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Sammanfattning 

Den här studien ämnar undersöka vad recensenter anser vara viktiga komponenter i ett spel 

och om retoriska begrepp används för att övertyga läsaren till aktion. För att undersöka detta 

används en diskursanalys för att identifiera de diskurser i recensionerna vilka förekommer i 

flera recensioner och på så vis avgöra vilka teman som är spelets styrkor. Den diskursanalys 

som används är den kritiska diskursanalysmetoden, främst den del som omfattar analysen av 

text. Analysen skedde som så att fjorton recensioner, vilka valdes utefter längden på 

innehållet, lästes grundligt först var för sig, i studien kallat lodrät läsning och sedan lästes de 

gemensamt, vilket kallades vågrät läsning i studien. Därefter analyserades recensionerna, både 

individuellt och gemensamt. Det individuella resultatet presenterades i fyra fullt utskrivna 

analyser av fyra olika recensioner och en summering av de kvarvarande tio. Resultatet av den 

vågräta läsningen presenterades i en enda text. Utifrån resultatet gick det att se att det fanns 

begrepp och termer som användes av alla recensenter och utifrån dessa identifierades teman 

som fanns i recensionerna. Teman som var gemensamma för alla recensioner var teman 

spelets berättelse, spelets grafik, spelets karaktärer och spelets stridssystem. Det framgick 

även utifrån resultatet att alla recensenterna använde sig av retorik i sina recensioner i 

övertalningssyfte.  Nyckelord som är kopplade till studien är: spel, recensioner, retorik, 

diskursanalys och komponenter. 
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1. Inledning 

Spelutveckling och speldesign är något som under de senare åren växt fram och blivit allt mer 

relevant (Kroon, 2016). Sverige har idag flera kända spelutvecklingsstudior, däribland Dice 

och Mojang och intresset för att utbilda sig till spelutvecklare ökar (Linderborg & Sima, 

2015).  Ett spel behöver flera delar för att lyckas, spelbarhet, berättande och grafik är bara 

några av dessa delar (Robison, 2008). Det finns flera olika genrer i spelvärlden, som till 

exempel action-, äventyr- och pusselspelgenren. En annan genre är RPG eller role-playing-

game (rollspel på svenska) stödjer sig ofta på berättandet (Harper, 2011) och utvecklandet av 

karaktären (Voorhees, 2009). Dragon Age Inquisition är den tredje delen i serien Dragon Age 

som utvecklas av Bioware och publiceras av Electronic Arts (EA) (Dragon Age Inquisition, 

2017). Spelet tillhör rollspelsgenren och är tungt berättelse drivet, har öppen spelvärld, 

komplexa karaktärer och viktiga och ibland svåra beslut (Bioware, 2017). Dragon Age 

Inquisition släpptes under november 2014 för flera plattformar (Dragon Age Inquisition, 

2017) och vann Game of the Year titeln 2014 vid Game Awards, både rent generellt men 

också i kategorin för bästa rollspel (Makuch, 2014). Det har dessutom fått flera utmärkelser 

från flera olika speltidningar och sajter (Dragon Age Inquisition, 2017). Handlingen är 

centrerat kring kriget mellan mages and templars och den enorma katastrof som sprider kaos i 

landet Thedas. Ditt jobb är att tillsammans med organisationen Inquisition skapa ordning och 

reda och besegra fienden som skapar kaos (Bioware, 2017). 

