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Abstract 
This essay’s main purpose is to analyze the historical facts and data that are presented to the 

player during the game’s main missions and their use of history. This will mainly be done 

through source criticism of the historical events that occured during the great war’s time era 

and trying to connect these events with the ones in the missions. However this turned out to 

be harder than expected because no dates are presented in the game and rerely the exact 

geagraphic location so alot of research about the different battles of the war had to be done 

to complete this task. Even though most of the ”hard facts” such as when the battles takes 

place are accurate, there are some less impactful facts on a lower level such as characteristics 

of vehicles and weapons that hurts the historical authenticity by a tiny fraction but increases 

the player experience by alot.  

The conclusion, of what I managed to analyze from the game, is that alot of apects of the game 

is made out of pure comercial intentions. That’s not necessarily a bad thing since more people 

are therefor willing to buy the game and experience the great war, but the the facts that the 

players encounters seems to aim to satisfy historical stereotypes. Overall it’s a relatively 

historical corretct game in the sense of historical authenticity and the intentionally 

exaggerated stereotypes does not have much of an impact on the storytelling and as a player 

you rarely even notice, it rather makes the game more playable and enjoyable. 

 

Nyckelord: Första världskriget, Battlefield 1, kommersiellt, källkritik, historia, historisk korrekt, 

autenticitet, historiebruk, datorspelspedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innehåll 
 

Inledning .................................................................................................................................................. 2 

Tidigare forskning ................................................................................................................................... 4 

Problemformulering ................................................................................................................................ 7 

Syfte ........................................................................................................................................................ 7 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 7 

Teori ........................................................................................................................................................ 8 

Metod .................................................................................................................................................... 10 

Kort om Battlefield 1 ............................................................................................................................. 12 

Avgränsningar ........................................................................................................................................ 12 

Analys – kapitel för kapitel ................................................................................................................... 14 

Resultat .................................................................................................................................................. 30 

Avslutande diskussion ........................................................................................................................... 32 

Didaktisk diskussion.............................................................................................................................. 34 

Källhänvisningar ................................................................................................................................... 36 

Litteratur ............................................................................................................................................ 36 

Elektronisk litteratur .......................................................................................................................... 37 

Bilagor .................................................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inledning 
Förintelsen är hände aldrig, judarna hittade på det i efterhand för att t vi ska tycka synd om 

dem! Vi landade aldrig på månen, det var en iscensättning av NASA för att vinna det 

ideologiska kriget mot Sovjet! 9/11 var ett ”inside job” av USA för att starta krig mot 

terrorismen! Detta är ett fåtal av vanliga utlåtanden från människor som tror sig genomskådat 

detta ränksmideriet som pågår runt om i världen. Konspirationsteoretikerna uppkommer inte 

bara utan anledning, snarare är det på grund av bristande eller felaktiga samhälleliga och 

historiska kunskaper som får människor att tro att stora nästan osannolika händelser endast 

kan förklaras med att de skulle vara fabricerade, det är enklare så.  

I en värld fylld av clickbaits, fake news och alternativa fakta där en av ungdomars primära källa 

till samhällsnyttig information idag är populärkulturen riskerar vi att falla i den 

konspirationsteoretiska fälla som vi gör allt för att undvika. För att undfly denna onda spiral 

ner i förnekelse gäller det därför att vara på sin vakt vad det är för typ av fakta som vi tar till 

oss samt hur den presenteras. En del av den populärkulturella vågen som för varje år växer sig 

större och större är just ungdomarna och deras datorspelande. Detta kan ses som en ofarlig 

fläck i ett hav av vinklade tidningar och sociala medier men datorspelets makt är inte att 

försummas. När något inte bara är intressant utan även roligt och underhållande (vilket är 

huvudanledningen till datorspelens existens) så är det lättare att ta till sig och komma ihåg 

saker och ting, desto viktigare är det då att dessa spel som spelas i underhållande mening och 

som bygger på verkligheten inte av avsikt är grovt missvisande. Det jag syftar på är såklart spel 

som på något sätt handlar om människans historia, t.ex. Call of Duty – WWII, Battlefield serien, 

Civilization med flera. Dessa tre exempel är alla datorspel som grundar sig i historia där 

spelaren får genom spelet på ett sätt återuppleva den långt gångna historien som kanske inte 

alltid framställs på ett historiskt korrekt vis.  

Det finns alltid utrymme att diskutera hur likt ett spel måste vara den historiska verkligheten, 

innan det blir allt för missvisande. Spelföretagen som säljer datorspelen har ingen obligation 

att göra historiskt korrekta spel, det enda de är intresserade av är att göra sin spelarbas nöjda 

och fortsätta sälja spel, vilket medför press att göra korrekta spel då människor som spelar 

datorspel inom det historiska temat efterfrågar historisk autenticitet. För att upprätthålla 

detta måste därför spelen hålla en viss autenticitet till verkligheten då stor andel av personer 
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som köper dessa spel är historiskt intresserade, jag kan till exempel räknas till en av de 

sistnämnda.  

Texten får datorspel att framtå som ett historiskt källmaterial, vilket det faktiskt är, eller 

åtminstone har potentialen att vara. Av de ovannämnda anledningarna kring 

konspirationsteorier, alternativa fakta och det populärkulturella mediet datorspels inverkan 

kommer jag därför göra en källkritisk analys av datorspelet Battlefield 1 för att komma 

underfund med hur väl det representerar den historiska verklighet som redan beskriven i våra 

historieböcker. Med detta sagt är det även värt att undersöka om det finns en plats för 

datorspelen i skolans värld, speciellt då skolan digitaliseras allt eftersom och om vi vill vara 

ledande inom utbildning gäller det att utforska möjligheterna även inom detta område. 

Mycket forskning finns redan inom just detta fält, men inte angående det specifika datorspelet 

jag väljer att analysera.  
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Tidigare forskning 
Ett ämne som det har forskats väldigt mycket på det senaste årtiondet är datorspelspedagogik 

och hur det kan användas i undervisningen. Så mycket att det har varit svårt att välja vilka 

artiklar, böcker och forskning att använda sig av. Verken jag presenterar nedan är en handfull 

av olika författare som berör datorspelspedagogik, didaktik, historiebruk och källkritik vilka 

har varit till hjälp vid utformandet av detta arbete. 

Datorspelspedagogik & Historiebruk 

Detta är en forskning i form av ett examensarbete inom ämnet historia skriven av Amer 

Mujdzic.1 Arbetet Surkål, jänkare och skotthål behandlar datorspelspedagogik såväl som 

krigsspel i undervisningen, vilket öppnar upp möjligheterna för mig att i en så pass snarlik 

forskning hitta kryphål och skapa frågeställningar som inte tas upp i hans verk. Min forskning 

och Mujdzics må grunda sig på ungefär samma forskning och teorier men vi analyserar helt 

olika spel och tidsepoker då hans forskning går in på spelet Call of Duty WWII vilket äger rum 

under andra världskriget samt att under ytan så tar vi oss an olika perspektiv utöver 

historiebruket. Mujdzic väljer att fokusera på historiemedvetande och didaktiken istället, där 

det i mitt fall ligger stor fokus på spelets autenticitet till historien för att därefter dra slutsatser 

om hur spelet kan användas i undervisningen, vilket han i sin text presenterar. Hans resultat är 

i princip att han pratar om alla former av historiebruk och presenterar olika aspekter i spelet och 

under vilket bruk de passar in. Jag kommer använda mig av samma typer av 

historiebrukstypologi som Mudzic använder sig av. Hans resultat huruvida det går att använda 

sig av spelet i undervisning förväntar jag mig få ungefär samma svar där spelets avsaknad av 

historiska händelser kan påverka användbarheten men även spelets genre, utformning och andra 

faktorer kommer att problematisera möjligheterna att föra in spelet i undervisningen, dock inte 

helt omöjligt.  

Amerikanen Jeremiah McCall är gymnasielärare, författare och expert på historiska 

simulationer & spel i undervisning samt utbildningssyfte. Första kapitlet i hans text Gaming the 

Past är fokus på varför det skulle vara bra för eleverna att använda sig utav spel på lektionerna 

där han presenterar ett antal argument till varför det är en bra idé för lärarna att sätta sig in i 

ämnet. Något McCall ofta benämner är att spel är tolkningar av historien som uppmuntrar ett 

historiskt ifrågasättande vilket hjälper eleverna att utveckla just detta sinnet samt att denna form 

av upptäckande lärande kommer att inspirera till djupare frågor.2 Dessa är hans huvudargument 

                                                           
1 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1188809/FULLTEXT02.pdf REFERERA EXAMENSARBETE!?! 
2 McCall, Jeremiah. (2013). Gaming the Past. Florence: Taylor and Francis. 
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som återkommer i ett flertal av hans verk och texter. McCalls text kan anses vara ganska 

subjektiv i frågan, men han lyfter även att det är med försiktighet och eftertanke man ska 

introducera spel och-eller simulationer i undervisningen då det ligger väldigt mycket på lärarens 

axlar att göra lektionen lärbar för eleverna. Författarens idéer kring hur datorspel kan användas 

som komplement i undervisningen är konkreta och enkla att applicera i verkligheten, just därför 

kommer jag att använda mig av dessa när det ges tid att diskutera de didaktiska aspekterna av 

mitt arbete. 

Martin Wainwright från The University of Akron skriver i sin artikel Teaching Historical 

Theory through Video Games som handlar om historiedidaktik, till skillnad från McCall som 

har skapat ett ramverk för läraren att följa, så har Wainwright istället tagit fram vad som kan 

liknas vid en lektionsplanering vid användningen av spelet Civilization IV i undervisningen som 

utgår från sju teman som han utformat för elevernas lärande.3 Dessa teman kan ses som ett 

teoretiskt ramverk för att analysera och tolka historiska spel ur ett lärande perspektiv. Till 

skillnad från McCalls text som utgår från lärarens perspektiv så utgår denna från elevernas 

ögon, dessa två texter tillsammans utgör en bra grund för ett välgrundad didaktiskt avsnitt. 

I Artikeln Gaming History: A framework for What Video Games Teach About the Past skriven 

av Scott Alan Metzger & Richard J. Paxton handlar om hur datorspel använder sig av och 

presenterar historiska skeenden, ganska snarlikt tankarna kring histotriebruk.4 Författarnas 

teorier och metoder baserar sig på Marcia Landys filosofiska konstruktioner om filmens 

mötesplats med historien och hur filmskaparna väljer att presentera historien för att fånga 

tittarnas intresse.5 Dessa konstruktioner anpassas något till datorspel men Metzger & Paxton 

förklarar tydligt likheten mellan film och spel som historieförmedlare. Med detta sagt slår 

författarna hårt för att försöka slå samman den historiska filmlitteraturen med datorspelandets 

värld och döpa om hela sfären till något i stil med historisk medielitteratur. Författarnas tankar 

om historiebruk i datorspel är kunskap som bör vara med i bakhuvudet hos läraren som 

applicerar datorspel i sin historieundervisning då det är viktigt att veta hur och varför vett 

historiskt skeende presenteras som det gör. 

