtrykker i spillet.  
  Derudover ønsker jeg også at introducere Andrew Salvati og Jonathan M. Bullingers teori 
om selektiv autenticitet82, der viser, hvordan spildesignere i FPS-spilserierne Medal of 

Honor og Call of Duty har skabt en autentisk fortælling om Anden Verdenskrig, hvilket vil 
anvendes i kapitel 4.6 til at analysere, hvordan spildesignerne af AC Syndicate har skabt 
en autentisk fortælling om det victorianske London.  

3.3,4 Selektiv autenticitet 

Videospil er fiktion. Dette er ikke et kontroversielt udsagn. Men når computerspil vælger 
at bruge historiske begivenheder eller historiske miljøer som omdrejningspunkt for spillet, 
stræber spildesignerne ofte efter, at deres repræsentationen af fortiden er troværdig og 
autentisk. I skabelsen af et spil, der føles autentisk, anvender spildesignerne, ud fra 
teorien om selektiv autenticitet, hovedsageligt tre forskellige elementer: teknologisk 
fetichisme, filmiske virkemidler og dokumentarisk autoritet.83 ”Together, these elements 
synthesize a historical realism – a selective authenticity– that situates immersive gameplay 

                                            
 
82 Salvati & Bullinger. 
83 Ligesom ”selektiv autenticitet” er disse kategorier oversat af undertegnede. Originalt betegnes de 
af Salvati og Bullinger som: ”selective authenticity”, ”technological fetishism”, ”cinematic 
conventions” og ”documentary authority”.  
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by satisfying audience expectations.”84 Målet er altså ikke nødvendigvis at skabe historisk 
realisme, men derimod at skabe et spil, der lever op til spillernes forestillinger om, hvordan 
fortiden var.  
  Dette læner sig op ad Astrid Erlls begreber om remediation og premediation. 
”Remediation” er de mindeværdige begivenheder i verdenshistorien, som cirkulerer og 
bliver gengivet igen og igen på tværs af forskellige medier. Til sidst bliver bunken af dette 
materiale mere sandheden end den egentlige begivenhed, og fortidens begivenheder bliver 
en mediekonstruktion af kanoniserede narrativer og billeder. Denne mediekonstruktion 
lægger grundlaget for, hvordan fremtidens mediefortællinger om lignende eller den samme 
begivenhed afbilledes i medier. Dermed premedieres fremtidens fortællinger af den 
allerede eksisterende fortælling. Dynamikken mellem disse to fænomener er med til at gøre 
fortiden forståelig og giver samtidig mediefortællingen en aura af autenticitet.85  
  For at skabe et kulturelt produkt, der fremstår som en troværdig og autentisk fortælling, 
må denne altså bero sig på de allerede eksisterende kulturelle produkter, hvilket samtidig 
gør fortællingen om fortiden forståelig for brugeren. 
  Den teknologiske fetichisme betegner, at våbnene i FPS-spil er underlagt ekstremt stor 
opmærksomhed, og spillerne kræver, at våbnene ligner, lyder, føles som og opfører sig så 
historisk korrekt som muligt.86 Derudover bruger Medal of Honor og Call of Duty flere 
træk, såsom genkendelige metaforer og narrative strukturer, som spilleren allerede kender 
fra filmverdenen. Disse filmiske virkemidler er specielt tydeligt i spillenes cut-scenes, som 
anvender originale fotos og filmoptagelser fra 1940’erne samt højintensive animerede 
scener i bedste Hollywood-stil.87 Spillene låner derved autenticitet fra film og tv ved at 
benytte sig af deres virkemidler og konventioner, som spillere i forvejen er bekendt med. 
Som det tredje og sidste redskab skaber spildesignerne en dokumentarisk autoritet ved at 
inddrage meget historisk information om den pågældende krig.88  

                                            
 
84 Salvati og Bullinger s. 154. Kursiv i original. 
85 Erll (1) s. 392-395. For mere litteratur om remediation og transmediale teorier se Harvey; 
Walther og Erll & Rigney. 
86 Andrew Wackerfuss fremhæver også den teknologiske fetichisme som den afgørende faktor for, 
om et krigsspil, af enhver art, anses som værende historisk autentisk. Se Wackerfuss s. 237. 
87 Brian Rejack peger ligeledes på, at det historiske FPS-spil Brothers In Arms anvender 
fortælleformer og arkivmateriale på samme måde som den dokumentariske genre inden for film og 
tv. Se Rejack s. 415. 
88 Samme argument bliver også fremført af Brian Rejack. Rejack s. 415. 
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4. Analyse af Assassin’s Creed Syndicate 
I dette kapitel analyseres AC Syndicate. Først introduceres baggrundshistorien for hele 
spilserien og derefter historien i selve AC Syndicate. Dernæst analyseres den strukturelle 
opbygning af missionsstrukturen og de ludiske regler, spilleren skal agere efter, hvilket vil 
anvendes i analysen af den narrative struktur, både på makro- og mikro-niveau. Efter den 
strukturelle analyse ønsker jeg at belyse, hvordan AC Syndicate bruger historie. Ud fra 
teorien om selektiv autenticitet analyseres, hvordan spildesignerne har benyttet sig af tre 
forskellige parametre for at skabe en troværdig og autentisk fortælling om den industrielle 
revolution i London: arkitektonisk fetichisme, filmiske virkemidler og dokumentarisk 

autoritet. Inden opsummeringen af hele analysen fremhæver jeg tre emner og undersøger, 
hvordan disse fremstilles i spillet. 
 

4.1 Introduktion af spillet 
Assassin’s Creed Syndicate er det niende spil i den populære action-adventure-spilserie fra 
det franskbasserede, multinationale spilfirma Ubisoft, udviklet af den canadiske afdeling 
Ubisoft Quebec. Spillet udkom til PlayStation 4 og Xbox One d. 23. oktober 2015 og til 
Windows PC d. 14. november samme år.89 Ubisoft er en stor spiller på markedet, der i 
2015-16 indtjente op mod 1,4 milliarder dollars alene på salg er spil.90 Firmaet står også 
bag andre store successerier som Brothers in Arms, Far Cry, Just Dance, Watch Dog og 
mange flere. Som forklaret i kapitel 2.4,2 er AC Syndicate til dette speciale blevet spillet og 
gennemført to gange på PlayStation 4, og ligeledes er alle DLC’er blevet gennemført to 
gange.  

4.1,1 Baggrundshistorien i Assassin’s Creed  

Spilseriens omdrejningspunkt er den fiktive historiske og fortsatte kamp mellem den onde 
tempelriddernes orden (the Templars) og den gode snigmordernes orden (the Assassins). 
Begge ønsker fred i verden, men hvor den første mener, at dette opnås gennem kontrol og 

                                            
 
89 Udgivelsesdatoer varierer med små forskelle i lande uden for Nordamerika og Europa.  
90 Ubisoft Entertainment (1).   
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magt til tempelriddernes orden, så mener snigmorderne, at dette opnås gennem de 
liberalistiske idealer om frihed og lighed.  
  I det første spil i serien med titlen Assassin’s Creed fra 2007 blev vi introduceret for 
Desmond Miles, en tilsyneladende ordinær bartender, som i år 2012 bliver kidnappet af 
firmaet Abstergo Enterprises. Abstergo er ejet af moderne medlemmer af tempelriddernes 
orden, der har opdaget, at Desmond er direkte efterkommer af flere store historiske 
personer fra snigmordernes orden. Tempelridderne tvinger Desmond til at genleve sine 
forfædres liv ved at kontrollere dem gennem maskinen Animus, der anvender brugerens 
DNA til at synkronisere brugeren med sin forfader. Ved at lade Desmond gennemleve sine 
forfædres liv, håber tempelridderne at kunne finde frem til nutidens placering af 
forhistoriske artefakter kaldet ”Pieces of Eden”, hvis enorme kraft tempelridderne ønsker 
at tæmme og udnytte til at kunne tage kontrol over verden. Animus skal altså ikke ses som 
en tidsmaskine, hvor det er muligt at gå tilbage i tiden og ændre på fortiden. Maskinen 
tillader kun brugeren at genleve sin forfaders liv, hvorved man kan finde frem til den 
nutidige placering af artefakterne. Desmond bliver senere hen reddet af moderne 
tilhængere af snigmordernes orden, som overtaler ham til at bruge deres maskine Animus 
2.0 til at finde disse ”Pieces of Eden”, før tempelridderne gør det. Kampen mellem 
tempelridderne og snigmorderne foregår altså, både når Desmond genoplever sin forfædres 
liv, og i nutiden hvor der kæmpes om først at finde frem til disse kraftfulde artefakter. 
Nutidsaspektet er dog siden AC III, hvor Desmond dør, blevet meget nedtonet, og alt fra 
”nutiden” foregår nu kun i ikke-interaktive cut-scenes. Med Desmonds død fortsætter 
seriens plot, ved at Abstergo har taget DNA fra Desmond, hvilket med deres nyudviklede 
spillemaskine Helix gør andre i stand til at genleve Desmonds forfædres liv. Siden AC 

Black Flag, det sjette spil i serien, er hovedpersonen nu en unavngivet Helix-spiller, der 
kæmper på snigmordernes side.  
  Igennem Desmonds DNA har spilserien taget spilleren med tilbage til slut-11.-
hundredetallets arabiske lande under tempelriddernes tredje korstog; renæssancens 
Firenze, Rom og Konstantinopel; til Nordamerika under Den Amerikanske Revolution, til 
det 18. århundredes caribiske øhav; til Paris under Den Franske Revolution; og i AC 

Syndicate er turen kommet til det victorianske London med den enorme udvikling som 
konsekvens af den industrielle revolution.  
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4.1,2 Historien i Assassin’s Creed Syndicate 

I AC Syndicate følger vi tvillingeparret Jacob og Evie Frye i deres kamp for verdensfreden i 
victorianske London i år 1868.  
  Vi introduceres for søskendeparret, mens de opholder sig i byen Crawley. Efter 
modtagelsen af et brev fra Henry Green, en allieret assassin, beslutter vores protagonister 
sig for at rejse til London. Green forklarer i brevet, at London er faldet og nu styres af ”the 
Templar Grandmaster”, Crawford Starrick. Da vores to protagonister ankommer til 
London, mødes de af en by med stor økonomisk ulighed, meget kriminalitet og korruption. 
Byen er kontrolleret af tempelriddernes orden, der både ejer og styrer byens industri, og 
hvis bande, the Blighters, har voldelig kontrol over byens gader og stræder. 
 

 
Illustration 5: De to protagonister i AC Syndicate: Evie og Jacob Frye 

 
  Søskendeparret har deres forskellige syn på, hvad der er deres hovedopgave i London. 
Evie vil holde fokus på at finde ”the Piece of Eden” før tempelridderne, mens Jacob ønsker 
at starte sin egen bande, the Rooks, og bekæmpe tempelridderne på gadeplanet. Sammen, 
og hver for sig, kæmper Jacob og Evie for at befri London ved at sabotere tempelriddernes 
virksomheder, bekæmpe the Blighters og snigmyrde højtstående tempelriddere.  
  Det er ikke ubetydelige opgaver, søskendeparret udfører i London. Jacob ødelægger 
Starricks indbringende alkoholvirksomhed ”Soothing Syrrup”, som er med til at sløve 
Londons arbejdere og ødelægge familier indefra. Tvillingerne ødelægger også et 
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tempelridder-ejet transportselskab og videregiver firmaets køretøjer til en forening af 
transportselskaber. Da tempelridderne forsøger at stjæle Englands guldreserver fra Bank 
of England og dermed true hele det økonomiske system, træder vores snigmordere også til 
og forhindrer dette, ligesom de forpurrer tempelriddernes mordforsøg på premierminister 
Benjamin Disraeli. Faktisk redder søskendeparret i slutningen af spillet hele det engelske 
parlament og selveste dronning Victoria fra at blive ofre for tempelriddernes planer.  
  Hovedhistorien slutter, da tvillingerne lokaliserer artefaktet ”Piece of Eden” til en 
underjordisk grotte i haven til Buckingham Palace. Desværre kommer Starrick først og 
ifører sig artefaktet, som i dette spil er et klæde, der giver bæreren overnaturlige kræfter. 
Men det lykkes dog Evie og Jacob med hjælp fra Green at besejre Starrick og genplacere 
klædet på sin plads i grotten. Dermed kendes placeringen af artefaktet i nutiden, og 
gennem en lang cut-scene vises en kamp i nutiden med moderne skydevåben mellem 
tempelriddere og snigmordere, der kæmper om at tilegne sig klædet. En kamp 
tempelridderne desværre vinder, og snigmorderne har dermed tabt et vigtigt slag i den 
fortsatte kamp mod tempelriddernes orden.   

4.1,3 Tid i Assassin’s Creed Syndicate  

I tid foregår al spilhandlingen konstant på et unavngivet tidspunkt i året 1868. Vejret er 
meget sommerligt, og det kan også udledes, at dette tidspunkt er før december måned, da 
Benjamin Disraeli har titlen som premierminister.91 
  På et tidspunkt i spillet dukker dog en tidsportal op i London, hvor Helix-maskinen 
teleporterer spilleren frem til London anno 1916 midt under Første Verdenskrig.92 Her 
genopleves erindringerne fra Jacobs barnebarn Lydia, hvor man i samarbejde med Winston 
Churchill bekæmper tempelriddere og tyske spioner, der står i ledtog med hinanden. 
Denne tidsrejse giver spilleren mulighed for at klatre rundt på Tower Bridge, som blev 
åbnet i 1894; mulighed for at samarbejde med Winston Churchill, den nok mest ikoniske 
politiker i engelsk historie; samt at forsvare London mod ødelæggelse fra tyskernes 
Zeppelin-bombadementer. Lydia og Winston Churchill indgår et symbiotisk samarbejde, de 
begge kan drage fordel af. Winston ønsker at komme tilbage i regeringen, som han 

                                            
 
91 William Edward Gladstone overtog posten som premierminister d. 3. december 1868.  
92 En lignede tidsportal forekom også i AC Unity, hvor spilleren blev transporteret frem til Paris 
anno 1944 og bekæmpede nazisterne i en episk kampscene højt oppe i Eiffeltårnet.  
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resignerede fra efter englændernes hårde nederlag ved Gallipoli i 1915, hvilket denne sejr 
over de tyske spioner kan give. Til gengæld for Lydias hjælp lover Winston at arbejde for 
kvinders stemmeret i parlamentet.  
  I de DLC’er, der kan tilkøbes spillet, bevæger spillet sig også væk fra 1868. I DLC’en Jack 

the Ripper hopper spillet 20 år frem i tiden, hvor Jacob forsøger at hjælpe politimanden 
Frederick Abberline med at tilfangetage verdenshistoriens måske kendteste seriemorder: 
Jack the Ripper. Resten af DLC’erne foregår også, som næsten hele spillet, på det 
unavngivne tidspunkt i 1868. Jeg vil dog undlade at gennemgå handlingen i hver enkelt 
DLC, da hovedfokus i analysen vil ligge på spillet i sin naturlige grundform. DLC’en The 

Last Maharaja vil dog i slutningen af analysen blive inddraget, når jeg sætter fokus på 
spillets fremstilling af imperialismen.  
 

4.4 Spillets regler – de ludiske parametre 
I de tre efterfølgende afsnit bekrives spillets ludiske parametre, nærmere bestemt 
beskrives, hvilke spilhandlinger spilleren udfører i AC Syndicate, hvilke regler spilleren 
begrænses af og i hvilke tilfælde spillerens kontrol bliver sat ud af spil. 

4.4,1 Spilhandlinger 

I AC Syndicate styrer spilleren enten Jacob eller Evie Frye fra et tredjepersonsperspektiv. 
Spilleren har fuld kontrol over karakterens fysiske bevægelse, men ingen kontrol over 
karakterens stemme. Med joysticket kan spilleren få karakteren til at gå, løbe, sprinte, 
hoppe og klatre rundt på bygninger, gader og hustage bedre end verdens bedste parkour-
udøvere. Selve det at bevæge sig rundt på gader og stræder og klatre rundt på bygninger 
er, og har altid været, det helt store trækplaster ved spilserien. Der er ikke noget mere 
tilfredsstillende i spillet end at sammensætte den perfekte løberute gennem byen og udføre 
de mest halsbrækkende hop. I videoen Udsigt fra Big Ben93 i bilagets YouTube-kanal kan 
man for det første nyde, hvor simpelt det er at komme op af selv de højeste bygninger med 
den nye tilføjede gadget, ”grappling hook”. Dernæst kan spillets fantastiske grafik nydes 
ved udsigten ud over London fra toppen af det karakteristiske varetegn Big Ben. Klippet 
afslutter med en udførelse af mekanikken ”leap of faith”, hvor den kontrollerede karakter 
                                            
 
93 Videobliag nr. 10: Udsigt fra Big Ben.  
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laver et storslået hovedspring ud fra toppen af Big Ben og lander i en vogn med blade. 
Lyden og grafikkens slørede udseende i hoppet giver spilleren et fantastisk underholdende 
gus i maven, når denne manøvre udføres. 
  Udover selve bevægelsen af karakteren foregår meget af spilhandlingen med at kæmpe 
mod fjender. Spilleren kan angribe, parere indkomne slag, lave modangreb, skyde med en 
pistol eller kaste med knive og bomber. Styring i disse kampaktioner er relativt simpel, 
men udføres disse perfekt, udløser det nogle ekstremt drabelige sekvenser, hvori spilleren 
kortvarigt mister kontrol og styring, mens en kort animation viser enten Jacob eller Evie 
dræbe en eller flere fjender på meget makabre faconer.94   

4.4,2 Begrænsninger – spillets regler 

Brugen af Helix-maskinen i AC er en fantastisk konstruktion, der ligger til grund for hele 
seriens sammenhæng, selvom de enkelte spil både temporalt og geografisk flytter sig.95 
Maskinen gør fortiden spilbar, den kan forklare visuelle markeringer på skærmen, og 
måske vigtigst af alt begrænser maskinen spillerens frihed på en troværdig og logisk måde. 
London i spillet bliver geografisk afgrænset af en digital mur, som spilleren ikke kan 
passere.96 Dette forklares narrativt ved, at Desmonds forfædre aldrig har været på den 
anden side af muren, og derfor kan dette område ikke erindres.  
  Overtræder spilleren Helix-maskinens regler og begrænsninger, bliver spilleren 
desynkroniseret fra maskinen, hvorved spillets loading-skærm vises, og spilleren føres 
tilbage til det sidst gemte sted i spillet. Dette gælder også, hvis enten Jacob eller Evie 
bliver dødeligt skadet, eller spilleren fejler en mission. Desynkroniseringen er ikke er en 
metafor for at dø, men derimod præsenteres spillerens fejl som en afvigelse fra fortidens 
egentlige begivenheder. Vores protagonister døde ikke i fortiden, og derfor er deres død 
heller ikke mulig i maskinen. Det samme sker, hvis spilleren skulle ønske at gå amok og 
skyde civile borgere ned på gaden, på samme måde som det er muligt i Grand Theft Auto-
serien. Skydes én civil, advares spilleren med en tekst på skærmen: ”WARNING: Assassins 
did not kill civilians.” Vælger spilleren alligevel at forsætte med at skyde civile, bliver 
spilleren desynkroniseret fra Helix-maskinen med forklaringen: ”DESYNCHRONIZED: 

                                            
 
94 Se eksempler på makabre drab i videobilag nr. 5: Fight Club.  
95 I de tidligere spil var maskinerne Animus og Animus 2.0. 
96 Videobilag nr. 11: Ved verdens ende. 