Recensioner, rent generellt är texter vilka ska väcka känslor om det som beskrivs (Nordensen, 

2008). Recensioner om spel utforskar, bedömer och beskriver det, oftast dess styrkor, 

svagheter och intressanta inslag eller funktioner. Recensioner kan vara en del av de orsaker 

som avgör om en konsument väljer att köpa ett spel eftersom de som tidigare sagt beskriver 

det och därmed ger konsumenten en uppfattning om det. Att studera vad recensenter menar är 

ett spels styrkor är viktigt eftersom det ger framtida yrkesutövare inom dels 

marknadsföringsbranschen men också spelutvecklingsbranschen en bild av vad som är viktigt 

för konsumenter att spel har för att de ska bli rekommenderade att köpa. Förutom att ge 

konsumenter en bild av spelet i sig handlar recensioner även om att övertyga en konsument 

om att spelet är värt att köpa respektive inte värt att köpa. Retorik, menar Wærn, Pettersson & 

Svensson (2004) handlar om att i text eller tal övertyga lyssnaren eller läsaren med hjälp av 

argument och det finns flera olika retoriska begrepp som hjälper till att berika en text eller ett 

tal (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004).  Att studera hur recensenten skriver om spelet, 
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vilka verktyg han använder, retoriska eller inte, blir intressant och viktigt att studera för att få 

en förståelse hur texterna fungerar som övertalningsobjekt och för att kunna använda sig av 

den kunskapen i framtida texter. Ett exempel på framtida texter kan vara texter vilka används 

i marknadsföringssyfte eller journalistiska texter som till exempel recensioner.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Vad den här studien ämnar undersöka genom en diskursanalys av recensioner av spelet 

Dragon Age Inquisition är, vad recensenterna anser vara viktiga komponenter i ett spel och 

om retoriska begrepp används för att övertyga läsaren till aktion. För att besvara detta 

undersöks det med hjälp av en diskursanalys hur och vad recensenterna skriver om spelet i 

recensionerna. 

 

Forskningsfrågorna är de nedanstående: 

• Med vilka ord och begrepp beskriver recensenterna spelet?  

o Finns det ord och begrepp som används av flera recensenter och som kan 

tillskrivas diskursen? 

o Hur beskriver de spelet? Positivt/ negativt? 

o Används några retoriska begrepp för att övertyga läsaren? Vilka? 

 

• Vad lyfter recensenterna fram som essentiella komponenter för att spelet ska vara 

intressant för konsumenten? 

o Finns det återkommande gemensamma teman/diskurser i recensionerna? 
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3. Teoretisk ram 

Den teoretiska ramen ska främst presentera teori vilken är relevant för arbetet, teori kring 

spel, retorik och diskursanalys. När det kommer till den teori om diskursanalysen finns det 

kunskap som inte är relevant för arbetet i sig, men som finns där för att öka och förenkla 

förståelsen för den valda metoden. 

3.1 Diskurs och diskursanalys  

När ordet diskurs används i samband med vetenskapliga texter och debatter, bestäms oftast 

inte ordets innehåll, vilket leder till att ordet kan bli relativt oklart och i olika sammanhang 

kan det ha olika betydelser. Oftast har dock ordet en betydelse som är kopplad till tanken om 

att språkets struktur är uppdelat i olika mönster, vilka våra uttalanden rättar sig efter när vi 

verkar inom olika sociala domäner (Winther & Phillips, 2000). Kort sagt går det att säga att 

en diskurs är ett definitivt tillvägagångssätt för att prata om och förstå världen. Varje gång 

språk används skapas en ny verklighet och därmed är språket i sig en handling, en aktivitet. 

Eftersom språket har som funktion att representera något, blir diskursernas uppgift att namnge 

denna verklighet. Diskurser visar även vad som är sant och sätter också gränser för vad som är 

tänkbart, med andra ord bestämmer de vad som sägs i olika sammanhang och varför det kan 

sägas i dessa. Då diskurser genererar nya saker i form av associationer, logiker och 

sammanhang, styrs människors handlande, antingen genom begränsningar eller ökandet av 

möjligheten för nya handlingar. (Börjesson & Palmblad, 2007) . Begreppet diskurs används 

av Fairclough på två olika sätt. En definition är att diskurs handlar om språkbruket som en 

social handling. Den andra definitionen är att diskurs är ett på förväg bestämt sätt att tala, 

vilket ger meningar åt händelser utifrån ett bestämt perspektiv. Eftersom diskursen bidrar till 

att skapa sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps och betydelsesystem, kan man 

säga att diskursen har tre funktioner. En som är baserad på identitet, en som är baserad på 

relationer och en som är ideationell (Winther & Phillips, 2000).      