Historieläraren och forskaren Peter Norlander har skrivit en licentiatavhandling om just 

historieundervisning och användningen av mediala verktyg i klassrummet där han bland annat 

                                                           
3 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s.579-
612 
4 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 
past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
5 Landy, M. (1996). Cinematic uses of the past. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
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behandlar datorspel.6 Avhandlingen är baserade på intervjuer och observationer av aktiva lärare 

om hur deras användning av olika medier bedrivs i undervisningen, därav det framgår att det är 

ett lågt användande av datorspel på lektionerna. Norlander trycker på att den nuvarande 

läroplanen skall uppmuntra eget lärande, dvs. användande av t.ex. medier, muséer, monument 

och andra former där eleven på egen hand får ta till sig fakta och information. Studien tar upp 

för och nackdelar med alla former av mediala verktyg för att skapa en så pass nyanserad bild 

som möjligt och bibehålla objektiviteten över sin forskning.  

Övrigt 

Simon Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith, Susana Pajares Tosca är alla författare bakom 

boken Understanding Video games som riktar till människor som önskar att skaffa sig mer 

förståelse kring datorspel och den hela mytomspunna världen omkring detta medium.7 Från tv- 

och datorspelets begynnelse, dagens spelarkultur till den ständigt växande multi 

miljardindustrin bakom samt samhällets olika diskurser inom temat är vad som diskuteras i 

bokens olika kapitel. Har man svårt att greppa konceptet datorspel, som relativt sätt är ett nytt 

medium som växt fram i takt med teknologins framgång, är detta bokverk perfekt för att skapa 

sig en grundläggande, men ändå något djupgående, kunskap kring gamers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Norlander, P. (2016). Historieundervisning i det multimediala klassrummet: lärares förhållningssätt till olika 
mediers kvaliteter och användbarhet. Lic.-avh. Umeå: Umeå universitet, 2017. 
7 Egenfeldt-Nielsen, Simon., Smith, Jonas. and Tosca, SUsana. (2008). Understanding video games. New York: 
Taylor & Francis. 
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Problemformulering 
Ovanstående ger mig en grund att bedriva forskning på Battlefield 1:s relevans för den korrekta 

historiska forskningen. Detta är huvudfokus i min forskning. När spelets historiska giltighet 

antingen accepteras eller avfärdas kan jag som nästa steg välja att undersöka och pröva spelets 

möjligheter att på ett eller annat sätt används i undervisningen. Jag gör detta genom att analysera 

historiebruket som förmedlas till spelaren fastställa detta. 

Syfte 
Studiens syfte är studera hur väl datorspelet Battlefield 1:s olika uppdrag återger verkliga 

historiska händelser av första världskriget samt undersöka spelets möjligheter inom 

historieundervisningen. 

Frågeställningar 
1. Hur autentiskt är spelet i relation till de verkliga historiska händelserna? 

2. Vilka olika former av historiebruk förmedlas under spelets gång? 

3. Hur skulle Battlefield 1 kunna implementeras i historieundervisningen? 
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Teori 
Antal syften att bruka historia på är i stort sätt oändlig, detta ändlösa antalet anledningar går att 

sammanfatta ner och dela in i kategorier med olika behov, brukare och funktioner. För att skapa 

sig en bra bild av just spelets historiebruk kommer jag att använda mig av Karlssons typologi 

och använda det som en teoretisk grund om hur historien kan och faktiskt brukas, denna så 

kallade sammanfattning innehåller följande sju olika typer av historiebruk: vetenskapligt, 

existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk, politisk-pedagogisk och kommersiellt.8 Var och 

en med sin egen funktion som kortfattat förklaras nedanför. 

Det vetenskapliga historiebruket används inom historievetenskapen när det ska fastställas vad 

som faktiskt hände med hjälp av källkritik och tolkningar av det förflutna för att fastställa och 

verifiera en sanning med behovet av att rekonstruera eller upptäcka nytt. När det finns en 

behövlighet att minnas eller glömma aktiveras det existentiella bruket i syfte att kunna känna 

orientering och stabilitet i ett samhälle under snabb förändring och stor press. Det moraliska 

historiebruket hänger ofta ihop med maktutövning och har en ifrågasättande karaktär av 

historien med vars ändamål är rehabilitering, restaurering och- eller försoning. Ett bruk som 

används av intellektuella och politiska elitgrupper är det ideologiska historiebruket som handlar 

om att rationalisera och legitimera vissa maktpositioner i samhället för att konstruera sin väg 

till toppen genom att tona ned misstag och problem. I princip handlar det om att lyfta och stärka 

sin egen ideologi eller kritisera andras ideologi. Ett snarligt historiebruk är icke-bruk av historia 

där eliten istället för att anpassa historien till sin fördel, så ignoreras eller förträngs historien för 

att på det sättet exempelvis inte förknippa samhället med sin mörka historia. Med andra ord att 

inte använda historia som är motiverat faller inom icke-bruk. Det politiskt-pedagogiska 

historiebruket har sina brukare inom politiken eller i skolan då detta bruk handlar om 

jämförande mellan historien och nutiden. Antingen för att övertala, legitimera eller kritisera ett 

beslut, eller kan den även ha en metaforisk klang och användas i undervisande syfte. Slutligen 

så handlar det kommersiella historiebruket om kommersialisering verksamt inom reklam och 

ekonomi som jobbar för att öka historiens värde eller göra ekonomiska vinster.9   

De historiedidaktiska teorierna om datorspel i skolan är många, men det går inte att dra alla 

datorspel över en och samma kam då beroende på spelets potentiella användning i undervisning 

skiftar beroende på vilken genre spelet kategoriseras under. Majoriteten av forskningen kring 

                                                           
8 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2004). Historien 
är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur 
9 Ibid. 
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ämnet specialiserar sig på användandet av spel som Civilization, Total War, Age of Empires, 

Crusader Kings tillsammans med flera andra spel under den specifika genren strategispel. 

Battlefield 1, som min forskning handlar om, är ett spel sett ur förstapersonsperspektiv med 

inriktning på grafik och interaktiv visuell upplevelse som kan liknas mycket vid spelfilm, 

framförallt historiska filmer där det finns en stor realismsträvan. Av den anledningen kommer 

jag utgå från vad Zander skriver om att förmedla det förflutna på film och vad man bör ha i 

åtanke under processen.10 

En annan aspekt att beakta är den mer praktiska delen av arbetet med spel i undervisningen. 

McCall nämner i sin artikel ett ramverk av punkter som lärare bör sträva efter och gärna 

efterleva när man ska genomföra en undervisning baserat på datorspel. 

1. Förvänta dig inte att varje elev välkomnar datorspel i historieundervisningen. 

2. Ägna mycket tid och kraft till att lära dig spelet. 

3. Uppmuntra aktivt, reflekterat spelande: observera, logga och analysera; ställ frågor 

längs med vägen. 

4. Läraren agerar som facilitator och måste utnyttja alla lärbara tillfällen. 

5. Var tydlig med att koppla an spelandet med kursmålen. 

6. Kritiskt behandla spelet som en tolkning av ett flertal möjliga tolkningar, integrera 

spelandet in i en hel lärandeprocess. 

7. Diskutera, fråga och utvärdera.11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Zander, Ulf. ’Det förflutna på vita duken’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2004). Historien är nu: en 
introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur 
11 McCall, J. (2016). Teaching history with digital historical games: An introduction to the field and best 
practices. Simulation & Gaming, 47(4), 517-542 
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Metod 
För att kunna besvara mina frågeställningar anser jag att det enda sättet att gå till väga är genom 

en kvalitativ analys där jag mycket noggrant studerar hur spelet återger historien ur ett autentiskt 

perspektiv och under spelets gång även analyserar historiebruket och hur det yttrar sig samt 

mottages av mig som spelare. Dessa två aspekter kommer att ske parallellt då den data som 

skall analyseras uttrycker sig utan någon specifik ordning, därför gäller det att arbeta jämsides 

med dessa två metoder för att effektivisera forskningen.  

För det första så gäller det att identifiera avsändaren, i detta fallet vem som har släppt spelet, 

hur det uppkom till varför det ens kom till. Själva intentionen till spelets existens är bland det 

första som kommer att besvaras. Efter det steget är klarlagt kommer jag huvudsakligen inte 

använda mig av de källkritiska kriterierna, som klassas som den klassiska källkritiska metoden. 

Istället gör jag en historisk granskning men i en jämförande aspekt genom en systematisk 

komparation av historiska källor. 

Det finns en utmaning i att applicera traditionella källkritiska kriterier på ett spel som existerar 

i kommersiellt syfte då dessa principer är skräddarsydda för att tillämpas på renodlade 

historiska dokument och texter. Av den simpla anledningen väljer jag bort denna traditionella 

metod även om det kan finnas vissa inslag av den under min analys men den kommer inte agera 

som tillvägagångssätt. Det finns dock en källkritisk aspekt i undersökningen då en granskning 

och jämförelse mellan spelets historiska händelser kontra verklighetens händelser ska göras. 

Att bejaka är huvudsyftet vars mening är att undersöka hur spelet går till väga och vilka metoder 

som används för att presentera detta samt hur det skapas trovärdighet historieberättandet.  

Analysen sker genom en granskande karaktär där jag tar det av historiskt värde som spelets 

uppdrag presenterar och lägger detta vid sidan av den faktiska historien och skapar en typ av 

historisk jämförelse, en form av systematisk komparation av historiska källor. Analysen 

kommer att innebära att spela igenom spelets single player mode och göra ett djupdyk i den 

berättande historiens olika militära slag och ställa dem emot hur de faktiskt gick till i verklighet 

för att fastställa spelets trovärdighet vad gäller att representera den verkliga historien. Det kan 

vara svårt att lägga märke till alla detaljer genom spelets gång då det är väldigt actionfyllt med 

mycket snabba intryck under kortare tidsramar. Därför kan det krävas att jag inte bara spelar 

igenom spelet en gång, utan flera gånger för att lägga märke till så många historiska element 

som möjligt.  
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När analysen om historiebruket i Battlefield 1 är igång kommer Waywrights teman, som dock 

är utvecklade i didaktiskt syfte, att anpassas och användas ur ett källkritiskt perspektiv. Alla sju 

olika teman som presenteras i texten kommer inte att beröras, de som kommer ligga i fokus är 

game mechanics, cultural bias, world systems and world history, determism and contegency, 

combat and brutality och eventuellt gender. 12 Den enda aspekten helt och hållet som tas ut ur 

analysen är economics and enviroment då spelet inte hanterar resurser eller ekonomi.  

Det Metzger och Paxton benämner i sin artikel som ”philosophical constructs” vars ändamål är 

till att studera historiska spelfilmer kommer att ligga till grund till min analys.13 De tre 

grundperspektiven att studera är: antiquarian som är något som är extremt vanligt inom genren 

FPS spel där det finns en vilja att förmedla realism och autencitet till spelaren. Något som ofta 

går lidande för historisk noggrannhet är spelupplevelsen, eller tvärtom. Det andra perspektivet 

monumental handlar om att skapa kontakt med spelaren genom empati och känslor. Detta kan 

skapas antingen genom dialoger eller att man spelar som eller vid sidan om verkliga historiska 

figurer under betydelsefulla historiska händelser. Den sista konstruktionen går vid namn critical 

och behandlar generaliseringar som människor har om historien, människor, kulturer och så 

vidare. Även överdrivenhet går under detta kriteriet där vissa händelser kan överdrivas för 

underhållningens skull och för att tillfredsställa konsumenten, detta i sin tur kan åstadkomma 

historiska felaktigheter. Syftet med användandet av deras analysmodell är att fastställa hur 

spelet uppnår en historisk autenticitet, alltså hur spelföretaget strävar och arbetar med att skapa 

en trovärdighet jämt emot faktiska historiska händelser då eran som spelet representerar är 

första världskriget – en väl omskriven historisk händelse. 