  45  

Assassins did not kill civilians”. 97 Derimod er det fuldt tilladt at dræbe modstandere og 
sågar politifolk. Derved holdes civile ude af den løbende krig mellem tempelridderne og 
snigmorderne og fremstår som en ren krig uden civile ofre.  

4.4,2 Non-interaktive elementer 

Langt størstedelen af den narrative fortælling i AC Syndiate foregår i interaktive cut-
scenes, hvor spilleren mister kontrol over karakteren og passivt iagttager en videosekvens. 
Disse kommer oftest som starten og/eller slutningen i de missionstyper, jeg i næste kapitel 
kategoriserer som hovedmissionerne og VIP-missionerne. Jeg har ikke selv målt længden 
af alle cut-scenes, men flere brugere på YouTube har uploadet alle cut-scenes fra spillet, og 
her viser det sig, at AC Syndicate indeholder hele 3 timer og 45 minutters cut-scenes.98 De 
mange cut-scenes forklarer historien i spillet, instruerer spilleren i nye spilmekanikker og 
guider spilleren med løsningsforslag af de enkelte missioner. Mange missioner starter også 
med en sekvens, hvor enten Jacob eller Evie skal bevæge sig fra et sted til et andet, 
samtidig med at de konverserer med en allieret. Her er spilleren altså offline, fordi 
spilleren ikke påvirker samtalen, men samtidig online, fordi det er spillerens rolle at få 
karakteren til at følge den allierede for at gøre samtalen mulig. I disse sekvenser 
opretholdes spilleren i det, James Newman kalder ”erogodic continuum”, hvor spilleren 
hverken er direkte aktiv eller blot observerende.99 Den kontrol spilleren bliver tildelt, giver 
spilleren en følelse af være en aktiv, agerende rolle, men spilleren har i sidste ende ikke 
kontrol til at ændre de prædesignede sekvenser.  
 

4.5 Den narrative struktur 
I dette delkapitel analyseres den narrative struktur i AC Syndicate. Først kategoriserer jeg 
fire forskellige typer af missioner i spillet, hvilket skal anvendes i undersøgelsen af spillets 
narrative makro- og mikro-struktur. Undersøgelsen af den narrative struktur 
sammenlignes og kategoriseres herefter med de narrative strukturer, der blev behandlet i 
delkapitel 3.3. Denne del af analysen skal ligge til grund for en diskussion om spillets 
kontrafaktiske egenskaber i opgavens diskussionsafsnit, kapitel 6.1. 
                                            
 
97 Videobilag nr. 4: Drab på civile. 
98 GLP TV. 
99 Newman. 
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4.5,1 Missionsstrukturen  

Missionerne i AC Syndicate er ikke gennemskueligt opdelt for spilleren, men ikoner på det 
virtuelle kort indikerer, hvilken type missioner bestemte placeringer kan åbne for. Jeg har 
valgt at opdele missionerne i AC Syndicate i fire forskellige grupperinger, alt efter hvilket 
resultat gennemførelsen af missionerne medfører. Alle missionstyper og deres respektive 
kategorisering kan ses oplistet i tabel 3. 
  I hovedmissionerne foregår den største udvikling i fortællingen, som tidligere er blevet 
skitseret. Det er ved at gennemføre disse missioner, at spilleren oftest bliver introduceret 
for nye karakterer i historien, og den primære kamp mod Starrick og jagten efter artefaktet 
udføres. Hovedmissionerne er opdelt i ni sekvenser, hvori den sidste mission i hver sekvens 
er en længerevarende mission, hvor enten Jacob eller Evie skal snigmyrde en højtstående 
tempelridder.  
  Når Ubisoft vælger at tage fat i en historisk periode på et bestemt historisk sted, så er det 
yderst interessant at lade protagonisterne møde store historiske personligheder fra denne 
tid. Derfor hjælper vores snigmordere, i det jeg har kaldt sidemissioner, en række 
prominente personligheder fra denne historiske periode, med opgaver som omhandler, 
hvad disse personer for eftertiden er kendt for. Som Jacob eller Evie bidrager man til 
Charles Darwins vigtige forskning ved at hente kasser med forskellige dyr og planter, 
inden tempelridderne får fingrene i dem; man følger og beskytter Karl Marx, mens han 
bevæger sig rundt i Londons gader og holder taler for at samle arbejderne i fagforeninger; 
og sammen med Charles Dickens forsøger tvillingerne at opklare mystiske begivenheder. I 
slutningen af spillet skal tvillingerne i samarbejde med dronning Victoria redde London og 
nationen fra nytilkomne tempelriddere, der ønsker at overtage den tomme plads som 
tempelriddernes leder i London efter Starricks død. Sidemissionerne spilles sammen med, 
men påvirker ikke, hovedhistoriens udvikling og skal mere ses som interessante 
sidehistorier, hvis formål netop er at lade Jacob og Evie, og dermed også spilleren, møde 
kendte historiske personer fra perioden.  
  Den tredje gruppering af missioner er erobringsmissionerne, hvis formål er at befri de 
enkelte bydele af London fra tempelriddernes kontrol, hvilket foregår i samarbejde med tre 
allierede. I disse standardmissioner hjælper de to protagonister Henry Green med at 
angribe the Blighters, tempelriddernes bandes, tilhørssteder og med at dræbe 
tempelriddere i missionerne ”Gang Stronghold” og ”Templar Hunt”; hjælper den 
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forældreløse Clara O’dea med at befri børn fra børnearbejde på Starricks fabrikker i 
missionerne ”Child Liberation”; og hjælper politimanden Frederick Abberline med at 
tilfangetage skurke i missionerne ”Bounty Hunt”.100 Når disse missioner gennemføres, 
modtager spilleren Xp (experience points), penge, dessiner til nye våben og mindsker 
tilstedeværelsen af the Blighters på gaderne i de befriede bydele. Disse standardmissioner 
er en del af den samlede kamp mod tempelridderne, og for at kunne gennemføre spillet, 
skal en stor procentdel af disse gennemføres.  
  Den sidste gruppering af missioner kan slet ikke kategoriseres som missioner, og derfor 
har jeg kaldt disse for indkomstaktiviteter. Disse aktiviteter popper frem over hele det 
virtuelle London, og derfor er der ikke et maksimalt antal af aktiviteter, de fortsætter i det 
uendelige. Indkomstaktiviteterne påvirker ikke plottet i spillet, men kan give Xp og penge 
til spilleren. Indkomstaktiviteterne fungerer derfor blot som små pauseaktiviteter fra 
missionerne, hvor man fx kan stjæle hestevogne, skibe eller tog med varer tilhørende the 
Blighters; redde borgere fra tyveri og overfald fra enkelte Blighters-bandemedlemmer; slås 
med de bare næver på små, ulovlige kampklubber; og ride om kap i hestevogn. Fuldførelse 
af disse aktiviteter er altså ikke påkrævet for at kunne gennemføre spillet og er derfor blot 
et ekstra underholdende element.  
 

Hovedmissioner Sidemissioner Erobringsmissioner Indkomstaktiviteter 

9 sekvenser med i alt 
50 missioner. 

Karl Marx 
Dronning Victoria 
Charles Dickens 
Charles Darwin 
Train Hideout 

WW1 

Child Liberation 
Gang Stronghold 

Templar Hunt 
Bounty Hunt 

Gang War 

Fight Clubs 
Street Race 

Cargo Hijack 
Cargo Escort 

Boat Raid 
Smuggler’s Boat 
Train Robbery 
Crowd Events 

Tabel 3: Liste over missionstyper i AC Syndicate 

                                            
 
100 I videobilaget kan ses eksempler på alle typer af erobringsmissionerne.  
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4.5,2 Makro-struktur og mikro-struktur 

I bilag 1 og 2 foreligger illustreringer af både den narrative makro-struktur og den 
narrative mikro-struktur i AC Syndicate. 
   Illustreringen af makro-strukturen viser de 9 sekvenser af hovedmissioner med pile 
imellem disse for at illustrere den narrative retning i spillet. Makrostrukturen viser ikke, i 
hvilken rækkefølge spilleren gennemfører missionerne, men derimod fra hvornår i spillet 
de forskellige missionstyper er mulige. Det er gennem hovedmissionerne, at spilleren bliver 
præsenteret for alle nye missionstyper og møder de historiske personer, og så længe 
spilleren ikke har gennemført de missioner, hvor fx Karl Marx bliver introduceret, så er det 
ikke muligt at spille sidemissionerne med Karl Marx. De stiplede linjer markerer det, som 
jeg også skrev i min kategorisering af missionstyperne, at sidemissionerne og 
indkomstaktiviteterne ikke er nødvendige at fuldføre for at gennemføre spillet. Ligeledes 
markerer den optegnede linje ved erobringsmissioner, at for at gennemføre spillet skal en 
stor del af missionerne være gennemført, før der bliver låst op for sekvens otte, og dermed 
er disse altså nødvendige at gennemføre for at fuldføre spillets hovedmissioner. Makro-
strukturen kan dog ikke anvendes til at belyse den varierede sammensætning af 
missionernes rækkefølge. 
  For at belyse dette har jeg i den narrative mikro-struktur taget udgangspunkt i et tænkt 
eksempel med et udsnit af sekvens nr. 6, der indeholder 6 hovedmissioner. Her er det 
tydeligt, at spilleren har meget stor frihed i valget af, hvilke missioner der skal 
gennemføres i hvilken rækkefølge. Spilleren kan vælge blot at spille hovedmissionerne, 
eller spille en eller flere andre typer missioner inden næste hovedmission og derved i en 
lang spilletid helt forbigå hovedmissionerne.  
  Umiddelbart ville denne meget åbne og frie struktur give problemer i forhold til plottets 
narrative og temporale sammenhængskraft. Denne sammenhængskraft sikres dog ved, for 
det første at de forskellige missionstyper er låste, inden disse præsenteres i 
hovedmissionerne, og for det andet fordi den temporale udvikling i narrativet konstant 
foregår på et ubestemt tidspunkt i år 1868. Derved kommer missionerne aldrig til at 
overhale andre i den temporale udvikling.  
  Det vigtigste disse to illustrationer belyser, er dog, at spillerens interaktion med 
spilverdenen ikke ændrer den narrative fortælling. Spilleren modtager på intet tidspunkt 
valg, som kan sende narrativet i en anden retning. Spilleren kan vælge rækkefølgen af 
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missionstyper, men ikke hvordan disse missioners endemål og plot skal forme sig. Hvis to 
forskellige spillere gennemfører AC Syndicate, vil de givetvis ikke spille missionstyperne i 
samme rækkefølge. Gennemfører begge spillere dog alle sidemissionerne og 
hovedmissionerne, og dermed også en stor del af erobringsmissionerne, så vil spillerne have 
oplevet den samme fortælling. For at dykke dybere ned i AC Syndicates narrative struktur 
og dens betydning for spillets fortælling og plot vil denne analyse sammenholdes med de 
narrative strukturer fra Costykian, Ip og Ryan, som blev behandlet i delkapitel 3.3. 

4.5,3 Klassificering af den narrative struktur  

I sidste afsnit argumenterede jeg for, at spilleren ikke har nogen mulighed for at ændre 
spillets grundlæggende plot. Derfor kan denne overordnede struktur anses for at være 
lineær. Dog følger strukturen i AC Syndicate ikke Costikyans ”beads on a string”-teori. I 
Costikyans teori er spillets historie konstrueret af kun én kæde af missioner, men AC 
Syndicate indeholder flere forskellige kæder. Sidemissionerne og hovedmissionerne kan 
visualiseres som hver deres kæde med sin egen narrative linearitet. Når spilleren vælger 
en af disse type missioner, vælger spilleren den næste perle på denne snor, men det er ikke 
muligt at hoppe en af disse perler over. Spilleren kan vælge at hoppe over på en nye 
perlekæde, men kan altså ikke hoppe en perle over. Dvs. at hovedmissioner og 
sidemissioner hver for sig er en perlekæde med en klar lineær struktur, men da spilleren 
ikke slavisk følger den samme missionstype hele vejen igennem spillet, men derimod 
hopper mellem de forskellige typer efter egen lyst, kan den narrative struktur i AC 

Syndicate altså ikke forklares med Costykians ”beads on a string”-teori. Det er måske ikke 
så overraskende, at Costykians teori, der generaliserer en hel spilgenres narrative 
struktur, ikke kan være fuldt ud dækkende for alle spil i genren. Samtidig er Costykians 
udsagn tilbage fra 2007, hvilket er voldsom lang tid i forhold til mediets enormt hurtige 
udvikling.  
 Ligeledes vil jeg argumentere for, at Barry Ips illustrering af branching-strukturer og 
Marie-Laure Ryans ”The directed network, or flow chart” ikke kan anvendes til at beskrive 
den narrative struktur i AC Syndicate. En vigtig karakteristik ved denne type narrative 
struktur er, at spillerens valg betyder, at fortællingen forgrener sig i forskellige retninger. I 
AC Syndicate modtager spilleren dog ingen af sådanne valg, hvilket er tydeligt i min 
illustration af den narrative mikro-struktur, hvor alle pile, der fører væk fra en mission, 
forbliver blot én. Spilleren kan fx ikke få Jacob eller Evie til at forråde sine allierede og i 
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stedet samarbejde med Starrick og hans kumpaner. Spillet vil altid ende med den samme 
konklusion, hvor snigmorderne i samarbejde ødelægger Starricks planer og til sidst slår 
ham ihjel.  
  Som den opmærksomme læser måske har forudset, vil jeg derimod argumentere for, at det 
er Marie-Laure Ryans ”The vector wih side branches”, der kan anvendes som klassifikation 
af AC Syndicates narrative struktur. Hovedmissionerne er den faste narrative kæde, der 
åbner op for sideveje i form af de tre sidste missionstyper. Spilleren kan gå på opdagelse i 
narrativets sidegrene, men i sidste ende påvirker dette ikke fortællingen om fortiden, som 
dermed er prædetermineret af spildesignerne. Dette betyder altså, at spillerens 
handlemuligheder er låst fast til det allerede fastsatte plot, og derved kommer spillerens 
interaktion med spilverdenen ikke til at ændre hverken plottets start, midte eller slutning.   
 
Det er dog ikke en fastlåst fornemmelse, man har som spiller af AC Syndicate. Narrativet 
virker meget åbent og påvirkeligt. Dette kan måske forklares af mediets temporale natur i 
den fysiske verden. Når man læser en bog, ved man, at historien får en ende, når sidste 
side er læst, og når vi ser en film, kan vi med god tro formode, at historien slutter inden for 
de næste få timer. I videospil ved man sjældent, hvornår historien slutter, og med 
spillerens fysiske kontrol over protagonisten kan dette give spilleren følelsen af, at deres 
indflydelse på spillets historie er større, end den egentlig er.101  
  Den virtuelle konstruktion af London virker som en utrolig fri legeplads uden de store 
begrænsninger af spillerens mulighed. For at forklare hvordan spillet, på trods af dens 
fastlåste narrative struktur, alligevel fremstår som værende fri, vil jeg i næste afsnit 
anvende Jesper Juuls opdeling af spilstrukturer mellem emergens og progression på 
strukturen i AC Syndicate.   

4.5,4 Emergens- og progressionsstruktur  

Jesper Juul opdeler i sit kapitel Hvad spillet betyder: om Grand Theft Auto 3102 videospils 
strukturer i to forskellige retninger: emergens og progression. Emergensstrukturer er 
karakteriseret ved at være bygget omkring en række simple regler, hvori spilleren frit 
vælger sin egen strategi til at vinde. Emergensstrukturer kan ses som et åbent landskab af 
                                            
 
101 Reynolds s. 52-53. 
102 Juul (1). 
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muligheder, hvor reglerne ofte er simple, men som kan kombineres og anvendes på utallige 
måder og derved give spillet en stor variation. Skak er et godt eksempel på en 
emergensstruktur. Spillet er relativt simpelt, idet hver brik har sin egen bestemte 
bevægelsesmulighed. Hvilken brik der skal rykkes hvornår og præcis hvorhen, er dog helt 
op til spilleren, hvilket giver hvert spil uendeligt mange kombinationsmuligheder. 
Progressionsstrukturer er karakteriseret ved, at spilleren skal udføre præcis de opgaver, 
som spildesignerne har defineret på forhånd, for at gennemføre spillet. I sin yderste form 
har spilleren ikke nogen frihed og er komplet underlagt spildesignerens kontrol.103  

4.5,5 Emergens- og progressionsstruktur i Asssasin’s Creed Syndicate 

I det foregående afsnit fastslog jeg, at den narrative struktur i AC Syndicate fastlåser 
spillerens mulighed for at ændre plottet i historien. Men zoomer vi ind på selve 
spiloplevelsen, når spilleren løber rundt på Londons gader og tage, eller når de enkelte 
missioner gennemføres, så fremstår spillet langt mere frit.  
  Ligesom Grand Theft Auto 3, der er Juuls analyseobjekt i det ovennævnte kapitel, så 
fremstår strukturen i AC Syndicate også som en kombination mellem emergens og 
progression, idet spillets overordnede struktur er lineært og prædetermineret, mens selve 
løsningen og valg af de enkelte missioner kan udføres eller vælges, som spilleren lyster.  
  Spilleren er fri til at løbe rundt på opdagelse i London, men når spilleren vælger at gå ind 
i et område, der aktiverer en mission, så skal spilleren for at løse missionen fuldføre nogle 
prædeterminerede mål. Men for at klare disse mål er der ikke kun én løsningsmodel, og 
spilleren har derved frihed til selv at vælge sin egen strategi for at løse målet. Lad os kigge 
på et konkret eksempel fra en af erobringsmissionerne. 
  I Child Liberation104 er opgaven at befri børn fra børnearbejde på en tempelridder-ejet 
fabrik. Når spilleren træder ind i området markeret med rødt på kortet nederst i venstre 
hjørne af skærmen, så aktiveres missionen, og dens succeskriterier vises øverst i venstre 
side af skærmen. I dette eksempel lyder succeskriterierne: ”kill the foreman” og ”free all 
children”. Derudover er der en ekstraopgave, som giver ekstra penge og Xp, hvis den løses: 
”Do not trigger the alarm”. Dette er de prædeterminerede mål for opgaven, som peger på en 
progressionsstruktur. Herfra har spilleren dog stor frihed, så længe denne bliver inden for 
                                            
 
103 Juul (1) s. 183-85). 
104 Videobilag nr. 2: Child Liberation. 
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missionsområdet og opererer inden for spillets normale regler og begrænsninger. På den 
optagede video valgte jeg en strategi, hvor jeg forsøgte at holde mig skjult og lydløst 
snigmyrde fjenderne. Jeg kunne også have valgt at se bort fra ekstraopgaven og have 
stormet ind på fabrikken i bedste Rambo-stil og have bekæmpet fjenderne i direkte 
slåskamp. Målene for missionen er meget generelle og relativt frie, og spilleren har frit valg 
i forhold til strategien for at løse disse mål. Dette viser, at de enkelte missioners struktur 
mere har karakter af emergens.  
  Zoomer vi igen ud fra de enkelte missioner og kigger på hele spillets struktur, er det et 
andet billede, vi ser. Spillets historie vil altid starte med, at Jacob og Evie rejser fra 
Crawley til London, og til sidst ende med, at Starrick bliver dræbt i grotten under haven til 
Buckingham Palace, uanset om spilleren ønsker dette eller ej.  
 