En diskursanalys kan sägas vara  en metod som analyserar de mönster som språket är 

strukturerat i (Winther & Phillips, 2000) och att studera hur gränser dras och berättelser som 

handlar om mer än vad som är sant och riktigt, kan vara en början för en diskursanalys. En 

analys kan innefatta studier av vilka berättelser som hör samman med vilka platser och vilka 

föremål som hör till vilka sammanhang. I dessa studier ligger fokus på att visa upp hur dessa 

processer sker.  Det finns flera olika typer av diskursanalyser (Börjesson & Palmblad, 2007). 
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3.1.1 Den kritiska diskursanalysen 

Den kritiska diskursanalysen problematiserar teoretiskt och undersöker empiriskt relationerna 

mellan diskursiv handling och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. 

Den innehåller flera olika redskap, däribland specifika tekniker för språkanalys och har olika 

angreppssätt. Dessa angreppsätt har fem gemensamma drag (Winther & Phillips, 2000).  

3.1.1.1 De fem dragen 

Det första draget handlar om hur sociala och kulturella processer till en viss del har en 

blandning av språklig och diskursiv karaktär. Diskursiva handlingar, skapandet av- och 

konsumerandet av texter, bidrar till att bilda den sociala världen och får sociala och kulturella 

reproduktioner och förändringar att ske (Winther & Phillips, 2000). 

 Det andra draget handlar om hur diskurser bygger upp världen och formas av sociala 

handlingar. Diskurser skapar och förändrar inte bara sociala strukturer och processer, utan 

speglar dem också (Winther & Phillips, 2000).  

Det tredje draget menar på att den kritiska diskursanalysen språkligt analyserar användandet 

av språk i sociala interaktioner (Winther & Phillips, 2000). 

Det fjärde draget beskriver hur diskursiva handlingar hjälper till att skapa och reproducera 

maktförhållanden, vilka är ojämnlika, mellan olika sociala grupper. Exempel på sociala 

grupper kan vara sociala klasser, mellan kvinnor och män och etniska majoriteter och 

minoriteter. Eftersom den effekt den diskursiva handlingen kan ha, kan diskurs ses fungera på 

ett ideologiskt plan (Winther & Phillips, 2000).   

Det femte draget behandlar faktumet att den kritiska diskursanalysen anser sig själv vara ett 

kritiskt angreppssätt, vilket är engagerat i social förändring på ett politiskt plan. Då kritiken 

har som uppgift att avslöja det språkliga handlandets roll i upprätthållandet av ojämlika 

maktförhållanden, går det att säga att den kritiska diskursanalysen står på de förtryckta 

gruppernas sida i samhället. För att ytterligare undertrycka detta har den kritiska analysen 

även som uppgift att kunna användas i strävandet för social förändring  (Winther & Phillips, 

2000). 

3.1.2 Faircloughs modell 

Modellen som beskrivs i följande text skapades av Fairclough och är ett angreppssätt som 

baseras på en textorienterad diskursanalys, vilken arbetar med att foga samman tre traditioner. 

En detaljerad textanalys som tillhör disciplinen lingvistik, en makrosociologisk analys av 

social praktik och en tolkande microsociologisk tradition inom sociologin (etnometologi och 
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samtalsanalys). Textanalysen används för att få insikt om på vilka sätt diskursiva processer 

kan avläsas språkligt i specifika texter. Fairclough bygger på Hallidays förhållningsätt till 

språk och skriver inledningsvis om två dimensioner förutom de i modellen som bör fokuseras 

på vid en analys av diskurs (Winther & Phillips, 2000). 

Den första dimensionen behandlar den kommunikativa händelsen, vilket innebär en situation 

där språket används som till exempel i en tidningsartikel, en film eller en intervju (Winther & 

Phillips, 2000).  