Historiebruk handlar om hur människor använder (brukar) historia och vad det fyller för 

funktioner. Till sist kommer jag utgå från hur jag själv tolkar bruket som spelet framhäver, men 

även försöka sätta mig in i hur de olika framställningarna av historien skulle kunna tolkas för 

andra. Under denna avslutande del av analysen kommer arbetet inrikta sig på att försöka passa 

in de olika definitionerna av historiebruk med den historien spelet presenterar. Fokuset ligger 

på att identifiera och kartlägga hur centrala händelser och personer framställs och värderas för 

att sedan försöka passa in resultatet med något av de olika bruken i Karlssons typologi.14 

                                                           
12 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s.579-
612 
13 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 
past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
14 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2004). 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur 
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Kort om Battlefield 1 
Battlefield 1 är ett FPS (first person shooter) spel producerat av DICE som är ett dotterbolag 

till videospelsjätten Electronic Arts. Spelet som utspelar sig under första världskriget. 

Battlefield 1 har två olika spellägen, single player och multi player där det först nämnda utgår 

från att man som spelare spelar ensam och utför uppdrag som spelföretaget på förhand har 

utformat för att tillfredsställa de som vill spela spelet på egen hand, utan någon inblandning av 

andra spelare. Det andra är ett spelläge där man som spelare kan spela både mot- och med andra 

spelare som är uppkopplade till internet har inte riktigt samma uppdragsbaserade syfte som 

single player har. Spelet är indelade i så kallade ”War Stories” och grundar sig i att uppdragen 

kommer att grunda sig i någon typ av historia som förmedlas till spelaren, där man får följa 

dessa enskilda individer under en viss specifik epok under första världskriget. Varje uppdrag är 

indelade i färre delkapitel som introduceras eller som avslutas med ett animerat filmklipp 

angående just karaktären som spelaren kontrollerar för att föra historien i en viss riktning men 

också för att förknippa spelandet till de så kallade ”war stories” som uppdragen är baserade på. 

Uppdragens geografiska plats är någonstans i krigets hetta i Europa, allt från västfronten i 

Frankrike till det Osmanska imperiet på östfronten. 

Avgränsningar 
Analysen kommer endast att beröra single player och dess olika uppdrag som finns att tillgå. 

Uppdragen i fråga är indelade i sex olika uppdrag/kapitel: Storm and Steel, Through Mud and 

Blood, Friends in High Places, Avanti Savoia, The Runner och Nothing is Written. Alla sex 

kapitel har olika huvudkaraktärer som man under spelets gång får följa, varje karaktär med en 

helt annan nationalitet inom den allierade sidan, vilket ger till viss del en aning annorlunda 

perspektiv på kriget. Varje kapitel har även olika aspekter av kriget som är i fokus, till exempel 

första kapitlet Through Mud and Blood som baserar sig mycket i användningen av pansarvagnar 

eller Friend in High Places som riktar sig mer till krigsföring i luften och skyttegravskrig. Av 

just den anledningen kommer analysen att delas in kapitelvis där, precis som i spelet, även jag 

kommer att fokusera och lägga mitt källkritiska fokus på den aspekten av kriget som är 

överväldigande i just det kapitlet. De har inte heller någon som helst kronologisk ordning då 

detta inte behövs eftersom varje del i spelet behandlar olika typer av strider på helt olika platser 

runt slagfälten i Europa.  

Det jag kommer lägga mindre fokus på i analysen är framställningen av vapen och aspekterna 

runt dem. PCGAMER som är ledande inom journalistiken om dator och datorspel gjorde ett 

reportage om den historiska korrektheten av just spelet Battlefield 1 där Jonathan Casey, 
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anställd på National WWI Museum and Memorial i Kansas City, USA, fick svara på frågor 

gällande just detta.15 I korthet så säger Casey att DICE ska berömmas för deras design av de 

vapen som framställs och att de är otroligt fysiskt noggrannheten hos i princip alla vapen som 

han presenterades för. Att det däremot fanns några avvikelser med hur man laddade om vissa 

vapen och att de oftast var mycket klumpigare ön vad de framställs att vara. På grund av deras 

reportage och Caseys ord om att vapnen faktiskt är väldigt historiskt korrekta kommer jag at 

lämna denna aspekt utanför min analys. 

Byggnader är inte heller något jag kommer att titta på, åtminstone inte deras estetiska 

framställning då majoriteten av de byggnader som fanns på den tiden och som finns i spelet 

finns inte längre då de antingen är rivna eller söndersprängda under kriget. Och det kan vara till 

mycket stor svårighet att hitta material samt källor till det. Vad jag dock kommer anmärka på 

är namnet på byggnader och huruvida de har existerat i verkligheten eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fenlon, Wes. (2016). We showed Battlefield 1 to a World War 1 historian. PCGAMER. 
https://www.pcgamer.com/we-showed-battlefield-1-to-a-world-war-i-historian/. (hämtad 2018-12-13) 
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Analys – kapitel för kapitel 
I detta avsnittet kommer det ske en genomgående analys för varje uppdrag med en kort 

presentation om vad uppdraget handlar om för att sedan komma till den källkritiska aspekten 

av analysen där händelser, fordon personer kommer vara huvudfokus. Frågan om historiebruk 

kommer inte att tas upp i analysen utan istället läggas direkt under resultat med motiveringen 

att det kommersiella historiebruket ligger redan till grund för spelets existens och bruket som 

jag utöver presenterar är mer ett konstaterande än en analys.  

Nästkommande delar är resultat och avslutande diskussion vilka alla tre kommer vara snarlika 

varandra. Meningen med denna uppdelningen och likheten mellan rubrikernas innehåll är att 

alla har en tydlig källkritisk anda som genomsyrar hela arbetet vilket kan göra det svårare att 

urskilja rubrikerna från varandra, men det motsätter inte delarnas olikheter. Detta 

tillvägagångssätt skapar också enligt mig en trevligare läsning om dessa delar på sätt och vis 

hänger ihop och refererar till varandra på ett mer pedagogiskt sätt.  

Något att förundras över kan vara kapitelanalysernas skillnader i hur fakta- och innehållsrika 

de är, detta beror helt enkelt på brist av fakta i de historiska källorna. Medans jag hittat mycket 

information och nyttiga fakta angående stridsvagnar och flygplan var det exempelvis mycket 

svårare att finna historiska fakta angående konflikter i Mesopotamien och stridigheterna i 

Italien. Av denna simpla anledningen kan vissa analyser verka aningen mer ambitiösa än andra. 

 

Storm of Steel 

Det första och något korta uppdraget äger rum någon gång under 1918 där spelaren kontrollerar 

olika medlemmar inom förbandet ”Harlem Hellfighters” (HH) medans de försvarar sin ställning 

mot en tysk offensiv någonstans i Frankrike. Innan uppdraget börjar visas texten: ”What follows 

is frontline combat.”, ”You are not expected to survive.”. Under uppdragets gång kommenterar 

en berättarröst, som antagligen ska föreställa någon ur Harlem Hellfighters, vars syfte är att 

förmedla krigets natur till spelaren medan striden fortsätter och soldaterna som spelaren 

kontrollerar dödas i ganska hög takt. Uppdragets händelseförlopp börjar med att Harlem 

Hellfighters förlorar mark mot tyskarna men inom kort introduceras pansarvagnarna som gör 

att de tyska trupperna tvingas till reträtt och HH avfyrar en motoffensiv men vad vi får bevittna 

är en ren och skär massaker på både ententerna och centralmakterna.  
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Harlem Hellfighters var ett amerikanskt infanteriregiment, närmare bestämt det 369:de 

infanteriregementet, mestadels bestående av afroamerikaner inklusive ett fåtal Puerto Rica 

amerikaner. När trailern till spelet kom och de visade på afroamerikanska soldater på Europas 

slagfält blev det en del skriverier från personer som inte är insatta i historien och antydde på att 

detta var ett sett för DICE att föra in samtida identitetspolitik in i spelet. Om detta vore fallet 

kunde deras sätt att faktiskt förmedla historien på och att trycka fram sin agenda sett som 

politisk pedagogiskt historiebruk där målet i så fall hade varit att ställa politiska frågor med 

direkt jämförelser med företeelser i det förflutna.16  

Storm and Steel har som syfte att vara en form av introduktions uppdrag eller snarare avsnitt 

där konflikterna och dess förödelse på något sätt introduceras. Vi får bevittna närstrid, 

pansarvagnar, eldkastare, den berömda senapsgasen, artilleri, med mera. Ett stort flertal av 

krigets grymma aspekter finns med i ett 10 minuter intensivt uppdrag. Med detta sagt är det 

svårt att göra någon vidare analys på uppdraget då allt sker så hastigt, man dör, återuppstår för 

att inom någon minut dö igen. Tillsammans med alla olika typer av krigsföring som är intryckt 

i ett kort uppdrag skapar så ofantligt många intryck och får spelaren att känna sig något hjälplös 

i allt kaos. Det uppdraget framförallt förmedlar och vad jag anser vara huvudsyftet med detta 

avsnittet är att introducera spelaren till en kaotisk, hemsk och brutal del av historien där 

människor dog som flugor.  

Through Mud and Blood 

Detta kapitlet utspelar sig på hösten 1918, alltså I slutet på hela kriget, närmare bestämt den 

17:e oktober. I uppdraget framgår det att det att de ska inta staden Cambrai vilket gör att den 

kronologiska platsen äger rum under hundradagarsoffensiven, vilket var dödsstöten för 

Kejsardömet Tyskland och som idag markerar slutet av första världskriget och har namnet 

stilleståndsdagen. Uppdraget i sig tar inte upp denna betydelsefulla dag, den fokuserar endast 

på de allierades framryckning och intagande av staden. Karaktären som spelaren har kontroll 

över heter Edwards och blir beordrad att agera chaufför till en pansarvagn av modellen Mark V 

med namnet ”Black Bess”. Edwards får sällskap av befälhavaren Townsend, soldaterna 

McManus och Pitchard samt mekanikern Finch. Uppdraget kretsar kring dessa fem personerna 

och pansarvagnen Black Bess framtågande mot Cambrai.  

                                                           
16 Karlsson, K.G. ’Historiedidaktik: begrepp, teori och analys’, i Karlsson, K.G, & Zander, U (red.) (2004). 
Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken. Lund: Studentlitteratur s. 62 
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Through Mud and Blood kretsar till stor del runt pansarvagnen som spelaren mestadels 

manövrerar, vilket gör det passande att källkritiskt analysera detta stridsfordon för att se hur väl 

och autentiskt den presenteras. Till att börja med så är detta slaget inte att blanda ihop med 

”Slaget vid Cambrai (1917)” som var den första stora allierade tankoffensiven och ingår då inte 

i ”Hundradagarsoffensiven” vilket kronologin slår fast vid att uppdraget utspelar sig i. 