4.6 Brugen af historie 
Der er ingen tvivl om, at en bærende del af hele Assassin’s Creed-serien er dens brug af 
historie. Hver ny udgave i serien sælges først og fremmest på, hvor spillet foregår 
geografisk og i hvilken historisk tid. Derfor forventes det også, at spillet er realistisk og 
forholder sig autentisk, i forhold til den fremstillede periode spillet foregår i. Herunder vil 
jeg med udgangspunkt i Salvati og Bullingers kategorier teknologisk fetichisme, filmiske 

virkemidler og dokumentarisk autoritet undersøge, hvordan spildesignerne af AC Syndicate 
har skabt en troværdig og autentisk fortælling om det victorianske London. Efter denne 
undersøgelse fokuserer jeg på tre forskellige emner, og hvordan disse skildres i spillet. 
Dette fokus skal give os en dybere forståelse af, hvordan fortiden fremstilles i AC 

Syndicate, og hvilke værdier spillet udtrykker.  

4.6,1 Arkitektonisk fetichisme 

Medieforskeren Adrienne Shaw anvender også Salvati og Bullingers teorier i sin analyse af 
AC III, hvor hun erstatter den teknologiske fetichisme med arkitektonisk fetichisme.105 Jeg 
er enig i denne betragtning og mener, at den teknologiske fetichisme i AC Syndicate ikke 
handler om den minutiøse modellering af våbenarsenalet, men derimod beror spillet sig på 
en arkitektonisk fetichisme omkring den ekstremt flotte, tredimensionelle rekonstruktion 
                                            
 
105 Shaw s. 13. 
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af det victorianske London. Der er i spillet meget stor fokus på Londons ikoniske 
bygningsværker, og spilleren har på sin vej gennem London mulighed for at klatre rundt 
på bl.a. Westminster Palace og Big Ben-klokketårnet; Lord Nelsons statue på toppen af sin 
søjle på Trafalgar Square; Buckingham Palace og mange flere arkitektoniske varetegn. 
Douglas N. Dow klandrer AC II, fra en kunsthistorisk vinkel, for ikke at have en troværdig 
og historisk korrekt rekreation af det 15. århundredes Firenze.106 Jeg skal ikke gøre mig til 
ekspert på, om alle monumenter i AC Syndicate fremstår som perfekte digitale replikaer af 
1800-tallets monumenter. Det interessante i denne kontekst er, at spildesignerne har lagt 
meget arbejde i at få deres rekonstruktion til at fremstå så autentisk som mulig, mens den 
samtidig skal fungere som en spilverden. Sammenligner man et moderne fotografi med et 
billede fra AC Syndicate af Westminster Palace, som herunder i illustration 6, er ligheden 
da også slående. Detaljegraden af Londons varetegn er enorm, og de vigtigste varetegn er 
gengivet i størrelsesforholdet 1 til 1107, hvilket gør dem endnu mere storslåede i spillet.    
 

 
Illustration 6: Til venstre ses et moderne fotografi af Westminster Palace, og til højre et billede af Westminster 
Palace fra AC Syndicate. 

 
Hvis man sammenligner spillets digitale kort med et originalt kort over London, som i 
illustration 7, kan man se, at placeringen af broerne er ændret en smule, og Buckingham 
Palaces placering er måske rykket tættere mod Themsens bredder. Byens tognet er også 
ændret, så togstationerne er forbundet med hinanden, hvorved snigmordernes hovedkontor 
på et lokomotiv ikke blot kører ud af byen, men derimod kan cirkulere rundt i hele London. 

                                            
 
106 Dow s. 218-19. 
107 Williams. 
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Dog er det evident, at AC Syndicates London er skabt på baggrund af byens virkelige 
geografiske udseende. 
 

 
Illustration 7: Til venstre ses et udsnit af et ægte kort over London fra 1860, og til højre et billede af kortet over 
London i AC Syndicate. 

 
Historikeren Jean-Vincent Roy, der arbejder for Ubisoft Quebec, fortæller også i et 
interview til USgamer, at de ”... had to compress and stretch a little to adapt the city for 
our purposes.”108 Byen er altså i sin rekonstruktion blev tilpasset, så den gøres spilbar, 
samtidig med at den stadig forsøger at fremstå som en autentisk repræsentation af London 
anno 1868.  

4.6,2 Filmiske virkemidler 

AC Syndicate låner ekstremt meget autenticitet fra litteraturens og filmens verden ved at 
bruge genkendelige klassiske narrativer og ved at bruge den samme æstetik som i film.  
  Narrativet i AC Syndicate er på ingen måder nyskabende eller overraskende. Hvis vi 
bruger Hayden Whites kategorisering af plotstrukturer i historiografien, så er plottet i AC 

Syndicate et klassisk eksempel på en romance. ”The Romance is fundamentally a drama of 
self-identification symbolized by the hero’s transcendence of the world of experience, his 
                                            
 
108 Williams.   
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victory over it, and his final liberation from it ...”109 Sådan klassificeres romancen af White, 
og han uddyber med, at dramaet i romancen er ”... the triumph of good over evil, of virtue 
over vice, of light over darkness ...”110 Med denne definition er det selvsigende, at 
søskendeparrets kamp mod Starrick og tempelridderne kan kategoriseres som en klassisk 
narrativ romance.  
  Joseph Campbell identificerede i sit legendariske værk The Hero With a Thousand 

Faces111, oprindeligt fra 1949, hvordan det narrative plot typisk er udformet i 
heltefortællinger på tværs af alle kulturer. Dette narrative plot kaldes populært for ”A 
Hero’s Journey”, der hentyder til, at alle heltefortællinger mere eller mindre er den samme 
historie fortalt på forskellige måder. Der findes et væld af forskellige omskrivninger af 
Campbells oprindelige 17 punkter, eller faser, som plottet bevæger sig igennem i en 
heltefortælling. I bilag 3 har jeg anvendt Christopher Voglers udgave med 12 punkter112, 
som den beskrives af Andrew Rollings og Ernest Adams113, og sammenholdt disse med 
plotstrukturen i AC Syndicate. 
  Det kan diskuteres, i hvor høj grad AC Syndicate kan indpasses perfekt i denne narrative 
plotstruktur, da flere af faserne ikke anvendes: Tvillingeparret forsøger ikke at afvise 
kaldet om hjælp fra Henry Green, punkt tre, og de sidste tre punkter er stort set udeladt i 
spillet. Ifølge Rollings og Andrew er dette dog ikke unaturligt for videospil. Hvad angår 
punkt tre, ”... the call is usually not refused ...”114, og den afsluttende del af plotstrukturen 
er ikke nødvendig at medtage, da plottets tilbagevenden til normal tilstand implicit ligger i 
fortællingen.115 
  Det er altså muligt at finde tydelige ligheder mellem plotstrukturen i AC Syndicate og 
plotstrukturen kaldet ”A Hero’s Journey”. Dette sammen med den klare klassificering af 
narrativet som en klassisk romance, jvf. Hayden Whites definition, viser os, at den 
narrative fortælling i AC Syndicate bygger på klassiske narrative plotstrukturer, hvilket er 
med til at skabe en letforståelig og troværdig fortælling om fortiden. 

                                            
 
109 White s. 8. 
110 Ibid s. 9. 
111 Campbell. 
112 Voglers udgave består af 12 punkter, altså ikke kun 9 punkter, som Egenfeldt-Nielsen og Smith 
& Tosca skriver. Se Egenfeldt-Nielsen; Smith & Tosca s. 194. 
113 Rollings & Adams s. 93-111. 
114 Ibid s. 102. 
115 Ibid s. 104. 
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Den narrative plotstruktur er dog blot en del af spildesignernes brug af filmiske 
virkemidler. Derudover er spillet er fyldt med action-spækkede cut-scenes, og spillets 
æstetik trækker på æstetikken fra storfilm, der arbejder med et historisk miljø i samme 
periode, såsom Gangs of New York og Sherlock Holmes. Sherlock Holmes-filmen fra 2009 af 
Guy Ritchie foregår også i London, dog i slutningen af 1800-tallet, og følger detektivens 
arbejde med at besejre skurken Lord Blackwood. Udover at karakterernes påklædning i 
filmen og spillet minder om hinanden, fordi tøjet er tidstypisk, bliver Londons små, mørke 
og beskidte gyder fremstillet på en meget lignende facon. Selve kampscenerne i filmen har 
også meget stor æstetisk lighed med AC Syndicates kampsekvenser, hvilket især er tydeligt 
i sammenligningen mellem filmens visuelt imponerende kampscene, hvor Sherlock Holmes 
(Robert Downey Jr.) kæmper med de bare næver i en ulovlig kamparena, og 
indkomstaktivitetsmissionerne Fight Club i AC Syndicate.116  
 

 
Illustration 8: Billedet  til venstre er fra filmen Gangs of New York, der viser skurken William ”Bill the 
Butcher” Cutting (Daniel Day-Lewis) sammen med sin bande. Billedet til højre er fra AC Syndicate, hvor 
Jacob Frye går sammen med sin bande The Rooks.  

 
Billederne ovenover i illustration 8 viser tydeligt, hvorfor jeg mener, at AC Syndicate låner 
æstetik fra filmens verden. I Gangs of New York af Martin Scorsese fra 2002 følger vi to 
rivaliserende banders kamp for kontrollen over kvarteret ”Five Points” i 1860’ernes New 
York. Oven i den visuelle lighed mellem William ”Bill the Butcher” Cuttings bande og 

                                            
 
116 Videobilag nr. 5: Fight Club. 
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Jacob Fryes bande, The Rooks, minder spillets erobringsmissioner, ”Gang War”117, også om 
bandernes to store kampscener i filmen, der afgør, hvem der har kontrol over kvarteret. 

4.6,3 Dokumentarisk autoritet 

Den dokumentariske autoritet opnår AC Syndicate hovedsaligt gennem Helix-maskinens 
database, som spilleren kan tilgå når som helst ved at pause spillet. Gennem databasen 
kan spilleren tilegne sig viden omkring den arkitektur, de personer og steder, som spilleren 
møder på sin færden i spillet, eller få information om spillets styrring og spilmekanikker. 
  I bilag 4 kan ses en oplistning af, hvilke personer der er oplistet i databasen under ”Allies” 
og ”Enemies”, og hvorvidt disse personer er faktiske eller fiktive karakterer. Interessant er 
det, at næsten halvdelen af spillets karakterer (14 ud af 31) er virkelige, historiske 
personer, hvilket viser spillets store fokus på, at spilleren får muligheden for at møde disse 
vigtige historiske personligheder undervejs i spillet. Men måske mere interessant er det, at 
langt størstedelen af disse faktiske personer hovedsaligt er placeret på de allieredes side. 
Den procentvise fordeling mellem faktuelle og fiktive personer er også skævvredet mellem 
allierede og fjender: Hos de allierede er 11 ud af 21 (52%) faktiske, historiske personer, 
mens blot 3 ud af 10 (33%) af fjenderne er faktiske, historiske personer. Spildesignerne hos 
Ubisoft har måske haft berøringsangst over for at placere for mange faktiske, historiske 
personer på fjendesiden, da dette kan være med til at tilsmudse deres eftermæle. 
  Den encyklopædi-lignende database over karaktererne i spillet skelner dog ikke klart 
mellem fiktive karakterer og faktuelle, historiske karakterer.118 I bilag 5 har jeg vedlagt 
afskrivninger af to eksempler fra databasen, på henholdsvis den faktiske karakter Karl 
Marx og den fiktive karakter Henry Green. Det første, der springer i øjnene, er de komiske 
kommentarer vedrørende Marx’ bedrifter. Kommentarerne skyldes, at Shaun Hastings, 
snigmordernes hjælper i nutiden, er forfatter af databasen, og det er altså ham, der kan 
kommenterer på disse personers bedrifter. For det andet er det slående, den minimale 
forskel der er ved beskrivelsen af disse personer. Ved begge gives deres fødselsdato, hvilke 
bedrifter de har udført og generel information om deres liv og færden. Intet fortæller 
spilleren direkte, at Henry Green er en fiktiv karakter, og at Karl Marx-karakteren i spillet 

                                            
 
117 Videobilag nr. 7: Gang War. 
118 I databasens liste over arkitekturer er det blot 1 bygning, som er fiktiv: Kenways House. 
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er bygget på en faktisk eksisterende person. Er spilleren ikke vellæst på den historiske 
periode, er det altså umuligt at skelne fakta fra fiktion i databasen. 
  Den samme udtoning mellem fakta og fiktion ses også i spillets loading-sekvenser. Når 
spillet skal bruge lidt tid til at indlæse (loade) data, placeres karakteren i et digitalt rum 
meget lig loading-sekvenserne i filmen The Matrix. I disse sekvenser vises øverst i højre 
hjørne en infoboks, der giver spilleren forskellige informationer relevant for spillet.119 Disse 
beretter om spilmekanikker, fx hvilke knapper spilleren skal trykke på for at skyde, eller 
hvor spilleren kan skaffe ammunition til sine våben, historiske fakta og ikke mindst fiktive 
historier fra spilserien. Bl.a lyder en af boksene: ”2012 – Abstergo Industries kidnaps 
Desmond Miles, a runaway Assassin, to use as Subject 17 of the Animus Project.” Dette er 
ren fiktiv information om baggrundshistorien til spillet. Denne sidestilles dog med 
faktuelle information, fx om hvornår Londons varetegn blev bygget o.l. 
  Trods spildesignernes lemfældige sammenblanding af fiktion og fakta bidrager den 
dokumentariske autoritet samt den arkitektoniske fetichisme og de filmiske virkemidler, 
til, at AC Syndicate fremstår som en troværdig og autentisk fortælling. 

4.6,4 Kapitalisme 

AC Syndicate har tydeligt trukket linjerne op, mellem hvem der er de onde, og hvem der er 
de gode. Herunder vil jeg argumentere for, at alt hvad de gode står for i spillet, bliver 
fremstillet som noget positivt, og modsat bliver alt, hvad de onde står for, fremstillet som 
noget negativt. AC Syndicates fremstilling af fortiden tillægger altså bestemte positivt eller 
negativt ladede værdier, der hænger sammen og forstærker hinanden.  
 
Hovedmodsætningen i AC Syndicate er skellet mellem økonomiske klasser, mellem de rige 
kapitalister og de fattige arbejdere, hvormed kapitalismen bliver fremstillet som det værste 
produkt af den industrielle revolution.  
  De onde tempelriddere er kapitalisterne. Tempelridderne vil gøre alt for at tjene penge: 
De forpester Londons indbyggere med forgiftende alkohol, der ødelægger familier indefra; 
de udnytter børn som billig arbejdskraft på deres fabrikker; de ødelægger konkurrenters 
virksomheder; de skaber et korrupt system; de bruger vold og skaber frygt blandt Londons 

                                            
 
119 Videobilag nr. 8: Loading skærme 
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borgere. Alt sammen for at opnå deres egne ønsker og interesser. Men fordi tempelridderne 
er kapitalister, bliver værdien af deres handlinger overført som også værende 
kapitalismens værdier.  
  De gode snigmordere står på samme side som arbejderne og de laveste i samfundet. 
Snigmorderne kæmper imod alt det onde, som tempelridderne står for: De beskytter 
borgere, der på gaden bliver overfaldet af tempelriddernes bande; ødelægger 
tempelriddernes fabrikker; redder børn fra børnearbejde; er indirekte medvirkende til, at 
kvinder får stemmeret; forsøger at sikre fri konkurrence osv. Spillet fremhæver også 
fællesskab, solidaritet og fri konkurrence som vigtigere end den individuelles kamp for at 
opnå mere og mere kapital. Da tvillingerne ødelægger Starricks transportvirksomhed, 
overlader de firmaets køretøjer til en forening af mindre transportvirksomheder. De 
ødelægger altså et monopol for at skabe fri konkurrence, samt fremhæver foreninger og 
fællesskab som bedre end individualisme. Tvillingerne samarbejder sågar med Karl Marx, 
kapitalismens fjende nr. 1.  
  Det ironiske er, at man som Jacob og Evie i sin kamp mod tempelridderne, gør alt det 
onde, som tempelridderne også gør. For at udføre missioner skal man oftest myrde en lang 
række fjender, man ødelægger firmaer og stjæler for at nå sit mål. Hvis vi overser dette 
punkt, så er det klart, at AC Syndicate fremstiller kapitalismen som en forfærdelig 
opfindelse fra det 19. århundrede, der er reaktionær og ikke arbejder for fællesskabets 
bedste, men derimod kun gør enkelte personer øverst i samfundet rigere på bekostning af 
andres lidelser. Slagordet for spillet er ”Oppression has to end”, hvilket figurerer på 
spilcoverets bagside og i slutningen af diverse trailers til spillet. Dette slagord viser, at 
spillets hovedfokus netop er på de undertryktes kamp for frihed, og dette indebærer 
kampen imod kapitalisterne og kapitalismens idealer. Kapitalismen er den store 
modstander i spillet, hvilket introduktionen på Ubisofts officielle US-side for AC Syndicate 
også tydeligt fremhæver: ”London. 1868. The Industrial Revolution. An age of invention 
and prosperity, built on the backs of working class slaves.”120  

                                            
 
120 Ubisoft Entertainment (2). 
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4.6,5 Feminisme 

Som det første spil i serien har spilleren nu muligheden for at styre mere end én karakter. 
I langt størstedelen af spillets missioner og når spilleren frit løber rundt på opdagelse i 
London uden for missioner, kan spilleren selv vælge, om vedkommende vil styre enten 
Jacob eller Evie. Denne nye funktion giver problemer i forhold til baggrundshistorien, da 
Desmond ikke kan være direkte efterkommer af begge søskende, medmindre disse har fået 
et barn sammen. Hvis vi ser bort fra dette problem med baggrundshistorien, er det 
interessant at se på, hvordan karakteristikken af de to søskende adskiller sig fra hinanden, 
både i forhold til narrativet og de ludiske egenskaber, fordi dette afdækker, at spillet har et 
meget moderne syn på feminismen.  
  Som det blev beskrevet i kapitel 4.1,2, så har søskendeparret hver deres tilgang til, 
hvordan London bedst bliver befriet fra tempelriddernes kontrol. Derudover adskiller vores 
protagonister sig også meget fra hinanden på deres væremåde. Jacob er den mere kække og 
aggressive af de to og ønsker at komme i direkte kamp mod tempelridderne. Hans tilgang 
er så at sige en ”slå først, spørg bagefter”-mentalitet, uden altid at overveje hvilke 
konsekvenser dette medfører.  
  Evie er derimod den mere eftertænksomme, som studerer i oldgamle bøger for at 
analysere sig frem til den bedste tilgang til at løse en opgave. Hun er så at sige den lærde 
af de to, og hun indser derfor vigtigheden af at finde frem til artefaktet før tempelridderne, 
da dette er en trussel for verdensfreden nu og fremover, mens Jacob mere har fokus på 
befrielsen af London, der er mere kortsigtet, men dog ikke unødvendig.  
  