Den andra dimensionen, diskursordningen, innefattar den sammanlagda summan av de olika 

diskurstyper som används inom en institution eller en social domän (Winther & Phillips, 

2000).  

Varje fall av språkbruk kan ses som en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Den 

första dimensionen menar på att språkbruket är en text, där ordet text även innefattar tal, 

skrift, bild eller en språkligt och visuell blandning. Den andra dimensionen menar att 

språkbruket är en diskursiv handling, vilken innebär att texter produceras och konsumeras. 

Den tredje dimensionen menar på att språkbruket är en social praktik. När en kommunikativ 

händelse ska analyseras är det som ska analyseras följande: 

• Hur diskurser och genrer artikuleras i produktion och konsumtion av texten (diskursiv 

praktik) 

• Hur diskurserna och genrerna är uppbyggda språkligt (textanalys) 

• Om den diskursiva praktiken  strukturerar om eller reproducerar den existerande 

diskursordningen och hur detta påverkar den sociala praktiken (social praktik) 

(Winther & Phillips, 2000).  

3.1.2.1 Modellens tre dimensioner 
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 Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys ur Winther & Phillips, 2000, s74 

I användandet av modellen är det som ska undersökas i den första dimensionen text, textens 

egenskaper. I den andra dimensionen diskursiv praktik är det som undersöks vilka 

produktions- och konsumptionsprocesser som är anknutna med texten. I den tredje 

dimensionen social praktik, är det vilken/vilka sociala praktiker den kommunikativa 

händelsen är en del av som undersöks. Dimensionerna text och diskursiv praktik är nära 

sammanbundna med varandra, men det är viktigt att de analyseras var för sig (Winther & 

Phillips, 2000).  

Analysen av texten fokuserar som tidigare nämnt på textens egenskaper, vilket innebär att det 

som studeras och analyseras är textens formella drag som till exempel vokabulär och hur de 

arbetar med att bygga upp diskursen (Winther & Phillips, 2000). 

En analys av den diskursiva praktiken inriktar sig på att undersöka hur författarna till texterna 

bygger sina texter på redan existerande diskurser. Den fokuserar även på hur mottagarna av 

texterna använder existerande diskurser som hjälp vid konsumtion och tolkning av texten. 

Deras förståelse för och kunskap om diskursen påverkar hur de tolkar en text och den 

kunskapen i samband med framtida diskussioner eller samtal med andra individer bidrar till 

att bygga på diskursen. För att identifiera en diskurs undersöks ordval och formuleringar 

(Winther & Phillips, 2000).  
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3.2 Retorik  

Retoriken var något som skapades under antiken och handlade om att kunna övertyga i tal 

med hjälp av argument (Nationalencyklopedin, u.å a). Retorik kan också ses som strategier 

som effektiviserar kommunikation (Amare, 2007). För att utforma texter och tal med optimal 

övertygelseförmåga finns det saker att tänka på. Språket i sig behöver vara grammatiskt 

korrekt och rättstavat utan några fel. Detta eftersom mottagarens uppmärksamhets kan flyttas 

från textens eller talets budskap. Språket behöver också vara klart och begripligt för att 

missförstånd ska undvikas. Det behöver även vara anpassat för ändamålet och för publiken. 

Till sist behöver språket kunna gripa tag i och engagera mottagaren (Kjeldsen, 2008). För att 

uppnå detta finns begreppen logos, patos och etos (Nationalencyklopedin, u.å a). Etos är 

kopplat till trovärdighet, logos till förnuftet och patos till känsla (Bergström, 2012). Etos 

handlar om att få lyssnarnas tillit genom att visa vem vi (talaren) är. Logos talar däremot till 

förnuftet och här är det lyssnarens erfarenheter eller uppfattning om hur världen är som ligger 

till grund för hur argumenten värderas. Patos är det känslomässiga i ett tal som berör 

lyssnaren (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004). I samband med etos, patos och logos talar 

man även om tre uppgifter talaren har, delectare, docere och movere. Delectare handlar om att 

behaga och väcka sympati, docere handlar om att lära ut och movere handlar om att röra och 