Black Bess (namnet på stridsvagnen) kan mycket väl ha funnits på riktigt. Jag finner ingen 

trovärdig källa mer än en tråd på Flickr med information samt en bild på en pansarvagn vid 

namn Black Bess.17 Denna källa refererar i sin tur till en annan hemsida som presenterar truppen 

i ”B Bataljonen” vilket där det framgår att ”B9, 2667, f, ”Black Bess”, 2Lt. Jones ER” fanns 

tillgänglig och att den blev infångad av tyskarna.18 På bilaga 2 står det skrivet på pansarvagnen 

”Erbeutet v.d.II Armee” vilket grovt översätts till ”fångad av 2:a armén” som var en kommando 

del av den Tyska armén under första världskriget innan den upplöstes 1919. Tråden som denna 

information utmynnar ifrån är över åtta år gammal, vilket gör att spelet inte kan ha influerat 

uppkomsten av denna tråd, något att ifrågasätta är i så fall avsaknaden av annan information 

gällande existensen av Black Bess.  

Jag förutsätter dock att denna information är legitim och med det sagt så är slutsatsen att Black 

Bess inte befann sig i brittiska händer när uppdraget äger rum 1918, då tillhörde den tyskarna. 

Att spelskaparna väljer att använda sig av denna till viss del kända pansarvagnen kan kopplas 

till Paxton och Metzgers monumental princip om filmisk retorik om att skapa ett engagemang 

till historien genom, i detta fallet, till viss del kända och omtalade Black Bess.19 

En annan intressant observation är att under uppdragets förlopp så går antal soldater som 

manövrerar Black Bess från fem till tre och enligt David Wiley på The Tank Museum i 

Bovington, så behövdes det minst åtta personer för att använda en Mark IV/Mark V pansarvagn 

till fullo där två personer behövdes för att ens kunna köra och styra den samtidigt, varav två 

personer till varje vapen.20 För att använda sig av Wainwrights tema om game mechanics och 

huruvida det går i linje med historisk korrekthet så går det att kritisera spelarens (Edwards) 

                                                           
17 Se bilaga 1. 
18 Google Sites. Landships google Homepage – British Tank actions of the First World War. 
https://sites.google.com/site/landships/home/narratives/1917/cambrainarratives/2-brigade-composite-
company-1-december-1917. (hämtad 2018-12-08) 
19 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 
past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
20 The Great War. (2017). Inside a British Mark IV WW1 Tank | THE GREAT WAR Special. 
https://www.youtube.com/watch?v=2MCmKrf91o4 (hämtad 2018-12-09)  
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möjlighet att vara ensam chaufför och styra Black Bess samtidigt som han hanterar 

stridsvagnens kanon och maskingevär.21 Detta var en omöjlig uppgift i den verkliga Mark IV/V.  

För att fortsätta på spåret om game mechanics så finns det fler brister inom denna aspekt som 

inte går i linje med historisk autenticitet. Den exakta hastigheten som Black Bess rör sig på 

framgår inte men genom att bedöma i relation till miljön runt om kring skulle jag säga att det 

handlar om 15–20 kilometer i timmen. Med sina 30 ton och 104 hästkrafter är detta en stor 

överdrift och kan även i detta fallet kopplas till temat critical då den faktiska tophastigheten på 

plan yta är inte snabbare än vad trupperna marscherade, cirka 6 kilometer i timmen.22  

Spelets representation av Black Bess som en snabb och lätt manövrerad stridsvagn har nog dock 

inte så mycket att göra med att speltillverkarna överdriver historien med syfte för att förstärka 

stereotyper och liknande, snarare för att balansen mellan game mechanics och historisk 

korrekthet är svår det är ungefär som en vågskål i exemplet då en ökad historisk autenticitet hos 

Black Bess skulle drabba spelupplevelsen och det skulle snarare vara jobbigt och frustrerande 

att spela spelet snarare än underhållande. 

Uppdragets förlopp sker för mesta dels inne i stridsvagnen där man styr och skjuter mot fiender, 

framförallt tyska pansarvagnar som såklart försöker beskjuta spelaren. Under denna tiden så 

eliminerar man uppskattningsvis ett tjugo- till trettiotal tyska stridsvagnar av vad som ser ut att 

vara av modellen A7V. Problemet med detta är att enligt Ralf Raths på Deutsches 

Panzermuseum i Munster så producerades endast 28 stycken fordon av denna typen under hela 

första världskriget.23 Det betyder att om uppdraget vill uppnå full historisk autenticitet så måste 

Tyskland i den verkliga historien ha satt in alla stridsvagnar som någonsin producerades av 

A7V:an under slaget som uppdraget representerar. Så är självklart inte fallet och vi ser åter igen 

här en typ av överdrift vid användandet av historien där aspekten om historisk korrekthet 

försummas på bekostnad av förhöjd spelupplevelse. 

En ytterligare iakttagelse hos Black Bess är att hon (de refererar till pansarvagnen som det 

kvinnliga könet) hade en målning av vad som ser ut att föreställa en häst och en ryttare på ena 

sidan av chassit. Detta är möjligen en referens till Dick Turpin (Richard Turpin) som stod sig 

skyldig till ett flertal brott som stöld, rån och mord på 1700-talet. Han skulle senare, efter sin 

                                                           
21 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s.579-
612 
22 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 
past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
23 The Great War. (2018). Inside the German A7V WW1 Tank | THE GREAT WAR On The Road. [online]. 
https://www.youtube.com/watch?v=ESKxi4EEDUQ&feature=youtu.be (hämtad 2018-12-10) 
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avrättning, bli en romantiserad legend som kom att bli populär inom teatervärlden och under 

tidigt 1900-tal tillkom även filmatiseringar av Dick Turpin om när han red från London till New 

York på sin häst Black Bess.24 Av vad som kan observeras på den enda(?) bilden i fråga som 

finns på stridsvagnen Black Bess så syns ingen liknande målning. Den kan mycket väl ha blivit 

övermålad eller bara försvunnit i stridens hetta, en annan hypotes kan vara att Battlefield 1 inte 

alls försöker sträva för att efterlikna Black Bess, det kan mycket väl vara en hyllning och utav 

respekt därför väljer att inte kopiera henne till punkt och pricka. 

Friends in High Places 

I detta kapitlet spelar man som amerikanaren Clyde Blackburn som är volontär inom Royal Air 

Force (RFC), händelserna äger rum någon gång under våren 1917 i bergsområdet Vogeserna i 

Frankrike. Under en vanlig träningsoperation så dyker det upp ett gäng tyska flygplan och 

luftstrid utbryter vilket slutar i att Clyde och andrepiloten Wilson följer efter och dokumenterar 

en tysk fästning bland de molniga bergen. Uppdraget fortsätter med en bombning av fästningen 

där spelaren måste försvara bombplanen genom att förstöra de tyska jaktplanen som gör allt för 

att själva stoppa de fransk-brittiska bombplanen.  

Genom en serie händelser så hamnar vi sedan i London och striderna verkar för tillfället ha 

lugnat sig lite men krigslarmet går och tyska jaktplan har intagit luftrummet över London med 

tillhörande bombplan för vad som ser ut att vara en tysk bombräd mot huvudstaden. Luftstrider 

utbryter igen och inom kort uppenbarar sig ett antal zeppelinare bland molnen och uppdraget 

slutar med att genom både strid i luften och (efter att planet kraschat in i en av zeppelinarna) 

uppe på en zeppelinare lyckas förhindra den eventuella planerade bombräd. 

Det första som bör fastställas är var någonstans på den kronologiska tidslinjen som uppdragets 

händelser äger rum. Året är 1917, det nalkas vårens årstid, det geografiska läget är i Frankrike 

samt att det är ett stort fokus på flygplan, spionage genom fotodokumentation från flygplan och 

strider i luften mellan Storbritannien och Tyskland. Detaljerna som är givna får en att genast 

tänka på vad som idag benämns som Bloody April vilket refererar till striderna i luften under 

Slaget vid Arras där RFC hade fyra gånger mer förluster än vad tyskarnas Luftstreitkräfte (tyska 

flygvapnet) hade. Dock var det engelsmännen som gick som segrare efter slagets slut då deras 

operation som flygunderstöd hade lyckats, trots de stora förlusterna. Det enda problemet med 

hypotesen kring Bloody April är att det exakta geografiska läget är fel. Arras, staden som slaget 

                                                           
24 Dick Turpin. Imdb. https://www.imdb.com/title/tt0023946/ (hämtad 2018-12-12) 
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i verkligheten kretsade runt om kring, ligger i norra delen av Frankrike medan Vogeserna (där 

händelserna i spelet äger rum) ligger i nordöstra delen av landet. Att stridigheterna i spelet är 

snarare fiktiva ökar med denna informationen, dock så ligger Vogeserna på gränsen till 

Kejsardömet Tyskland vilket gjorde att det var nästan ständigt mindre konflikter vid gränsen.  

Det andra större slaget i uppdraget inträffar i Londons luftrum, vilket datum är inte specificerat 

men vad som är säkert är att det sker inom några dagar efter den lyckade insatsen i Frankrike 

när både Clyde och Wilson är på plats i staden. Det går att observera Big Ben och 

Westministerpalatsen under introduktionsfilmen till den sista delen av uppdraget.25 

Zeppelinarna som intar staden är bara en av alla nära 60 bombräder som tyskarna utförde mot 

Storbritannien under första världskriget.26 Det är väldigt svårt att specificera om anfallet skall 

föreställa ett faktiskt attentat då tiden vid inträffandet inte är givet. Det finns bara en möjlig 

kandidat till att ta den platsen; det är ett misslyckat försök mellan den 23–24 maj 1917 då sex 

zeppelinare försökte ta sig in och släppa bomber men väderförhållandena gjorde att de 

misslyckades med sitt uppdrag.27 Dock så var det inte dålig sikt och hårda vindar som gjorde 

tyskarnas försök resultatlöst, i detta fall var det Englands förmåga att försvara sig mot luftanfall.  

Baserat på bilder från både böcker och internet så är spelets estetiska framställning av 

flygplanen, speciellt planet av typen Bristol F2.A fighter som spelaren manövrerar, väldigt lik 

hur de faktiskt såg ut för över hundra år sedan. Det finns vissa aspekter inom spelets 

demonstration av flygplanen som går att kritisera, speciellt tyskarnas. När det bär av mot strider 

i luften så finns det ett typ av jaktplan som Luftstreitkräfte använder sig av genom hela 

uppdragets gång, det är av modellen Fokker Dr. I som är väldigt igenkännbart tack vare dess 

trippeluppsättning av vingar.28 Problemet är dock att våren 1917 så hade inte tyskarna ens 

tillverkat ett exemplar av modellen Fokker Dr. I. Inte för ens i juli 1917 så provflögs den första 

prototypen av modellen som inte sattes i produktion för ens i mitten av augusti och den första 

flygningen med lyckade resultat i strid skedde i början på september.29 Det icke (egentligen) 

existerande triplanet som tyskarna använder sig av i spelet hade alla den karakteristiska färgen 

röd.  