Forskellen imellem tvillingeparrets væremåder skinner også igennem i deres ludiske 
egenskaber. De Xp-point, som spilleren modtager for at udføre opgaver, missioner mm., kan 
anvendes til at opgradere Jacob og Evies evner, såsom at forøge deres health-points eller 
give dem nogle ekstra kampegenskaber. 52 af disse evner kan opgraderes hos begge 
karakterer, mens hver karakter har tre unikke evner. Dette er med til at give hver 
karakter sit eget særpræg, hvilket lægger op til, at man med hver karaktér skal bruge en 
forskellig strategi, når man kæmper mod fjender. Jacobs særegne evner gør ham i stand til 
at tage mindre skade fra fjender, styrker hans angrebskraft og gør ham til en bedre skytte 
med en pistol. Evies særegne evner øger hendes snige-egenskaber på to forskellige måder 
og gør hende til en bedre skytte med kasteknive. Dette lægger op til, at man med Jacob 
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gerne vil i direkte kamp mod fjender, mens at man med kontrol over Evie gerne vil undgå 
direkte konflikt og i stedet forsøge at snige sig bag sin fjender og lydløst snigmyrde dem. I 
praksis skaber disse særegne egenskaber dog ikke den store forskel. Deres særegne 
egenskaber bliver først mulige at tilegne sig langt inde i spillet, hvilket ikke skaber nogen 
forskel mellem karaktererne i størstedelen af spillet. Samtidig er det langtfra umuligt for 
Evie at overleve direkte kamp med fjender og ligeledes langtfra umuligt for Jacob at lydløst 
snige sig rundt og snigmyrde sine modstandere.  
 

 
Illustration 9: Screenshots af de to protagonisters evner (skills), når alle evner er opnået (Level 10). 

 
  Tvillingeparrets narrative og ludiske karakterforskelle tilføjer tilsammen et udsagn om 
kønsroller. Manden er den mere aggressive, stærke, højtråbende person, der tager let på 
tingene, mens kvinden er den mere eftertænksomme, listige, kontrollerede person, der 
kløgtigt analyserer sig frem til konsekvenserne af sine handlinger. Den kvindelige 
hovedkarakter i AC Syndicate skaber et anakronistisk, moderne syn på kvinder, som et 
stærkt, individuelt køn, der kan kæmpe på lige fod med mænd eller bedre.  
 
Ud over forskellen mellem de to protagonister har spillet generelt et stort fokus på 
feminismens idealer. I tidsportalen til London anno 1916 er det netop Churchills lovning på 
at ville arbejde for kvinders stemmeret i parlamentet, som får Jacobs barnebarn Lydia til 
at hjælpe ham. Altså er snigmorderne direkte involveret i kampen for kvinders stemmeret i 
England. Spillet indeholder også for første gang en transseksuel karakter i form af Ned 
Wynert. Efter den allersidste hovedmission, hvor Starrick bliver besejret, viser en 
fantastisk cut-scene, hvor meget fokus AC Syndicate har på kvinder og minoriteter. 
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Tvillingeparret og deres allierede møder Dronning Victoria, der vil takke snigmorderne for 
deres indsats ved at slå dem til riddere. I første omgang er det dog kun Jacob, der må træde 
frem og modtage hæderen. Han nægter dog, medmindre søsteren også får sin hæder. 
Herefter er det Evie, der nægter, hvis ikke også deres allierede Henry Green, som er af 
indisk herkomst, også bliver hædret. Noget modvilligt går Dronning Victoria med til at slå 
dem alle til ridder af den engelske krone, hvilket står som et klart symbol for den moderne, 
feministiske tankegang, der præger spillets etik.  
 
Spørgsmålet er så, hvorfor Ubisoft Quebec har valgt at tilføje spillet et anakronistisk syn 
på kvinder og sætte fokus på feminismens idealer.  
  Alle spil i AC-serien har en tekst, som toner frem på skærmen, når spillet startes. Denne 
tekst forklarer præmissen, at AC er et fiktivt værk, skabt af en mangfoldig gruppe af 
udviklere. På denne måde får spildesignerne rygdækning mod beskyldninger om at belyse 
den historiske periode fra et uniformt udgangspunkt. Men som det første spil i serien 
indeholder ansvarsfraskrivelsen i AC Syndicate nu også kønsdiversitet: ”Inspired by 
historical events and characters, this work of fiction was designed, developed, and produced 
by a multicultural team of various beliefs, sexual orientations and gender identities.”121 
Dette viser tydeligt, at Ubisoft har været klar over, at tilføjelsen af den kvindelige karakter 
kunne skabe debat, og derfor har villet gardere sig imod beskyldninger om, at 
spiludviklernes køn skulle være årsag til deres fremstilling af fortiden.  
  Spillets creative director, Marc-Alexis Cote, forsøgte i et interview da også at pointere, at 
medtagelsen af en kvindelig karakter kun skyldes ønsket om at nyskabe spilseriens 
narrativ og ikke pga. et ønske om at være mere politisk korrekte, efter at spilserien 
tidligere har modtaget kritik for at være tydeligt mandsdomineret.122  
  Måske er beslutningen også taget ud fra ønsket om at tiltrække kvindelige spillere og 
derved udnytte et stort markedspotentiale. Den demografiske sammensætning af, hvem 
der spiller videospil, har igennem de sidste mange år markant ændret sig i retning af 
ligestilling. Dette viser en undersøgelse lavet af organisationen ESA fra 2016 tydeligt, idet 
hele 41% af alle der spiller en eller anden form for videospil i USA i dag, er kvinder.123 

                                            
 
121 Se også videobilag nr. 9: Opstart af Assassin’s Creed Syndicate. 
122 Hussain. 
123 ESA. 



  63  

Markedet har ændret sig, og dette forsøger Ubisoft måske at respondere på ved at give de 
kvindelige spillere mulighed for at kontrollere en karakter af samme køn, de måske 
nemmere kan identificere sig med. 
 
Uanset hvilken årsag der ligger til grund for Ubisoft Quebecs beslutning om at anvende en 
kvindelig protagonist i deres spil, så viser spillets moderne syn på kvinder, at spillets 
fortolkning af fortiden sker ud fra nutidens forståelse af fortiden. De anakronistiske 
idealer, som jeg her har fremhævet, viser os det, som Hayden White og Bernard Eric 
Jensen har påpeget, at al historiefortælling er subjektivt og indeholder en nutidsforståelse. 

4.6,6 Imperialisme 

Selvom spillet næsten udelukkende foregår i London, formår spillet at kritisere det britiske 
imperiums kolonimagtsstyre over Indien og synet på den indiske befolkning. Dog forbigår 
spillet oplagte muligheder for virkelig at diskutere dette emne. 
  I AC Syndicate møder vores protagonister to karakterer af indisk herkomst. Den første er 
deres allierede Henry Green, der gennem hele spillet er en troværdig medhjælper i kampen 
mod tempelridderne. Episoden med dronningens hædring af snigmorderne, som beskrevet i 
det forudgående kapitel, viser to ting omkring synet på den indiske befolkning. For det 
første viser dronning Victorias modvillighed, at det britiske samfund så ned på indere, de 
accepterede dem ikke på lige fod med britiske borgere. For det andet udtrykker spillet med 
denne symbolske handling, at alle mennesker, uanset deres nationale baggrund, er lige og 
fortjener anerkendelse af samfundet. Hovedrollen i AC Syndicate er ikke besat af en inder, 
men Henry Greens betydning i spillet rangerer kun lige under tvillingeparret. Evie Frye 
ender endda med at forelske sig i Green, og derved er det den indiske karakter, der formår 
at løbe med spillets helt store kvindelige karakters hjerte. 
  I spillets næstsidste hovedmission, lige inden det store opgør med Starrick, bliver det 
britiske kolonistyre for alvor kritiseret. I missionen Family Politics skal Evie hjælpe den 
indiske maharaja (indisk fyrstetitel) Duleep Singh med at komme i tale med højtstående 
personer fra det britiske parlament, fx den kommende premierminister Willam Edward 
Gladstone. Evie henter og bringer disse højtstående politikere forskellige steder i byen, 
mens Duleep Singh konverserer med politikerne for at italesætte det britiske styres 
uretfærdigheder over for Indien. I disse samtaler, som spilleren overhører, ytrer Singh sine 
ønsker om en selvstændig Indisk nation og angriber den britiske regering for at have 
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frataget Singh sit retmæssige styre over Punjab-regionen i strid med de indgåede traktater. 
Politikernes reaktion divergerer fra hinanden, hvor nogle ønsker at hjælpe Singh med at 
påtale sagen i parlamentet, mens andre taler ned til maharajaen. Denne mission 
fremstiller i høj grad det britiske herredømme over Indien som uretfærdigt og imod 
indernes eget bedste og ønske.  
 

 
Illustration 10: T.v. Duleep Singh og t.h. Henry Green 

 
  Den store rolle, Henry Green indtager i spillet, og den meget kritiske mission mod spillets 
slutning bliver dog langt fra videreført i spiludvidelsen The Last Maharaja. DLC’en tilføjer 
10 ekstra missioner, hvor Jacob og Evie i samarbejde med Green hjælper Duleep Singh i en 
kamp mod det britisk-indiske kompagni, der står i ledtog med tempelridderne. Uden den 
mindste tilnærmelse af kritik af det britiske kolonistyre ender DLC’en med at fremstå som 
en dårlig undskyldning for at forlænge det ludisk underholdende spil med flere missioner. 
Spildesignerne havde alle muligheder for at behandle og evt. fortsætte sin kritik at den 
britiske imperialisme, men fokuserer blot på en direkte trussel rettet mod Duleep Singh. 
De 10 missionerne er ludisk underholdende, men mangler narrativ og historisk interessant 
substans. 
 
Gennem en analyse af AC III argumenterer Adrienne Shaws, at spillet er designet efter 
den intenderede målgruppe, som er hvide amerikanske mænd. Dette skyldes spillets syn på 
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den nordamerikanske kamp for selvstændighed over for den britiske kolonimagt, samt 
synet på de indfødte mennesker i Nordamerika. På samme måde kan AC Syndicates 
fremstilling af fortiden siges at være påvirket af den intenderede målgruppe. Hvis vi ser på 
salgstallene for AC Syndicate, som vist i tabel 4, er det indlysende, at spillet appellerer til 
spillere fra vestlige lande, da hele 85,5% af alle kopier er solgt i Nordamerika og Europa. 
Dette har højst sandsynligt en stor påvirkning af, at spillet ikke vælger at behandle og 
kritisere det britiske imperiums styre i højere grad, end spillet formår. Majoriteten af den 
intenderede målgruppe interesserer sig næppe for det indiske spørgsmål. AC Syndicate er 
et spil skabt af Vesten, om Vestens historie, tilegnet Vesten.  
 
Antal solgte 
spil i millioner 

Nordamerika Europa Japan Resten af 
verdenen 

Total 

PlayStation 4 0,75 1,76 0,06 0,47 3.03 

Xbox One 0,58 0,54 0,00 0,10 1.22 

Windows PC 0,09 0,06 0,00 0,01 0,17 

I alt 1,42 2,36 0,06 0,58 4,42 

Andel 32,1% 53,4% 1,4% 13,1% 100% 
Tabel 4: Tabellen indeholder salgstallet for Assassin’s Creed: Syndicate i antal millioner solgte kopier. Tallene 
er hentet fra www.vgchartz.com d. 26/4 2016. 

 

4.5 Delkonklusion 
Med AC Syndicate har Ubisoft Quebec skabt et imponerende flot visuelt og ludisk 
underholdende videospil, der giver spilleren en rolle i sikringen af verdensfreden.  
  Spillerens narrative handlemuligheder i kampen for magten mellem tempelridderne og 
snigmorderne er dog meget fastlåste. Med analysen af spillets narrative struktur udledte 
jeg, at selvom spillet på overfladen har en meget åben narrativ struktur, så begrænses 
spillerens valgmuligheder, i en sådan grad at spilleren valg ikke påvirker, hvilken retning 
det narrative plot kan udvikle sig i. Hvorvidt AC Syndicate udnytter mediets 
kontrafaktiske potentiale vender vi tilbage til i kapitel 6.1,1. 
  Ud fra en lettere omskrevet udgave af Salvati og Bullingers teori om selektiv autenticitet 
blev det analyseret, hvordan spildesignerne har skabt en troværdig og autentisk fortælling 
om livet i det victorianske London. Den selektive autenticitet er skabt gennem for det 
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første et stort fokus på nøjagtige rekonstruktioner af byens kendte varetegn, for det andet 
ved at anvende klassiske narrative plotstrukturer, for det tredje ved at anvende samme 
æstetik som film omhandlende samme historiske periode, og for det fjerde ved at Helix-
maskinens database fungerer som en encyklopædi. Spillet kan dog på ingen måde ses som 
et historiografisk værk, men derimod som et fiktivt værk, hvor fiktion og fakta smelter 
sammen for at skabe et underholdende medieprodukt.  
  Spillets udsagn om fortiden beror sig i første omgang på en kritik af kapitalismen. London 
anno 1868 fremstilles som et samfund, der er styret af voldsom økonomisk ulighed, og hvor 
arbejderne udnyttes af kapitalisternes kamp for at tilegne flere goder til sig selv. Spillet 
profilerer derved antikapitalistiske værdier gennem deres brug af historie. At spillets 
fortolkning af fortiden skal ses i lyset af dens moderne skabelse, er tydeligt i spillets 
fremhævning af feminismens idealer gennem fokus på kønsforskelle. Den korte analyse af 
spillets fremstilling af imperialismen viste, at spillet ikke udnytter oplagte muligheder til 
at diskutere – og evt. kritisere – Storbritanniens status som kolonimagt. Dette skyldes evt. 
den intenderede målgruppe og dens interesser, hvorved AC Syndicate fremstår som et spil 
skabt af Vesten til Vesten.  

5. Et bredere perspektiv 
I dette kapitel bredes opgavens perspektiv ud til også at omfatte genrerne historiske first 
person shooters og historiske strategispil. Ud fra akademiske analyser af spil i disse 
pågældende genrer undersøges for det første spillenes narrative strukturelle opbygning, og 
for det andet hvilke problemer spillene kritiseres for at have i deres brug af historie og 
fremstilling af fortiden.  
 

5.1 Den historiske first person shooter-genre 
Som genretitlen indikerer, så foregår næsten al interaktion fra spilleren ved at spilleren 
kontrollerer en virtuel krop i første persons synsvinkel, hvoraf det eneste synlige er 
våbenet og de hænder, der skal bruges for at operere dette våben. Med kontrol over denne 
virtuelle krop deltager spilleren gennem historiske FPS-spil i nogle af verdenshistoriens 
største krige og militære slag.  
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  De største spiludgivelser i denne genre er uden tvivl spilserierne Battlefield (BF), Call of 

Duty (CoD) og Medal of Honor (MoH). Med over 40 store spiludgivelser fra disse serier har 
de domineret markedet for historiske FPS-spil lige siden den første udgivelse af MoH i 
1999.124 Genren har oftest fokus på moderne krigsførelse fra det foregående århundrede og 
frem imod i dag, med specielt fokus på de to verdenskrige, konflikterne under den kolde 
krig og den moderne kamp mod terrorfraktioner i Mellemøsten. 
   FPS-spil behøver ikke nødvendigvis at handle om virkelige historiske krige, men her i 
2016 viser en hype på internettet omkring to kommende spiludgivelser, at spillere i dag 
stadig ønsker at kunne kæmpe på historiens store slagmarker. Efter en meget lang 
årrække med ekstremt populære udgivelser om Anden Verdenskrigs har FPS-genren i en 
nu relativt lang periode været domineret af futuristiske spil, hvilket dog ser ud til at ændre 
sig igen. Med kort mellemrum udgav to af de allerstørste spilserier en trailer for deres 
næste spil, hvilket medførte kontant respons fra spillere verden over. Activision 
offentliggjorde d. 2. maj traileren til det næste CoD-spil med titlen Infinite Warfare. 
Spilserien vender igen tilbage til en futuristisk spilverden med bl.a. enormt store 
kamprobotter og med skuddueller på rumstationer. Fire dage senere valgte Electronic Arts 
at offentliggøre traileren for det kommende spil i BF-serien. Spillet kommer til at hedde 
Battlefield 1, hvilket refererer til, at spillet kommer til at foregå under Første Verdenskrig, 
med stor fokus på den autentiske våbenoplevelse. Bemærkelsesværdigt er det, at traileren 
til BF 1 er blevet den mest likede trailer på YouTube nogensinde, men ikke nok med det, så 
er CoD Infinite Warfare blevet den mest dislikede trailer på YouTube nogensinde.125 Dette 
skyldes måske tendensen til, at CoD-seriens trailere generelt bliver disliket på YouTube, 
selvom salgstallene ikke fejler noget. Alligevel giver dette en klar indikation om, at 
forbrugerne er meget interesserede i autentiske krigsspil eller i hvert fald føler trang til 
fornyelse efter de sidste mange års futuristiske FPS-spil. Spillernes besættelse af den 
teknologiske fetichisme, som Salvati og Bullinger pointerede, er da også ekstremt tydelig 
efter frigivelsen af den første trailer til Battlefield 1. Allerede i starten af maj 2016 blev der 
livligt diskuteret på nettet, om hvilke våben og køretøjer spillet kommer til at indeholde, 
blot ud fra hvilke der kunne identificeres i traileren.126 

                                            
 
124 BF-serien startede i 2002, og CoD-serien startede i 2003. 
125 Paget. 
126 Et eksempel på denne debat: LevelCapGaming. 
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  Genrens største egenskab er, at netop denne genre er ekstremt eminent til at opnå et højt 
niveau af immersion hos spilleren. Immersion er følelsen af at være totalt opslugt af en 
oplevelse, hvor alt uden for denne oplevelse virker fjern. Janet Murray sammenligner den 
metaforiske term immersion med den fysiske oplevelse af at være fuldstændig omgivet af 
vand og beskriver oplevelsen som ”... the sensation of being surrounded by a complete other 
reality, as different as water is from air that takes over all of our attention, or whole 
perceptual apparatus.”127 Genren kritiseres dog for at give en forvrængende fremstilling af 
fortidens krige, hvilket vi dykker ned i efter en diskussion om genrens narrative struktur. 

