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ABSTRACT 
 
Uppsatsnamn: Är det porr jag spelar på min Playstation? En narratologisk textanalys av rollspelet The 
Witcher 3 
Engelsk titel: Am I Playing Porn On My Playstation? A Narratological Textual Analysis of the Role-
Playing Game The Witcher 3 
Termin: HT 2015 
Författare: Daniel Rydelius 
Handledare: Alberto Frigo 
Ämne: Spelstudier 
Empiriskt material: The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015) 
Metod: Kvalitativ innehållsanalys (Østbye et. al. 2003), spelanalys (Aarseth 2004), kvalitativ spelanalys 
(Consalvo, Dutton 2006). 
Teori: narrationsteori (Bal 1997; Manovich 2001; Murray 1999), feministisk kritik (MacKinnon 1989; 
Mulvey 1985) . 
Nyckelord: Datorspel, rollspel, pornografi, erotik, sex 
 
 
Mot bakgrunden av ett medielandskap där datorspel tar en allt större plats av vår vardag, har ett spels 
strukturer och sexinnehåll undersöks. I syfte att problematisera betydelsen av sex i datorspel, samt att 
vidga spelforskningen, har The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015) valts att undersökas mot 
narratologins fabula. Det är främst fabulans strukturella element (Bal 1997) som legat till grund för den 
teoretiska anknytningen. Metoden kvalitativ textanalys har genomförts  utifrån en verktygslåda för 
kvalitativa spelanalyser (Consalvo & Dutton 2006). Undersökningen har använt sig av en närgående 
läsning av materialet genom aktivt spelande (Aarseth 2004). Resultatet har genom teorin påvisat att 
datorspelets strukturer av sex bär med sig föreställningar om misogyni och manligt privilegium. 
Strukturerna anses också trivialisera prostitution och göra sexet till lättsam pornografi. 
 
  



3 
 

Innehållsförteckning 
 
Bakgrund ................................................................................................................................................................... 5 
Tidigare forskning ..................................................................................................................................................... 6 
Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................................... 7 
Teori .......................................................................................................................................................................... 8 

Teoretisk bredd .................................................................................................................................. 8 
Narratologiska element ..................................................................................................................... 9 
Teoretisk reflektion .......................................................................................................................... 13 

Begrepp ................................................................................................................................................................... 13 
Metod ...................................................................................................................................................................... 14 

Kvalitativ textanalys ......................................................................................................................... 14 
Kvalitativ spelanalys ......................................................................................................................... 15 
Spela för att lära ............................................................................................................................... 16 
Materialreferering ........................................................................................................................... 18 
Spelguiden........................................................................................................................................ 18 

Material ................................................................................................................................................................... 18 
Resultat ................................................................................................................................................................... 21 

Tillvägagångssätt .............................................................................................................................. 21 
Övergripande ................................................................................................................................... 22 
Gameplay log (representationer) .................................................................................................... 23 
Object inventory .............................................................................................................................. 25 
Interface study ................................................................................................................................. 25 
Interaction Map ............................................................................................................................... 26 

Som det är strukturerat får man ligga ..................................................................... 26 
Tid? ........................................................................................................................... 30 
Mannen som kunde tala med kvinnor ...................................................................... 30 
En berättelse om horor och madonnor .................................................................... 33 
Sexstruktur ............................................................................................................... 34 
Bordellhjulet ............................................................................................................. 35 

Analys ...................................................................................................................................................................... 37 
Tid, förvrängd och obetydlig ............................................................................................................ 37 
Platser att sexa på ............................................................................................................................ 38 



4 
 

Aktörer och kvinnan som belöning .................................................................................................. 39 
Händelser och icke-händelser .......................................................................................................... 40 
Exemplet Triss .................................................................................................................................. 41 

Slutsats och diskussion ........................................................................................................................................... 43 
Referenser ............................................................................................................................................................... 45 
Appendix ................................................................................................................................................................. 49 
 



5 
 

Bakgrund 
Underhållningsindustrin har vuxit sig enorm sedan den tog form i Hollywood tidigt på 1900-talet och 
den förväntas omsätta över 1 870 miljarder dollar år 2015. Det är framförallt reklamen som är den 
bidragande faktorn, men datorspelen beräknas stå för drygt en tiondel av den ökningen (Cision 2011). 
2014 omsatte spelindustrin 447 miljarder SEK (Statista 2015) och den väntas nå över 517 miljarder SEK 
vid år 2017 (Öhman 2014). Av de omsättningarna är det högproduktionsspelen som säljer mest och når 
den största publiken (Morris 2015). Spel som The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015) är 
spelvärldens svar på Hollywoodproduktioner, där enorma summor investeras i produktion och 
annonsering för att nå en så hög avkastning som möjligt (Frederiksen 2015). Spel är alltså ingen liten 
grej längre. 

De senaste tjugo åren har spel gått från att vara i det mörka pojkrummet till familjerummet, sportarenan, 
onlinestreaming och sociala medier. Att titta på när andra spelar spel genom streamingtjänster som 
Twitch eller Youtube är för många som att följa tv-serier. Vissa populära spel drar till sig stora sociala 
kollektiv på tusentals personer som diskuterar sina favoritspel i utarbetade wiki-sidor. Nu är även 
utvecklingen av virtuell verklighet på tröskeln till privat konsumtion tack vare investeringarna i bland 
annat Oculus Rift och Playstation VR (Solomon 2014), visir som målar upp virtuella världar framför 
dina ögon. Investeringen i virtual reality (VR) har lett till utvecklingen av särskilda spel som utmanar 
föreställningen av datorspel och sex. Spelutvecklaren Namco Bandai visade i fjol upp ett VR-spel som 
skickade erotiska signaler (Hollister 2014) och svenska Otium VR ska leverera ett strippklubbspel 
lagom till Oculus Rifts lansering (Bennet 2015). Porrbranschen, som inte vill gå miste om det nya 
mediets egenskaper, utvecklar virtuella pornografiska upplevelser (Eordogh 2014). 

Datorspelen har blivit mainstream och en del av vår vardag. Hur skall en då förhålla sig till mediet när 
det skildrar sex och prostitution? Vilken betydelse får det i spel där spelaren är aktiv och där inlevelsen 
potentiellt är fullkomlig? 

Populärt inom forskningen av datorspel har varit, precis som med televisionen för över 70 år sedan och 
Payne Fund-forskningen, effekterna av våldsinnehållet, och på senare tid postkolonial och feministisk 
forskning av representationer av könsroller, ras och sexuell läggning. Men till skillnad från den 
generella forskningen kring pornografi finns det förvånansvärt lite forskning rörande sex och dess 
betydelse i datorspel. Viss forskning har gjorts av onlinespel och sociala virtuella världar där sexualitet 
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och sex är en dragningskraft för utforskandet av sin egna identitet, men forskning om hur sex ser ut eller 
är strukturerat i spel är svårt att hitta. 

Den här uppsatsen kommer att undersöka sexet i ett utvalt datorspel med avsikt att blotta en 
vetenskaplig inriktning inom spelstudier för framtida undersökningar. Intresset för denna inriktning 
kommer i problematiseringen av att ett generellt accepterat medium, som datorspelen, innehåller sex. 
Hur framställs sexet och hur är det reglerat i spelet? Generellt är pornografi tabu och hålls privat. Ändå 
är det en miljonindustri vem som helst med internetuppkoppling har tillgång till. Litteratur och 
television har på olika sätt förhandlat fram vad som inom kulturen och samhället är acceptabelt innehåll, 
och genom tiden har samhället bestämt vad som är kulturellt acceptabelt. Nu används sexuella signaler i 
diverse marknadsföring för att göra varor och tjänster åtråvärda och har blivit så "normalt" att det inte 
längre är uppseendeväckande. Att datorspel använder sex är inte ett underligt fenomen, men hur det 
används interaktivt kan vara intressant att undersöka närmare. 

Problematiken av att datorspel är en i allmänhet accepterad underhållningsform, som på flera olika sätt 
kan förmedla sex, är något som få forskare ägnat sig åt. Det är också en underhållningsform som på 
många sätt fortfarande ses som en för barn och unga. Att en stor andel minderåriga spelar datorspel med 
våldsamt och sexuellt innehåll (Statens Medieråd 2015:44f) bidrar bara till problematiken. Den här 
undersökningen ämnar att inleda och öppna en dörr för framtida forskning. Vilka effekter har 
interaktiviteten i spel med inslag av sex på spelaren? Vilka långsiktiga konsekvenser på normer och 
värderingar kan spel med sex ha på samhället? Bör spel med sex åldersklassas annorlunda i och med 
interaktiviteten? Alla dessa frågor är viktiga, men någonstans måste undersökningen av problematiken 
ta vid. Den här uppsatsen tar ett tappert första steg genom att börja med att titta på sexet och hur det är 
strukturerat.  

Tidigare forskning 
I det här avsnittet kommer tidigare forskning inom datorspel och pornografi att kort sammanfattas. Båda 
områdena har en gedigen forskningshistoria, även spelforskningen som är relativt ny, dock nämns bara 
en handfull studier och undersökningar här för att ge en bild av vad som tidigare gjorts och hur den här 
studien kan skilja sig från mängden. 

Studier av spel har tidigare fascinerats av sociala aspekter och hur människor kommunicerar och bildar 
uttryck i spel (Wright, Boria & Breidenbach 2002; Kolo & Baur 2004), eller hur könsroller 
representerats och hur förtryck av kvinnor och "andra" tagit form (Kennedy 2002; Sundén 2010; Dietz 
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1998). Precis som äldre studier av film och teveprogram finns också ett intresse i att undersöka våldet i 
datorspel och dess effekter (Sample 2008; Kocurek 2012). Viss forskning har närmat sig sexet i spel, 
men har ofta fokuserat på virtuella världar där spelare kan utforska sin sexualitet, sexuell läggning och 
identitet (Sundén & Sveningsson 2012; Nakamura 1995). En återkommande lucka i forskningen av 
datorspel tycks vara den rörande aktiviteten sex i datorspelen. Det har sedan en tid tillbaka varit vanligt 
förekommande att figurer och karaktärer i datorspel utövar sex, antingen i filmiska sekvenser som i 
Mass Effect 2 (BioWare 2010), eller där spelaren själv är aktivt deltagande som Grand Theft Auto San 
Andreas (Rockstar North 2004). Ändå tycks det finnas en gedigen brist i analyser av hur den sexuella 
akten struktureras och iscensätts i spel, samt vilka kopplingar de har till interaktivitet och berättelser.  

När det kommer till forskning om pornografi finns det en bred spridning över flera discipliner, inte 
minst inom feminismen, men fortfarande återfinns inte direkt någon pornografisk forskning inriktad på 
datorspel. Statens medieråd har sammanställt en rapport om unga och pornografi. Den bekräftar att det 
finns starka mönster av manligt positiv inställning till och hög konsumtion av pornografi, och negativ 
åsikt och lite konsumtion från kvinnor (Johansson & Hammrén 2006). Generellt är intresset för 
användningen och attityderna fokusobjekt inom forskningen, samt de misstänkta effekterna av 
konsumtionen och lättillgängligheten av pornografi, som bland annat Feona Attwoods (2005) forskning. 
Frågor om makt och ojämlikhet är ett annat område inom forskningen om sex och handel av sex, där det 
ena inte går att trivialisera utan att se strukturerna orsakade och upprätthållna av det andra (Boyle 2014). 
Diana E. H. Russel har utvecklat en teoretisk modell baserat på olika undersökningar där hon kopplar 
pornografiskt material till våldtäktsbenägenhet (Russel 2000). Även om hon är tydlig med att pornografi 
inte är den enda orsaken till våldtäkter, är den en bidragande faktor som påverkar föreställningen om sex 
och kvinnor. Men det finns även forskare som tittar på den manliga sidan. Ett exempel är Anja Hirdman 
(2008), som skriver om kopplingen mellan pornografi och maskulinitet och lägger sitt fokus på mannen 
istället för på kvinnan, som hon menar är en brist inom forskningen. Även här, i fältet av pornografisk 
forskning, tycks det inte existera någon forskning rörande sexuellt explicit innehåll i interaktiva medier 
som just datorspel, vilket ger den här studien mer vetenskapligt värde. 

Syfte och frågeställningar 
Med målet att problematisera innehållet i interaktiva berättelser för att analysera de strukturer kopplade 
till sex och påbörja en diskussion inom spelstudier, kommer denna studie att göra en textanalys av ett 
spel. Studien ämnar även att öppna upp för djupare forskning om sex i spelstudier och bidra till ett 
bredare forskningsintresse utöver vålds- och könsrollfokuset spelstudier hittills haft. Uppsatsens syfte är 
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att analysera datorspelsmediet, i det här fallet The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015), och 
hur sex är strukturerat för att söka förstå dess betydelse. Även om studien skulle kunna bidra till att 
öppna upp för ett kritiskt förhållningssätt bland konsumenter, kommer studien troligtvis inte nå personer 
utanför medie- och kommunikationsvetenskapens fakultet, vilket gör studiens tänkta målgrupp 
begränsat till andra akademiker. 

Ur detta syfte har två konkreta frågeställningar tagits fram: 

 Hur är sexet i spelet strukturerat? Vid vilka tillfällen sker det, vilka följder har det, hur ser det ut, 
samt vilken interaktivitet leder till sex? 

 Vad förmedlar sexet i spelet? 

Teori 
I analysen kommer jag att ta stöd av ett flertal teorier. Denna teoretiska bredd kommer vara behjälpligt i 
tolkandeprocessen av studiens resultat. Det bärande teoretiska fundamentet i undersökningen är däremot 
narratologin, specifikt fabulans elementära strukturer presenterade av Mieke Bal (1997). Först kommer 
de teorier som utgör studiens teoretiska bredd att presenteras, så som databasbaserat berättande och det 
feministiska perspektiv som kommer genomsyra studien. Efteråt följer en detaljerad redogörelse för 
fabulans element som kommer att användas för att analysera resultaten. 