                                                           
25 Se bilaga 2.  
26 Smedberg, Marco. (2014). Första Världskriget. Historiska Media: Lund. 
27 Cole, Christopher. & Cheesman, E. F. (1984). The Air Defence of Great Britain. 1914-1918. London: Putnam 
28 Se bilaga 3. 
29 Zorro, Mario H. (2016). Fokker Dr.I. Plane Encyclopedia. https://www.plane-encyclopedia.com/ww1/fokker-
dr-1/. (hämtad 2018-12-14)  
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Manfred von Richthofen, även känd som ”Röde baronen”, var Tysklands om inte första 

världskrigets mest skickliga stridspilot med flest antal vunna luftstrider under hela kriget. Han 

målade alltid sitt flygplan i rött, därav smeknamnet. Detta betyder inte att alla tyska flygplan 

som fanns i luften hade denna distinkta röda färg, framförallt var det endast Richthofens plan 

som hade den röda färgen men det förekom även vissa individuellt målade plan.30 I uppdraget 

så var alla tyska stridsflygplan av samma modell och röda i färgen, så var det inte i den 

historiska verkligheten. Denna ommålning av historien är en överdriven generalisering och kan 

kopplas till Metzger & Paxtons princip critical, som är en gruppering av när historien blir 

felaktigt generaliserad.31 Ibland målades ett flertal flygplan i röd färg när han var i luften, endast 

för att öka svårigheten för fienden att urskilja honom från resten av truppen. Baronens förband 

blev av brittisk utsaga kallade ”the flying circus” på grund av tyskarnas individuellt målade 

plan, som inte alla hade den röda färgen utan även ibland andra färgglada nyanser, och deras 

vad som ansågs av britterna vara kaosartiga krigsteknik där förbandet först attackerar i grupp, 

splittras upp och sedan omgrupperas.32 I Battlefield 1 gör tyskarna anspråk på denna form av 

tyska krigsföring, där man tydligt kan se att motståndarna (de tyska flygplanen) kommer mot 

en i en tydlig formation för att i ett ögonblick då alla plan girar åt varsitt håll och det blir svårt 

att följa med och sikta in sig på sin ursprungliga måltavla.  

Karaktärerna som inneha vad man kan säga är huvudrollen i uppdraget är inte några kända 

historiska personer, däremot verkar det som att Clyde Blackburn är återigen en referens, denna 

gång till den brittiska tillverkaren av flygplan och flygplansmotorer under kriget vid namn ”The 

Blackburn Aeroplane and Motor Company” som än idag specialiserar sig inom flygteknologi.33 

Däremot så hanterar vi känd och omtyckt ingenjörskonst i form av flygplan, och vi får slåss 

mot det karakteristiska röda tyska triplanet vilket på ett sett är att hantera betydelsefulla 

historiska fenomen som då applicerar principen monumental på denna aspekten av spelet.34  

Något speciellt med detta uppdraget var att karaktären Clyde hade en narrativ roll under 

uppdragets gång. I mellanscenerna, när det var en del dialoger mellan personer, så kommer det 

fram till att Clyde inte är alls ärlig och är en ganska oseriös person som ofta ljuger för att ta sig 

framåt. I den absolut sista scenen, när uppdraget är slutfört, så sammanfattar Clyde hela 

                                                           
30 Smedberg, Marco. (2014). Första Världskriget. Historiska Media: Lund. S. 198  
31 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 
past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
32 Smedberg, Marco. (2014). Första Världskriget. Historiska Media: Lund. S. 199 
33 BAE SYSTEMS. https://www.baesystems.com/en-uk/home  
34 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 
past. Theory & Research in Social Education, 44(4), 532-564. 
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uppdragets historia och allt det rent av episka händelser som både han och Wilson har varit med 

om men avslutar med en antydan om att det han precis berättat skulle lika gärna kunna vara en 

stor lögn. 

Avanti Savoia! 

Luca Vincenzo Cucchiola är namnet på mannen som vi får följa i denna historien. Han är 

medlem i det italienska specialförbandet som opererade under Royal Italian Army, en handfull 

av grymma handplockade soldater som tillsammans bildade det som kallas Arditi, ett 

elitförband inom armén. Lucas tvillingbror Matteo var dock inte med i Arditi, han tillhörde en 

annan bataljon med något annorlunda uppgift. Båda två deltar i en offensiv mot en Österrike-

ungersk fästning i norra Italien i bergsområdet Dolomiterna som är en del av bergskedjan 

Alperna. Lucas roll är mer av en assisterande då han befinner sig längre bak i fronten klädd i 

vad som ser ut att vara en riddarrustning från medeltiden med en liten detalj som skiljer dem åt, 

Luca bär ett tungt maskingevär.35 Året är hösten 1918 och slaget befinner sig som sagt bland 

bergen i Dolomiterna, Alperna så när de österrike-ungerska trupperna börjar tappa fotfäste om 

platsen så utlöser de, i desperation, ett jordskred med hjälp av bombflygplan för att hindra och 

eventuellt stoppa den italienska offensiven av fästningen. Resten av uppdraget går ut på att leta 

igenom den halvsprängda fästningen och hitta Lucas tvillingbror för att återvända med honom 

hem.  

Till skillnad från föregående uppdrag så är detta kortare då det gick fort att spela igenom, och 

fokuset ligger inte längre på stridsvagnar som i historien Through Mud and Blood eller på 

flygplan som det gjorde i Friends in High Places, denna gång riktar spelet in sig på ett mer 

actionfyllt äventyr på marken med mycket explosioner och tunga vapen. Det var inte heller lika 

många filmklipp som under de andra uppdragen har använts flitigt för att berätta en historia, 

Avanti Savoia! krävde mindre speltid och behövde därav inte lika mycket ”filmtid”.  

Det enda som är sagt om den geografiska positionen för slaget är att det befann sig i 

bergsområdet Dolomiterna vid en specifik kyrka vid namn St. Anastasia. Det finns en kyrka i 

Italien vid det namnet, som också ligger i norra delen av landet, men inte inom en rimlig närhet 

av Dolomiterna och där slaget faktiskt ägde rum. Många stridigheter befanns sig i 

Alpernaområdet i norra Italien under världskriget, det första som slog mig var att det skulle 

kunna vara slaget och incidenten vid Mount Marmolada eller White Friday som denna 

                                                           
35 Se bilaga 4.  
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minnesdag kallas då berget drabbades av en serie laviner som dödade tusentals. Denna referens 

kom i åtanke när trupperna i spelet utlöser ett jordskred uppe i bergen. Detta inträffar dock 

redan 1916 och då fanns inte ens specialförbandet Arditi, vilket får mig att utesluta White Friday 

som det potentiella händelseförloppet.36 Men eftersom vi befinner oss på hösten 1918 så var det 

ett faktiskt slag som ägde rum på olika fronter runtom Dolomiterna just runt denna tidpunkten, 

närmare bestämt 24:e oktober till 3:e november vid namn Slaget vid Vittorio Veneto eller Slaget 

vid Monte Grappa som det också kallas. Avgörandet för slaget var att Österrike-Ungern inte 

var kapabla att stå emot den italienska offensiven, där taktiken var att slå ut så många broar som 

möjligt så att inte italienarna kunde inta staden.37 I slutet på uppdraget, strax innan man intar 

fästningen så måste man ta sig förbi en väl försvarad bro som naturligtvis tillslut faller. Det 

behöver inte vara, men kan mycket väl vara en referens till när trupperna intog fästningen i 

fråga och österrikarnas fotfäste i staden Vittorio Veneto var nu borta. Av vad som analyseras 

om spelets händelseförlopp kontra den historiska verkligheten tillsammans med geografisk 

plats och tid så stämmer uppdraget mycket väl in och kan klassas att vara historiskt korrekt i 

sin övergripande helhet. Utan att ge spelaren en faktisk information om slaget på förhand så går 

det att med källkritiska verktyg och historiska kunskaper att ta reda på var och mer precist i 

historien vi befinner oss utan att vara övertydlig. För att vinna fler poäng i spelets realism och 

passa in mer i principen antiquarian hade det varit bättre att vara mer specifik i datum, plats 

och vilket slag som faktiskt utkämpas.  

Det italienska elitförbandet Arditi är inte speciellt omtalat eller allmänt känt, därav är 

historieskrivningen om gruppen limiterad bland historieböckerna. Förbandets syfte var att bryta 

upp det långsamma och utdragna skyttegravskriget med en grupp soldater som inte var rädda 

för något som i princip tränades för att ignorera artillerield och fortsätta framåt in bakom 

fiendens linjer.38 De hade även något speciella uniformer vilket Battlefield 1 lyckas spegla bra, 

deras uniformer bestod framförallt av en uniformskavaj med en kraglös grön tröja under. På tal 

om deras uniformer så hade Luca en större rustning på sig under deras anfall, vilket nästan ser 

absurt ut men denna krigsdräkt användas faktiskt av ett fåtal personer inom förbandet som en 

typ av frontman. När en jämförelse av hur spelet representerar rustningen och hur de såg ut i 

verkligheten görs så finns det vissa likheter men det verkar som att de gjort utrustningen något 

                                                           
36 Salvante, Martina. (2016). Arditi. International Encyclopedia of the First World War. 
https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/arditi. (Hämtad 2018-12-14) 
37 Smedberg, Marco. (2014). Första Världskriget. Historiska Media: Lund. S. 316 
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mer ”tuffare” i spelet.39 Även spelupplevelsen försöker efterlikna klumpigheten med denna 

typen av utrustning då karaktären rör sig långsammare men sikten blir aningen skymd för den 

stora ”Farina hjälmen”.40 Dräkten i fråga fanns i experimentella stadier inom både 

centralmakterna och de allierade och kallades även för ”Lobster armor”, så frågan är egentligen 

i vilken utsträckning denna typ av utstyrsel användes. Det enda vi får se av rustningen är den 

som Luca har på sig, ingen annan version av skottsäkra krigsdräkter yttrar sig i spelet och det 

utgör inte en oproportionerlig representation som inte hade stämt överens med den historiska 

verkligheten.  

Denna enskilda händelse där bepansrad utrustning användes av parktrupper kan alltså vara en 

bra representation då det skulle kunna vara så att vi får följa en utav få personer som faktiskt 

använda sig av detta i strid. En sista fråga att ställa sig är om soldater med stor enkelhet kan gå 

eller storma framåt mot mötande eld från de österrike-ungerska soldaterna utan att ta skada, 

samt hur skottsäker och effektiv rustningen faktiskt var i verkligheten med dåtidens teknik och 

råmaterial då många andra liknande skyddsutrustning under kriget inte kunde motstå speciellt 

mycket skottseld.  

The Runner 

Uppdraget befinner sig på våren 1915 där man spelar som den australienska stoltheten och 

krigshjälten Frederick Bishop med order är att vara en runner vars syfte var att fungera som 

kommunikatör mellan olika trupper och plutoner ute i fältet och detta genom att personligen 

förmedla meddelanden. Bishop har mot sin vilja fått ett bihang med sig vid namn Jack Foster, 

en ung soldat som ljög om sin ålder endast för att få komma ombord på fartygen som den kände 

Frederick Bishop var ombord på. Uppdraget går ut på att förmedla information som kommer 

från högre makter till olika allierade lägren i Gallipoli. I slutskedet på uppdraget får vi ett 

meddelande om reträtt då de brittiska styrkorna kommer bomba stränderna med artilleriräder 

vilket utmynnar i att Jack Foster tillsammans med ett antal skadade brittiska soldater måste ta 

sig till stranden och ombord på skeppet därifrån innan artillerielden kommer. Allt slutar i ett 

filmklipp där Frederick Bishop är kvar bland ruiner och får en signal att Jack och hans soldater 

har tagit sig till båten, därefter får vi se artilleri som börjar beskjuta stränderna och fastlandet 

till sorglig musik medans Bishop fylls av en lättnad, som att hans uppdrag att få hem Jack Foster 

i säkerhet var nu slutfört. 