5.1,1 Den narrative struktur i FPS-genren 

Selvom flere artikler fremhæver videospilmediets potentiale til at arbejde med 
kontrafaktisk historie, så afskriver de denne egenskab som gældende i genren FPS. Salvati 
og Bullinger afskriver klart dette potentiale fra FPS-genren i en sammenligning med de 
historiske strategispil:  

”... simulations based on the individual’s perspective like the Call of Duty 
and Medal of Honor series do not genererally foster the type of speculative 
play in which the course of history can be altered – the Allies invariably win 
the simulated war.”128 

  Dette skyldes, at narrativet i FPS-spil er fastlåst, hvilket betyder, at spillerens 
interaktion ikke kan påvirke historiens udvikling eller spillets udlægning af historien. 
Enten klarer du missionerne i spillet og følger derved spillets fastlåste historie, eller også 
dør du og taber spillet. Dette gør også, at spillets narrative struktur er meget lineær og ofte 
stemmer overens med Costykians ”perler på en snor”-analogi.  
  Debra Ramsay sammenfatter meget rammende spillerens mulighed i FPS-spil, idet hun 
ser spilverden som en lukket konstruktion: 

”... in which the gamer is directed through particular routes or corridors 
within the game world. Space in the game is controlled and manipulated by 

                                            
 
127 Murray s. 98. Det samme citat anvender Salvati & Bullinger s. 156 og Mcmahan s. 68. 
128 Salvati & Bullinger s. 156. Kursiv i original. 
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the game designers to facilitate a channeled, linear trajectory through the 
game’s narrative world ...”129  

Spilleren guides altså igennem spillet, hvilket udelukker spillerens muligheder for at vælge 
sine egne veje og tage interessante og afgørende valg, der kan ændre historiens udvikling i 
spillet. På grund af genrens lukkede narrative struktur, vælger Harrison Gish derfor også 
at sammenligne stukturen i CoD World at War med traditionelle narrativer. 

”... the genereal unidirectional level progress parallels the linearity of 
traditional, determinist history, with the player always moving forward to a 
distinct space that draws the level to a close.”130 

Gish gør i sin artikel ikke denne sammenligning generel for alle historiske FPS-spil. Jeg 
tør derimod godt åbne op for, at dette gælder hele genren, idet jeg endnu ikke er stødt på et 
historisk FPS, hverken gennem akademiske artikler eller igennem min egen brug af 
mediet, hvori den narrative struktur er andet end lineært og derfor udelukker andre 
konklusioner eller endelser, på den historie der er fremført i spillet. Derved bliver 
fremstillingen af fortiden fastsat og fastlåst af spildesignernes valg.  

5.1,2 Historiebrug i de historiske first person shooters. 

  Denne fastlåste fremstilling af fortidens krige vil herunder undersøges gennem en række 
kritiske analyser, i kronologisk rækkefølge efter hvornår den afbillede krig foregår. 

5.1,3 WW1 

  Andrew Wackerfuss har i sin artikel This Game of Sudden Death131 sat fokus på det 
overvældende overtal af kampflysimulationsspil, der eksisterer omhandlende Første 
Verdenskrig. Da Wackerfuss skrev sin artikel, eksisterede der ikke et FPS-spil, der 
omhandlede fodsoldaternes kamp på landjorden under Første Verdenskrig. Sidenhen er der 
dog kommet enkelte til, hvoraf den mest succesfulde er Verdun fra M2H Blackmill Games, 
og som tidligere nævnt udkommer Battlefield 1 i efteråret 2016. Under Første Verdenskrig 
                                            
 
129 Ramsay s. 105. 
130 Gish s. 172. 
131 Wackerfuss. 
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var kampen i luften, militært set, marginal i forhold til kampene på landjorden. Overtallet 
af flysimulationer stemmer derfor ikke overens med krigens realiteter, men som 
Wackerfuss selv siger det, så egner Første Verdenskrig sig ikke til at blive simuleret 
autentisk som et FPS-spil, fordi det vil blive et kedeligt spil. Derimod egner luftkampene 
sig bedre, fordi ”... in the air, [it’s] a contest of skill and chivalric valor, but on the ground a 
meaningless death is unavoidable by any display of skill.”132 Videospillene omkring Første 
Verdenskrig undgår derved den skrækkelige industrialiserede krigsførelse, som krigen er 
kendt for, og tilbyder i stedet spilleren en romantiseret fortælling om krigen, hvor 
spillerens dygtighed og heltemod kan være med til at afgøre slagets gang. 

5.1,4 WW2 

  Som nævnt tidligere er det specielt Anden Verdenskrig og dens krigshandlinger, der er 
blevet afbilledet i de historiske FPS-spil. Med Salvati og Bullingers teori, så vi, hvordan 
designerne af historiske FPS-spil om Anden Verdenskrig skabte autenticitet i deres 
produkt. De to medieforskere mener, at FPS-spilserierne MoH og CoD bruger denne 
autenticitet til at skrive sig ind i en lang mediekulturel historie, hvor Anden Verdenskrig, 
fremstilles som den indiskutabelt gode krig. De onde nazister er den perfekte fjende.133 
Dette er også en af årsagerne til, at krigen så ofte figurerer i videospil såvel som i 
filmindustrien.  
  Debra Ramsay har i sin artikel Brutal Games134 analyseret CoD World at War. I stil med 
Salvati og Bullinger fremhæver Ramsay den samme etablering af autenticitet i spillet som 
afgørende for genrens gennemslagskræft. Hun ender dog i slutningen af artiklen med at 
angribe hele den amerikanske mediehistoriske fremstilling af verdenskrigen. 

”Civilians have been steadily marginalized in popular representations of 
World War II throughout US media, but World at War completely 
eradicates noncombatants from the spaces of war, which supports the 
perception that it is possible to wage war ”cleanly.””135 

                                            
 
132 Wackerfuss s. 241. 
133 Salvati & Bullinger s. 158. 
134 Ramsay. 
135 Ibid s. 112. 
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Krig fremstilles som en konflikt, der udelukkende har konsekvenser for de kæmpende 
soldater, selvom krig i den grad, og måske i højere grad, har alvorlige konsekvenser for de 
civile, der bliver fanget i de militære skudlinjer. Krig bliver derved romantiseret og passer 
ind i en central myte for den amerikanske fortælling om Anden Verdenskrig: ”... the idea 
that war can be seperated from peace and that the former is a legitimate means of 
achieving the latter.”136 Som Ramsay også fremhæver i det forudgående citat, så er dette 
dog ikke et problem kun forbeholdt FPS-spil og videospil generelt, men derimod hele den 
amerikanske mediefortælling om Anden Verdenskrig.   
  Jerome de Groot er også meget hård i sin kritik af kommercielle, historiske FPS-spil i 
hans bog Consuming History fra 2009.  

”There is nothing to be learned from this kind of history, no information to 
be gleaned; yet there is still an ontological kick to be got out of it, an 
involvement in historical discourse.”137 

De Groot mener, at genrens fremstilling af historie er flad og ikke giver spilleren nogen 
form for interessant ny viden eller forståelse af historien. Alligevel giver den historiske 
dimension den underholdende ludiske oplevelse en dybere substans, fordi spilleren bliver 
placeret i en virkelig krigsfortælling, som vedkommende kan relatere sig til. Derved bliver 
historien sekundær i forhold til den ludiske oplevelse i spillet og bliver blot anvendt som 
katalysator til at øge de ludiske kvaliteter. Brian Rejack mener ligeledes, at historie bliver 
anvendt som en tom skal i FPS-spillet Brothers In Arms: Road to Hill 30. 

”Brothers in Arms attempts to use history as a means for sympathetic 
identification precisely beacuse gaming struggle to achieve such a goal on 
its own.”138 

Videospil er ifølge Brian Rejack dårlige til emotionelt at tilknytte spilleren til spillets 
fortælling og karakterer. Ved at bygge spillene på virkelige historiske krige kan designerne 
opnå denne ønskede identifikation med spillets fortælling og karakterer, men derved bliver 

                                            
 
136 Ramsay s. 107. 
137 de Groot s. 138. 
138 Rejack s. 418. 
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historie blot sat i anden række og anvendes blot som middel til at opnå spillets egentlige 
mål: underholdning.  

5.1,5 Den kolde krig 

  Den kolde krig er en kompleks konflikt, som ikke desto mindre ligger til grund for mere 
end 160 spiltitler. Både Clemens Reisner139 og Marcus Schulzke140 har undersøgt FPS-spil, 
der omhandler netop den kolde krig på den ene eller anden facon. 
  Reisner har undersøgt det voldsomt populære CoD: Black Ops fra 2010. Hun er ikke just 
positiv i sin vurdering af spillets fremstilling af den kolde krig, idet hun ender med at 
sammenligne spillet med en forlystelse i et tivoli, hvor brugeren er fastspændt og blot 
bliver revet med af den hæsblæsende fortælling uden egentlig at have nogen indflydelse på 
denne fortælling. Dette skyldes hovedsaligt den lineære narrative struktur i FPS-genren, 
mens spillet samtidig giver spilleren en minimal interaktion under de normalt ikke-
interaktive cut-scenes.141 Spilleren er spændt fast til at følge en amerikansk 
nationalromantisk fortælling om den kolde krig, hvor USA i sidste ende uundgåeligt 
vinder. Spillets største problem er dog, at den fremstiller den kolde krig som en regulær 
krig. ”... Call of Duty: Black Ops simulates the complex system of knowledge about the Cold 
War via the less complex system of warfare from the perspective of a foot soldier.”142 Den 
kolde krig er en kompleks konflikt at forstå, men ved at portrættere konflikten som en 
regulær krig gøres den lettere forståelig for spilleren. Dette forhindrer, ifølge Reisner, dog 
spillet i at give interessante fortolkninger af fortiden. 
  Samme pointe fremhæver Schulzke også i sin analyse af Battlefield: Vietnam, CoD: Black 

Ops og Vietcong 1 og 2 og kritiserer dette kraftigt. ”In focusing on Cold War military 
conflicts, historical simulations [FPS-spil] refrain from making any deeper points about 
Vietnam or the Cold War.”143 Det ligger indirekte i genren, at fokus i disse spil ligger på 
kampaktioner, fordi det er her, spillerens interaktion med spilverdenen ligger. Dette er dog 
langtfra den mest optimale måde at fremstille en konflikts egentlige problemer på, som 
blot forbigås og kun ligger til grund for spillets egentlige intentioner: at skabe et 
                                            
 
139 Reisner. 
140 Schulzke. 
141 Reisner s. 254 
142 Ibid s. 256. Kursiv i original 
143 Schulzke s. 265. 
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underholdende og flot kampspil. Soldatens rolle negligeres derfor ofte, og soldaters alsidige 
arbejde under alverdens konflikter bliver ikke vist. I de spil Schulzke analyserer, oplever 
spilleren ikke soldaters opgave med at opbygge relationer med lokalbefolkning, eller de 
moralske problemstillinger og ubehagelige realiteter militære konflikter påfører 
lokalbefolkningen. Spillene understøtter i stedet det amerikanske militærs værdier og 
idealet om den afpolitiserede kampsoldat og den gode og pæne krig.144 
 

5.2 Historiske strategispil 
Store historiske strategispil, eller historiske simulationer som de af flere betegnes145, 
består af et system af regler, hvori spilleren agerer. De historiske strategispil imiterer 
situationer eller processer fra den virkelige verden, hvor spillerens opgave eller mål ofte er 
at opbygge og udvikle en nation eller stat over et længere historisk tidsspand.146 Spilleren 
er en form for guddommelig magt, der kigger ned på – og derved kan overskue – hele 
spilverdenen. Herfra kan spilleren kontrollere arbejdere, konstruere nye bygninger og 
udvikle nye teknologier, og ud fra spillerens styring af økonomi, teknologi, militær og 
kultur mm. udvikler spillerens stat sig på en bestemt måde alt efter spillets regler.147 
Målet i denne genre er at mestre den tid, det tager at indsamle ressourcer nok til at 
udvikle sin nation, hvilket resulterer i, at spilleren vinder over enten computeren eller en 
anden person.148  
 Inden for denne spilgenre finder vi bl.a. de succesfulde spilserier: Sid Meier’s Civilization, 
Age of Empires, The Settlers og Europa Universalis. Sid Meier’s Civilization, normalt 
omtalt blot som Civilization, er det første eksisterende historiske strategispil, hvis første 
udgave udkom allerede i 1991.149 Selvfølgelig har spillenes grafiske udseende udviklet sig 

                                            
 
144 Schulzke s. 265. 
145 Se fx Uricchio s. 333; Peterson, Miller & Fedorko s. 37 og Mir & Owens s. 92. Historiske 
simulationer er dog en betegnelse, der ikke er konsensus omkring. Schulzke og de Groot bruger fx 
også betegnelsen på krigsspil, der normalt hører under genren FPS.  
146 Egenfeldt-Nielsen, Smith & Tosca s. 43-44 og Peterson, Miller & Fedorko s. 37. 
147 Strategispil opdeles ofte mellem turn-based strategy (TBS) og real-time strategy (RTG), hvilket 
beskriver, om spillerens interaktion blot foregår, når det er spillerens tur, eller om denne 
interaktion foregår i realtid. 
148 Dillon s. 130. 
149 The Settlers-serien startede i 1993, Age of Empires-serien startede i 1997, og det første spil i 
Europa Universalis-serien udkom i 2001.  
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voldsomt i takt med den teknologiske udvikling, men grundidéen og styreformen i spillet er 
mere eller mindre som i de tidligste udgaver.  

5.2,1 Den narrative struktur i strategigenren 

  Indeholder strategispillene singleplayer-kampagner, følger disse en meget lineær 
struktur150, men oftest er selve spilstrukturen i de historiske strategispil meget åben og fri. 
Spilstrukturen i strategispillene er et glimrende eksempel på Jesper Juuls definition af 
emergensspilstrukturer. Spilleren har meget stor operationel frihed i styringen af den 
pågældende stat, og strukturen indeholder ofte blot nogle bredt definerede mål, såsom 
”vind militært over din modstander”, eller ”optjen flest point ved at udvikle din civilisations 
kultur”. Denne meget åbne struktur gør også, at vi ikke kan definere strategispillenes 
kontrafaktiske potentiale ud fra en undersøgelse af deres narrative struktur, som vi gjorde 
ved AC Syndicate og FPS-genren. Spillets regler begrænser dog en fri og værdineutral 
udforskning af fortiden. 
  Fordi denne emergensstruktur i strategispil ofte blot bevæger sig fra et startsted imod et 
bredt defineret mål, dvs. at vejen mod målet ikke er styret af en spildesigner, synes denne 
spilgenre for alvor at kunne indfri mediets interaktive kvaliteter til at kunne muliggøre 
kontrafaktisk udforskning af fortiden.  
   Uricchio anvender Kacper Poblockis dybdegående analyse af Civilization, som vi om lidt 
skal stifte bekendtskab med, til at komme med en sigende udtalelse om hele genren af 
historiske strategispil: 

 ”... process oriented games [strategispil], for all their seeming lack of 
constraint, can be built around organizing principles that reveal a 
structuralist understanding of historical process.”151  

I Uricchios meget anerkendte artikel Simulation, History, and Computer Game forsøgte 
han at undersøge, hvordan videospil falder i god tråd med poststrukturalismens udfordring 
af de etablerede opfattelser af historiens drivkræfter. Trods sine forhåbninger endte 
Uricchio med at sammenligne strategispil med strukturalismens forestillinger om 
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strukturernes afgørende betydning for historiens udvikling. Da Urrichio skrev sin artikel i 
2005, var han ikke det mindste i tvivl om, at videospillets lovpriste frigørelse fra fastlåste 
historiske narrativer ikke var indfriet endnu. Den underliggende strukturelle opbygning af 
spillene: ”... work against the apparent freedom celebrated by the games themselves.”152 
Spillenes regler begrænser altså, ifølge Uricchio, spillerens muligheder for at udforske 
fortiden på spillerens egne præmisser, og i stedet er spillets fremstilling af fortiden fastlåst 
af spildesignernes fortolkning.  
  Som de kommende eksempler på analyser af historiske strategispil vil vise, er spilleren 
langtfra fri i sin udforskning af fortiden, fordi den meget åbne og frie struktur i spillene er 
styret af et underliggende syn på historiens drivkræfter, der ofte bygger ofte på bestemte 
ideologier. 