Teoretisk bredd 
Då den här studien kommer undersöka ett digitalt och interaktivt medium tjänar det att ha The Language 
of New Media av Lev Manovich (2001) i bakhuvudet. I den målar han upp en bild av att nya medier, så 
som datorspel, i grund och botten är databaser, det vill säga strukturerade samlingar av data (Ibid:218). 
Manovich utgår från tanken att narrativ och databaser egentligen borde vara motpoler som inte kan 
samverka, eftersom databasen är en lista på objekt och narrativet är ett kausalt händelseförlopp 
(Ibid:225). Men Manovich argumenterar för att databasen ändå blivit en modern berättarform i dagens 
databaserade kultur. Interaktiva narrativ har uppstått i databasen som ett slags hypernarrativ och, om den 
uppfyller fabulans element, kan bli narrativ i mer klassisk mening (Ibid:227). I traditionella medier, som 
bild och text, är gränssnitt och innehåll sammanfogat till en helhet, men i databasmedier behövs ett 
gränssnitt för att både få tillgång till medieinnehållet och kunna navigera genom det. Den här synen på 
narrativ kommer vara viktig att förhålla sig till under studien då det empiriska materialet och dess 
funktioner är associerade med databasstrukturen. En annan som delar Manovichs optimism i 
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databasmediet är Jane H. Murray, som i Hamlet on the holodeck: the future of narrative in cyberspace 
(1999), diskuterar det nya mediets berättarpotential. Med utgångspunkt i barders muntliga 
berättartraditioner, som i sig bygger på strikta strukturer, menar Murray att formeln för berättande borde 
lämpa sig utmärkt på datorer (Ibid:187f). Hon liknar förståelsen för bardens berättarstil och 
språkkunskapen med användargränssnittet i datorprogram som hjälper användaren navigera genom en 
datorberättelse. Desto lättare ett användargränssnittet är att lära sig, desto tydligare berättelsen 
(Ibid:190). Murray påstår till och med att Propps folksago-morfologi är en algoritm som går att 
implementera i datorberättandet, då till exempel många berättelser i spel använder sig utav flera 
variabler och potentiella händelseförlopp precis som folksagorna gör (Ibid:195ff). Manovich och 
Murrays argumentationer för databaserat berättande bidrar till att skapa en förståelse för datorspels 
narratologiska förutsättningar. 

För den feministiska rösten i studien finns det många inspirationskällor, men för studiens syfte och 
fokus på sex har två feministiska forskare valts: Laura Mulvey och Catherine A. MacKinnon. Den 
manliga blicken är en teori framställd av Laura Mulvey i hennes text Visual Pleasure and Narrative 
Cinema (1985). Med den menar hon att populärfilmer, oftast då från Hollywood, har ett 
kameraperspektiv och blickfokus som objektifierar kvinnan i bild för att ge njutning åt en manlig 
åskådare. Den här "blicken" är sedan något som överförs på åskådare och gör kvinnor i allmänhet objekt 
för njutning för det manliga ögat (Mulvey 1985). Den här teorin kommer till användning i 
undersökningen av bland annat spelets sexscener för att se huruvida kameravinklar och bildfokus 
framställer spelets karaktärer. Catherine A.  MacKinnon, en välkänd anti-pornografi-feminist, 
argumenterar i sin text Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure under Patriarchy (1989) för 
pornografins betydelse för upprätthållandet av patriarkatet. MacKinnon är mycket kritisk till 
strukturerna inom pornografin och menar på att sex är våldtäkt, vilket hon förklarar genom att belysa 
hur kvinnor skuldbeläggs och straffas för mäns begär av dem (1989:329f). MacKinnons kritik mot 
pornografin kommer att speglas i analysen, då studiens syfte knyter an till pornografi. 

Narratologiska element 
Narrationsteorin kommer till hands i undersökningen av sexets narrativa förhållning till spelets 
generella berättelse. Som Mieke Bal skriver kan narrationsteorin kan användas för analys av bilder, 
texter och andra kulturella artefakter som berättar en historia (1997:3), i det här fallet ett datorspel med 
en lång berättelse. En text, eller artefakt som Bal väljer att kalla det, upplevs olika beroende på vem det 
är som tar till sig texten (Ibid:6). Datorspel är inga undantag. Även om designen, programmeringen och 
manuset är lika för alla i ett spel, går den ändå att uppleva personligt. Hur jag väljer att agera i ett givet 
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spel är inte samma som för en annan spelare. Detta faktum blir ännu mer påtagligt i ett rollspel där 
spelare kan forma världen och karaktärerna. Även om spel kan bestå av en eller flera statiska moment 
som är utom spelarens kontroll, finns det ändå utrymme för personlig tolkning. I den här studien blir det 
således viktigt att undersöka vilka möjligheter för interaktion som påverkar sexscenerna och vilket 
utrymme för tolkning som finns. 

Enligt Mieke Bal (1997) är text, story och fabula tre viktiga begrepp inom narratologin, som kan ses 
som tre lager av ett narrativt verk. Text och story kan beskrivas som den berättande rösten i ett narrativ 
(Ibid:16) respektive presentationen av handlingen (Ibid:79), medan fabula är den underliggande 
strukturen av berättelsen (Ibid: 175). Fabulan, som den här studien använder sig av, består av flera 
viktiga element; plats, tid och aktör, som tillsammans skapar händelser. Beroende på komposition 
förmedlar de olika känslor till åskådaren (Ibid:6f). Text, story och fabula är sammanlänkade på ett 
intrikat sätt som inte går att separera helt utan att förminska ett verk. Mieke Bal argumenterar dock för 
att en analys av ett verks separata delar leder till ett mer komplett resultat (Ibid:7). I den här studien 
kommer det vara till fördel att undersöka fabulans olika element, för att på djupet förstå strukturerna för 
scenerna och dess relation till samt betydelse för berättelsen. 

 Mieke Bal delar upp fabulan i fyra elementära delar för att identifiera en logisk struktur i narrativet 
(Ibid:176). Dessa fyra elementen är händelser, aktörer, tid och plats. Elementen i sig har flera kriterier 
och funktioner för att upprätthålla en begriplig narration. De fyra elementen kommer nu att redogöras, 
med exempel från filmtrilogin Stjärnornas krig (Lucasfilm Limited 1977-1983). 

 Händelser är, tillsammans med aktörer, ett av fabulans viktigaste element och kan tyckas 
självklart - utan händelser finns det ingen intressant berättelse. Händelser är processer i en 
berättelse. För att en händelse ska ligga till grund för analys behövs en förändring eller 
utveckling ske genom ett subjekts val, samt att valet är konfrontationsdrivande (Bal 1997:182-
186). Händelserna i en fabula kan liknas med en serie logiska skeenden som förhåller sig till 
varandra kausalt (Ibid: 187f).  Dessa händelser följer också en struktur med tre faser; 
möjligheten, där mål och alternativ föregår en händelse; händelsen, där subjektet är aktiv; och 
resultatet, där händelsens resultat uppdagas (Ibid: 189f). En fabula kan struktureras i en oändlig 
variation av händelseförlopp där både relationen mellan händelser och händelsernas faser kan se 
olika ut (Ibid:191f). 

 Aktörer är de subjekt som agerar i händelserna. Det är aktörerna som driver processen framåt 
(Bal 1997: 195f) genom att de strävar mot ett mål eller undviker något dåligt (Ibid:197). Aktörer 



11 
 

av värde har alltså intressen. Det gäller inte bara till exempel huvudrollen i en film, utan även 
anti-subjekt och bikaraktärer som kan ha andra intressen än subjektet (Ibid:203). Aktörernas 
framgång baseras på deras kompetens, som enklast delas upp i makt/möjlighet och 
kunskap/skicklighet, vilket i fabulan fungerar som motpoler men där kunskap eller skicklighet 
ofta trumfar makt (Ibid: 204f). I många berättelser är det vanligt förekommande att hjälten eller 
hjältinnan använder list för att överkomma en ondsint makt. I Stärnornas krig (Lucasfilm 
Limited 1977), till exempel, är det flera gånger som huvudpersonen Luke Skywalker använder 
sig av strategiskt smarta drag för att överrumpla rymdimperiet. 

Bland aktörer finns två viktiga klassifikationer, subjektet och objektet. Subjektet är berättelsens 
centrala aktör med ett mål och objektet är den eller det som håller i förutsättningen för subjektets 
framgång. Relationen mellan subjektet och objektet är central i aktörselementet och en funktion 
för fabulan som driver en händelses förändring (Bal 1997:197ff). Målet för Luke är att bli en 
jediriddare, men för att bli det måste han konfrontera Darth Vader. Luke är subjektet, Darth 
Vader är objekt, och jediriddare är funktionen i deras relation. Det är när Luke konfronterar och 
besegrar Darth Vader och han i ett ögonblick blir god igen som Luke överkommer sitt 
faderskomplex och kan bli en jediriddare.  

Andra klassificeringar på aktörer är de av motståndare och hjälpare. Subjektet behöver hjälpare 
för att övervinna motståndaren och komma åt objektet och nå målet. Utan den här friktionen 
gentemot subjektet skulle fabulan inte vara intressant och berättelsen skulle vara över snabbt. 
Till exempel, Luke vill bli jediriddare, så han blir det. Motståndarna försvårar för subjektet att 
uppnå sitt mål och hjälpare bistår subjektet med assistans, råd, verktyg eller dylikt som 
underlättar för subjektet (Bal 1997:201). I mitt exempel är motståndaren Kejsare Palpatine som 
manipulerar Darth Vader och kontrollerar näst intill obegränsade militärresurser, och hjälparna 
är bland annat Han Solo och R2-D2 som hjälper Luke. Det kan ibland vara svårt att se skillnaden 
mellan kraften som objektet bistår med och hjälparnas insatser, men differensen är att kraften 
oftast är abstrakt, subtil och singulär, medan hjälparnas hjälp är konkret, tydlig och mångsidiga 
(Ibid:201f). Så som de jediegenskaper Luke kan utveckla efter att han besegrat Darth Vader, en 
abstrakt livsenergi och visdom, till skillnad från transporten Han Solo bidrar med, eller R2-D2:s 
förmåga att låsa upp dörrar. 

 Tid är elementärt för händelser, och eftersom en händelse förutsätter en förändring betyder det 
också att ett tidsspann och kronologi skett (Bal 1997:208). Tidsspann kan i grova drag delas upp 
i två kategorier, katastrof, som täcker en kort och intensiv period, och utveckling, som kan 
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sträcka sig över mycket längre perioder (Ibid:209). Karaktäriserat för utvecklingsfabuler är att de 
har en historisk ordning och en världslogik som byggs upp sakta genom sammanhängande 
händelser. Typiskt för katastrofala fabuler är att de innebär en utvald portion av aktörers liv och 
att situationen är särskilt betydelsefull (Ibid:210f). Dessa kategorier är inte helt felfria. En 
katastrof kan skildras med djup och långsiktighet, och en utveckling kan beskrivas i korta 
sammanfattningar. Dock syftar kategorierna till att enkelt abstrahera olika sorters extremer i 
fabulor (Ibid:209f). 

Ett annat sätt att se på tiden i fabulan är att den kan vara uteslutande och/eller parallell. I en 
uteslutande tidssättning utelämnas viss information ur fabulan. Till exempel så informeras inte 
åskådaren om Luke Skywalkers uppväxt på Tatooine, något som egentligen inte är viktigt för 
berättelsen i sig som bara är en sekvens av utvalda händelser. Möjligtvis blir den uteslutna 
informationen tillgänglig genom små ledtrådar som åskådaren kan fylla i luckorna med. I den 
parallella tidssättningen sker fler händelser samtidigt för olika aktörer, som kan flätas samman. I 
Rymdimperiet slår tillbaka (Lucasfilm Limited 1980) får åskådaren följa Luke och Leia på 
separata håll tills att de återförenas i filmens slut. Den parallella tidssättningen kan förvränga 
tidsuppfattningen och förvirra åskådaren om vad som händer och händelsers relationer till 
varandra (Bal 1997:212f). Det är kronologin i händelsernas tidsättning som är distinktionen 
mellan den upplevda berättelsen, fabulan, och den generellt summerade storyn (Ibid:214). 

 Plats är ett naturligt element i fabulan, inte bara för att händelser förutsätter en skådeplats, utan 
för att platser kan hjälpa åskådaren att förstå sambanden mellan händelser, aktörer och 
tidsförlopp genom dess relationer (Bal 1997:215). Oppositionen mellan platser kan också spela 
en viktig roll i fabulan då de skapar polaritet i miljöerna och kan förtydliga emotionella 
skillnader (Ibid:216). Till exempel framstår imperiets sterila och stålgrå militäranläggningar i 
Stjärnornas krig (Lucasfilm Limited 1977) som väldigt farliga till skillnad från rebellernas ljusa 
lokaler. Platser behöver möjligtvis inte vara fysiska platser som aktörer befinner sig på, utan kan 
vara abstraktioner som kristendomens himmel och helvete (Bal 1997:215f). Även trösklarna 
mellan polära miljöer har en viktig betydelse i förmedlandet av skillnaderna och den förändring 
som är på väg att ske (Ibid:216), som när rymdskeppet Millenniumfalken färdas i ljusets 
hastighet mellan solsystem. 

Genom att dela upp fabulan i dessa element tydliggörs de moment och processer som den består av, i 
vilket händelser och aktörer anses vara de två viktigaste elementen (Bal 1997:217). Mieke Bal förklarar 
att fabulan är högst strukturalistisk, då den förutsätter fasta relationer mellan fenomen i narrativa system. 
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Viss kritik kan riktas mot det här synsättet och att uppdelningen av fabulan förminskar berättelsen, men 
Bal menar att val alltid måste göras på bekostnad av något annat. Bal resonerar att fördelningen av 
elementen skärper analysen av fabulans beståndsdelar och bidrar till en helhet som är lätt att förstå sig 
på (Ibid:218).  