engagera. De tre uppgifterna och etos, patos och logos hör till viss grad ihop. Logos kan 

knytas till docere eftersom det används när man försöker lära sig saker, etos till delectare då 

det används när man försöker underhålla och väcka sympati och patos till movere eftersom 

man försöker engagera publiken och få dem att handla. Begreppen i sig är inte ett mål att 

uppnå utan viktiga verktyg för att nå det mål man har med talet. När man framkallar en viss 

känsla är det inte för att få publiken att känna känslan utan för att få dem att agera till följd av 

dem (Kjeldsen, 2008).   

 

I retoriken finns retoriska troper och figurer, vilka kan användas för att förstärka sakers vikt 

och för att påverka mottagarens känslor. När troperna och figurerna används i reklam hjälper 

de också till med att övertala konsumenten att köpa den produkten som reklamen berör 

(Kjeldsen, 2008).  De retoriska figurerna, även kallade stilfigurer är språkliga element som 

skapar språkliga effekter  (Nationalencyklopedin, u.å b). Bland troperna hittar vi fyra 

huvudtroper, metafor, metonymi, synekdoke och ironi. Metaforen är ett ord som byts ut mot 

ett annat ord som används som en jämförelse baserad på likhet eller olikhet och den lånar 

styrkor och svagheter från det ord som används. Ett exempel på en metafor är hur ordet 

Ryssland ibland kan bytas ut mot björn i olika sammanhang(Kjeldsen, 2008). Det finns flera 
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olika typer av stilfigurer bland dem anaforer och liknelser. Anaforer är upprepningar av 

samma ord i början på flera meningar i rad (Juhlin, 2005). Ett exempel på hur anaforer kan 

användas ses i Martin Luther Kings tal I have a dream, där just den frasen används nio 

gånger. Anaforen används för att skapa en rytm som bibehåller åhörarnas uppmärksamhet och 

för att förstärka budskapet och få det att sjunka in (Kjeldsen, 2008). En liknelse är en slags 

metafor, där en sak liknas vid en annan (Juhlin, 2005). Värdeord eller värdeladdade ord, har 

som uppgift att bedöma eller fördöma och har oftast en positiv eller negativ innebörd 

(Hellspong,2013) vilket gör att de blir speciellt effektiva i samband med patos argument 

(Markstedt & Blomström, 2015). 

 

3.3 Rollspel (RPG)  

RPG genrens spel är bland de mest sedda, med mycket uppmärksamhet, främst MMRPG 

(Voorhees, 2009). Idag är RPG en viktig del av det kulturella livet i dagens samhälle och har 

växt i populäritet och bredd (Cragoe, 2016). Just I RPGs spelar berättandet en stor roll (Moser 

& Fang, 2015). Även karaktärerna är viktiga i rollspel, speciellt de självagerande konstgjorda 

karaktärerna och det är viktigt att de är trovärdigt utformade för att inte spelupplevelsen ska 

störas. Med trovärdigt utformade menar Prada och Paiva att de behöver kunna interagera med 

spelaren och de andra karaktärerna på ett för spelaren trovärdigt sett (Prada & Paiva, 2009). 

Karaktärsdesignen är något som förändrats under årens gång när det kommer till 

uppbyggandet av karaktären i samband med attribut och ursprung, något som påverkar team - 

formeringen, eftersom varje karaktär är olik den andra med olika ursprung och förmågor, 

något som förändras under årens gång då karaktärer tidigare varit väldigt statiska, men nu är 

mer flytande. Karaktärernas olikheter är en av orsakerna till att RPGs kan användas som 

instrument för att utforska och hantera olika situationer kopplade till exempel kultur, etnicitet 

och ras. RPGs kan även användas som ett instrument där spelare utforskar och lär sig hantera 

situationer rörande sociala och kulturella spänningar i samband med mångkultur. Olika RPG 

har olika typer av karaktärsbyggande, en del har väldigt strikt, linjärt och förbestämt 

byggande, vilket är mer traditionellt bland RPGs. Andra har ett mer fritt byggande. Ett mer 

fritt byggande menar Voorhees ger mer frihet i karaktärsskapandet och involverar spelaren 

mer (Voorhees, 2009).  
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3.4 Speldesign 