                                                           
39 Se bilaga 5.  
40 Se bilaga 6. 
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Den informationen so spelaren får innan uppdragets början är att man befinner sig någonstans 

på Gallipolihalvön i Dardanellerna under våren 1915, vilket då gör det med säkerhet att det är 

Slaget vid Gallipoli som är temat i denna historien. Om man inte är uppmärksam så framgår det 

inte exakt var någonstans på halvön som attacken äger rum. För en spelare som inte har 

kunskaper om första världskriget kan man vid första anblick tro att det är hamnstaden Gallipoli 

som stormas men så är inte fallet. Eftersom vi vet att det är på halvön och att det är under våren 

1915, samt att i texten innan så får vi veta att vi befinner oss på dag två av offensiven vilket 

indikerar på att det är Kap Helles eller Anzacenklaven som är den geografiska startpunkten av 

uppdraget. Både Bishop och Foster har en Oceanisk dialekt, antingen från Australien eller Nya 

Zealand vilket antyder på att det skulle kunna ske i Anzacenklaven som fått namnet ifrån Anzac 

(Australian and New Zealand Army Corps) som var Australiens och Nya Zealands armékår 

vilket armén vid den första offensiven mestadels bestod av. Det verkar dock som att man i 

uppdraget utspelas i Kap Helles då vi även fått informationen att fartyget SS River Clyde var 

med och agerade som en trojans häst innan Bishop landstigit. River Clyde var ett fartyg som 

under den första offensiven och landningen vid Kap Helles hjälpte till att landsätta trupper med 

syftet att rensa vägen för kommande landsättningar och trupper för att inta Kap Helles.41  

Det framgår att man rör sig längre upp längs med kusten av Kap Helles men det är svårt att ges 

en exakt position då det enda namnet på fästning eller liknande som givs är att vi ska inta ”Fort 

Nöbet”. Av mina efterforskningar så kan jag inte hitta någon plats, byggnad eller fästning vid 

namn Fort Nöbet som skulle befinna sig på Gallipolihalvön vid den tiden. Det kan mycket väl 

ha funnits en fästning eller fort vid namn Fort Nöbet men det är mycket som tyder på att det 

skulle kunna vara ett påhittat namn till en faktisk fästning och istället för att behöva göra en 

exakt historisk korrekt version av fortet i fråga byter man namn på platsen och spelet kan nu ta 

vilken fysisk form som helst utan några historiska förpliktelser. Med det sagt kan fortet istället 

spegla Sedd el Bahr Kale, som är ett gammalt slott i byn Sedd el Bahr. I uppdraget så ska man 

ta sig till toppen av Fort Nöbet eller hypotetiskt sett Sedd el Bahr Kale och därifrån fick vi som 

tidigare nämnt en signal från Jack Foster att de tagit sig till reträttpositionen vilket man tydligt 

ser är ett fartyg. SS River Clyde var fartyget som inledde operationen vid Kap Helles som gick 

i land utanför byn Sedd el Bahr vilket då lutar åt att fartyget som Jack Foster retirerade till kan 

mycket väl vara River Clyde. Om vi jämför en gammal bild på fartyget med hur fartyget 

representeras i spelet kan man se att de inte är helt olika, dock var River Clyde ett vanligt 
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Stockholm: Fischer & Co. S. 111 



25 
 

brittiskt producerat fraktfartyg vilket då gör att det skulle kunna vara vilket fartyg som helst 

som står vid stranden utanför Kap Helles.42 Tittar vi även på en bild taget från fartyget River 

Clyde så är inte den fysiska geografin helt olik heller, med ett slott i likhet med vad som finns 

i spelet.43 Den är också väldigt förlåtande då stränderna längs med Dardanellerna ser till stor 

del lika dana ut, med fasta/rörliga batterier och ett stort antal fort längs med kustlinjerna. 

Jack Foster som karaktär i spelet är minderårig som var tvungen att ljuga om sin ålder för att 

bli accepterad som volontär och passera kontrollerna till armén. Utan att veta hur vanligt det 

var för ungdomar att ljuga om sin ålder för att få strida i första världskriget så är detta i alla fall 

utan tvekan en referens till vad forskare tror är den yngsta australiensaren som dog i tjänst under 

Slaget vid Gallipoli, James Charles (Jim) Martin, som endast blev 14 år gammal.44 Dock befann 

sig inte den riktiga James Martin i Gallipoli den 25 april då uppdraget utspelas och karaktären 

Jack Foster dör inte heller i spelet utan lyckas faktiskt retirera till säkerhet. Om karaktären i 

spelet faktiskt är 14 år gammal så är det förståeligt att om spelutvecklarna (DICE) inte ville i 

praktiken döda ett barn, därför låter man istället Jack överleva och använder karaktären till att 

istället hedra den riktigt James Martin samt för att förmedla till spelaren att det hände att 

minderåriga (barn) var med och deltog i krigets demoniska värld. 

Under uppdragets gång framgår det inte speciellt tydligt att slaget och anfallet var ett stort 

nederlag, visserligen berättar spelet det för en efter att uppdraget är avklarat men det är inget 

som distinkt uppenbarar sig undertiden. Detta kunde man såklart inte veta i stridens hetta, 

däremot så försöker spelet på något sett förmedla förödelsen under Slaget vid Gallipoli då under 

en mellanakt vi får bevittna Bishop blicka ut över en strand vad efterliknar en massgrav, full 

med döda soldater.45 Att de visar just denna sekvensen anser jag vara väldigt viktig för att 

behålla den historiska realism som ändå till viss del präglar Battlefield 1 då det faktiskt utgår 

från en historisk epok. Att på något sätt romantisera eller försköna allvaret med Slaget vid 

Gallipoli i kommersiellt syfte att underhålla framförallt ungdomar istället för att påvisa vilket 

strategiskt misstag och nederlag det faktiskt var är helt enkelt fel. Spelet använder sin fördel 

som FPS spel för att komma åt Wainwrights tema combat and brutality och kan på så sätt 

porträttera historien på ett mer verkligt sätt utan att riskera överanvändning av våld, det är 

                                                           
42 Se bilaga 7 & 8. 
43 Se bilaga 9. 
44 The youngest Anzac. (2016). Army. https://www.army.gov.au/our-history/history-in-focus/the-youngest-
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45 Se bilaga 10.  
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snarare så att krigsspel ändå mjukar upp de allra våldsammaste händelserna för att inte vara allt 

för skrämmande för spelaren.46 

Under de första dagarna bestod Slaget vid Gallipoli till stor del av allierade bombningar av 

krigsfartygen som befann sig utanför stränderna runtom halvön. En bra spegling görs här då 

den första interaktionen för spelaren när uppdraget startar är att navigera och förmedla 

koordinater till artilleriet för att bomba stranden innan den ska intas av spelaren. Uppdraget 

slutar som sagt även i att fartygen bombar fastlandet, vilket visar den historiska verkligheten 

och att de allierade använde sig till stor del av bombningar genom användandet av krigsfartyg. 

Det som analyseras i uppdraget The Runner stämmer väl överens med den skrivna historien av 

Slaget vid Gallipoli och är det mest historiskt korrekta avsnittet i spelet än så länge. Det verkar 

inte finnas några tydliga generaliseringar eller överdrivenheter som på något sätt hindrar 

historien att berättas som den vi vanligtvis får ta del av och kan därför stryka Metzger & Paxtons 

kriterium critical som en faktor i spelets historieberättande. Med det sagt kan vi konstatera att 

deras kriterium antiquarian, som fokuserar på spelets realism och autenticitet, är i god linje 

med den faktiska historien och väger därför mest.47 

Nothing is Written 

Det avslutande kapitlet utspelar sig under våren 1918 där spelaren tar kontrollen över rebellen 

Zara Ghufran, som tillhör rebellerna av det arabiska nomadfolket ”Beduiner” som vid denna 

tidpunkt är på ententernas sida. I början av kriget var beduinerna på turkarnas sida och slogs 

mot britterna men i krigets senare stadie och med hjälp av en listig brittisk officerare bytte 

nomadfolket lojalitet till britterna. Konflikten utspelar sig därav på östfronten i mellanöstern 

där Osmanska Riket försöker få kontroll på den arabiska halvön och uppdraget i sig går ut på 

att helt enkelt underminera osmanernas försök till att gripa kontrollen över landet. Under tiden 

som man spelar som infiltratören Zara som då jobbar tillsammans med britterna under order av 

officeraren T.E Lawrence (mer känd som Lawrence of Arabia) för att försöka störta det 

osmanska styret. Det var bland annat denna mannen som hade stort inflytande i beduinernas 

skifte av allierade. Uppdraget involverar mycket smygande och inte överdrivet mycket 

skjutande för ens fram till slutakten då spelaren måste förstöra det tyska bepansrade tåget som 

Osmanerna kallar ”Canavar” vilket är upprustat med maskingevär och kanoner. Efter att tåget 

                                                           
46 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s.579-
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47 Metzger, S. A., & Paxton, R. J. (2016). Gaming history: A framework for what video games teach about the 
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är förstört så delar Zara och T.E Lawrence ett ögonblick där han frågar henna vad hon vet om 

slagskepp och Suezkanalen med följande sluttexter som berättar trots dessa stora konflikter i 

mellanöstern över olja så fortsätter kriget om oljan än idag.  

Till att börja med så har denna episod ett stort problem då den inte adresserar något specifikt 

slag eller speciell händelse. Det finns inte heller något givet datum och det enda som är sagt 

angående den geografiska platsen är att allt äger rum i området idag kallat Mesopotamien, och 

av vad som kan observeras så sker det i sydvästra delen, någonstans (med stora felmarginaler) 

mellan degens Saudiarabien och Jordanien. Det finns inte mycket information skrivet om första 

världskrigets konflikter på den arabiska halvön, då dess betydelse är underminerad av 

västfrontens större och livkrävande slag. Ett försök till att koppla spelets händelser till en 

specifik historisk militär händelse kan göras då det under våran 1918 skedde ett slag vid namn 

”Första slaget i Jordanien” som då godtyckligt stämmer överens både i den historiska tiden samt 

geografiska platsen. Det är inte så enkelt att koppla samman dessa skeenden med hänseende till 

endast de två faktorerna tid och plats, ytterligare två aspekter gjorde detta slaget till vinnaren. 

Det första är att i slutet på uppdraget så ligger fokuset på att förstöra centralmaktens herravälde 

på järnvägarna genom att sabotera järnvägen och spränga det tyska industrialiserade monstret 

”Canavar”. Meningen med det verkliga slaget i fråga var för ententerna att hålla Deraa Hejaz 

tågstation och för centralmakterna ta tillbaka den. Ententernas syfte med att behålla tågstationen 

var av strategiska skäl för att försämra centralmaktens kommunikationslinjer. Den andra 

aspekten av att spelet åtminstone refererar till detta slaget är att T.E. Lawrence spelade en 

mycket stor roll inte bara vid Första slaget i Jordanien utan under hela krigets förlopp nere på 

den arabiska halvön. Då det dock skedde mindre räder och sabotage mot järnvägar i stor 

utsträckning hela tiden så behöver det inte vara kopplat till slaget. Tidpunkten, den geografiska 

platsen, fokuset på järnvägarna samt T.E. Lawrence inblandning i det hela stärker argumenten 

för att det i alla fall hänger ihop, att det antingen är ett förspel innan det större slaget bryter ut 

eller att det handlar om mindre operationer inom tidsramen för det större slaget. 