5.2,2 Historiebrug i de historiske strategispil 

  Den polske antropolog Kacper Poblocki kritiserer de første udgaver af Civilization for, at 
spillene på overfladen giver udtryk for, at man som spiller har mulighed for at interagere 
med og omskrive verdenshistorien, mens spillerens mulighed for at udforske historien frit i 
virkeligheden begrænses af spillenes regler og succeskriterier. Bestemte strategier fordres 
af spillets regler ved fx at vægte forskellige faktorer højere end andre og ved at tildele 
spilleren flere point for at udvikle sit samfund i en bestemt retning i forhold til en anden. I 
tråd med Edward Saids teorier om orientalisme skriver Poblocki derfor således om 
Civilization: 

 ”Civilization proves that the history of the West is the only logical 
development of the humankind that would have happened anywhere and 
any time, regardless of the initial conditions and players’ strategies. The 
garden designed by Meier merges all the possible paths into the master 
narrative of the Western success.”153  

  Hvis spilleren ønsker at udvikle sin nation i en anden retning, end den de vestlige stater 
har udviklet sig i, bliver spilleren mødt af udfordringer, der gør denne strategi meget 
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sværere og i sidste ende næsten umulig. Et banalt eksempel er, at spilleren får tildelt flere 
point for at lede et demokrati end fx et diktatur. Selvom man måske er enig i betragtningen 
af, at demokrati er bedre end diktatur for en stats udvikling, så viser denne tildeling af 
point, at spillets regler fordrer bestemte strategier. Ifølge Poblocki er den bedste strategi i 
Civilization at efterligne USA’s udvikling, hvormed spillene ophøjer USA til det mest 
perfekte samfund i verdenshistorien.154 Dette gør også, at spillene ligger en teleologisk 
forklaring ned over verdenshistorien, hvor spilleren blot genskriver historien, som var 
denne den eneste mulige udvikling i verdenshistorien, i stedet for at udfordre og stille 
spørgsmål ved historiens udvikling.  
  I tråd med Poblockis kritik af Civilization kritiserer Rebecca Mir og Trevor Owens Sid 

Meier’s Civilization IV: Colonization for at være bygget på forestillingen om, at USA er 
vores civilisations højdepunkt. Samtidig begrænser spillets regler spillerens mulighed for 
at ændre ved denne udlægning af historien.155 ”... Colonization’s model restricts potential 
readings to a limited and americanized colonialist ideology.”156 I Colonization forsøger 
spilleren at opbygge den amerikanske koloni i samme stil som resten af strategispilgenren, 
men udviklingen i spillet peger på en teleologisk forklaring på, hvorfor USA blev til den 
nation, den er i dag. Dette skyldes, at kriterierne for at vinde i spillet automatisk 
indebærer, at den amerikanske koloni skal gøre oprør mod de europæiske stater og kæmpe 
i en uafhængighedskrig. Derved blokeres for andre veje, og spillet fremstår derfor som en 
genopførsel af USA’s historie, i stedet for at spilleren kan udfordre historien kontrafaktisk, 
hvilket Mir og Owens ser som et stort problem for spillet. 

 ”Removing the players’ ability to dramatically change the past locks them 
into the ideological model of the game and limits their interpretations.”157 

  Spillet indeholder samtidig et problematisk kulturelt syn på de indfødte folk, idet den 
kulturelle transmission kun er ensidet. Spilleren kan uddanne de indfødte, hvorved deres 
påklædning bliver ændret til en europæisk civiliseret stil, men kolonialisterne kommer 
ikke på noget tidspunkt til kulturelt at nærme sig de indfødtes påklædningsstil eller 

                                            
 
154 Poblocki s. 166. 
155 Mir & Owens. 
156 Ibid s. 92. Kursiv i original. 
157 Ibid s. 102. 
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forsøger at tillære sig de indfødtes kultur. I sidste ende er de indfødte en ressource for 
kolonialisterne, som de kan udnytte efter deres velbefindende. Selv hvis dygtige spillere 
forsøger at modificere spillets koder, så det er umuligt at opnå de samme resultater ved at 
kontrollere de indfødte, som kan opnås ved at kontrollere kolonialisterne. Med dette 
skinner spillets koloniale ideologi blot endnu mere igennem, fordi sejr med de indfødte er 
stort set umulig og kræver, at de indfødte efterligner kolonialisternes fremgangsmåde.  
 
Strategispilgenren har også et problem med at gengive kulturel diversitet og diversitet 
internt i en befolkning. Dette er konklusionen på Emily Joy Bembenecks analyse af tre 
forskellige strategispil, der alle fortæller om barbarer som et folkeslag: Grand Ages: Rome, 
Civilization V og Rome: Total War: Barbarian Invasion. På grund af strategispillenes 
struktur konstrueres let genkendelige fjendebilleder, og derfor skaber spildesignerne et 
generaliserende billede af folkeslag som en homogen størrelse. Som Bembenecks selv 
udtrykker det, er der ikke: ”... multiculturalism in this fantasy game space; there exist only 
Us and Them.”158  
  Tom Apperlys analyse af det svenskproducerede Europa Universalis II viser samme 
billede som ovenstående analyser: Strategispil udfordrer ikke, men nærmere genskaber 
eller genfortæller den officielle fortælling om fortiden.159 Spillet understøtter en teleologisk 
fortælling om Vestens naturlige dominans over resten af verden, hvilket fx er tydeligt, idet 
det er umuligt selv for erfarne spillere at vinde med ikke-vestlige nationer i spillet, som for 
eksempel Inkariget. Tom Apperly tager i sin analyse også fat i strategispillenes 
kontrafaktiske potentiale og erfarer, at Europa Universalis II i sin standardversion dog i 
nogen grad lægger op til, at spilleren netop kan arbejde med kontrafaktisk historie, men 
det er først, når dygtige spillere begynder at modificere spillets koder, at potentialet for 
alvor udnyttes. Modsat Civilization, er det relativt simpelt at ændre på spillets koder, og 
derfor mener Apperly, at Europa Universalis II ”... encourages players to mod the 
historian’s code by challenging the authority of the hegemoni and linear official history.”160 
Men hvorfor er det op til spillere selv at skulle ændre på spillet, før det er muligt at arbejde 
succesfuldt med kontrafaktisk historie? Hvis Apperlys analyser gør noget, er det netop at 

                                            
 
158 Bembeneck s. 87. 
159 Apperly s. 194. 
160 Ibid s. 195. 
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understøtte kritikernes ryster om, at fortolkningen af fortiden er fastlåst, i videospil hvor 
spilleren begrænses af spillets regler i en sådan grad, at mediets kontrafaktiske potentiale 
langtfra er udnyttet.  

6. Diskussion 
I dette kapitel opsamles de to forudgående kapitlers undersøgelser. Først undersøges og 
diskuteres det, i hvor høj grad de kommercielle, historiske videospil har udnyttet det 
kontrafaktiske potentiale, mediet tilskrives, og hvilke udfordringer der er i forbindelse med 
skabelsen af interaktive historiefortællende elementer i videospil. Herefter identificeres 
hovedpointerne i kritikken af de kommercielle, historiske videospils brug af historie, og 
dernæst diskuteres de faktorer, der synes at begrænse mediets fremtidige udvikling i 
brugen af historie.  
 

6.1 Kontrafaktiske egenskaber i historiske videospil 

6.1,1 Udnytter de kommercielle historiske videospil det kontrafaktiske potentiale 

De historiske FPS-spil er uden tvivl en utroligt populær genre, og deres evne til at opsluge 
al spillerens opmærksom i spiloplevelsen har fascineret spillere siden udgivelsen af MoH i 
1999. Det er dog tydeligt, at spilgenren med sin lineære narrative struktur ikke tildeler 
spilleren nogen indflydelse på spillets fortælling om fortiden. Spilleren er narrativt 
fastlænket til medrivende, højintensive og flotte visuelle og ludisk underholdende 
kampaktioner. Derfor må vi, ikke overraskende, afskrive FPS-genren som en genre, hvori 
mediets kontrafaktiske potentiale udnyttes.    
  Analysen af den narrative struktur i action-adventure-spillet AC Syndicate viste, hvordan 
den ellers meget frie narrative struktur i spillet faktisk ikke indeholder interaktive, 
historiefortællende elementer, som Chris Crawford definerer det. Spilleren har meget stor 
bevægelsesfrihed i de enkelte missioner og i den frie bevægelse uden for missionerne i AC 

Syndicate, der ifølge Juuls definition kan kategoriseres som emergensstrukturer. Det 
samme niveau af frihed er dog ikke til stede i spillets overordnede narrative makro-
struktur, som jeg kategoriserede og sammenlignede med Marie-Laure Ryans ”The vector 
with side branches”. Denne sammenligning illustrerer, hvordan spillerens valg påvirker 
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rækkefølgen af missioner, men ikke påvirker udviklingen i historien i en sådan grad, at 
historien forgrener sig i forskellige retninger. Med standpunktet at spilleren skal tildeles 
kontrol over historiens udvikling i spillet, for at kontrafaktisk arbejde med fortiden 
muliggøres, må det altså konkluderes, at AC Syndicate ikke udnytter mediets interaktive 
egenskaber til dette.  
  I de historiske strategispil opleves den klart frieste spilstruktur. Dette skyldes, at spillene 
generelt fokuserer mindre på narrativer i normal forstand, men mere på rumlige 
narrativer.161 Derfor er det ikke muligt at kategorisere de narrative strukturer i genren på 
samme facon som ved FPS-genren og action-adventure-genren. Alligevel kan det 
diskuteres, i hvilken grad genrens rumlige narrativer udnytter mediets kontrafaktiske 
potentiale. I alle tekster, der i en eller anden grad berører videospillets kontrafaktiske 
potentiale, ligger fokus altid på de historiske strategispil. Dette er også forståeligt, for 
anvendes vores definition af interaktiv historiefortælling, der giver mulighed for 
undersøgelse af fortiden med kontrafaktiske problemstillinger, må det konkluderes, at de 
historiske strategispil faktisk opfylder dette. Den rumlige narrative struktur i de historiske 
strategispil giver spilleren utallige valg, og spillet responderer på dette, ved at spillerens 
nation eller stat udvikles i forskellige retninger alt afhængigt af spillerens valg. Hvis man 
derimod mener, at spilleren skal have frie valgmuligheder i sin kontrafaktiske 
undersøgelse af fortiden, før mediets kontrafaktiske potentiale er udnyttet, så muliggør de 
historiske strategispil ikke dette. Den underliggende strukturelle opbygning af spillet, 
spillets game mechanics og de prædeterminerede mål er alle kontrolleret af spildesignerne, 
hvilket begrænser spillerens muligheder og lægger en klar fortolkning ned over fortiden. 

6.1,2 Spilleren er ikke fri 

At spilleren ikke er fuldkommen fri i sin interaktion med fortiden er måske ikke 
overraskende. Man spiller et videospil, der per definitionen indeholder regler og 
begrænsninger.162 Spildesigneren er nødt til at opsætte nogle regler, som spilleren skal 
operere under, ellers er der ikke længere tale om et spil. Dette betyder også, at spilleren 
aldrig kan være fri i videospil såvel som i interaktionen med alle andre typer medier. Med 

                                            
 
161 De rumlige narrativer er narrativer uden en nødvendigvis temporal progression. Definitionen af 
rumlige narrativer i strategispil tilskrives medieforskeren Henry Jenkins. Se Jenkins.  
162 Jvf. Jesper Juuls og Salen & Zimmermanns definitioner af spil.  
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Kevin Schuts ord betyder dette for spillerens udforskning af fortiden, at: ”Although the 
player has freedom to change the course of history, it is only to the degree that the game 
system allows.”163 Prøv at tænke på det klassiske brætspil skak. Hvis der ikke eksisterede 
nogle regler, der beskriver, hvilke bevægelsesmønstre brikkerne kan flytte sig efter, et 
defineret mål om at vinde osv., ville skak i så fald ikke længere være et spil, men blot nogle 
figurer på en ternet plade. Det er altså umuligt at udforske fortiden kontrafaktisk uden 
begrænsninger gennem brug af videospil. Det er og bliver en konstrueret fremstilling af 
fortiden. 
  Spilleren kan aldrig være komplet fri, og dette har aldrig været målet. De historiske 
videospil, specielt action-adventure- og FPS-genrerne, skal dog udvikle sig, for at mediets 
kontrafaktiske potentiale kan blomstre. Som diskussionen i det efterfølgende afsnit vil vise, 
er der dog mange problemer forbundet med at anvende udvidede branchingstrukturer, som 
Ips eksempel og Ryans ”The directed network, or flow chart”, der kan være med til at tilføje 
interaktive historiefortællende elementer til spillene i disse genre.    

6.1,3 Problemer ved branchingstrukturer 

Chris Crawford mener, at spildesignere, der har forsøgt sig med branchingstrukturer, altid 
er fejlet. Selvom hans artikel er fra 2003, og teknologien er kommet langt siden, så påpeger 
han meget klart det største problem ved branchingstrukturerne. Designeren giver spilleren 
et startsted og identificerer nogle afgørende øjeblikke, hvorfra historien forgrener sig ud og 
kan gå i andre retninger. Dette betyder dog, at antallet af mulige slutninger, som 
konsekvens af spillerens valg, løber løbsk. ”In just a few steps, the tree grows 
astronomically large, and the designer must specify thousands of different situations.”164 
Det er enorme mængder af situationer, designeren skal skabe, før at branchingstrukturen 
virkelig kan vise sit potentiale. Forsøger designeren at begrænse disse valg til måske blot 
få hundrede valg, mener Crawford, at dette resulterer i nogle meget skuffende og kedelige 
spil.165 
  Barry Ip fremhæver en række af de samme udfordringer, der er ved at anvende de 
udvidede narrative branchingstrukturer. 

                                            
 
163 Schut s. 229. 
164 Crawford s. 261. 
165 Ibid. 



  81  

”Limitations concerning the sheer quantity of content that needs to be 
produced for each possible player decision, alternative plot lines, and the 
difficulty of maintaining a coherent and interesting story are all 
exacerbated by branching.”166 

Det er altså udfordringer med både økonomi/arbejdskraft, kreativitet og målet om at skabe 
et godt plot, som begrænser brugen af branchingstrukturer i videospil. Barry Ips 
illustration af branchingstrukturer viste os tydeligt, at spillerens valg samtidig betyder et 
fravalg af andre. Derved skal spildesignerne producere en masse plotstrukturer, som 
spilleren i sidste ende måske aldrig får at se, og derved går dette arbejde til spilde. Ips 
forhåbninger til fremtiden er dog lyse, fordi den fortsatte teknologiske udvikling og en 
voksende generation af spillere, der konstant stiller højere krav til nye spil, i fremtiden kan 
være med til at videreudvikle mere givende og interessante narrative strukturer i 
videospil.167 
  Et andet problem ved bruge udvidede narrative strukturer i videospil er, at spillets 
underholdningsniveau måske udfordres.  

”... there’s a direct, immediate conflict between the demands of a story and 
the demands of a game. Divergence from a story’s path is likely to make for 
a less satisfying story; restricting the player’s freedom of action is likely to 
make for a less satisfying game.”168 

Costikyan peger her på en helt grundlæggende konflikt i spiludviklingen. Ifølge Costykian 
er et godt dramatisk interaktivt narrativ og spændende ludiske elementer to faktorer, der 
modarbejder hinanden. Enten har spillet en interessant historie, men er kedeligt at spille, 
eller også er spillet rigtig underholdende at spille, men indeholder en kedelig historie. 
Costikyan har overvejende fokus på, at det handler om at skabe et godt spil. Men for at 
skabe dette behøver spillet, ifølge Costikyan, ikke at indeholde interaktive 
historiefortællende elementer. Han fremhæver dog, at hvis spilleren reelt set ikke påvirker 
plottet eller den narrative struktur, er det endnu vigtigere, at spillet i det mindste 
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fastholder illusionen derom. Hvis spillet ikke gør dette, føler spilleren sig blot som en 
passiv iagttager, hvor vedkommendes interaktion med spillet ikke har nogen konsekvens 
og derfor føles ligegyldig.169  
  Marie-Laure Ryan fremhæver en konflikt mellem spillerens narrative frihed og spillets 
narrative sammenhæng. I de mest radikale branchingstrukturer er forfatterne nødt til at 
betro spillerens fantasi til at skabe narrativ kohærens mellem de forskellige delhistorier, 
som branchingstrukturen udvikler sig i. Det handler derfor for spildesignere såvel som 
forfattere af hypertekstuelle tekster om at begrænse spillerens valg og muligheder for at 
sikre den narrative sammenhæng i spillet eller teksten.  

”... it is by controlling the general path of the reader, maintaining a steady 
forward progression, limiting decision points, or neutralizing the strategic 
consequences of decisions that interactive texts can guarantee narrative 
coherence.”170 

Ryan mener dermed, at de interaktive narrative elementer, hvis disse ikke begrænses 
skarpt af spildesignerne, kan ødelægge en meningsfuld og sammenhængende historie.  
  Scott Cassidy påpeger også, at skønt spillets struktur kan betegnes som branching med 
forskellige mulige slutninger på historien, så opleves det reelt set af spilleren blot som en 
sammenhængende fortælling, hver gang spilleren spiller spillet.171 Dvs. at formår et spil 
faktisk at anvende en udvidet narrativ branchingstruktur i spillet, så vil spilleren alligevel 
opleve spillets historie som et normalt lineært narrativ. Dette har Cassidy måske ret i. Men 
hvis spilleren kan se, at vedkommendes valg i spillet virkelig påvirker, hvilken vej 
historien udvikler sig i, så føler spilleren vel ikke, at historien er prædetermineret af 
spildesigneren. Derudover gennemføres mange spil op til flere gange, specielt i 
strategispilgenren, hvorved spilleren for alvor kan se, om vedkommendes valg skaber en 
anden fortælling, end da han eller hun spillede spillet tidligere. Derved føler spilleren sig 
ikke blot som en passiv iagttager. 
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6.1,4 Håb for fremtiden 

Som den ovenstående diskussion viser, er det i praksis utroligt svært at anvende udvidede 
narrative strukturer til at skabe et underholde spil. De historiske videospil har endnu ikke 
formået at skabe interaktive historiefortællende elementer uden for de rumlige narrativer i 
strategigenren. Dermed er kontrafaktisk arbejde med fortiden endnu ikke mulig ved at 
spille historiske videospil. Man kan dog håbe, at spildesignerne af specielt de historiske 
FPS- og action-adventure-spil i fremtiden vil sætte fokus på at inkorporere interaktive 
historiefortællende elementer i deres historiske videospil, så mediets kontrafaktiske 
potentiale kan udnyttes og derved være med til at udfordre vores syn på historiens 
”sandheder”. 
  Det tyder dog på, at Chris Crawfords profeti fra 2003 stadig er gældende for de historiske 
videospil: ”Interactive storytelling is a Holy Grail that has attracted the attentions of many 
knights, but remains out of our reach.”172  
 

6.2 Historiebrug 
De analyser, som er medtaget i dette speciale, er meget kritiske i deres syn på de historiske 
videospils brug af historie. Analyserne fremhæver, at videospil på ingen måde er neutrale i 
deres fremstilling af fortiden, hvilket skinner igennem i spillenes strukturelle opbygning, 
spilmekanikker, karakterer osv. Men er dette så negativt? Ønsker mediekritikkerne og 
historikerne, at videospil ikke skal lægge en bestemt fortolkning ned over fortiden, at spil 
skal være neutrale i deres fremstilling af historien? Nej, tværtimod. Alle kritikerne er enige 
om, at videospil, ligesom alle andre medier, ikke kan være værdineutrale. Med Squire og 
Jenkins ord, så er der: ”... no such thing as a neutral simulation: they all embody 
assumptions about the way the world works.”173 Det er ikke et problem, at videospil 
fortolker på fortiden. Kritikken går på, hvordan spildesignerne fortolker på fortiden, og 
hvilke værdier spillene profilerer.  
  Ud fra analyserne, både min egen og de inddragede analyser, identificerer jeg tre kritiske 
punkter, der synes at være gennemgående på tværs af genrerne, som opsummeres i nogle 
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173 Kurt Squire & Henry Jenkins. Citeret fra Dillon s. 142, da den originale kilde ikke er tilgængelig 
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mindre afsnit herunder. Det er dog et generelt træk, at alle analyserne identificerer og 
problematiserer de historiske videospils historiebrug og insinuerer indirekte, at mediets 
skal nytænkes for at skabe en sundere og bedre fremstilling af fortiden i mediet. Det er dog 
de færreste, der kommer med konkrete løsninger eller ændringsforslag, der kan forbedre 
mediets historiebrug. Efter de opsamlende afsnit vil enkelte faktorer for mediets udvikling 
diskuteres, hvilket måske ikke kan give svar på, hvordan mediet i fremtiden skal ændre 
sig, men kan vise, hvilke faktorer der lige nu blokerer for dens udvikling.  