Robison (2008) skriver om hur ett spel blir intressant för spelaren. Denne skriver att det är 

viktigt att fokusera på att skapa något som tilltalar de tilltänkta användarna och inte bara 

utvecklarna. Ett lyckat spel beskriver Robison kan skapa stunder där användarna kan skapa 

meningsfulla sociala berättelser baserade på resultaten från deras upplevelse (Robison, 2008). 

Arnott (2012) skriver att genrer där berättelser har stor betydelse och mening är populära. 

Storyns betydelse, hur stor den är och nödvändigheten av en story, är däremot en fråga som är 

återkommande och vida omdiskuterad (Arnott, 2012). Berättelserna menar Robison däremot 

är spelets hjärta och själ (Robison, 2008).  

 

Vidare beskriver Robison (2008) olika tekniker för att designa spelen. Ett sätt beskrivs som att 

fundera över vad man vill att en spelare ska säga till en annan när denne talar om det, för att 

sedan arbeta med att skapa funktioner som stöder vad man vill att personen ska ha sagt. Ett 

annat sätt som Robison beskriver är att tänka över vad spelaren skulle kunna säga eller tänka 

under spelets gång när de uppfyller uppgifter i det. Att kunna ana personens upplevelse av 

spelet utan att bestämma den är viktigt eftersom olika användare spelar det på olika sätt och 

därmed får olika spelupplevelser. Därmed är det viktigt att skapa spel som låter spelaren vara 

med och skriva berättelsen, dess mening och skapa upplevelsen av det (Robison, 2008). 

Vidare skriver Robison att det är viktigt att ha i åtanke att det som designers skapar inte 

nödvändigtvis garanterar meningsfulla upplevelser. Det som skapas är egentligen potentialen 

till dem i samband med interaktionen med spelet (Robison, 2008). Ett verktyg för att arbeta 

med och framhäva berättelsen menar Sheila (2004) är de så kallade cinematics eller cutscenes 

(filmsekvenser). De är dock ett tveegatsvärd, vilket Sheila förklarar med att de kan påverka 

personens inlevelse i spelet och stoppa upp flödet. Filmsekvenserna påverkar även 

perspektivet i spel, och ofta får det att skifta mellan ett ”spelande” perspektiv och ett 

”tittande” perspektiv, vilket är problematiskt eftersom det kan störa upplevelsen för 

användaren. Spelsekvenser, menar Sheila kan däremot också ses som en belöning och 

uppskattas för den ofta högupplösta renderade grafiken i scenerna (Sheila, 2004).  

 

Arnott (2012) menar däremot att spelaren inte skapar sin egen berättelse utan bara följer vad 

designern har planerat, något som är speciellt synligt i pusselgenren. Arnott menar att varje 

val, varje steg, varje handling är något som designern utfört och planerat för innan användaren 

fått pröva och därmed är det designern och inte spelaren som skapar berättelsen (Arnott, 

2012). Toma (2015) menar däremot också att spelare är med och skapar berättelserna, 
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speciellt i spel som innehåller påhittade världar. Vidare skriver Toma även att berättelserna 

ofta öppnar upp för moraliska beslut, kopplade till dilemman centrerade runt spelaren och 

andra karaktärer i spelet. Dessa beslut kan beskriva karaktärer eller handlingars etiska värden 

eller omdömen (Toma, 2015). Prada och Paiva (2009) menar att för spel där berättande 

används, som till exempel rollspelsgenren, har självständiga konstgjorda karaktärer en viktig 

roll eftersom de hjälper till att skapa situationer i berättandet som förhöjer spelupplevelsen 

(Prada & Paiva, 2009). 