Teoretisk reflektion 
Att undersöka och analysera ett spel går med största sannolikhet bra med de flesta teoretiska ramverk, 
till exempel kulturstudier för datorspels betydelse och användning, filmteori för dess många scener, eller 
hermeneutik för tolkandet. Efter noggrant övervägande mellan dessa och med hänsyn till studiens syfte 
föll valet på den strukturalistiska narratologin som teoretiskt redskap för analysen. En avgörande faktor 
var det sätt som datorspel är byggda. Datorspel är konstruerade med matematiska strukturer och spelens 
logik bygger på regler. Dessutom bygger de idéerna om databasberättande och feministisk kritik av 
maktstrukturer ut narratologin på ett sett som lämpar sig väl för studiens syfte. 

I den här studien kommer moment i spelet som teoretiskt sett inte tillhör fabulan att undersökas. Det sex 
som köps i spelets bordell kan inte räknas till elementet händelser, då det inte utvecklar berättelsen. Men 
med stöd i Manovich idé om att databasberättande kan byggas upp av data en användare sätter ihop 
(Manovich 2001:227f), kommer jag ändå att undersöka momenten. Jag hävdar att det är i mötet mellan 
användare och data som en lös händelse i spelet kan ingå i berättelsen även om den tekniskt står utanför 
den programmerade fabulan. 

Begrepp 
I det här avsnittet presenteras övriga, icke-teoretiska begrepp relevanta för studien. 

Pornografi är ett ord som härstammar från grekiskans pórnē, prostituerad och, graphía, skrivet material 
(Nationalencyklopedin). Ordet är ett laddat sådant och är för många upprörande . I den här uppsatsen 
kommer den generella betydelsen, formulerat i Cambridge Advanced Learner's Lexicon (2008), att 
användas, vilket är: ”böcker, magasin, filmer, bilder etc. utan artistiskt värde som beskriver, eller visar 
sexuella akter eller nakna personer på ett sätt som är menat att vara sexuellt upphetsande, men som 
skulle kunna vara otrevligt eller stötande enligt många” (2008:1101, egen översättning). Ordet har 
många möjliga prefix, som till exempel hård-porr, en detaljerad och råare form av pornografi, eller 
mjuk-porr, en mindre detaljerad och sensuellare form av pornografi (Ibid: 1101). Den här uppsatsen 
kommer använda grundordets betydelse. 
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Erotik, från grekiskans Eros, kärleksguden, syftar till en sensualitet som ska väcka sexuell lust i böcker, 
film och dylikt (Camebridge Advanced Lerner’s Lexicon 2008:475). Pornografi kan anses vara mer 
explicit innehåll, medan erotik är mer implicit. I erotiska beskrivningar lämnas detaljer som nakna 
kroppar och sexuella akter ute. Ordet sex däremot är ännu mer avskalat och innebär i sin renaste forn 
enbart akten i vilket könsorgan används, framförallt, men inte begränsat till, vaginal penetration då en 
man för sin penis in i en kvinnas vagina (Ibid:1309).  

Rollspel är en gammal genre av datorspel som likt fantasyromaner berättar storslagna berättelser i 
fantasivärldar. Funktionsmässigt går rollspelen ut på att utveckla karaktärer och göra dem starkare med 
vapen, rustningar och magier, för att kunna ta sig an allt svårare fiender. Strid är centralt i rollspel och 
förekommer i stora mängder för att sedan avslutas med en intensiv slutstrid. Moderna rollspel tillåter 
spelaren att påverka världen genom moraliska beslut som förändrar historiens förlopp och som ger 
karaktärerna personlighet (Technopedia.com). Begreppet rollspel i denna uppsats kommer enbart att 
syfta till datorspelens rollspel och inte bordsrollspel eller skådespelande rollspel. 

Metod 
I den här sektionen kommer studiens övergripande metod att formuleras och motiveras. Därefter 
kommer metodverktyg för spelanalys redogöras, samt en argumentation för varför tillvägagångssättet 
spela-för-att-lära lämpar sig för undersökningar av datorspel. Slutligen kommer det förklaras hur 
materialet i sig refereras, och den hjälpande internetguide som använts att presenteras. 

Kvalitativ textanalys 
För att undersöka hur sexet i ett datorspel förmedlas och hur det är strukturerat har metoden kvalitativ 
textanalys valts. Den här metoden är generell för kvalitativ forskning som rör texters innehåll, det vill 
säga datorspel i det här fallet, och omfattar många teoritraditioner, bland annat narratologi (Østbye et.at. 
2003:63). Eftersom syftet är att undersöka en texts innehåll och underliggande strukturer och inte dess 
effekter på spelare eller spelares erfarenheter med spelet, utgår andra kvalitativa metoder som intervjuer 
och observationer eller kvantitativa frågeformulär eller innehållsanalys. Textanalys är en metod vars 
fokus ligger i just undersökningen av en text i enskilt syfte, eller som del i en större undersökning 
(Ibid:69). Den kvalitativa textanalysen värdesätter en text som ett unikt verk, vars enskilda delar blir en 
betydelsefull helhet som inte går att kvantifiera (Ibid:65). Inom den kvalitativa textanalysen finns flera 
sätt att se på en text som påverkar hur forskaren närmar sig texten i en undersökning. I den här studien 
kommer texten att ses som en manifestation med underliggande betydelser som i undersökningens syfte 
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skall tydliggöras. Denna form av textanalys kallas symtomal, och är i grunden ideologikritiskt. 
Symtomal textanalys har bland annat varit en framgångsrik metod inom feministisk forskning (Ibid:65f). 
Som tidigare nämnt tillhör textanalysen inte någon specifik teoretisk tradition, vilket gör att skiljelinjen 
mellan teori och metodverktyg är lite luddig och att forskaren anpassar verktygen utefter syfte (Ibid:63). 
Då ett datorspel analyserats i den här studien kom en verktygsmall för spelstudier väl till hands. 

Kvalitativ spelanalys 
Att undersöka och analysera datorspel är inte som att se en film eller läsa en bok, interaktiviteten mellan 
spelare och spel är mycket mer komplex än så. Sättet som datorspel fungerar gör också att de innehåller 
många olika aspekter, vissa synliga för spelaren och andra dolda. Dessutom är variationen av spel 
mycket omfattande och spel inom samma genre kan skilja sig ofantligt när det kommer till funktioner, 
grafik och innehåll. Därför kräver studier av datorspel andra metodiska verktyg för att validiteten skall 
upprätthållas. Kvalitativ spelanalys är en verktygslåda för spelforskare utvecklat av Mia Consalvo och 
Nathan Dutton (2006). Denna grundläggande verktygslåda täcker en bred variation av spelfunktioner 
och går att anpassa efter behov. Genom verktygen får forskaren bättre förutsättningar att sortera 
informationen efter olika spelfunktioner, så att en bättre helhetsbild senare kan bildas. Bland verktygen 
finns object inventory, interaction map, interface study och gameplay log (Consalvo & Dutton 2006).  

Den här studien kommer ha användning för flera av verktygen, men inte alla funktioner av verktygen. 
För att säkra studiens validitet kommer enbart de funktioner som genererar ett resultat relevant för 
analysen att användas. Även om den generella helheten av spelet tas i beaktning kommer det främst vara 
de delar av metodverktygen som relaterar till den narratologiska fabulans element som vägs in 
analysen. Därför kommer det vara väsentligt att undersöka spelets aktörer, de händelser som de agerar i, 
hur tiden förmedlas och vilken betydelse olika platser har. Det kommer inte vara viktigt att undersöka 
spelets övergripande gränssnitt, om det går att hacka, möjliggör installationen av modifikationer eller 
hur spelet sparar data. 

En redogörelse av verktygens användningsområden och hur de tjänar denna studie följer nedanför: 

 Object inventory handlar om att se över de virtuella föremål spelaren samlar på sig, interagerar 
med, samt vilka funktioner och syften föremålen fyller. I den här studien kommer främst de 
föremål i spelen som fyller studiens syfte att undersökas. Det är till exempel föremål som har 
någon relevans för aktörer eller om de avslöjar något om spelets struktur. 
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 Interaction map är området där forskaren undersöker och kartlägger interaktiviteten mellan 
spelare och datorstyrda spelare eller andra spelare, hur mycket interaktion som finns tillgänglig, 
och följderna av dessa interaktioner. Det här verktyget blir väsentligt för studien då den kommer 
lyfta fram de relationer spelets karaktärer har och utvecklar i enlighet med fabulans element 
aktörer, samt i förlängningen även hur händelser och tid struktureras i spelet. 

 I Interface study ska forskaren undersöka spelets användargränssnitt och vilken information som 
finns tillgänglig eller dold för spelaren. Det är i sig ett stort område, men i den här studien 
kommer enbart informationen rörande karaktärer vara intressant för att se hur spelet förmedlar 
relationerna mellan aktörer samt hur tidigare händelser dokumenteras. 

 Gameplay log är förmodligen det bredaste området i verktygslådan och innefattar allt från 
spelets tekniska funktioner, så som hur ett spel är uppbyggt, sparas, installeras eller om det går 
att hacka eller manipulera, till hur figurer ser ut och beter sig under spelets gång. Verktyget 
kommer kraftigt att begränsas för att anpassas efter syftet, vilket blir att undersöka karaktärers 
utseende, beteende och framförallt representation i kamerans blick. 

(Consalvo & Dutton 2006) 

Spela för att lära 
Då det empiriska materialet är ett interaktivt datorspel lämpar sig ett tillvägagångssätt som involverar 
aktivt spelande. Espen Aarseth (2004), en forskare inom spel, rekommenderar att forskaren själv spelar 
spelen för att bilda sig en helhetsuppfattning av spelet. Aarseth menar att det går att basera forskning om 
spel på flera olika sätt, så som att observationer av när andra spelar, läsa spelrecensioner, eller genom 
tredjepartsinformation. Men han lägger stor vikt i att forskaren själv ger sig in i spelet och upplever det 
(Ibid:1ff). Att analysera en litterär eller filmisk text kräver teoretisk analytisk förmåga, men Aarseth 
menar att analysen av datorspel kräver både praktisk och teoretisk förmåga (Ibid: 5). Just akten att spela 
blir otroligt värdefull i den här studien där syftet är att se över de strukturer kopplade till sex, något som 
förmodligen hade varit svårt under observationer eller recensioner. Genom att jag som forskare spelar 
spelet själv ökar undersökningens reliabilitet. 

Aarseth problematiserar också forskningen av spel genom metoden aktivt spelande, då spelande 
förutsätter kunskaper om spel och en viss färdighetsnivå av att spela (Ibid:3). Actionspel kräver oftast 
snabba reflexer hos spelaren och strategispel förutsätter att spelaren förmår att hantera flera processer på 
samma gång. Rollspel kräver oftast att sina spelare planerar i förväg och räknar ut de bästa effekterna av 
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utrustning och magier. Till det presenterar Aarseth sju nivåer av spelarkunskap, som i olika nivåer 
förutsätter den spelande forskarens analytiska grunder. Dessa är ytligt spelande, där spelaren leker runt 
och lär sig grunderna; lätt spelande, när spelaren blir så bra att hen kan komma vidare i spelet; delvis 
avklarat, när en portion av spelet är avklarat och meningsfull analys kan påbörjas; totalt avklarat, när 
spelet är avklarat (vilket förutsätter att spelet har ett definitivt slut). Repeterat spelande och erfaret 
spelande, följer efter totalt avklarat spel och syftar till att bemästra spelet och lära sig det på djupet. Den 
sjunde nivån är innovativt spelande och är då spelaren uppfinner nya sätt att spela spelet utanför de 
angivna ramarna. Det här kan vara allt från att hitta "hål" i programmeringen och använda det för att 
spela på ett annat sätt, eller att spela på ett sätt som gör det mycket svårare (Ibid:6). 

Aarseth förklarar också att spelare utvecklar egna stilar och spelsätt vilket till viss grad styr hur hen 
närmar sig utmaningarna i ett spel (Ibid:3). Kortfattat är dessa socialiseraren, som gillar att umgås med 
andra spelare eller figurer; mördaren, som finner nöje i att göra livet surt för andra spelare; vinnaren, 
vars främsta strävan är att "vinna" spelet; och utforskaren, som njuter av att se och lära sig så mycket 
om spelet som möjligt, vare sig det är spelvärlden eller strukturen bakom spelet (Ibid:3). 

Aarseth argumenterar för att forskaren behöver en nivå av självreflexion för analysen av spel där 
spelkunskap och spelstil erkänns. Denna ärlighet behövs, menar Aarseth, för att motivera en 
undersöknings trovärdighet (Ibid: 7). Jag själv är, med handen på hjärtat, en mycket erfaren spelare. Jag 
har spelat datorspel sedan barnsben och fortsätter än idag, över tjugofem år senare, att aktivt spela spel. 
Även om det inte är samma spel jag spelat alla dessa år, har det mångfalden av spel bidragit till en 
allmän expertis när det kommer till spel - något som Aarseth missar att förklara. Det har bidragit till att 
jag, oftast genom att bara testa ett spel, kan bilda mig en uppfattning för spelets funktioner och struktur. 
En slags genrekunskap. Mina tidigare kunskaper med datorspel ger mig en ovärderlig fördel i 
undersökningen och jag kommer kunna fokusera på materialets struktur och inte behöva ödsla tid på att 
lära mig spelets funktioner och regler. Min nivå av spelarkunskap i studiens utvalda material kan 
klassificeras som repeterat spelande, då jag helt avslutat spelet och har jobbat mycket med att spela om 
många moment. Fördelaktigt skulle jag klassa mig själv som en spelare som finner tillfredställelse i att 
utforska spel. En nackdel i min utforskarglädje är att jag har en fallenhet att lämna den angivna vägen 
för att se mig omkring i spelet lite mer än vad som kanske krävs. Men det är min övertygelse att min 
spelstil och mina spelkunskaper berikar analysen och är till studiens fördel. 
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Materialreferering 
Studiematerialet The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015) är ett stort rollspel som kan ta flera 
hundra timmar att utforska och genomföra. Det är ett rollspel med funktionen av en "öppen" värld där 
spelaren kan föra sig fritt över spelytan och genomföra uppdrag i icke-kronologisk ordning. Datorspel 
med dessa funktioner medför självklart svårigheter när det kommer till att studera och referera till det. 
Spelets förutsättningar efterfrågar en särskild form av referensangivning än konventionella medier. 
Strukturen i spelet är som sådan att uppdragen (i spelet kallade quest) är separata micro-berättelser med 
egna händelser och dialoger, och anknytningar till den centrala berättelsen. Föreställ dig ett grenverk 
eller rotsystem på en växt, där varje förgrening är ett uppdrag som antingen skjuter ifrån eller knyter an 
till huvudberättelsen. Jag kommer därför i den här undersökningen att referera till spelets olika uppdrag 
när specifika fall återges. Det här är både det enklaste och mest praktiska sättet att referera då generell 
tidpunkt som i film eller sida som i litteratur, inte kan återges. Att söka verifiering genom 
uppdragsreferenserna blir således det mest säkra sättet att fastslå studiens reliabilitet. 