6.2,1 Vestens historie 

Historie i videospil er den teleologiske fortælling om Vestens overlegenhed og naturlige 
dominans over resten af verden. Denne sætning opsummerer mere eller mindre forsimplet 
den overvejende generelle kritik af de kommercielle historiske videospil.  
  I analyserne af FPS-spillene fremhævede Ramsay og Schulzke, at spillene understøtter 
det amerikanske militærs værdier, idealer og syn på, hvad der legitimerer brug af militær 
magt. Reisners analyse af CoD: Black Ops fremhævede også spillets teleologiske 
fremstilling af den kolde krig som en nationalromantisk fortælling, hvor USA altid vinder. 
   Den gennemgående kritik af de historiske strategispils brug af historie er, at spillene i 
deres fremstilling af fortiden lægger et amerikaniseret, eller vestligt, syn på historiens 
udvikling, hvad enten dette er synet på kultur, teknologi, kolonialisme, imperialisme, 
militær, styreformer eller økonomi. Poblocki var den første, der med udgangspunkt i 
orientalisme kritiserede strategispillet Civilization for at være bygget omkring en 
amerikaniseret ideologi. I hans fodspor fulgte Mir og Owens analyse af Civilization IV: 

Colonization og Tom Apperlys analyse af Europa Universalis II, der har vist os, at de 
historiske strategispil ofte indeholder et teleologisk historiesyn, der ophøjer USA til at 
være vores civilisations højdepunkt.  
  Der kan på ingen måde lægges en så klar fortolkning ned over en analyse af AC 

Syndicate. Min analyse afdækkede dog, at spillet tydeligt indeholder og fremsætter et 
moderne vestligt syn på kvinders rolle i historien. Analysen fremhævede også, at spillet 
retter sig mod den intenderede målgruppe, som er vestlige spillere. Måske derfor forbigår 
Ubisoft Quebec en ellers oplagt mulighed for at kritisere Storbritanniens status som 
kolonimagt, og derved kan det postuleres, at AC Syndicate er et spil skabt af Vesten, om 
Vestens historie, tilegnet Vesten. 
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6.2,2 Den romantiserede krig 

Kritikken af de historiske FPS-spil går hovedsaligt på, at de fremstiller krig som en god og 
underholdende historisk begivenhed, der ikke har negative konsekvenser for den civile 
befolkning i de krigsberørte områder. Spillene romantiserer derved krigshandlingerne som 
en kamp mellem en tydeligt defineret fjende og et klart defineret billede af de gode, en 
kamp udelukkende mellem soldater, der er indstillet på denne kamp. Dette er dog, som 
Debra Ramsay fremhæver, ikke et problem udelukkende gældende for videospilmediet, 
men for hele den amerikanske mediefortælling.  
  Krigshandlinger bliver i strategispilgenren, specielt i de tidlige udgivelser, fremstillet som 
en afgørende faktor for verdenshistoriens udvikling. Derved postulerer spillene, at krig er 
en dominerende drivkraft i historien. Dette er dog ikke problematisk, medmindre militær 
styrke ophøjes som dominerende over fx kultur, økonomi mm.  
  AC Syndicate kan også kritiseres for at romantisere krig og blodige kampe. Spillets regler 
afholder spilleren fra at kunne dræbe civile på grufulde måder, som det er muligt at gøre 
med tempelriddere, medlemmer af the Blighters og sågar politifolk og soldater i den 
kongelige livgarde. De blodige kampe i Londons gader påvirker ene og alene de indstillede 
parter i denne krig, hvorved spillet udelukker de konsekvenser, en sådan krig har for 
Londons civile indbyggere.  

6.2,3 Simplificerede fjendebilleder og kulturel diversitet 

Fra analyserne af Bembeneck og forskerteamet Mir og Owens rettes en klar kritik mod de 
historiske strategispil, på deres manglende evne til både at skildre kulturel diversitet 
internt i befolkningsgrupper og på deres simple fremstilling af ikke-vestlige kulturer. 
Spillene har brug for at skabe et tydeligt fjendebillede, hvilket ikke giver plads til 
divergerende interne holdninger og interne kulturelle forskelle.  
  Denne klare identifikation mellem fjender og allierede er også afgørende for de historiske 
FPS-spil. Dette argument læner sig op af det foregående afsnit om den romantiserede krig. 
Hvis fjenden i spillet ikke er rendyrket ond, mindskes underholdningsværdien, da det ikke 
længere giver mening at ville dræbe fjenden.  
  AC Syndicate har tydeligt defineret, hvem der er fjender, og hvem der er venner. 
Tempelridderne er de onde og støtter kapitalisterne, mens snigmorderne er de gode og 
beskytter de svage borgere. Hvad angår kulturel diversitet, formår AC Syndicate faktisk på 
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flotteste vis at skildre et samfund, der er kulturelt opdelt mellem stand og klasser. Spillet 
giver indblik i bolig- og arbejdsforholdene hos både de laveste og højeste i samfundet. Den 
flotte kulturelle og økonomiske diversitet i spillet understøttes dog ikke af diversitet i 
nationalitet og race. De eneste personer med indisk herkomst, som spillet har medtaget, er 
den fiktive Henry Green og den historisk faktuelle Duleep Singh. I gadebilledet møder 
spilleren kun hvide borgere, hvilket for en så stor metropol ville være usandsynligt i det 19. 
århundrede. 

6.2,4 Produktionsforholdene 

Produktionsforholdende påvirker måske også den mere konservative omgang med historie i 
videospil. Wulf Kansteiner fremhæver i hvert fald, at videospilindustrien er domineret af 
amerikanske selskaber, der ikke tør producere spil, der kunne forarge politiske kræfter 
eller støde medierne i USA.174  Spilfirmaet Rockstar har igennem årene lagt øre til voldsom 
kritik af deres spilserie Grand Theft Auto, hvori spillets regler ikke begrænser spilleren fra 
at udføre uetiske og umoralske gerninger, og derfor er det fx muligt for spilleren at 
nedslagte civile folk på gaden på de mest makabre måder. Kansteiner mener ikke, at man 
skal kunne gøre sådanne ting i historiske videospil, men han leger dog med tanken. 

”What would happen if Rockstar were to put out a game on the Civil War or 
the Second World War that featured the full counter-factual potential of 
interactive technology, including the options of reversing the abolition of 
slavery and calling into question the occurence of the Holocaust?” 142 

Spilindustrien tør endnu ikke at røre så følsomme emner som holocaust og slaveri, måske 
af frygt for hvordan mediets interaktive egenskaber kommer til at påvirke vores forståelse 
af den fortid, der skildres. Mir og Owens mener dog, at mediet netop skal tage fat på og 
udfordre de sensible emner fra vores historie for at udvikle sig til at blive et mere seriøst 
medie. 

”We firmly believe that as games mature as a medium, we will be able to 
appreciate the ones that ask us to explore painful parts of our history. 

                                            
 
174 Kansteiner s. 142. 
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Games can and should challenge our preconceived notions of the world by 
evoking guilt or highlighting casual relationships.”175  

Som tidligere skrevet viste Mir og Owens analyse af Sid Meier’s Civilization IV: 

Colonization netop, at spillet faktisk var ret stødende i sin fremstilling af de indfødte. Men 
Mir og Owens ønsker, at spil i endnu højere grad skal kunne være stødende og vise 
historiens skyggesider.176 
 Hverken Kansteiner eller Kevin Schut sætter deres lid til, at mere udfordrende og 
’stødende’ historiske videospil skal komme fra de store kommercielle spiludviklere. 

”Perhaps the rise of indie gaming – the production of digital games by 
individuals, educational institutions, or small-scale companies outside the 
mainstream system of production and distribution – will help lead to the 
development of really unique ways of working through history.”177  

Det er klart, at det kræver enormt store summer penge for at skabe så kæmpestore og 
utroligt flotte spil, som dem der er behandlet i dette speciale. Men det bliver hele tiden 
billigere at producere spil178, og uafhængige ”amatør”-spildesignere skaber hele tiden bedre 
spil. Med den forsatte teknologiske udvikling, billigere teknologi, dygtige amatør-
spildesignere og med indtoget af gode muligheder for crowfounding er det langtfra 
utænkeligt, at der om blot få år eksisterer højkontroversielle historiske videospil på 
markedet. ”Jihad: The Video Game, if it does not already exists, is just around the 
corner.”179  
 

                                            
 
175 Mir & Owens s. 92. 
176 Ibid s. 103. 
177 Schut s. 231. 
178 Dette kan bl.a. ses i en opgørelse over de dyrest producerede videospil: se VGSales Wikia. Når 
inflationskurserne er medregnet, så er 35 af de 57 spil på listen fra før årtusindskiftet, og blot to ud 
af listens topti er fra denne side af årtusindskiftet.  
179 Kansteiner s. 143. 
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6.2,5 Forkert fokus 

Salvati & Bullingers teori om selektiv autenticitet har vist, hvor vigtig skabelsen af en 
autentisk fortælling i historiske FPS-spil er, og med brug af deres teori viser min analyse, 
at dette også er ekstremt vigtigt for AC Syndicate, et historisk action-adventure-spil. Som 
vi herunder skal se, bliver dette fokus på realisme og autenticitet af flere anset som en 
begrænsning for de historiske videospils fremtidige udvikling.  
  For at blive populært og for at kunne nytænke mediets brug af historie, behøver den 
audiovisuelle kvalitet ikke nødvendigvis at være i top. Dette er salgssuccesen Minecraft et 
glimrende eksempel på. Spillet har siden 2011 betaget spillere verden over og har solgt 
over 100 millioner kopier, på trods af spillets ellers meget kantede og simple grafiske 
udseende. Flere påpeger, at de kommercielle historiske videospils høje fokus på både 
grafisk og ludisk realisme i spillene er en hindring for, at spillene kan udvikle sig som et 
mere modent medie.  

 ”Games that free themselves from slavery to technical accuracy may 
become able to portray the mythical and cultural importance of WW1 in a 
way that those constrained by reality do not.”180 

Wackerfuss påpeger i hvert fald, at den store fokus på den teknologiske fetichisme i spil om 
Første Verdenskrig blokerer for at fremstille krigens egentlige udfoldelse og kulturelle 
betydning. 
  Adrienne Shaw er også modstander af det store fokus på realisme i videospil, hvad enten 
dette er visuel eller historisk realisme.  

  ”It forces game makers and critics to focus too much on questions of 
accuracy, rather than emancipatory possibility ... If we can only imagine 
new ways of viewing what has been, we never get a change to imagine what 
might be.”181 

 

                                            
 
180 Wackerfuss s. 242. 
181 Shaw s. 21. 
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Fastholdes den overdrevne fokus på realisme, formår vores diskussion aldrig af grave et 
spadestik dybere om historiske sandheder i videospil. Yderligere argumenterer Dillion for, 
at fokusset på realisme afholder spildesignerne fra at udvikle spilmekanikkerne og 
nytænke spillenes grundlæggende designs. Hun påpeger, at strategispilgenren grafisk har 
udviklet sig meget, mens udviklingen i spildesignet næsten har stået stille.182  
   I disse år står videospilmediet på tærsklen til en ny medierevolution, fordi selve formatet 
nytænkes med nye teknologier. Pokémon Go har i den grad vist, hvordan spil kan 
sammensmeltes med udforskning af den virkelige verden, og derudover er velfungerende 
Virtual Reality (VR)183-teknologi blevet tilgængelig til et overkommeligt prisleje svarende 
til andre typer af spilkonsoller.184 Det bliver interessant at følge udviklingen og se, hvordan 
disse nye formater i fremtiden kommer til at påvirke historieformidling og -anvendelse i 
videospil. 

6.2,6 Spil skal kunne programmeres og underholde 

Enhver fremstilling af fortiden indebærer, som beskrevet i kapitel 3.3, en udvælgelse af 
fakta og fortolkning, hvilket samtidig betyder, at et historisk emne må simplificeres. To 
faktorer nødvendigør dog, at de kommercielle historiske videospil simplificerer det 
historiske emne ydereligere: De skal kunne programmeres og samtidig være 
underholdende.   
  Dette mener Kevin Schut, kan forklare, hvorfor videospils kritisable fremstilling af 
kulturer og inhabilitet til at vise kulturel diversitet eksisterer. 

”Because various cultures have to be turned into an airtight system of 
programs and game rules, modeling more than a few truly distinct cultures 
(even if they are greatly simplified) becomes exceptionally difficult.”185  

  Fordi spil skal programmeres om til algoritmer, kræver dette en simplificering af faktorer, 
hvor en bestemt handling har en bestemt effekt. Schut pointerer altså, at mediets natur 

                                            
 
182 Dillon s. 142. 
183 For mere litteratur om virtual reality og dens implikationer for historieformidling og virtual 
travel, se: Champion.  
184 Fx kan Sony PlayStation VR i Danmark købes til en pris på ca. 3.800 kr.  
185 Schut s. 225. 
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kræver klart definerede elementer, hvilket dog skaber store problemer for videospillenes 
fremstilling af kulturel diversitet. 
  Samme pointe fremhæver Peterson, Miller og Fedorko, men tilføjer, at simplificering også 
skyldes videospillenes grundlæggende formål: underholdning.  

”With any simulation, the structure necessitates a reduction in complexity 
to enable the player interaction with the core concepts, and still be fun.”186 

Bliver et spil for avanceret i dens fremstilling af fortiden, mindskes spillets 
underholdningsværdi muligvis. Og dette er noget, man konstant skal holde in mente, som 
jeg også beskrev i kapitel 2.4,1, når man beskæftiger sig med kommercielle 
medieprodukter. De kommercielle historiske videospil er hovedsaligt skabt for at 
underholde, ikke for at undervise spilleren om historie eller for at fremstille fortiden 
korrekt.  
  Derfor kan man måske rynke en smule på næsen af de Groots, Rejacks og Schulzkes 
kritik af historiebrugen i de historiske FPS-spil, som de anser for at være ligegyldig eller 
banal, og hvis eneste formål er at gøre spillene mere underholdende. Spillene er skabt for 
at underholde. Men som alle tre antyder, så betyder dette dog ikke, at spillenes 
historiebrug ikke kan have en dybere mening. 
  En måde at bibeholde videospillenes underholdende egenskaber på, uden at dette kræver, 
at et kompliceret historisk emne skal simplificeres i for voldsom grad, er måske at flytte 
fokus væk fra brede historiske perioder, og i stedet fokusere på mikro-historie. Dette 
fremhæver både Brian Rejack og en samling af canadiske historikere som en mulig vej for 
de historiske videospil.  ”... when computer-mediated micro-histories focus on an intriguing 
event ... they differ from the traditional narrative in that they often explore the event from 
a variety of perspectives.”187 Ved at fokusere på mikro-historie er det altså muligt at kunne 
skildre en historisk begivenhed fra flere perspektiver og derved undgå en dramatisk 
simplificering af et emne.  

                                            
 
186 Peterson, Miller & Fedorko s. 44. 
187 Kee m.fl. s. 318-19. 
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7. Konklusion 
Dette speciale har fokuseret på kommercielle historiske videospil, på deres strukturelle 
opbygning og deres historiebrug. Metodisk er mediet hverken blevet anskuet fra en ren 
narratologisk eller ludologisk vinkel, men med et syn, der bruger sammenspillet mellem de 
to positioner.  
  Konklusionen vil opsamle på resultaterne fra specialet, ud fra den samme opdeling som 
har været gennemgående igennem hele fremstillingen. Først opsamles resultaterne for 
undersøgelsen af videospillenes udnyttelse af det kontrafaktiske potentiale, som mediet er 
blevet tilskrevet, og efterfølgende opsamles resultaterne for undersøgelsen af videospillenes 
historiebrug. Til sidst rundes specialet af med de forhåbninger, jeg har for, hvad dette 
speciales resultater kan anvendes til.  
 

7.1 Kontrafaktisk potentiale 
Kontrafaktisk historie er en litterær genre inden for populærhistorie, men kan også anses  
som en historisk metode, hvor man kan stille spørgsmålstegn ved emner og sagsforhold  
om fortiden, der antages for at være historiske ”sandheder”. Ved at stille ”hvad nu, hvis”  
-spørgsmål til fortiden kan man derved udfordre den akademiske histories fremlægninger 
af fortiden.  
  Videospillet som medie får tilskrevet et stort kontrafaktisk potentiale, fordi mediets 
interaktive egenskaber kan give spilleren et værktøj, der sætter vedkommende i stand til 
at kunne ændre på fortidens begivenheder. Derved kan spilleren, uden at dette kræver en 
lang akademisk træning, udfordre den institutionelle fremlægning af historien og 
undersøge fortiden ud fra kontrafaktiske problemstillinger. 
  Spørgsmålet er så, i hvor høj grad de kommercielle historiske videospil har udnyttet og 
lever op til dette potentiale. I dette speciale er udgangspunktet, at de kommercielle 
historiske videospil skal indeholde interaktive historiefortællende elementer, hvor 
spildesigneren overlader kontrol over historiens udvikling til spilleren, for at videospil kan 
muliggøre nye måder at arbejde kontrafaktisk med fortiden på.  
 
Analysen af den narrative struktur i AC Syndicate afdækkede, at spillet ikke indeholder 
interaktive historiefortællende elementer. På overfladen synes spillet meget frit, med få 
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opsatte begrænsninger for spilleren. Dette skyldes spillets opbygning omkring en 
emergensstruktur, hvilket dog ikke indebærer, at spilleren tildeles valg, der påvirker, 
hvordan historien i spillet udvikler sig. Dermed kan det konkluderes, at AC Syndicate ikke 
udnytter mediets kontrafaktiske potentiale.  
  Det samme gør sig generelt gældende for de kommercielle historiske spil i FPS-genren. 
Spilleren af FPS-spil er faktisk typisk mere fastlåst til spildesignerens prædeterminerede 
narrative progression igennem spillet. Dette er ikke et overraskende resultat, idet at ingen 
medieteoretikere og historikere har påstået, at det netop er denne genre, der tillader 
kontrafaktisk arbejde med fortiden.  
  Det kontrafaktiske potentiale har i overvejende grad været tilskrevet de historiske 
strategispil. Spillenes rumlige narrative struktur tildeler spilleren voldsomt mange valg, 
der tydeligt påvirker, hvordan spillerens nation udvikler sig. Derved opfylder de 
kommercielle historiske videospil de opstillede krav om interaktiv historiefortælling og gør 
det derfor muligt at arbejde kontrafaktisk med historien. De medtagede analyser påpegede 
dog stærkt, at spilleren langtfra er i fri i sin udforskning af fortiden, da spillenes 
strukturelle opbygning er styret af et bestemt syn på historiens drivkræfter, hvilket 
spilleren er nødt til at operere under.   
 