Det är dags att prata om vad jag anser vara elefanten i rummet, det bepansrade tåget Canavar. 

Existerade tåget överhuvudtaget? I alla fall inte vid det namnet. Sådana eller likartade tåg har 

funnits innan världskrigets start och användes i det amerikanska inbördeskriget såväl som i 

Bohrkriget ända fram till andra världskriget då dessa var enkla att upptäcka och förstöra på 

avstånd när vapenteknologin hade utvecklats. Av alla tåg som användes under första 

världskriget så var tåget Zaamurets en av de mest kända och det verkar som att det är just detta 
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tåget som spelet försöker efterlikna då extremt tydliga likheter finns i tågets estetik.48 Men för 

att ta reda om det verkligen kunde vara detta välkända dödsmaskinen på räls så behövs en 

djupdykning i var tåget har befunnit sig vid händelsernas tidpunkt. Zaamurets har varit i rysk, 

tysk, österrike-ungersk, tjeckoslovakisk, japansk och kinesisk ägo men under våren 1918 är det 

svårt att fastställa exakt vilken nation som besatt tåget. Den användes endast på östfronten och 

framförallt i Ryssland på grund av de långa avstånden och dåligt vägnät. Att veta Zaamurets 

position under denna perioden är svårt att hitta men efter den ryska revolutionen så kan den 

mycket väl ha varit i tyska händer, precis som i spelet, eftersom Tyskland hade avancerat in i 

Ukraina, ett före detta ryskt territorium. Att tåget användes på det viset som spelet framställer 

det i just Mesopotamien hittar jag ingen dokumentation på och kan därför inte svara på om hur 

sannolikt det är, men hade det utspelat sig i Ryssland eller Ukraina istället hade det varit aningen 

mer trovärdigt.  

Zara Ghufran, karaktären i uppdraget som man spelar genom, är en bedouinsk rebell som råkar 

vara en kvinna men hur vanligt var det att kvinnor deltog i kriget, speciellt i första världskriget? 

Inom militären så arbetade kvinnor mestadels inom vapenfabriker, på sjukhus och inom 

kommunikation men de som var framförallt kända för sina kvinnliga soldater under första 

världskriget var Ryssland som hade sin egen kvinnliga bataljon vid namn ”Women’s Battalion 

of Death”. Det var fortfarande dock en väldigt ovanlig syn då liknande kvinnliga bataljoner ofta 

användes i syfte för propaganda. Likaså att James Martin som ljög för sin ålder för att komma 

med i armén förekom det med säkerhet att kvinnor lyckades ta sig in i armén på flera håll, att 

utesluta möjligheten helt och hållet är inte aktuellt, det var dock extremt utöver vanligheterna 

med kvinnliga soldater ute i fronten. Detta ger oss in på genusperspektivet i spelet om huruvida 

karaktären är påtvingad då precis som Wainwright säger i sin text inom temat gender så är det 

svårt vid skapandet av historiska spel att använda sig av genus och lyfta fram kvinnor i spel då 

historiska krig framförallt bedrevs av män och kvinnors handlingar till historien inte är 

framträdande.49  

Boken The Boy in the Mask skriven av Benson-Gyles, som är en biografi om Lawrence of 

Arabia, berättar bland annat om T.E Lawrence kärleksliv där det framgår att han under sin 

tjänstgöring hade en älskare vid namn Farida al Ekle som möjligtvis skulle kunnat assistera T.E 

                                                           
48 Bilaga på zaamurets i verkligheten och i spelet? 
49 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s.579-
612 
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Lawrence under den arabiska revolten som ägde rum under denna tidpunkt.50 I slutet av 

uppdraget får man som spelare en antydan på någon form av romans mellan Zara och T.E. 

Lawrence vilket öppnar upp möjligheten att spelets Zara Ghufran som karaktär har funnits i 

verkligheten och är en referens till den riktiga Farida al Ekle. Denna teori brister dock i den 

aspekten att Battlefield 1 släpptes i oktober 2016 och boken i fråga lanserades i mars 2016 vilket 

skulle betyda att spelet fick från koncept till slutproduktion inom sex månader, vilket är orimligt 

för ett sådant stort och välutformat spel. Däremot är det inte helt omöjligt att DICE 

(speltillverkaren) har fått tag i denna informationen långt innan den gjordes offentlig eftersom 

de använde sig av riktiga historiker vid skapandet av datorspelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Benson-Gyles, Dick. (2016). The Boy in the Mask: The Hidden World of Lawrence of Arabia. The Lilliput Press: 
Dublin. 
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Resultat 
Uppdragen Through Mud and Blood, Friends in High Places, Avanti Savoia! och The Runner 

befinner sig inom tidsramen för större slag inom kriget som spelaren med hyfsad enkelhet kan 

lista ut vilken konflikt som är i fokus utan att hamna ”mitt i” stridens hetta. Även om uppdraget 

behandlar ett större slag så är spelaren och agerar runt omkring vilket gör att speltillverkarna 

gör det lite enklare för sig själva och behöver inte strikt förhålla sig till vad som står i 

historieböckerna utan kan istället hitta på ett eget narrativ inom rimliga gränser inom första 

världskrigets förflutna. Det sista kapitlet Nothing is Written försöker på ett väldigt kortfattat 

sätt sammanfatta konflikterna i Mesopotamien och Osmanernas stora imperium men även här 

så finns det inga tydliga kopplingar till något slag. Spelets autenticitet till den historiska 

verkligheten vad gäller händelser och tidsperioder stämmer mycket bra överens och historiker 

har antagligen inte speciellt mycket att poängtera på denna punkt. Det är snarare när man går 

ner på en lite mer detaljerad nivå som man börjar se sprickorna i rustningen och hittar lite 

historiska fel som inte behöver vara avsiktliga men vissa kan speltillverkarna mycket väl varigt 

medvetna av för att istället tillfredsställa konsumenterna.  

Dessa ”mindre” felaktigheter har inte alltid att göra med historien på det sättet med händelsernas 

tidsperioder, vilka som vann eller hur slaget gick till, det är saker som egentligen är en biprodukt 

av förhöjd spelupplevelse. Ta till exempel stridsvagnen i uppdraget Through Mud and Blood, i 

verkligheten var dess hastigheten inte snabbare än 6–10 km/h medan i spelet så kör man på i 

tredubbel fart. Den röda färgen på alla tyska flygplan i Friends in High Places är också ett 

lysande exempel där samma princip gäller, i detta fallet var det ett medvetet val säkerligen för 

att spelaren lättare ska kunna urskilja fiende från vän men också för att följa stereotypen, eller 

för att dra en referens till den Röde baronen. 

Historien som berättas i spelet måste förmedlas på något sätt, alltså hur brukas historien samt 

hur förs den vidare samt i vilket syfte? Genom at utgå från Karlssons typologi av olika typer av 

historiebruk kommer kan jag identifiera ett flertal olika typer som används genom spelets gång. 

Till att börja med så är det självklart det kommersiella historiebruket som är grunden till att 

spelet finns och tillverkarna skulle aldrig lägga in något i spelet som möjligtvis kan påverka 

försäljningen eller opinionen om Battlefield 1 på ett negativt sätt. Sen om andra historiebruk 

används utöver det kommersiella för att öka intäkter och intresset hos användarna ser jag det 

endast som en bonus. För att kunna berätta en historisk händelse på ett korrekt sätt så måste all 

grundläggande fakta vara på plats, och denna information som spelaren tar till sig rör sig inom 

det vetenskapliga historiebruket då det är nyttiga fakta om första världskriget som förmedlas 
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bland annat genom väl representerade vapen, rätta datum, miljöer och andra detaljer som 

befinner sig på sin korrekta plats i historien. Innan varje uppdrag startar ges även en väldigt 

kort bakgrund till vad som komma skall, endast på några meningar. Även om det inte är mycket 

information så får ändå spelaren en viss fakta om uppdragets bakomliggande orsaker. 

Det ideologiska bruket är tydligt i detta fallet då alla karaktärerna i spelet representerar ententen 

där motståndaren i alla fallen är centralmakterna, inga tyska eller osmanska perspektiv visas. 

Här är det klart att spelets syfte i historieberättandet är att lyfta ententernas maktposition till de 

”goda”. Däremot gör spelet ett bra jobb på att inte måla upp centralmakterna som de ”onda” i 

kriget men eftersom karaktären som spelaren intar indirekt blir protagonisten i historien så får 

centralmakterna rollen som antagonist. Det finns även en aspekt under uppdraget Avanti 

Savoia! där karaktären Luca agerar som berättarröst under uppdragets gång där det framgår att 

han har en amerikansk dotter och förmodligen då har ett förhållande med en amerikans kvinna. 

Det var dock så att stor del av specialförbandet Arditi (som Luca tillhörde) var efter kriget starkt 

knutna till fascismen och stred för, kanske var det så att DICE var rädda att förknippas med 

Benito Mussolini och hans senare anknytning till Nazityskland. 

Battlefield 1 som underhållande även om det är i kommersiellt syfte eller ej så har det en aura 

av existentiellt historiebruk runt sig då första världskriget och alla dess offer riskerar att 

glömmas bort i skuggan av andra världskriget och förintelsens konsekvenser. Därför är det bra 

att första världskriget har tagit sig in i populärkulturen då det knappt finns några spelfilmer om 

denna eran heller. Ytterligare ett bevis för skapandet av det existentiella bruket är vad de säger 

i BBC:s program ”The Gaming Show” där de berättar att efter spelets lansering har barn och 

ungdomar till större utsträckning gått till biblioteken och lånat böcker om just första 

världskriget för att lära sig mer. Så precis som det existentiella brukets behov av att minnas 

eller glömma har spelet öppnat upp den känslan hos de spelande av att just inte glömma bort 

denna eran som annars lätt glöms bort.   

Spelet är ungefär vad man som konsument kan förvänta sig inom spektrumet för historisk 

korrekthet av ett spel som behandlar en verklig historisk händelse där det inom vissa aspekter 

ökar spelupplevelsen på bekostnad av autenticitet. Det är dock inget som är märkbart under 

spelets gång, inte mer än att det känns som att spelaren tar sig an hela kriget på egen hand i 

form av en enmans armé, speciellt under uppdraget ”Avanti Savoia!” där man iklädd skottsäker 

rustning angriper österrikiska trupper ensam. Det var inte alls så kriget utspelade sig i den 

verkliga historien, det var dock extremt underhållande att spela 
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Avslutande diskussion 
Battlefield 1 är ett mycket underhållande spel och vann priset för ”Best Action Game” 2016 av 

Game Critics Awards så det är onekligen ett bra och välutformat spel men med facit i hand hade 

DICE, ur ögonen från en historieintresserad person, kunnat leverera ännu bättre. Spelet har som 

samt endast ett uppdrag som med tydlighet grundar sig i ett av de större och kändare slagen 

under första världskriget, vilket ur ett historiskt perspektiv är en väldigt liten andel där en bättre 

fördelning mellan stora/mindre slag kunde varit 50/50. De mindre betydande slagen är inte att 

försumma, konsumenterna kan bli trötta på att alltid gå igenom samma historiska vingslag i 

liknande spel. Battlefield 1 hade dock lyxen att vara först på marknaden med ett spel som 

utspelar sig just under första världskriget och borde därför istället satsat på att få med de större 

och igenkända slagen så som slaget vid Verdun och slaget vid Somme. Spelets relevans i den 

historiska sfären hade enligt mig varit ytterst mer relevant om speltillverkarna inkluderade dessa 

två förödande slagen. Till deras försvar har de dock sekvenser som visar bland annat 

luftbombningarna av zeppelinare över London och kriget i luften uppe bland de snötäckta 

bergen i Dolomiterna som är mer eller mindre väl benämnda händelser från kriget. 