Spelguiden 
Med avseende till spelets bredd har jag tagit hjälp av en internetguide från tredje part för att lättare 
kunna rikta in mig på sexet i The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015). I deras Sex and 
Romance-guide beskriver internetsidan IGN hur spelare navigerar sig mot och genom de olika sexuella 
mötena i spelet. Studien kommer använda sig av informationen på sidan för att lättare kunna arbeta mot 
de uppdrag som involverar sex. Det här beslutet togs för att effektivisera undersökningen och inte ödsla 
tid på att leta efter de situationer där sex är möjligt. Sidan har även en samling klipp från sexscenerna, 
men dessa kommer inte att användas i undersökningen eftersom de är tagna ur sin kontext (IGN 2015). 

Material 
Nu kommer det empiriska materialet att presenteras och, utan att föregå resultatet, förklaras med en 
utförlig beskrivning, samt bakgrund till valet. 

Det utvalda materialet för studien är ett av 2015:s mest framgångsrika spel (Metacritic 2015), The 
Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015). Wild Hunt, som spelet kommer kallas i denna studie, är 
ett i serien av storslagna rollspel baserade på polska fantasyromaner skrivna av Andrzej Sapkowski. 
Temat i romanerna, och som spelen troget adopterar, är rå medeltidsfantasy inspirerad av europeiska 
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folksagor. Intriger, våld och erotik är återkommande inslag, varav sexet är intresseområdet för denna 
studie. 

Wild Hunt, som är det tredje spelet i serien The Witcher, handlar om Geralt av Rivia, en monsterjägare 
med övernaturliga och övermänskliga egenskaper, som trasslar in sig ett krig mellan kungariket Temeria 
och det imperialistiska Nilfgaard när han söker sitt kärleksintresse Yennefer av Venderberg och 
adoptivdotter Ciri. Även om spelet är den sista i en trilogi är den till stor del fristående och kräver inga 
kunskaper om föregående delar. 

Målet med spelet är, förutom att återupprätta Geralts familjeband, att besegra den demoniska armé som 
givit spelet sin undertitel Wild Hunt. Detta görs genom att utveckla och göra hjälten Geralt successivt 
mäktigare med magiska egenskaper och utrustning. Troget till spelgenren rollspel utförs detta genom att 
klara uppdrag, dräpa monster och finna skatter. Under äventyret agerar Geralt legoknekt åt fältherrar, 
köpmän och andra som har råd med hans tjänster, som främst involverar utrotandet av banditer, 
plågoandar, monster och andra vidunder. Geralt möter flera intressanta karaktärer genom sina resor som 
både hjälper och stjälper honom i hans uppdrag. Dessa för ofta berättelsen framåt genom dialoger. 
Några av de kvinnliga karaktärerna går att inleda sexuella relationer med. Dessa relationer, som är 
intresset för denna studie, är frivilliga och tycks inte fylla någon spelmässig funktion annat än berika 
spelarens upplevelse. Värt att notera är att det inte går att inleda några sexuella relationer med män eller 
köpa sex av män. 

Spelet är strukturerat på sådant sätt att spelaren har som uppgift att utföra uppdrag (i spelet kallat 
"quests"). Somliga för berättelsen framåt och tar spelaren till nya platser, storslagna strider och möten 
med andra karaktärer - och mot berättelsens slut. Andra uppdrag är tänkta som sysselsättning vid sidan 
av för att spelaren ska kunna generera extra tillgångar i form av pengar, utrustning och 
erfarenhetspoäng, samt få en berikad upplevelse av den fiktiva världen. Spelaren är fri att röra sig över 
spelets yta, som har hundratals platser med skatter, karaktärer, monster och uppdrag. Spelaren måste 
dock utföra uppdrag för att ständigt göra Geralt mäktigare och kunna besegra de fiender som väntar. 

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015) är klassificerat för arton år och uppåt av 
organisationen Pan European Game Information (PEGI). Wild Hunt noteras också av organisationen 
innehålla extremt våldsamt material och starkt språk (PEGI 2015 a). Beskrivningen av åldersklassningen 
är när materialet innehåller sådant explicit våld och avbildningen är äcklig och/eller innehåller specifikt 
våld (PEGI 2015 b). Intressant är att organisationen inte varnar för det sexuella innehållet, när de har en 
sådan klassifikation som berör beskrivningen eller avbildningen av sex. 



20 
 

The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED 2015) valdes just för att det vid studiens utförande var det 
senaste storspelet i genren rollspel. Genren valdes eftersom det i rollspel av denna sort läggs stor vikt 
vid karaktärsinteraktioner, stämningsfulla och inlevelsefulla miljöer, samt filmiska scener. Många 
gånger har spelaren kontroll över hur relationerna byggs upp och Wild Hunt har som funktion att ge 
spelaren val med stora konsekvenser för spelvärlden. Framförallt är det relationsskapandet och 
romanserna mellan karaktärer som är åtråvärda i studien. Därför valdes ett rollspel och inte ett 
pusselspel eller racingspel som normalt sett inte innehåller några relationsbyggande funktioner. 
Specifikt pornografiska spel som 3D SexVilla2 (3D Sex Games 2015) och Starless (Empress 2015) 
valdes inte då de inte är datorspel som syns i allmänheten. 

Att Wild Hunt valdes över tidigare spel i The Witcher-serien eller andra spel i genren rollspel är därför 
att spelet, vid studiens start, var det senaste på marknaden och löpte mindre risk att redan vara 
undersökt, som till exempel Dragon Age: Origins (BioWare 2009) eller Mass Effect 2 (BioWare 2010) 
(Jørgensen 2010). Under studiens gång vann Wild Hunt dessutom tre priser av spelorganisationen The 
Game Awards för årets bästa spel, bästa utvecklare, och bäst i genren rollspel, samt nomineringar i fyra 
andra kategorier, bland annat bästa narrativ och röstskådespelare (The Game Awards 2015). Att det 
utvalda materialet kammade hem sådana prestigefyllda priser stärker valet, samt skulle kunna ge en grov 
uppskattning av spelindustrins föreställningar om sex - även om en sådan tanke i högsta grad skulle vara 
godtycklig. Utan att föregå studiens resultat och analys är det intressant att se att spelet nominerades för 
sitt narrativ, vilket i studiens kontext ger föreställningen av att Wild Hunt dömts efter prestationer och 
inte innehåll. Att storyn prisats utan hänsyn till den underliggande betydelsen av berättelsen. 

Wild Hunt är ett multiplattformsspel, det vill säga att det finns i versioner till flera spelplattformar (PC, 
Xbox One och Playstation 4). Baserat på studiens tillgängliga teknik beslutades det att versionen till 
Playstation 4 skulle användas. Det är viktigt här att förtydliga att de olika versionerna inte skiljer sig på 
något sätt som påverkar studiens utfall. Spelen är identiska med de enda skillnaderna att de styrs 
antingen med en kontrolldosa eller tangentbord och mus, och med vissa justeringar till 
användargränssnittet för att passa kontrollmetoderna. Innehållet i spelet, som är intresset i denna studie, 
skiljer sig inte i någon aspekt. På PC är det möjligt att installera tredjepartsmodifikationer, så kallade 
moddar, som altererar spelet, men då studien fokuserar på strukturerna i själva spelet är moddar inte av 
intresse. 

Det skall noteras att studien inte inkluderade Wild Hunts officiella expansionspaket Hearts of Stone (CD 
Projekt RED 2015). Hearts of Stone exkluderades eftersom tillägget hade medfört ett tiotal timmars 
speltid och en arbetstid på uppskattningsvis tjugo timmar. Även om tillägget hade berikat 
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undersökningen, då den innehåller en sexscen i två varianter, hade det varit på den övriga analysens 
bekostnad.  

Resultat 
Den här delen kommer hantera studiens resultat. Detta ganska långa avsnitt är uppdelat i flera sektioner 
som på ett begripligt sätt leder upp till nästföljande del: analysen. Först kommer undersökningens 
tillvägagångssätt att presenteras, med förklaringar till hur spelandet gick till. Efter det följer en 
presentation av spelets mer övergripande aspekter, som hur föreställningen av sex är, hur karaktärer i 
spelvärlden ser ut och blir sedda. Sedan kommer detaljerade upptäckter från den kvalitativa 
spelanalysverktygslådan att hanteras i tur och ordning för att slutligen förklara spelets struktur i relation 
till sexet. En del bilder kommer ackompanjera den löpande texten, men i appendix kommer en större 
samling bilder som styrker resultatet och analysen att finnas för den intresserade. 

På grund av metoden och de verktyg som nyttjats kommer majoriteten av resultatet att vara subjektivt 
laddat. Det är jag själv som spelat Wild Hunt och resultatet är baserat på min tid och upplevelse med 
spelet. Att spela är ett aktivt engagemang som på ett ofrånkomligt sätt påverkar resultatet, men likt 
Espen Aarseth resonemang är det min övertygelse att den kvalitativa information som aktivt spelande 
genererar överväger den potentiella subjektiva uppfattningen. 

Tillvägagångssätt 
Innan jag påbörjade spelet planerade jag flera delmål baserade på IGN:s guide "Sex and Romance" 
(2015), för att ha riktlinjer att sträva efter medan jag spelade. Bland de delmålen fanns uppdrag jag var 
tvungen att utföra för att påbörja sexuella relationer i Wild Hunt, samt eventuella dialogalternativ jag 
skulle behöva ta hänsyn till för att framgångsrikt inleda sexuella relationer med karaktärer. Jag 
påbörjade sedan Wild Hunt från början på svårighetsgraden "Story and Sword!" (spelets motsvarighet 
till graden "normal") och spelade sedan utan att jäkta men med delmålen i fokus. Eftersom jag i studiens 
syfte skulle behöva insupa spelet som helhet, för att upptäcka strukturen i Wild Hunt, beslutade jag att 
inte snabbspola dialoger mellan karaktärerna eller undvika frivilliga uppdrag. 

Då jag visste att jag skulle behöva utforska flera av berättelsens förgreningar och konsekvenser, 
strukturerade jag tidigt upp en lista av sparfiler1 för att kunna ladda om och spela igenom händelser flera 
gånger. Dock visade det sig att Wild Hunt enbart hade kapacitet för tio manuella sparfiler (utöver 
                                                 
1 Sparfil är de filer i vilket en spelares framfart och position sparas i ett spel. Dessa laddas sedan för att spelaren skall kunna 
fortsätta spela där hen avslutade senast. 
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automatiska sparfilerna som konstant överskreds) var jag tvungen att prioritera viktiga punkter i 
berättelsen. Men då Wild Hunt, trots sin öppna speldesign, ändå har en relativt linjär berättelse 
påverkade det inte studien i annat avseende än att vissa partier tog extra lång tid att spela om. 

När jag spelade Wild Hunt strävade jag efter att leva mig in så mycket som möjligt utan att förlora min 
roll som forskare. De metodverktyg jag använde var till stor hjälp att hålla en viss distans till spelet 
eftersom de krävde att jag var uppmärksam i mitt spelande. 

 Under spelets gång tog jag anteckningar av viktiga händelser relevanta för relationerna mellan Geralt 
och de kvinnor han kunde ha sex med. Noteringar togs även på detaljer som uppmärksammades under 
sessionerna som kunde vara av betydelse. Skärmdumpar och videosekvenser sparades även under 
spelets gång för att dokumentera scener och ögonblick som skulle kunna vara användbara för studien. 
Alla bilder som presenteras i denna studie är tagna under spelsessioner med hjälp av Share-funktionen 
på Playstation 4, som sparar skärmdumpar på enhetens internminne. 

Uppskattningsvis spenderades 80 timmars speltid med Wild Hunt. Den exakta speltiden är svår att ange 
eftersom jag många gånger spelade om samma sekvens för att utforska olika alternativ och 
konsekvenser, vilket blev tid som ”försvann” i spelet. Min slutgiltiga sparfil loggade två dygn, 16 
timmar och 33 minuters speltid, vilket blir dryga 65 timmar. 80 timmar är, baserat på omständigheterna, 
ett rimligt grundat antagande, men svårt att påvisa. 