Der eksisterer dog en række udfordringer ved at anvende interaktive historiefortællende 
elementer, specielt for spil i genrerne action-adventure og FPS. Disse genrer er nødt til at 
anvende udvidede branchingstrukturer, der indebærer, at der skal skabes meget materiale, 
hvilket måske ikke bliver set af alle spillere. Brugen af disse strukturer medfører en række 
udfordringer for specielt opretholdelsen af spillets underholdningsniveau og udfordringer af 
økonomisk karakter. Udfordringerne kan have været medvirkende til, hvorfor det endnu 
ikke for alvor er lykkedes de kommercielle historiske videospil at tildele spilleren kontrol 
over spillenes narrative udvikling.  
 

7.2 Historiebrug 
Enhver historiefortælling kan ikke være neutral i sin fremstilling af fortiden. Den sproglige 
vending i historiefaget og historiebevidsthedens indtog har synliggjort, at selv den 
akademiske historieskrivning ikke kan forblive rent objektiv. Når historie fremstilles, er 
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fortælleren nødt til at udvælge bestemte fakta og bestemte vinklinger af et emne, hvilket 
påvirker, hvilke fortolkninger og værdier fortiden belyses med.  
  Medier kan ikke være værdineutrale i deres fremstillingen af historie, og videospil er 
ingen undtagelse. Der er ingen historikere eller mediekritikere, som underkender dette. 
Dette betyder dog ikke, at det ikke er muligt at stille spørgsmålstegn ved, hvordan historie 
bliver fremstillet i videospil, og hvilke værdier disse bringer med sig.  
 
Analysen af AC Syndicate fremhævede, at spillet på ingen måder forholder sig neutral til 
den fortid, der skildres. Spillet fremhæver anti-kapitalistiske værdier og idealer, idet 
kapitalismen er i AC Syndicate bliver fremstillet som den helt store skurk, der gøres til den 
skyldige drivkraft for alle uretfærdighederne i det victorianske London. Derudover 
frembringer spillet en anakronistisk fortolkning af fortiden gennem spillets store fokus på 
feminismens idealer og det stærke kvindelige køn.   
  Ud fra min egen analyse og de inkluderede analyser kunne der identificeres tre problemer 
ved videospils brug af historie, der forekommer gennemgående på tværs af de tre medtagne 
genrer i dette speciale. For det første bliver historien fremstillet fra et vestligt synspunkt, 
hvor det overvejende er vestlige værdier, der fremhæves, og hvor historie fremstilles som 
den teleologiske fortælling om Vestens naturlige dominans over verdenen. For det andet 
har specielt FPS-spil og også AC Syndicate en tendens til at romantisere krigshandlinger, 
hvorved en så tragisk begivenhed, som krig, fremstår som et rent underholdende indslag i 
vores historie. For det tredje simplificerer de kommercielle historiske videospil fortiden i en 
sådan grad, at spillene ikke skildrer kulturel og etnisk diversitet internt i 
befolkningsgrupper og ikke levner plads til at vise historien fra mere end én side.  
  Årsagerne til, hvorfor disse generelle problemer eksisterer i de kommercielle historiske 
videospils brug af historie, kan ikke besvares entydigt. Det er blot muligt at diskutere, 
hvilke faktorer der muligvis begrænser videospillenes videre udvikling. For det første 
skyldes den konservative brug af historie i videospil måske produktionsforholdene, idet 
kommercielle spiludviklere ikke tør udfordre politiske kræfter med kontroversielle 
fremstillinger af fortiden. For det andet kan der argumenteres for, at det store fokus på 
realisme begrænser vores debat om videospil til blot at handle om, hvornår spil er historisk 
’korrekte’, og fjerner spildesignernes fokus fra at nytænke og udvikle videospillenes 
grundlæggende opbygning. For det tredje nødvendiggør videospillenes grundlæggende 
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natur, at fortiden skal simplificeres for at kunne programmeres om til algoritmer, og 
samtidig, da vi taler om kommercielle videospil, skal disse være underholdende.  
 

7.3 Afrunding 
Selvom dette speciales konklusion er meget kritisk over for de kommercielle historiske 
videospils udnyttelse af mediets interaktive egenskaber og kritisk over for deres brug af 
historie, skal dette ikke tolkes, som om jeg er modstander af videospil, eller at jeg mener, at 
man skal afholde sig fra at spille de kommercielle historiske videospil. Tværtimod mener 
jeg, at videospilmediet er et fantastisk medie, der for alvor kan påvirke og øge det enkelte 
individs forståelse af fortiden.  
  Ved at identificere, hvilke problemer der eksisterer, og hvilke udfordringer mediet møder, 
kan dette speciale være et mål på vejen for videospillets fremtidige udvikling. Mit håb er, 
at dette speciale kan være medvirkende til, at spildudviklere sætter øget fokus på at 
udnytte videospilmediets interaktive egenskaber til at skabe spil, der virkelig kan udfordre 
vores måde at forstå historie på. Samtidig håber jeg, at dette speciale kan gøre 
spildesignere bevidste om, hvilke værdier deres fremstilling af fortiden udtrykker, så 
spildesignerne i fremtiden tager kulturelt ansvar på sig i deres arbejde med historie.  
  Jeg håber også, at dette speciale har gjort læseren opmærksom på, at videospilsmediet bør 
tages seriøst af den akademiske verden, fordi videospil på samme måde som andre typer 
medier kan påvirke, hvordan vi forstår fortiden, og hvordan historie kan bruges til at 
udtrykke bestemte ideologiske og politiske værdier med mere. 
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8.2 Billedhenvisninger 
Forsideillustration: Coverbilledet til Assassin’s Creed Syndicate. Billedet er hentet fra: : 
http://assassinscreed.ubi.com/en-us/games/assassins-creed-syndicate/ d. 31/8 2016. Billedet 
er beskåret af undertegnede. 
 
Illustration 1: Lineær struktur. Barry Ip s. 109. 
 
Illustration 2: Branchingstruktur: Barry Ip s. 110. 
 
Illustration 3: ”The directed network, or flow chart”: Marie-Laure Ryan s. 252. 
 
Illustration 4: ”The vector with side branches”: Marie-Laure Ryan s. 250.  
 
Illustration 5: Screenshot fra Assassin’s Creed Syndicate af Evie og Jacob Frye. Begge er 
lavet af undertegnede. 
 
Illustration 6: Billeder af Westminister Palace. Begge billeder er hentet fra: 
http://www.usgamer.net/articles/assassins-creed-syndicate-what-it-takes-to-rebuild-1868-
london  d. 23/4 2016.  
 
Illustration 7: 2 kort over London. Billedet til venstre er hentet fra: 
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~genmaps/genfiles/COU_Pages/ENG_pag
es/lon.htm d. 4/5 2016 Billedet til højre er hentet fra: 
https://www.primagames.com/games/assassins-creed-syndicate/guides/assassins-creed-
syndicate-eguide/maps/london-map d. 4/5 2016. Begge billeder er beskåret af undertegnede. 
 
Illustration 8: Billeder af bander. Billedet til venstre er hentet fra: 
http://theredlist.com/wiki-2-20-777-783-view-2000-s-profile-2002-bgangs-of-new-york-
b.html d. 6/5 2016. Billedet til højre er hentet fra: : http://gamerant.com/assassins-creed-
syndicate-reviews/ d. 6/5 2016. Begge billeder er beskåret af undertegnede. 
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Illustration 9: Screenshots fra Assassin’s Creed Syndicate af Jacob og Evies skills. Begge er 
taget af undertegnede. 
 
Illustration 10: Screenshots fra Assassin’s Creed Syndicate af Duleep Singh og Henry 
Green. Begge er taget af undertegnede. 
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9. Bilag 

9.1 Oversigt over videobilag 
Link til Youtube-kanal med alle videoer: 
https://www.youtube.com/watch?v=xxnu2ypaEtk&list=PL1W-
Gtvm_mYPC91SkVLXqd8P2C60z7Qsw eller i en kortere version: kortlink.dk/mrfv  
 

Nr. Titel Beskrivelse 

1 Bounty Hunt Eksempel på erobringsmissionen ”Bounty Hunt” 

2 Child Liberation Eksempel på erobringsmissionen ”Child Liberation” 
3 Database I videoen vises spillets database, hvor der rulles hurtigt 

igennem hver enkelt artikel. Databasen kan i spillet tilgås 
ved at pause spillet.  

4 Drab på civile I videoen illustreres hvad der sker, når spilleren dræber 
civile.  

5 Fight Club Eksempel på indkomstaktiviteten ”Fight Club” 
6 Gang Stronghold Eksempel på erobringsmissionen ”Gang Stronghold” 
7 Gang War Eksempel på erobringsmissionen ”Gang War” 

8 Loading-skærme Et sammenklip af flere loading sekvenser i spillet, hvori der 
øverst i højre hjørne fremkommer infobokse. 

9 Opstart af 
Assassin’s Creed 
Syndicate 

Videoen viser opstartssekvensen af AC Syndicate. 

10 Udsigt fra Big Ben Videoen viser AC Syndicates imponerende grafik, 
karakterens ekstraordinære klatreevner og den 
hæsblæsende spilmekanik ”leap of faith”. 

11 Ved verdens ende I videoen vises den digitale mur, der fysisk afgrænser AC 

Syndicates London. 
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9.2 Oversigt over bilag 
1. Den narrative makro-struktur i Assassin’s Creed Syndicate. 
2. Den narrative mikro-struktur i Assassin’s Creed Syndicate. 
3. A Hero’s Journey. 
4. Liste over fiktive og faktiske karakterer. 
5. Afskrivning af personer fra databasen i Assassin’s Creed Syndicate. 

 



  111  

9.3 Bilag 1: Den narrative makro-struktur i AC Syndicate 

 

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Charles	Darw
in

Charles	Dickens

Karl	M
arx

Dronning	
Victoria

Erobringsm
issioner

Indkom
st-

aktiviteter

Skal	gennem
føres:

Forklaring:

Valgfri:

Sekvens	nr:	

Den	narrative	m
akro-struktur	

i	Assassin’sCreed
Syndicate

W
W
1

m
em

ories

Train	Hideout



  112  

9.4 Bilag 2: Den narrative mikro-struktur i AC Syndicate 
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9.5 Bilag 3: A Hero’s Journey 
En sammenligning mellem Christopher Voglers omskrivning af A Hero’s Journey i 12 
punkter og plotstrukturen i AC Syndicate. 
 

Nr. A Hero’s Journey  AC Syndicates plotstruktur indplaceret i A 
Hero’s Journey 

1 Existing in the ordinary world. Vi møder søskendeparret i Crawley. 

2 The call to adventure De modtager et brev fra Henry Green i London, 
der ønsker deres hjælp. 

3 The refusal of the call 
 

Tvillingeparret drager mod London imod ordre 
fra snigmordernes orden.  

4 The meeting with the mentor Mødet med Henry Green og VIP’s i London. 

5 Crossing the first threshold 
 

Det er først i London, at jagten på artefaktet og 
den egentlige kamp mod Starrick og 
tempelridderne begynder. 

6 Tests, allies, and enemies 
 

Tvillingeparret befrier Londons bydele og samler 
sig flere tilhængere til the Rooks 

7 The approach of the innermost 
cave 

Tvillingeparret har befriet næsten hele London 
og mangler kun at dræbe Starrick og finde 
artefaktet, for at deres opgave i London er løst. 

8 The ordeal Klimaks sker i den afsluttende mission, hvor 
Starrick holder byens bedre borgerskab 
inklusive dronningen som gidsel. 

9 The reward Tvillingeparret og deres allierede snigmorder 
Henry Green genplacerer artefaktet i grotten og 
bliver slået til ridder af Dronning Victoria 

10 The road back - 
11 The resurrection Tvillingeparret løser deres uenigheder og bliver 

igen tætte venner.  
12 The return with the reward - 
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9.6 Bilag 4: Liste over fiktive og faktiske karakterer 
Liste over karakterer fra databasen i AC Syndicate opdelt mellem faktiske historiske 
karakterer og fiktive karakterer. Pearl Attaway er markeret med en parentes, fordi hun 
senere i spillet viser sig at være tempelridder og dermed bliver en fjende af vores 
snigmordere.  
 
 

Kategori Allierede Fjender 

Faktiske 
historiske 
karakterer 

- Alexander Graham Bell 
- Benjamin Disraeli 
- Charles Darwin 
- Charles Dickens 
- Duleep Singh 
- Florence Nightingale 
- Frederick Abberline 
- Karl Marx 
- Mary Anne Disraeli 
- Queen Victoria 
- Winston Churchill 

- David Brewster 
- John Elliotson 
- Lord Cardigan 
 

Fiktive 
karakterer 

- Agnes MacBean 
- Clara O’Dea 
- Evie Frye 
- Henry Green 
- Jacob Frye 
- Lydia Frye 
- Ned Wynert 
- Nigel Bumble 
- (Pearl Attaway) 
- Robert Topping 

- Bringley Ellsworth 
- Crawford Starrick 
- Lucy Thorne 
- Malcolm Millner 
- Maxwell Roth 
- Pearl Attaway 
- Phillip Twopenny 
- Rupert Ferris 
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9.7 Bilag 5: Afskrivning af personer fra databasen i Assassin’s Creed 

Syndicate 
 
 
 

Karl Marx: 
 
Date of Birth: 5 May 1818 
 
Born in Trier, in what was then the Kingdom of Prussia, Karl Marx was a philosopher, 
economist, sociologist, journalist, and revolutionary socialist. 
 
Marx studied at the universities of Bonn and Berlin. Afterwards, he wrote for a radical 
newspaper in Cologne, and began to work on the theory of the materialist conception of 
history. In 1843, he moved to Paris, where he continued to write for other radical 
publications. It was there he met Friedrich Engels, who become his friend and frequent 
collaborator. After he was exiled, he and his family moved to London in 1849, where he 
continued writing and developing his theories about social and economic activity. Real 
page-turners.  
 
Marx published many books during his lifetime, with the most recognizable being the 
Communist Manifesto (1849) and Das Kapital (1867-1894), which arguably laid the 
foundation for our current understanding of the relationship betweem labor and capital. 
But perhaps his greatest contribution to society was to inspire millions of young men 
around the world to grow disatrous neck beards, wear skinny jeans, and bloviate endlessly 
about the ”capitalist machine” whilst drinking timbles of artisanal coffee in neighborhoods 
that cats wouldn’t be caught dead pissing in.  
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Henry Green: 
 
Date of Birth: 7 December 1843. 
 
Henry is as good at keeping secrets as he is at meeting people. Many people do not, and 
most people will never know, that Henry was not always called Henry. 
 
Jayadeep Mir was born the son of a princess and an Assassin. Arbaaz Mir, a member of the 
Indian Brotherhood, fell in love with Pyara Kaur, the daughter of the Maharajah Kharak 
Singh, while racing againt the Templars to find the whereabouts of the mystorious Koh-i-
Noor diamond. 
 
Jayadeep was raised and trained to be a member of the Brotherhood, but, to the frustration 
of many, found he was more inclined towards books than he was to violence. Hoping it was 
just a phase, the Brotherhood sent Jayadeep out on a mission in 1860, which he ultimately 
failed, putting the Brotherhood at risk.  
 
Jayadeep was then invited to England for a suitable mission. He left home, but was ever 
hopeful that someday he would return, having proved to be a capable field agent. 
 
Over the course of his time in England he adopted many fake identities, but he came to love 
the very simple, curiosity-shop-owning Henry Green (”Henry” a name he heard often, and 
”Green” being the colour of his hat at the time).  
 
Having made connections throughout London, he proved extremely useful upon the arrival 
of Assassin twins Evie and Jacob Frye. For them, he helps in their quest to bring down the 
Templar control in London, having consumed as much information about the city as is 
humanly possible. 
 
While both sincere and hard-working, Jayadeep has a human side to him that many in the 
Brotherhood simply do not. 
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10. Abstract 
This thesis investigates the potential for counterfactual exploration of the past, and the 
general use of history in commercial historical videogames, through an analysis of the 
game Assassin’s Creed Syndicate.  
 
This thesis considers videogames as a significant player in the creation of cultural values, 
and therefore it is important to investigate how this medium portrays the past and the 
possibilities this medium affords in its consumption. By focusing on the media product 
itself, we can study the structural composition and in that way we can break down how 
history is used and produced in commercial videogames. The research done so far is scarce 
and mostly centred on historical videogames in the genres of first person shooter and 
strategy, where this thesis contributes to the research by analysing a game of the genre 
action-adventure, and by compiling the already done research of the field and discussing 
the problematic issues related to the use of history in commercial historical videogames. 
 
The author of this thesis argues that the players of videogames are not free in their 
exploration of history and that videogames do not foster counterfactual interaction with 
history in a free and unlimited fashion. Even in videogames in the genre of strategy, that 
are well suited for counterfactual interaction with the past, analyses reveal a structural 
composition based upon a specific view on the dynamic factors of history, or on a certain 
ideology, which the player of the game cannot avoid. The nature of the videogame prevents 
this from ever fully happening, but videogame developers can and should put more 
attention towards opening up the narrative structures of videogames, so that the player is 
not restricted to a predetermined presentation of the past.  
  In regards to the use of history in commercial historical videogames, this thesis also states 
that several problematic issues exist relating to how the past is presented, across all three 
mentioned genres of videogames. Firstly, the commercial videogames portray history as a 
teleological history of the natural world dominance of the western states and cultures. 
Secondly, commercial videogames tend to romanticise acts of war. And thirdly, commercial 
videogames simplify the past too drastically so that they cannot portray multiculturalism 
or highly varied historical positions. The solutions to why these problematic issues exist are 
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unambiguous, but it is possible to identify some factors that confine the further 
development and progression of the use of history in commercial historical videogames. 
Firstly, the relations of production sustain a conservative use of history. Secondly, both 
game designers and the consumers are centred too much on the idea of realism. And 
finally, the nature of videogames necessitates a simplification of historical information in 
order to be programmable and still be fun.  
 