Historien skrivs av vinnarna, och något som är en genomgående trend inom spelindustrin är att 

en överväldigande majoritet av alla spelbolag väljer att tillverka spel genom perspektivet från 

vinnarna, och i detta fallet ententerna. Även i princip alla spel som hanterar andra världskriget 

är spelat från de allierades perspektiv och man får som spelare aldrig chansen att utgå från till 

exempel Tysklands historia. Samma är fallet för Battlefield 1, här får man ta sig an perspektivet 

från engelsmän, australiensare, amerikanare, italienare och en bedouinsk rebell, alla inom 

ententen och det ges inga möjligheterna att ens spela ett uppdrag som något land inom 

centralmakterna. Till skillnad från andra världskriget som var en ideologisk konflikt där 

västländerna ansåg att Nazismen (med rätta, enligt min mening) var ett hot mot civilisationen, 

så var första världskrigets militäriska konflikt inte lika svart på vitt med vem som är David och 

vem som är Goliat. Därför anser jag att det inte borde vara ett större problem att ta sig an 

centralmakternas perspektiv på kriget för att ge spelaren en bredare upplevelse.  

Trippelententen är ett annat namn på alliansen som fick sitt namn efter de ledande länderna 

Storbritannien, Ryssland och Frankrike men varför får man aldrig chansen att spela som en 

fransk soldat? Eller varför låtsas speltillverkarna som om att landet Ryssland inte ens existerar? 

Här hade det funnits ett ypperligt tillfälle att få med ryska revolutionen 1917 med i spelets 

historieberättande men att inte ens Ryssland får någon plats alls i ett krigsspel som säger sig 

handla om första världskrigets olika fronter är snarare förkastligt då landet hade världens största 
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armé när de gav sig in i kriget, de fick även utstå bland de högsta förlusterna i kriget. Spelet 

visar faktiskt kriget på östfronten genom slaget vid Gallipoli och i Mesopotamien men varför 

inte ta med Rysslands inblandning som utgjorde en enorm del av trippelententens militäriska 

kapacitet. 

Något som förvånade mig när jag spelade igenom Battlefield 1 var att man det introducerande 

uppdraget utgick från Harlem Hellfighters, en grupp afroamerikaner som stred mot 

centralmakterna framförallt i Frankrike, fick plats inom spelets ramar. Här blev jag som spelare 

mycket intresserad av att veta mer om dessa soldater men blir aningen besviken när uppdraget 

avslutas snabbt. Likaså som att det fanns ett ypperligt tillfälle att behandla ryska revolutionen 

hade det varit lika utmärkt tillfälle att få en bredare historia kring Harlem Hellfighters och 

kunnat snudda en aning även på dagens liknande samhällsfrågor som rasism. 

Inte att glömmas bort är att spelet är tillverkat i kommersiellt syfte och inte i utbildningssyfte, 

det kommersiella värdet i första världskriget visade sig vara högt och funnits stor efterfrågan 

på. Och som tidigare nämnt var de det första större spelbolaget som tillverkat ett så pass stort 

spel som skildrar denna tidsepoken, däremot är det en risk då kunskaper om första världskriget 

är mycket lägre hos gemene man än vad det är om till exempel andra världskriget. Bortglömda 

historiska perioder och händelser har lågt eller inget kommersiellt värde. Av den simpla 

anledningen så är det en risk för spelföretaget att lägga fokus på historien och de olika 

händelserna, istället koncentrerar de sig till hög grad på att berätta en historia.  

De undersökta uppdragen ingår endast i originalutgåvan av spelet och i takt med att spelet blir 

äldre och att DICE ständigt uppdaterar och lägger till nya uppdrag på listan så finns det hopp 

om att de kanske inkluderar ovanstående faktioner och händelser som faktiskt spelade en 

mycket stor roll under kriget som man som spelare tyvärr aldrig får uppleva. Det finns även ett 

multiplayer läge där man kan spela med och mot ett flertal andra spelare, dessa fokuserar oftast 

på att helt enkelt eliminera motståndarna och inte så stort fokus på uppdrag och liknande. Jag 

vet inte hur detta spelläge ser ut eller är uppbyggt i nuläget men det är definitivt värt att 

undersöka för framtida forskning då det kan finnas. 
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Didaktisk diskussion 
James McCall refererar i sin text till forskning om just datorspel i skolans värld och har kommit 

fram till att analog spelbaserad inlärning skapar ett kritiskt tänkande och lärande hos eleverna, 

han argumenterar att detta borde vara detsamma för digitala spel vad gäller formandet av det 

kritiska tänkandet.51 

Tanken att föra in Battlefield 1 i klassrummet borde därför vara aningen aktuell men snarare 

mycket problematiskt på grund av dess innehåll. Uppdragen som jag har analyserat bidrar inte 

särskilt mycket med en djupare förståelse kring första världskriget, tänk: orsak, verkan & 

konsekvens. Det intressanta att lära ut när man som lärare undervisar om första världskriget är 

inte detaljer om specifika slag eller konflikter utan det relevanta är varför kriget ens startade så 

att eleverna förstår varför länderna från första början hamnade i konflikt med varandra (orsak), 

hur alla dessa orsaker formade kriget (verkan), och varför kriget fick det slut som historien 

beskriver och dess efterföljder på senare konflikter och spåren än idag (konsekvens). Spelet 

framför tyvärr inte alla dessa aspekter så att eleverna kan skapa sig en bred grund och förståelse 

kring första världskriget som helhet. 

Om läraren ändå vill prova att införliva spelet i undervisningen måste hen tänka utanför boxen 

och inte lägga fokuset på den historiska fakta utan istället testa elevens förmågor att till exempel 

deras analytiska förmåga och kritiska tänkande och detta utan att eleverna måste spela spelet på 

egen hand. Att föra in datorspel i undervisningen är ett tidskrävande arbete då läraren själv bör 

vara expert på spelet i relation till elevernas kunskaper vilket är svårt för när ska man finna 

tiden till att lära sig ett nytt populärt spel som ett flertal av eleverna säkerligen redan har 

bemästrat? Det finns även ett generellt problem med FPS spel när det kommer till möjligheten 

att ta sig igenom det vilket har och göra med elevens öga-handkoordination, desto bättre hen är 

på denna egenskapen ju bättre kommer hen klara uppgiften. Syftet är dock inte att bli bra på 

spelet utan att istället lära sig kritiskt tänkande och analysera händelserna.  

Ett exempel på hur spelet i så fall skulle kunna användas är bland annat genom att använda sig 

av Wainwrights olika teman om hur man kan analysera datorspel genom olika perspektiv där 

eleverna får titta på genusperspektivet och hur spelet porträtterar könsroller samt stereotyper, 

kulturella stereotyper, vilka kommersiella aspekter finns det och även en källkritisk granskning 

av historisk fakta i fokus, i likhet med vad denna uppsatsens analys har gått ut på fast i en 

                                                           
51 McCall, J. (2016). Teaching history with digital historical games: An introduction to the field and best 
practices. Simulation & Gaming, 47(4), 517-542 
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mycket mindre och förenklad skala av spelets innehåll.52 Om huvudsyftet blir att göra en 

källkritisk granskning av spelet som eleverna inte ens ska spela så är det onödigt att använda 

sig av ett datorspel då det finns bättre och mer välprövade digitala verktyg och metoder att 

använda sig av vid en sådan analys i vad som liknar filmanalys.  

Syftet med att införa datorspel i undervisningen är att eleverna ska spela spelet på egen hand 

och genom en utforskande grund så skapar de sig ett lärande men om spelet är allt för 

komplicerat att handhava så kommer tappar läraren många elever på vägen. Battlefield 1 kunde 

ha fungerat om uppdragen var mer utformade från ett helhetsperspektiv av första världskriget 

men som det ser ut nu, när uppdragen fokuserar på isolerade händelser under kriget och 

faktumet att det är ett FPS spel kommer jag till slutsatsen att det finns allt för många hinder för 

att som lärare på ett smidigt sätt införa detta i sin undervisning däremot inte en omöjlighet. Det 

finns ett antal ramverk inom yrket som också sätter stopp för denna typen av utövning, bland 

annat ekonomi då spelet i stort antal kan bli en hög kostnadsfråga, det är väldigt tidskrävande 

och att spelet inte är utformat i pedagogiskt syfte.  

Trots kritiken välkomnar jag, aningen skeptiskt, Battlefield 1 i undervisningen om jag eller 

någon annan hittar ett effektivt och inte så tidskrävande tillvägagångssätt att nyttja spelet på 

under en eller flera historielektioner kommer jag som blivande historielärare att ge det en chans. 

Eftersom det redan finns ett antal spel som inte klassas som FPS utan är så kallade strategispel 

som inte är riktigt lika tidskrävande och som dessutom är lättare för elever att lära sig samt att 

de är aningen pedagogiskt utformade gör att lärarprofessionen lättare kan rättfärdiga 

användandet av ett spel som exempelvis Civilization som redan är et väl beprövat digitalt 

verktyg i klassrummet. 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Wainwright, M. (2014). Teaching Historical Theory through Video Games. The History Teacher. 47(4), s.579-
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Bilagor 

Bilaga 1: Bild på Black Bess i verkligheten. 

https://www.flickr.com/photos/drakegoodman/5484055352/in/photostream/ 

 

 

Bilaga 2: Bild från uppdraget Friends in High Places 
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Bilaga 3: Bild på replica av flygplanet Fokker DR.I 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fokker_Dr.I#/media/File:RoteBaron.JPG  

 

Bilaga 4: Bild från uppdraget Avanti Savoia! 
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Bilaga 5: Bild på ”Lobster Armor” och ”Farina hjälmen”.  

https://www.warhistoryonline.com/world-war-i/elite-italian-shock-troops-arditi-either-win-die.html  

 

 

Bilaga 6: Bild från uppdraget Avanti Savoia! 
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Bilaga 7: Bild på fartyget SS River Clyde från uppdraget The Runner. 

 

 

Bilaga 8: Verklig bild på SS River Clyde  

https://nzhistory.govt.nz/media/photo/ss-river-clyde-helles  
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Bilaga 9: Bild taget från fartyget SS River Clyde vid Cape Helles. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Landing_at_Cape_Helles#/media/File:Sedd-el-

Bahr_from_River_Clyde.jpg  

 

Bilaga 10: Bild på massakern från uppdraget The Runner.  
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Bilaga 11: Bild på tåget ”The Canavar” i uppdraget Nothing is Written. 

 

 

 

Bilaga 12: Verklig bild på det bepansrade tåget ”Zaamurets”. 
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