Övergripande 
Efter att ha spenderat tid med Wild Hunt är det min upplevelse att sex var något som spelet ständigt 
lockade med. Sex, som hänsynslös och som maktutövning, genomsyrade hela spelupplevelsen. Inte bara 
i spelets många dialoger, där kommentarer om att "ploga", "sätta på", "knulla" och "ge kvinnor vad de 
behöver" beskrev den misogyni The Witcher-världen målar upp, utan även i hur kvinnor porträtterades. 
Det var näst intill omöjligt att hitta en kvinnlig karaktär som inte hade D-kupa, ett midjemått på 40cm 
och djup urringning. Hade kvinnorna byxor satt de åt som strumpbyxor och böjde de sig fram hade de 
raka ben så att rumpan kom upp i luften. Stadens gator kryllade av prostituerade som, likt katter, 
spatserade upp och ner längst gatorna och viskade lockande ord. Väntade jag till kvällstid (i spelet) 
kunde fyra, fem berusade män tränga in en kvinna mot en vägg och trakassera henne med busvisslingar 
och applåder som om hon var en strippa i akten av att klä av sig. Dialogerna var fyllda med sexistiska 
svordomar som "hora", "slyna" och "luder". När män förolämpades skedde det också genom att kränka 
kvinnor. Ordet "horson" var en återkommande svordom män emellan. I flera av uppdragen stötte jag på 
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våld, hot om våld, eller sexuell dominans mot och över kvinnor. Många gånger var kvinnor också offer 
som misshandlades eller torterades (som i uppdraget Count Reuven's Treasure) eller brutalt och rituellt 
mördade för sexuell njutning (som i uppdraget Get Junior). 

Gameplay log (representationer) 
Om jag skulle behöva peka ut en enskild aspekt som ständigt lovade och infriade sexuella fantasier så 
var det brösten på kvinnokaraktärerna. Med jämna mellanrum under min speltid kom jag i kontakt med 
karaktärer vars bröst var delvis eller helt synliga. Antingen genom urringningar som visade konturerna 
av eller som framhävde bröstens former, eller genom att kameran i dialoger och filmsekvenser var 
centrerade kring brösten. Vanligt förekommande var att kameran vandrade upp eller ned för kvinnans 
kropp. Brösten var till och med programmerade med fysiska egenskaper så att de skakade och guppade 
när de kvinnliga karaktärerna rörde sig. 

Bara några minuter efter att spelet börjar sätts ribban på nakenhet, under uppdraget Kaer Morhen 

I Wild Hunts sexscener var detta särskilt tydligt då kvinnans bröst fick extra mycket fokus. Där 
ackompanjerades brösten också av andra delar av kvinnokroppen som fick en sexuell laddning. 
Rumpan, låren och ryggen fick synas i sekvenser där de blev objekt för njutning. Även om Geralts 
muskulösa och ärrade kropp tog plats överfördes uppmärksamheten till kvinnans kropp då Geralt var 
aktiv med att älska med kvinnan. Det var Geralt som smekte, höll om och tog i kvinnans kropp, och i 
många av sekvenserna hjälpte kamerans vinkel och rörelse med blickfånget. 
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Något som däremot inte förekom grafiskt i Wild Hunt var könsorganen. Varken det manliga eller 
kvinnliga könsorganet syntes direkt på skärmen, varken under eller utanför sexakten. Istället hade 
karaktärerna underkläder på sig när kameravinkeln visade karaktärernas nedre regioner under 
sexscenerna eller på platser där nakenhet rådde och jag hade kontroll över kameran (till exempel 
badhuset i staden Novigrad). Däremot var det i många scener som den kvinnliga underkroppen var helt 
avklädd och där den nakna rumpan var helt synlig bakifrån och från sidan, vilket insinuerade en naken 
och "synlig" vagina (som i uppdraget Bald Mountain). Under studien påträffades det bara en sekvens där 
den manliga rumpan, Geralts, var naken och synlig (uppdraget The King is Dead - Long Live the King), 
men även då var vinkeln mer bakom än framför, till skillnad från Yennefer vars pubishår gick att glimta 
när Geralt tog i hennes lår och drog henne till sig. 

Den manliga kroppen var till stor del helt påklädd under hela spelets gång förutom de gånger Geralt 
klädde av sig själv eller när jag klädde av honom, men även då skulle Geralts integritet skyddas av 
underkläder eller en badhandduk. Många av de manliga karaktärerna var annars klädda i kroppspansar 
av olika slag och beväpnade, medan enbart några få och specifika kvinnliga karaktärer bar skyddande 
rustning och vapen (uppdraget Fencing Lessons). Tyvärr var kvinnorna alltför ofta för dåligt klädda för 
den hotfulla och våldsamma världen i Wild Hunt. Praktexemplet är kanske soldaten Ves som gick runt 
med en fullständigt uppknäppt blus och rustning, vilket både drog till sig manliga karaktärers åsikter och 
inte skyddade hennes kropp (uppdraget Reason of State). Inte mycket bättre var de många häxor Geralt 
mötte, som alla hade djupa urringningar och korsetter. Flera av dessa kvinnor hade starka personligheter 
och påvisade maktinnehav, särskilt häxorna vars magi kunde regna eldklot på flera kilometers avstånd 
(uppdraget The Battle for Kaer Morhen). Men trots all deras kraft och attityd, förminskades de 
regelbundet av männen genom att tilltalas eller refereras till som "horor", "hyndor", "fresterskor", 
"lögnare" eller bara "kvinnor".  

De gånger Geralt hade möjligheten att tjuvkika på en naken kvinna, passade han gärna på, och med ett 
leende på läpparna. Första gången jag träffade häxan Keira Metz (uppdraget Hunting a Witch), en av 
Wild Hunts många potentiella sexuella möten, badade hon och gjorde inga större ansträngningar att 
skyla sin nakna kropp. I en filmisk dialog bad hon Geralt att titta bort när hon skulle kliva ur, och även 
om hon gav sken av att vilja bli tittad på, behövde hon säga till honom två gånger innan Geralt 
motvilligt vände sig. Det här beteendet visade Geralt flera gånger under Wild Hunt när andra liknande 
situationer uppstod, och han lät gärna blicken vandra längsmed kvinnornas kroppar de gånger kameran i 
sig inte gjorde det åt mig. 
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Object inventory 

Flera gånger under Wild Hunt, när jag styrde Geralt på platser där kvinnor hade sina hem eller liknande 
enskilda anrättningar, fanns det möjlighet för Geralt att undersöka deras privata ägodelar. Många 
föremål gick till och med att plocka upp, interagera med och ta med under äventyrets gång. Det kunde 
vara brev, journaler eller föremål med sentimentalt värde för kvinnorna. Det här var möjligt redan den 
första minuten i Wild Hunt under det inledande uppdraget (Kaer Morhen). Då, i syfte att instruera mig 
om Geralts förmågor och egenskaper, uppmanades jag söka igenom ett sovrum bland Yennefers 
smycken, parfym och kläder - till vilket Geralt och Yennefer gjorde kommentarer. Ett av Yennefers brev 
som Geralt fick, innehöll en sexanspelning som gick att dela med sig till och skämta om med en annan 
karaktär. Bortsett från den gången i början av Wild Hunt, kom det aldrig till kvinnornas kännedom att 
Geralt snokat bland eller tagit deras ägodelar. Deras ägodelar gick även att slänga eller sälja för ynka ett 
guldmynt styck, utan konsekvenser. 

Interface study 
Det är viktigt att uppmärksamma det faktum att spelets användargränssnitt, det som försedde mig med 
bland annat information om Geralts hälsa, dialogval, uppdragsmål och karta, inte alls visade vilken 
relationsstatus han hade. Bland all statistik som beskrev Geralts attackstyrka, hälsopoäng, skyddsvärde 
och andra värden jag påverkat, och där social status och kontaktrelationer logiskt sett borde finnas, fanns 
inget sådant. Geralt var lämpligt nog inkognito under hela spelet, oavsett om en relation upprättats eller 
ej. Den frånvarande relationsstatusen kom att reflektera hur spelet förmedlade Geralts inställning till 
relationer och sexliv. 

Wild Hunt hade däremot ett samlingsverk av information gällande karaktärer, monster, händelser och 
glosa - ett slags kodex (i spelet kallat glossary). Allteftersom spelet fortskred och Geralt mötte och 
interagerade med fler karaktärer utökades informationen inuti med text, skrivet ur tredjeperson som av 
en berättarröst. I lexikonet gick det att läsa på om Geralts historik med karaktärerna och den kanon de 
tidigare två spelen i The Witcher-serien etablerat. Även om relationen mellan Geralt, Triss och Yennefer 
dokumenterades i lexikonet, var den vag och tvetydig, utan att specifikt informera om Geralts 
relationsstatus just då under spelets gång. Dessutom var lexikonet relativt djupt inbäddad i Wild Hunts 
meny, längst bort från menyns mest använda flikar och bakom flera underkategorier. Väl inne i rätt flik 
var det lite av en möda att leta i listan på över femtio inlägg. Det gick även att läsa uppdragsresuméerna 
för att bilda sig en uppfattning av Geralts relationer och tidigare händelser, men dessa var lika inbäddade 
i menyn som lexikonet och i en ständigt växande lista av uppdrag (vid undersökningens slut fanns där 
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över hundra inlägg). Det var inte tänkt att jag som spelare skulle bli varse om någon relationsstatus eller 
ha någon specifik kunskap över tidigare händelser. 

Interaction Map 
I den här sektionen kommer resultatet rörande Wild Hunts strukturer att presenteras. Framförallt är det 
information som metodverktyget interaction map producerat, där interaktioner mellan karaktärer 
studerats. Dessa interaktioner visar de strukturer i spelet som dikterar spelarens möjligheter till sex och 
konsekvenserna av sex. 

Avsnittet kommer börja med att visa de övergripande strukturerna, nämligen uppdragen. Därefter 
presenteras de detaljerade strukturerna, spelets dialoger, som är de variabler som styr berättelsens 
utkomst. Sedan visas resultatet av själva sexet och hur det är format i Wild Hunt. Slutligen kommer 
bordellsexet att presenteras. 
Som det är strukturerat får man ligga 
Wild Hunt är strikt kodat med variabler som tillåter eller förhindrar särskilda händelser att utspela sig, 
och dessa variabler är knutna till och strukturerad efter ett uppdragssystem, där varje uppdrag måste 
lösas i ordning för att spelets berättelse skall kunna fortskrida. Det förekommer dock fristående uppdrag, 
som inte inverkar på den övergripande berättelsen. Uppdragen är på ett sätt öppna och spelaren har 
många gånger friheten att gå iväg och åta sig andra aktiviteter. Vissa uppdrag korsar andra och spelaren 
blir tvungen att välja vilket uppdrag att fortsätta med, och vilket att överge. Till och med de relationer 
Geralt kan skapa som kan leda till sex är flaggade som uppdrag som skall avklaras. 
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Schema 1. 
Berättelse är uppdrag knutna till spelets centrala berättelse och de måste avklaras för att historien skall fortskrida. Sekundärt 

uppdrag är förgreningar av den centrala berättelsen som är knutna till den och som är fördelaktiga att avsluta innan 
berättelsen fortsätter. Valfritt uppdrag är helt frånkopplade uppdrag som inte har någon inverkan på berättelsen. Romans är 

uppdrag som leder till ett romantiskt förhållande med Triss eller Yennefer. Sex är avslut på uppdrag som resulterar i sex. Slut 
är de olika epiloger på berättelsen som kan uppnås och som baseras på dialogval från de olika sekundära uppdragen och 

berättelse-uppdragen. Prostitution är fristående sexscener.  

Schema 1 är en grov förenkling av Wild Hunts övergripande struktur. Den har en central berättelse som 
spänner från spelets start till slut. Wild Hunt erbjuder  ”fritt spel” efter att spelets centrala berättelse 
avslutats, som innebär att spelaren kan ta sig an valfria uppdrag som denne har missat tidigare. Även om 
denna funktion är intressant ur ett narratologiskt perspektiv är detta dock inte av intresse för denna 
studie, då uppdragen som utförs efteråt inte förändras i sitt innehåll utan bara sätts utanför den centrala 
berättelsens kontext. Ju längre fram i Wild Hunts berättelse, och ju fler uppdrag i den centrala 
berättelsen spelaren avklarar, desto fler andra uppdrag blir tillgängliga. De sekundära uppdragen är 
förgreningar av den centrala berättelsen men måste ses som egna små berättelser i sig. 

I fyra kortare uppdrag fick jag möjligheten att spela som adoptivdottern Ciri i "tillbakablickar", men 
dessa påverkade inte Geralts relationer, trots att de var strukturerade på samma sätt. 

Vissa av de sekundära uppdragen är frivilliga men uppmuntras att utföras just för deras starka koppling 
till den centrala berättelsen och den generella framgången. Dessa har dessutom konsekvenser för den 
centrala berättelsens många olika slut. Till skillnad från de sekundära uppdragen, är de valfria 
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uppdragen helt frånkopplade från den centrala berättelsen och är helt och hållet självständiga uppdrag 
som inte räknas in i epilogens uträkning. Dessa uppdrag fyller dock ut speltiden och interaktiviteten av 
Wild Hunt. De bidrar även till att berika spelvärlden och spelarens ekonomiska förutsättningar då de ger 
extra erfarenhetspoäng, guld och utrustning. 

Romanserna, det vill säga de sexuella förhållanden i Wild Hunt som är konsekventa och som kan slå ut 
varandra om båda åtföljs, är kopplade till Yennefer av Venderberg och Triss Merigold. Dessa är, som 
Wild Hunts övriga struktur, kopplade till uppdrag och inte något separerat som går att utveckla utanför 
respektive uppdrags ram. Beroende på de svar Geralt gör i dialoger under uppdragen kan uppdragen 
avslutas med en sexscen. I Yennefers fall finns det möjlighet för två sextillfällen om spelaren väljer att 
Geralt ska ingå i ett förhållande med henne. Efter sexscenen är relationen uppnådd och 
relationsutvecklingen avtar i samband med att uppdraget slutförts. Enbart några få (två påträffades under 
min speltid) tillägg i dialoger, som varken hade gjort från eller till, i spelets senare berättelse-uppdrag 
tydde på att Geralt var i en relation. De sexscener som inte är kopplade till romanserna, det vill säga de 
med Wild Hunts många prostituerade eller engångsligg är helt utanför relationerna Geralt har eller inte 
har med Yennefer eller Triss. Geralt kan köpa prostituerades tjänster flera gånger under spelets gång 
utan att någon kommenterar hans aktiviteter. Detsamma gäller de kvinnor han kan ha sex med genom 
sekundära eller valfria uppdrag - det kommer aldrig fram att han varit otrogen, varken genom Geralts 
egna mun eller genom de andra kvinnorna. 

 
Schema 2. 

Romans påbörjad är då ett sekundärt uppdrag med potentiellt sex som utkomst påbörjas. Dialog är det uppdragsmoment när 
spelaren genom dialog interagerar med en karaktär vital för uppdraget. I dialog tas beslut som påverkar uppdraget, och om 

sex infrias. Sex är det moment av uppdragen då en sexscen spelas upp, efter att spelaren gjort de korrekta dialogvalen. 
Romans avslagen eller fullföljd är då uppdragen avslutas med eller utan en sexuell relation. Rutan i mitten av schemat är de 

aktiviteter uppdraget består av, de varierar i innehåll och komposition. 
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Som tidigare nämnt är hela Wild Hunt strukturerat kring uppdrag, även relationerna som leder till sex. 
Uppdragen är fulla med intressanta karaktärer, miljöer, action och oväntade vändningar som underhåller 
under spelets många timmar, men de går alla att destillera till en ren formel. Schema 2 visar hur en 
romans är strukturerad, men schemat går att applicera på alla uppdrag i Wild Hunt, sekundära-, valfria- 
och berättelseuppdrag. Alla sexuella (bortsett från prostitutionen) möten börjar enligt schema 2. 
Schemats mittparti - vilket innehåller variationer av uppdragsmål Geralt måste fullfölja, så som att 
spåra, gå till en plats, hämta ett föremål, eller tala med någon - repeteras i längre kedjor. Detta tills 
uppdragets berättelse når sitt slutskede och den dialog där beslutet kring sex eller inte tas. Det kan gå till 
så att Geralt måste spåra en person, tala med denne, varpå en jakt genom stadens gator tar vid. Följt av 
en konfrontation som slutar i strid, som Geralt sedan måste rapportera. Det är vanligt förekommande att 
strid fyller ut tiden mellan uppdragsmålen, så som att bli överfallen av skurkar medan Geralt spårar eller 
förflyttar sig. 

Kvinnorna Geralt kan inleda förhållanden med träffar han oftast flera uppdrag innan det specifika 
romansuppdraget. Yennefer introduceras i spelets inledning (Kaer Morhen) och vid flera andra tillfällen 
innan en faktisk romans kan påbörjas, och Triss introduceras närmare Wild Hunts mitt (Pyres of 
Novigrad). De val som spelaren gör åt Geralt under de föregående uppdragen påverkar inte romansens 
utveckling, det är först i romansuppdragen som ett beslut fattas. Det är alltså fullt möjligt för Geralt att 
ha en mindre snäll attityd i dialogerna fram tills den kritiska punkten i romansuppdragets slut, då 
kärleken måste erkännas till karaktären i fråga innan sexet.  

Till exempel i relationen med Triss var det enbart viktigt att jag i slutskedet av uppdraget Now or Never, 
proklamerade Geralts kärlek till henne. I dialogvalen innan kärleksförklaringen och efteråt, spelade det 
inte längre någon roll vad jag svarade henne. Enligt Wild Hunt var redan relationen fastställd efter att 
jag proklamerat Geralts kärlek. Inga val jag gjorde efter det, förutom då jag försökte få Geralt ihop med 
Yennefer också, påverkade relationen med Triss. Då dumpade de båda Geralt i en sekvens och gjorde 
narr av honom. Däremot kunde Geralt ha flera engångsligg och köpa sexuella tjänster före och efter 
kärleken var uttryckt, utan några konsekvenser för relationen. Triss eller Yennefer hade inga misstankar 
och kommenterade aldrig Geralts umgänge. Sammanfattningsvis kunde Geralt ha sex med alla fem 
kvinnorna (och i praktiken ett obegränsat antal gånger med de prostituerade) samtidigt som han hade ett 
kärleksförhållande. 
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Tid? 
I stort sett alla uppdrag och uppdragsmoment är oberoende av tid. Karaktärer finns alltid tillgängliga om 
de är relevanta för pågående eller tillgängliga uppdrag och prostituerade går att hyra när som helst efter 
att spelaren får tillgång till staden Novigrad. Det här faller naturligt i strukturen av den öppna 
speldesignen, som tillät mig som spelare att sysselsätta mig med vad jag kände för. Det var möjligt att 
påbörja ett uppdrag i förbifarten av ett annat, utforska en intressant grotta, plocka upp ett till uppdrag, 
välja och vraka i min uppdragslogg bland tjugotals påbörjade uppdrag, och sedan röra mig mot ett 
uppdrags specifika punkt. Den här fria formen skapade ett beteende hos mig att effektivisera min 
"riktiga" tid, för att hinna göra så mycket som möjligt. Men det förvrängde min upplevelse av tid i 
spelet. Att vänta med att avklara ett uppdrag som uttryckts vara bråttom, hade inga konsekvenser på 
uppdragets resultat. Det är som om tiden står stilla för alla uppdrag som inte aktivt utförs. Strukturen 
gav mig en friare spelkänsla, men på bekostnad av en sammanhängande upplevelse. 
Mannen som kunde tala med kvinnor 
Dialogerna med Wild Hunts många karaktärer följer en tydlig struktur som ger illusionen av ett levande 
samtal. Det finns tre olika typer av karaktärsinteraktioner i Wild Hunt: en simpel envägskommunikation 
där karaktären enbart säger en slumpmässig eller förutbestämd mening som Geralt inte kan svara på; en 
dialog som sker utanför spelarens kontroll som oftast sker under förflyttning eller andra interaktioner 
med världen; och en strukturerad dialog där jag som spelare kan välja bland flera olika svar och där 
vissa av svaren medför konsekvenser för Wild Hunts berättelse. Under dialogerna finns en strikt struktur 
som följer givna former och som styr hur relationerna byggs upp. 

Envägskommunikationerna, som kan liknas med korta kommentarer, kommer ofta från Wild Hunts 
många oviktiga medborgare så som bönder, stadsbor och vakter. Om spelaren närmar sig en sådan 
utbrister de något slumpmässigt som "hur fulla de var igår" eller "att Geralt bör passa sig". Dessa 
kommentarer töms tills slut och blir efter ett tag upprepade. Män är oftast hotfulla medan kvinnor 
antingen är äcklade av Geralt eller attraherade av honom. När jag försökte inleda konversationer med 
dessa namnlösa medborgare utbrast de en slumpmässig kommentar, så som "vad vill du?" eller "gå 
härifrån". Vissa namngivna och viktiga karaktärer kunde också svara Geralt med kommentarer, men 
dessa var förutbestämda och unika för karaktären och sägs enbart om Geralt just då var i arbetet med att 
utföra ett uppdragsmål där den specifika karaktären var inblandad. Till exempel under uppdraget Pyres 
of Novigrad då Geralt och Triss skulle ta sig från en plats till en annan svarade Triss bara med ett "vad?" 
varje gång jag tilltalade henne, tills att jag nådde nästa uppdragsmål och en mer utarbetad dialog blev 
tillgänglig. 
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Senare i samma uppdrag (Pyres of Novigrad) skulle Geralt och Triss åter igen röra sig mellan två 
platser, men den här gången samtalade de under förflyttningen. Det här samtalet stod utanför min 
kontroll. Geralt och Triss hade en förutbestämd dialog som inte påverkades av förflyttningen, vare sig 
jag stod still med Geralt eller hoppade i sjön. Jag hade ingen kontroll över de svar Geralt gav utan blev 
en åskådare till relationsutvecklingen, och fick istället fokusera på att förflytta Geralt till nästa 
uppdragsangivelse. Schema 3 exemplifierar hur denna enkla dialog kan se ut, där "snack" sker sömlöst 
under "förflyttning" eller "strid". 

 
Schema 3. 

Förflyttning eller strid aktiverar snack, som pilarna visar. 

De dialoger där jag faktiskt hade kontroll över vad Geralt sa var de viktigaste dialogerna i Wild Hunt 
och de som påverkade händelsernas utveckling. I dessa dialoger låste sig spelet i vad vi kan kalla ett 
samtalsläge, där kameran tog en filmisk inramning och fokuserade på de karaktärer som talade. Här 
kunde jag inte längre förflytta Geralt utan var tvungen att fokusera på det samtal som ägde rum. 
Karaktärernas rörelser var förutbestämda och aktiverades baserat på de svar jag gav. Jag hade ett visst 
inflytande över samtalens utveckling, men konversationen var ändå automatisk. Om ett svar jag skulle 
kunna ge kanske bestod av ordet ”acceptera” eller en kortare mening, så var svaret Geralt gav oftast 
mycket längre och formulerat på ett sätt som förhöll sig till hans personlighet. Valen i dialogerna 
varierade kraftigt mellan uppdrag och karaktärer. Uppdrag för den centrala berättelsen var oftast längre 
och erbjöd fler alternativ, medan mindre viktiga möten kunde vara reducerade till två eller tre alternativ. 
Schema 4 visar hur en dialog generellt såg ut när de hade flera valmöjligheter, men är förenklad jämfört 
med många av Wild Hunts längre och mer komplexa dialoger. 
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Schema 4. 
Inledning är då spelaren aktiverar en dialog. Obligatoriskt är de svar som för dialogen inom ett uppdrag vidare. Beslut & 

reaktion är som obligatoriska svar men som kommer påverka uppdragets utkomst. Alternativ och subalternativ är frivilliga 
dialogval som ger spelaren information men som inte har någon funktionell betydelse. Adjö avslutar en dialog, antingen i 
förtid eller efter de obligatoriska valen. Pilarna leder konversationen framåt och sträcken visar de val spelaren har i varje 

sektion. 

Dialogerna presenterade två eller flera svarsalternativ, varav en eller flera var obligatoriska för att 
dialogen skulle utvecklas. Dessa obligatoriska svar var förtydligade med gula bokstäver, så att jag alltid 
skulle veta att de svaren förde dialogen framåt. De alternativa svaren kunde vara sidospår eller 
förfrågningar som utvecklar samtalet med information. Dessa alternativa svar kunde i sig ha flera 
subalternativ, men dessa svar karaktäriserades av att de inte förde dialogen framåt eller påverkade 
karaktärernas relation. Vanligt i dialoger var att de alternativa svarsalternativen åter blev tillgängliga i 
slutskedet av en dialog när de obligatoriska svarsalternativen var valda och uttömda. 

Många gånger när en dialog inleddes gick det att avbryta den med ett adjö, för att skjuta på samtalet. 
Men som presenterat i schema 2, var det inte möjligt att påbörja eller avsluta ett uppdrag innan 
dialogmomenten genomfördes. Flera dialoger avslutades också med ett adjö om inte samtalspartnern var 
den som avslutade dialogen. Vissa dialoger, som skedde i kritiska lägen, hade inte möjligheten att 
avbrytas med ett adjö, utan krävde ett svar för att uppdraget skulle fortsätta. Detta skedde oftast i 
uppdragsklimax när ett avgörande beslut skulle tas, som till exempel i uppdraget Now or Never när 
Geralt behövde välja mellan att släppa Triss eller förklara sin kärlek till henne. 
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Generellt för alla uppdrag med konsekvenser till berättelsen, de markerade som berättelse och sekundärt 
uppdrag i schema 1, var att dess dialoger påtvingade ett val bland flera alternativ, beslut & reaktioner 
enligt schema 4, som inte gick att upphäva utan var permanenta. Det kunde vara beslut som att döda 
eller skona skurken i uppdraget Get Junior, eller om Geralt skulle ha sex med Keira Metz i uppdraget A 
Favor for a Friend. Dessa beslut hade mindre konsekvenser på den centrala berättelsen, men bidrog till 
hur min egna upplevelse formades. 

I ytterst få fall, runt fem-sex gånger under min speltid, hade jag en begränsad tid att välja mitt 
svarsalternativ. I dessa situationer som ofta var stressiga, tvingade spelet mig att göra ett hastigare beslut 
än vanligt. Lät jag tiden rinna ut valdes det markerade alternativet. I de flesta fall var det dock som att 
tiden stannade när Geralt skulle ge ett svar och jag kunde fundera och överväga svarsalternativen i min 
egen takt. 

Under några segment övergick kontrollen till Geralts adoptivdotter Ciri, men de uppdragen var korta 
och konversationerna hade inga svar som skulle påverka berättelsen. I dem kunde jag svara bäst jag ville 
utan att det skulle påverka någon av Geralts eller Ciris relationer. 
En berättelse om horor och madonnor 
Lockelsen av njutning infrias som förstått i de många möjligheter för sexuellt umgänge Geralt kan ingå 
i. Wild Hunt ger möjlighet till två sexuella romanser som kan leda till olika slut för den övergripande 
historien (en där han lever med Yennefer av Venderberg, eller med Triss Merigold, och en ensam), tre 
engångsligg som inte påverkar de två romanserna, och flertalet prostituerade som kan besökas när som 
helst utan några konsekvenser. 

Geralt kunde, om jag ville och vilket jag prövade, ha sex med alla av de möjliga kvinnorna och ändå ha 
ett förhållande. Detta eftersom det går att ha sex med Yennefer en gång innan hennes romansuppdrag. 
Hon är den enda, förutom de prostituerade, med två sextillfällen. Geralt kan dock ha sex med alla 
(inklusive båda gångerna med Yennefer) om Geralt eftersträvar att både vinna Triss och Yennefers 
hjärtan, men det leder till att han blir gemensamt dumpad av Triss och Yennefer. 

De sexuella mötena är frivilliga. Det är möjligt att klara spelet utan att ha sex alls, ha en trogen romans, 
eller vänstra omoraliskt. En viktig anmärkning är dock att jag leddes in i dessa relationer och frestades 
att delta i sexuellt umgänge. Mycket tack vare att Geralt själv var intresserad men också för att varje 
sexuellt möte kändes frånkopplat. Till exempel mötte jag karaktären Keira Metz i ett tidigt skede under 
det viktiga berättelse-uppdragen Hunting a Witch och Wandering in the Dark, i vilket hon och Geralt 
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byggde upp en relation mycket likt klassiska matinéfilmer som Den vilda jakten på stenen (20th Century 
Fox 1984), där spänning och romantik varvas med action och erotik. Men efteråt, när uppdraget var 
avslutad, de hade haft sex, och Keira försvann, försvann också känslan av förankring till händelsen. 
Mycket tack vare att det direkt efteråt fanns ett tiotal andra uppdrag att avklara, men också för att hon 
aldrig sågs till eller nämndes igen förrän i slutet av Wild Hunt och hennes involvering med Geralt 
summerades. Då sammanfattades endast uppdragets utkomst med henne, inte att de hade haft sex. Så 
även där uteblev en eventuell eftertanke eller moralisk konflikt då deras sex enbart var som bonus på 
uppdragsbelöningen. Det var likadant för de andra två engångsliggen. Bara bonustillägg på 
erfarenhetspoängen och guldet. 
Sexstruktur 
Under sexet är det Geralt som för (bortsett från en slumpmässig bordellscen där förspelet leds av en 
aktiv kvinna) och är den aktiva i själva akten. Det är hans händer som smeker, tar och håller i kvinnan. 
Geralt är den som positionerar kvinnan i sexställning och det är han som utför den vaginala 
penetrationen. I varje sekvens av sexscenen är det kvinnans kropp som står i fokus, vare sig det är att 
hennes kropp är närmast kameran, centrerad i kamerans blick, täcker mest av skärmens yta, eller leds av 
Geralts handlingar. Det är enbart de kvinnliga karaktärerna som tillåts njuta i spelets sexscener, medan 
Geralt är helt tyst, bortsett från ett och annat perverterat fniss. Kvinnorna stönar, gnyr och tjuter av 
njutning under akten. I ett undantag talar Geralt och Yennefer med varandra under förspelet till en 
sexscen (uppdraget The King is Dead - Long Live the King). 

De sexscener som drastiskt skiljer sig är de i romanserna med Triss och Yennefer. De har fyra scener, en 
för Triss, två för Yennefer och en med både Triss och Yennefer (det sker inget sex, men scenen räknas 
med då den är en konsekvens av att Geralt inleder förhållanden med båda). Deras scener innehåller 
mycket mer dialog där karaktärerna pratar intimt samt att scenerna är unika i sin komposition. I 
Yennefers två klipp är hon mer aktiv än kvinnorna i övriga sexscener. Även om Geralt är aktiv och styr, 
är Yennefer med och kommenterar och styr verbalt (uppdraget The King is Dead - Long Live the King) 
eller är aktiv under sexet (uppdraget No Place Like Home).  

Om Geralt ingår i förhållande med både Triss och Yennefer kommer de vid ett tillfälle under uppdraget 
Final Preparations att förföra Geralt och locka honom med en upplevelse med dem båda två, varpå de 
kedjar fast honom i en säng och sedan överger honom - efter att de skålar för sin kvinnliga 
överlägsenhet. I denna scen är det värt att veta att de båda kvinnorna inte är barbröstade, utan är klädda i 
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nattlinnen. Efteråt, om Geralt försöker prata med dem om ämnet, säger de att han är avskyvärd och att 
deras framtid inte är med honom. I övrigt speglas händelsen inte i andra dialoger under berättelsen. 

I de övriga tre sexscenerna med kvinnorna Keira Metz (A Favor for a Friend), Jutta An Dimun (Iron 
Maiden) och Madame Sasha (High Stakes) är det som på bordellen, slumpmässiga sekvenser. Keira 
Metz är en lite mer framträdande karaktär som är inblandad i den centrala berättelsen och några 
sekundära uppdrag. Däremot är Jutta An Dimun och Madame Sasha helt fristående och kan missas av 
spelaren. Även om alla tre kvinnor har mer utarbetade personligheter och är minnesvärda, går ingen av 
dem att ingå i förhållanden med, utan är reducerade till engångsligg. Keira Metz är dock en karaktär 
som går att rekrytera till att försvara en fästning, om Geralt efter deras sex lyckas övertala henne till det. 
Men de andra två försvinner från spelvärlden efter sexet. I fästningen kan Keira träffa både Yennefer 
och Triss som Geralt må ha en relation med, utan att det blir varse för kvinnorna att de haft sex. Det är 
som om det aldrig hänt. 

Sexscenerna med dessa karaktärer är inte särskilt regisserade utan består av samma klipp som de 
prostituerade (som skall presenteras nu). Undantaget är att Geralt måste göra ett uppdrag åt dem innan 
han kan ha sex med dem. Här blir det extra påtagligt att sexet är en belöning. Enda skillnaden i 
sexscenerna, jämfört med de prostituerade, är att förspelet med Keira består av en kurragömma 
striptease och Madame Sashas lämnar ett brev på kudden efter sexet. 
Bordellhjulet 
De två bordellerna i Wild Hunt erbjuder sex olika prostituerade som Geralt kan köpa tjänster från. Innan 
köpet går det att konversera kort med respektive prostituerad, men även om dialogerna ger en inblick i 
deras liv, är det inget som förändrar sexköpet eller öppnar upp för andra interaktioner. De prostituerades 
tjänster, tre i varje bordell, kostar 20 respektive 40 guldmynt (i Wild Hunt kallat ”crowns”) - vilket är att 
jämföra med att köpa en flaska vatten som kostar runt 37 guldmynt beroende på köpman. Vattenflaskan 
kan konsumeras för att återhämta lite hälsa, medan tiden med en prostituerad inte påverkar Geralts 
egenskaper eller förmågor, eller någonting över huvudtaget för den delen. 



36 
 

Schema 5. 
Köp är den korta dialog där sexköp sker eller inte. Förspel, är fem olika inledande klipp till sexet. Penetration är ett statiskt 

klipp som alltid är likadan och innebär vaginal penetration. Kel, är fem olika avslutande klipp till sexet. Åter i kontroll är när 
sexscenen är över och Geralt åter igen går att styra. 

Schema 5 visar hur betald sex med en prostituerad är strukturerat. Köp, penetration och åter i kontroll är 
statiska händelser medan förspel och kel är variabler som slumpas fram när tjänsten köps. Schemat är 
lika för alla prostituerade, med den enda skillnaden att de kan kosta olika mycket och har olika 
utseenden. Efter att interaktionen med den prostituerade är påbörjad kan Geralt byta några snabba ord 
med henne, avbryta samtalet, eller köpa hennes tjänst. Valet av att köpa tjänsten är högst upp i listan av 
dialogval och är markerad i förväg när dialogen påbörjas. När köpet är gjort bekräftar hon att han får 
hennes tjänst, följt av en serie av tre klipp. Som schemat visar är det första klippet, förspel, en av fem 
möjliga. Det gemensamma för förspelen är att kläder tas av, kyssar utbytes och smekningar av olika 
slag. I fyra av klippen är Geralt den aktiva och ledande karaktären som för kvinnan och positionerar 
henne efter sin vilja. I klippet knuffa är det kvinnan som inleder förspelet aktivt genom att fösa Geralt 
ner i sängen och klättra på honom. I dessa klipp har Geralt och kvinnan alltid underkläder - kvinnan har 
dock inget som skyddar hennes bröst. 

Därefter visas ett klipp universellt för alla prostituerade - samt för spelets tre engångsligg. Detta klipp, 
här kallat penetration, visas alltid efter förspelet och består alltid av samma komposition av sekvenser. I 
det här klippet fullföljs sexet med vad som ska föreställa vaginal penetration. Geralt är den aktiva 
karaktären i klippet och ger kvinnan sex, medan kamerans fokus är på henne som njuter. I det här 
klippet har varken Geralt eller kvinnan underkläder och det är antingen deras rumpor eller höfter som 
syns när underkroppen visas för spelaren. 
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Det sista klippet, här kallat kel, finns det också fem möjliga versioner. I dessa klipp kelar karaktärerna 
på olika sätt. I fast, till exempel, håller kvinnan fast Geralt medan hon fnittrar och Geralt, besvärad, 
måste ta sig ur hennes grepp; och i inte benet schasar kvinnan bort Geralt som smeker henne från bröst 
till lår. I betalning tar kvinnan ut extra betalning efter en massage. 

Efter kel-klippet återgår spelet till ett normalläge och Geralt kan styras. Det sker alltid utanför rummet 
där sexet ägde rum. Intressant att notera är att Geralt då saknar en av sina klädesplagg, som återfinns i 
hans packning. Det är slumpmässigt vilket plagg det är som tas av men ett till två plagg tas av efter varje 
sexscen. Om Geralt gör flera sexköp på raken slutar det med att alla hans plagg är avtagna. Hans vapen 
tas inte av. 

Det är fullt möjligt att köpa sex flera gånger på rad, med samma prostituerad om så önskas, utan att 
strukturen förändras, det är alltid samma slumpmässiga variation av förspel och kel som ser exakt 
likadana ut. Vid ett återbesök hos en prostituerad, erkänner de att de minns Geralt, men utöver det sker 
inga dialog- eller prisförändringar. Prostitutionen är ett hjul som fortsätter att spinna runt och runt utan 
att det händer något som påverkar handlingen eller övriga relationer. 

Analys 
Med resultatet tydligt presenterat är det hög tid att tyda det genom den teori som tidigare presenterats: 
fabulans fyra element. I det här avsnittet är analysen uppdelad i fyra delar, ett per element, för att sedan 
avslutas med ett exempel ur Wild Hunt där kritiken genom det feministiska perspektivet kommer få 
spelrum. Först kommer elementet tid att analyseras, följt av plats då dessa är mer generella för Wild 
Hunt. Avsnittets andra hälft kommer handla om aktörer och händelser, då dessa utgör en viktigare del 
av fabulan samt är av större betydelse för denna studie. Sedan kommer jag att återberätta ett exempel ur 
min spelupplevelse och analysera det kritiskt för att slutligen ge mitt svar på studiens huvudfråga: hur är 
sexet strukturerat och vad sexet förmedlar? 

Tid, förvrängd och obetydlig 
Utveckling och förändring, som är tidselementets kännetecken (Bal 1997:208) förmedlas i Wild Hunt 
enbart genom de karaktärer som finns tillhanda i spelvärlden och de interaktioner de har tillgängligt. 
Karaktärer av intresse går enbart att interagera med under inledningen av ett uppdrag, under uppdragets 
gång och i avslutningen av uppdraget. Försök till interaktion utanför dessa moment genererar enbart 
statiska kommentarer. I de flesta fall försvinner dock karaktären från spelvärlden efter ett uppdrag. Detta 
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sätt att förmedla tidsutveckling och förändring lämnade mig ganska tom och separerad från spelvärlden. 
Det kärleksintresse som jag knöt åt Geralt förlorade sin tyngd när karaktären, efter sexet, tillfälligt 
försvann ur världen i över tjugo timmar och bara anmärktes i epilogen. Vad det gjorde med relationerna 
och sexet i Wild Hunt var att framställa dem som obetydliga och som ett flyktigt nöje innan jag gick 
vidare till nästa actionfyllda uppdrag. Jag kände istället mycket större utveckling när jag tittade på 
Geralts egenskaper och hur han som hjälte utvecklades. Från level ett till 30; från att svinga ett rostigt 
svärd till ett magisk som fick fiender att fatta eld; hitta och lära sig magiska brygder och bomber; och 
från att knappt kunna hantera en zombie till att kunna stå sin mark mot tjugo fiender.  

De moment där jag fick styra adoptivdottern Ciri under "tillbakablickar" förstärkte känslan av Wild 
Hunts förvrängda tidslogik. Jag visste aldrig när dessa parallella händelser skedde i förhållande till 
Geralts. Även om Wild Hunt försökte förmedla uppdragen kopplade till Ciri som en kamp mot klockan 
var de ironiskt nog lika lösryckta ur tidsflödet som många andra uppdrag.  

Karaktärsutvecklingen är det som stod för tidsutvecklingen i Wild Hunt, och är centrerad kring Geralts 
maktutveckling. Så som Wild Hunt är strukturerat som spel och berättelse, finns det ingen tyngd eller 
kännbar utveckling av kärleken eller sexet - som istället blir en simpel stund av njutning, med stora tuttar 
och rumpor. 

Platser att sexa på 
Det finns många platser i Wild Hunt. Träsk, berg, grottor, åkrar, ängar och skog. Det har en natur som 
påminner om norra Europa. Större delen av spelupplevelsen skedde just i vildmarkerna. Det var där som 
de flesta uppdrag förde mig och det var ofta där monster slogs ihjäl (även om detta till viss del jämnades 
ut när jag fick tillgång till staden Novigrad). Inomhusmiljöerna, och ibland området direkt utanför, var 
däremot avsedda för sociala interaktioner och sex. Det var inomhus som många dialoger ägde rum och 
där mycket av flirtandet skedde. Det var också inomhus som kvinnor i största delen befann sig och där 
det var mest naket. Hemma hos de kvinnor som var sexuellt relevanta för Geralt fanns det alltid 
möjlighet att undersöka deras privata ägodelar. Det gjorde att miljöerna inomhus blev intima och 
sexuellt betingade till skillnad från vildmarken där Geralt rörde sig ensam, omgiven av farliga monster. 
Denna distinktion mellan platser , en viktig aspekt av platselementet (Bal 1997:216), gjordes ännu 
tydligare genom sexet som alltid skedde inomhus. Även sexet med Keira Metz, som skedde utomhus, 
bar med sig husets känsla då skogen och stranden där de hade sex var möblerat med bord, stolar, mattor 
och dekorerat med levande ljus, skålar och kuddar (uppdraget A Favor for a Friend). Under alla mina 
timmar med Wild Hunt var det bara ett ytterst fåtal gånger som en kvinnlig karaktär ackompanjerade 
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Geralt utanför hemmet, men då höll de sig mest i bakgrunden och pratade med Geralt som var aktiv med 
att göra något (som i uppdragen A Tower of Mice och Nameless). Wild Hunts platsstruktur delar tydligt 
in inomhus och utomhus som kvinnligt och manligt; socialt och aktivt; sex och ensamhet; 
kommunikation och styrka. 

En medvetslös kvinna undersöks av Geralt. Kameran panorerar över hennes kropp och rum (Novigrad Sleeping) 

Aktörer och kvinnan som belöning 
Geralt, huvudkaraktären i berättelsen är det naturliga subjektet i Wild Hunt (Bal 1997:197). Det var 
Geralt som jag styrde, det var hans mål som var centrala för berättelsen och det var han som tog hjälp i 
kampen mot motståndarna. Det skulle kunna gå att resonera att jag som spelare var subjektet, men i 
denna studie kommer jag att hålla mig till att analysera fabulans struktur i Wild Hunts berättelse. Geralts 
mål i Wild Hunt var i stora drag att återförena sin splittrade familj, genom att hitta och hjälpa 
adoptivdottern Ciri och återförenas med ett av sina kärleksintressen. Wild Hunts kanon presenterar 
Yennefer som Geralts sanna kärleksintresse, men Triss Merigold är ett lika godtyckbart val. Geralts mål, 
och funktionen i hur målet uppnås gör Ciri, Yennefer och Triss till fabulans objekt och kraftinnehavarna 
att uppfylla Geralts mål (Ibid:197f). Om Geralt inte hade ett kärleksförhållande och en bra relation med 
Ciri i spelets slutskede, var epilogen en sorglig avslutning där han dog ensam och ångestfull i ett träsk. 
På det sättet som Wild Hunts uppdrag och konsekvenser förhåller sig till varandra, var det enbart viktigt 
att behaga Ciri och kärleksintressena vid särskilda kritiska dialoger vid två-tre tillfällen i hela spelet. Hur 
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jag spelade Geralt i övrigt, som otrogen charmör eller kysk och rättfärdig, straffades eller belönades jag 
inte för. Att säga ”jag älskar dig” en gång, säkerställde en kvinnas lojalitet och eviga kärlek, medan 
Geralt och jag kunde ligga runt så mycket vi orkade. 

Hjälparna och motståndarna (Bal 1997:201) i Wild Hunt var många, både intressanta karaktärer och 
ansiktslösa värderingar. För att passa in i en spelstruktur, där jag som spelare belönas för aktiviteter, var 
det många gånger som Geralt hjälpte en hjälpare innan han själv fick hjälp. För berättelsens helhet var 
det en lång lista på tjänster och gentjänster, men när det gällde mycket av sexet var det sexet i sig som 
var belöning och "hjälp". Motståndarna var i många fall ideologierna som rådde i spelvärlden, som 
häxjakten i uppdraget Now or Never med Triss eller kvinnoförtrycket i Iron Maiden med Jutta An 
Dimun. Efter att ha hjälpt dessa kvinnor fick Geralt inte bara erfarenhetspoäng eller resurser, han (och 
jag som spelare) belönades även med sex. Jag upplevde det till och med som att sexet var själva 
belöningen, då erfarenhetspoängen och guldet som inkasserades var i stort sett obefintliga. Så som 
spelets uppdrag och handling är strukturerat, och hur sexets framställs, förvandlas sex till en avlöning, 
både för karaktären Geralt och för mig som spelade. Njutning för ett väl utfört jobb, lön för mödan. 
Sexet kändes också som erövringar, då en fanfar ljöd varje gång ett uppdrag avslutades, vilket var i 
samband med att sexscenerna var över.  

Händelser och icke-händelser 
Precis som med tid är en händelse en förändring, som med subjektets vilja är konfrontationsdriven (Bal 
1997:182-186). I Wild Hunts fall, om fabulan är en serie händelser med kausala följder (Ibid:187f), är 
uppdragen dess händelser, där jag som spelare driver berättelsen framåt. Wild Hunts strukturer likställer 
också sex och relationer med uppdrag som involverar monsterjakt. Resultatet av dessa sex-uppdrag, med 
hur platser blir sexuellt betingade, karaktärernas funktioner och avsaknaden av kännbara förändringar, 
gör sexet konsekvenslöst. Inte bara i spelets struktur, som påvisats i resultatet, utan även för Wild Hunts 
berättelse. När kvittot på hängiven kärlek presenteras med en sexscen, där tuttarna fyller rutan, och med 
en kort notis om ett lyckliga-i-alla-sina-dagar i epilogen, utan hänsyn till de oräkneliga besöken hos 
prostituerade och alla engångsligg, blir värdet av kärlek kraftigt förminskat. Kärlek blir en illusion på 
kvinnornas bekostnad. Wild Hunt förmedlar sex som en mans rättighet och självklarhet. Ingen pratar om 
otrohet, Geralt bryr sig inte och jag som spelare straffas inte för mina omoraliska nöjesknull. Jag 
belönades inte heller om jag var trogen, därför att sex – med andra kvinnor – var Geralts och min ensak, 
och förmodade rättighet. Madonnan vid sidan av fick ”kärlek”, alla andra fick ”kött”. Den kausala 
logiken som fabulans händelser skall framföra, framstår i Wild Hunt som moraliskt skeva. 
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Problemet med Wild Hunts strukturering är att den i sin storslagenhet har misslyckats med att förankra 
alla händelser på ett sätt som gör dem trovärdigt kausala. Precis som Manovich menar, kan en databas 
som ett datorspel bli ett narrativ så länge narratologins strukturer upprätthålls (Manovich 2001:227). 
Även om fabulans strukturer motiveras genom användarens konstruerade fabula, som till exempel 
interaktion med prostitutionen som står utanför Wild Hunts programmerade fabula, finns det ingen 
funktion i spelet som reagerar på det. Sexköpen har ingen variabel. Att de bara finns där konsekvenslöst 
skapar föreställningen av att det är tillåtet och accepterat. 

Exemplet Triss 
Relationen med Triss Merigold, som enligt seriens kanon presenterar henne som den "andra" kvinnan i 
förhållande till den eviga kärleken Yennefer av Vengerberg, var ångerfylld när jag mötte henne och hon 
höll distans till Geralt. Det var dock tydligt att hon fortfarande hade känslor för honom, men inte ville 
bli sårad igen. Genom dialogalternativ i slutet av uppdraget Now or Never, övertygade jag Triss om att 
Geralt älskade henne och ville vara med henne. Dialogalternativen var förinställda på att Geralt skulle 
låta henne gå, men när jag bad henne stanna var istället det första alternativet att älska Triss. Efter att 
Triss övertygats om Geralts kärlek delade de, som avslut på uppdraget, en lugn stund med varandra i ett 
fyrtorn. De pratade lite innan de hade sex och efteråt pratar de om framtiden. Det var en intim stund, till 
skillnad från den spänning och action som uppdragets tidigare moment bestod av. I stunden upplevde 
jag en stark känsla av beslutsamhet hos Geralt och att valet skulle avgöra Wild Hunts berättelse 
framöver - Geralt älskade Triss och hade delvis uppnått sitt mål av en familj. Men efter sexet och 
eftersnacket och kontrollen över Geralt återgick till mig var Triss borta från den direkta omgivningen 
och "väntade" mycket, mycket längre fram i spelet. Efter ytterligare några uppdrag blev det istället 
tydligt att Wild Hunt inte förmår att spegla kärleken mellan Geralt och Triss i den generella 
bemärkelsen. Registrerat var det, eftersom epilogen sammanfattar det, men inte någon gång, bortsett 
från en sekvens på cirka 30 sekunder i Wild Hunts slut, visade spelet att Geralt älskade Triss. Jag kunde, 
utan att oroa mig för konsekvenser, påbörja och avsluta valfria uppdrag där Geralt hade möjligheten till 
sex med andra kvinnor (uppdragen High Stakes och Iron Maiden) eller fritt köpa sexuella tjänster av 
prostituerade. 

Jag förstod att det inte skulle påverka Geralts relation med Triss eftersom Geralt inte någon gång 
reflekterade över deras relation. Han - och jag genom kameraperspektivet - glodde på andra kvinnors 
kroppar. Eftersom han inte älskade kvinnorna blev det på något sätt tillåtet. De kvinnor i spelets 
omgivning som drog till sig för mycket "uppmärksamhet" straffades genom att brännas på bål, 
misshandlas eller förtalas. Det var upp till männen av Den eviga elden (spelets motsvarighet till 
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Kristendomen) att rena deras själar för att ha påkallat köttets lustar i männen. De blev betraktarnas 
syndabock. Samtidigt var de enda kläderna kvinnorna kunde ha klänningar med djupa urringningar, 
öppna blusar eller korsetter. De män som gick på bordeller måste ha haft frikort, för Geralt och jag 
straffades aldrig för våra besök på köttmarknaden. 

Penetration genom missionären sett ur förstapersonsperspektivet, under A Favor for a Friend. 

Det var upp till mig själv att se till min moral som spelare och avböja sexinbjudningarna. Men utan 
några konsekvenser behövde jag inte känna någon ångest över Geralts sexliv, eftersom spelet tillät 
prostitution och otrohet. Dessutom var varje möte så separerat från berättelsens kontext att jag upplevde 
dem som lösryckta drömmar. Geralt kunde köpa sex hur han ville och strula med flera andra kvinnor 
utan att han någon gång visade eftertanke över det. Det var till och med möjligt att ha sex med Yennefer 
en gång utan att relationen med Triss påverkades. De båda kvinnorna verkade inte ens veta om vad som 
hänt och ändå var de bästa vänner. Wild Hunt skiljde på en mans kärlek till sin kvinna och hans sexliv, 
ett privilegium kvinnorna inte alls delade. 
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Slutsats och diskussion 
Wild Hunts strukturering av uppdrag och relationer ger en bild av att män har rätt till sex utanför sina 
relationer. Denna maktstruktur syntes inte bara i det beteende Geralt, genom mig, kunde ha, utan även i 
Wild Hunts samhällen. På bordellerna manifesterades Geralts sexprivilegier allra tydligast. De sexköp 
han kunde göra stod helt utanför den direkta fabulan och var helt lösa händelser utan kontext. En natt 
eller femhundra nätter med prostituerade hade ingen som helst inverkan på Wild Hunts berättelse eller 
den eventuella relation Geralt hade med någon av de kvinnliga huvudkaraktärerna. Prostitutionen var så 
billig att nöjet inte heller gav några spelmekaniska konsekvenser, priset på 20-40 guldmynt var droppar i 
havet jämfört med de rikedomar jag tjänade ihop. Att varken Geralt, Triss eller Yennefer pratade om 
prostitution förstärkte bara föreställningen av privilegiets självklarhet. Geralt kunde sexa så mycket han 
ville så länge han inte älskade en annan kvinna. I Wild Hunt var sex ett nöje som stod utanför 
äktenskapet. Sex var inte kärlek; sex i kärlekens namn skedde bara en gång, medan sex som nöje gick att 
åtnjuta fritt. 

Enligt Mieke Bal och fabulans element borde dessa sexköp från prostituerade inte räknas till Wild Hunts 
fabula, då de inte direkt bidrar till någon utveckling i berättelsen. Däremot bidrar dessa fristående 
händelser till spelarens upplevelse och fabulan som spelaren själv konstruerar när hen interagerar med 
datorspelet. Precis som Manovich resonerar, kan databaser som datorspel, bli narrativ om den utvalda 
informationen uppfyller narratologiska kriterier (Manovich 2001:227f). Jag hävdar att det är i mötet 
mellan spelare och innehåll som en lös händelse som prostitutionen kan ingå i berättelsen, även om den 
tekniskt står utanför spelets programmerade fabula. Genom sexköpen skapar jag som spelare en egen 
tolkning av Geralt som inom spelets förutsättningar blir unik för mig. Därför inkluderades prostitutionen 
i denna analys. Att sexköpen inte hade några konsekvenser gjorde det till en källa för underhållning i 
spelet och pornografi. 
Efter att ha vandrat med Geralt under hans resa, studerat på det insamlade materialet och analyserat det, 
är slutsatsen att Wild Hunt bär med sig strukturer som i sexet premierar mannen på bekostnad av 
kvinnan, gör kvinnohat till en jargong och prostitution till fredagsmys. Detta syns i hur uppdrag bygger 
upp spelets handling, hur sexet är relaterat till uppdragen, och möjligheterna att interagera med 
karaktärerna, samt hur karaktärer representeras. Narratologiskt sker detta då interaktioner och 
händelseutvecklingar upplevs frånkopplade och skapar en kausalitet och logisk följd i fabulans struktur 
där föreställningen av sex blir perverterad. Sexet i Wild Hunt blir ett flyktigt nöje att likställa med 
pornografi. 
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Det är min förhoppning att den här promenaden längst berättelse- och spelstrukturer skall inspirera 
andra spelforskare att också undersöka sex i spel. Framtiden kan behöva se undersökningar i attityden 
till sex i spel, eller studier i hur sex i spel förändrats med den tekniska utvecklingen. Forskning om 
användningen av sex i spel är något som både knyter an och bidrar till forskning rörande könsroller och 
representationer. Den är min förhoppning att den här studien kommer bidra till och utveckla 
spelforskningen. Som den här undersökningen visar är sex inte bara något som ”säljer” en produkt, utan 
även är något som befäster föreställningar om misogyni och prostitution som ett manligt privilegium. 
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Appendix 
Döda kvinnor i ett badkar hos en gängledare  
(Get Junior) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geralt ordnar för sex med en prostituerad.
 
 
 
 
 
Geralt vilar i en säng, men något skymmer 
sikten. 
(Novigrad Sleeping) 
 
 
 
 
 
 
 
Tre häxor som kokar en blodig soppa samtidigt 
som grenar och rötter smeker deras kroppar. 
(Bald Mountain) 
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Ves, soldaten med uppknäppt blus och rustning. 
(Get Junior) 
 
 
 
 
 
Utanför bastun i Skelliga. 
(The Calm Before the Storm) 
 
 
 
 
 
Inne på badhuset i Novigrad. 
 
 
 
 
 
 
Geralt väntar på att Keira Metz ska bada färdigt. 
(Hunting a Witch) 