 

3.5 Grafik 

Grafik är ett sätt för både användare och utvecklare att fånga och förmedla det man föreställer 

sig i fantasin, vilket gör att det är ett område med hög status (Suma, 2013). Mer tekniskt 

beskrivet är det ett förprogrammerat program i datorn som bestämmer vilken färg varje pixel i 

skärmarna visar (Kasik, 2011 ). Grafiken är också det som bestämmer ett spels identitet 

(Soylucicek, 2012). För dataspel är just realistisk och välgjord grafik viktigt (Erdem & Halici, 

2016) eftersom spel med bra och unik grafik ger spelare en visuell underhållning i samband 

med spelupplevelsen och ökar chansen att spelaren ska välja spelet. Bra grafik, vilken är 

anpassad för spelet förhöjer inlevelsen i spelet och gör den mer realistisk (Lin, Lin & Yang, 

2017) och realismen påverkas av grafikens kvalitet. Känslan av realism är även något som kan 

spela in på speltiden (Laréz, 2014). Även väl utförda och realistiska animationer kan göra den 

visuella upplevelsen bättre (Lin, Lin & Yang, 2017). Att grafiken samarbetar väl med 

ljudelementen och rörelselementen i spelet hjälper användaren att interagera mer med spelet 

(Soylucicek, 2012) och när de samverkar med varandra skapar de känslor hos spelaren och 

involverar denne på ett mer känslosamt plan (Laréz, 2014).    
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4. Metod 

4.1 Förstudie 

Som en del i förberedelserna inför denna studie genomfördes en förstudie, vilken hade som 

syfte att genom en enkät undersöka om konsumenterna menade att bildspråket hade något 

inflytande på deras val att fortsätta spela ett spel eller köpa en uppföljare. Enkäten låg ute i en 

vecka och utifrån svaren gick det att se att bildspråket påverkade deras val, men det var oklart 

hur. Förutom att delvis besvara frågorna författaren ställt inspirerade förstudien till att byta 

riktning på arbetet och istället valdes det nuvarande syftet.  

4.2 Avgränsningar 

Studien avgränsades på två sätt. Först valdes en spelgenre ut, i det här fallet rollspelsgenren 

och därefter valdes ett spel ut för att ytterligare avgränsa. Rollspelsgenren valdes eftersom den 

har växt i popularitet och har fått uppmärksamhet (se 3.3). Dragon Age Inquisition valdes 

eftersom det dels tillhör genren rollspel, men också eftersom det fått många utmärkelser och 

vunnit titeln för Game of the Year 2014, både rent generellt men också i kategorin för bästa 

rollspel (se 1.) och därmed borde ha fått flera recensioner.    

4.3 Val av recensioner 

Till analysen valdes 14 recensioner ut, mängden för att bygga ett trovärdigt underlag för 

analysen att vila på. När det kommer till värderingen av källor i samband med diskursanalys 

anses källor vara jämlika oberoende av vilken status de har. Det läggs inte mycket vikt vid 

huruvida källan är en vetenskaplig källa eller till exempel en dagstidning. Att den ena kan 

anses vara sannare än den andra, vilket lärs ut i andra metoder, spelar ingen roll i 

diskursanalysen, utan det essentiella är att källan säger något om verkligheten (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Eftersom källor inom diskursanalysen anses vara jämlika, som skrivet ovan, 

valdes de recensioner som analyseras i den här studien främst utifrån längd på materialet, för 

att det skulle finnas tillräckligt mycket material för att utföra en analys. De webbplatser och 

tidningar de hämtades från valdes även utifrån hur välkända de var för att öka trovärdigheten.   

4.4 den kritiska diskurs analysen 

I arbetet används den kritiska diskursanalysen för att identifiera diskurser och se om 

recensionerna innehåller samma diskurser. Metoden används även för att studera vilka 

diskurser som bygger upp Spel-diskursen. För att identifiera diskurserna används den första 
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dimensionen i Faircloughs modell, vilken är textanalys. Textanalysen används främst i en 

lodrät närläsning av recensionerna. För att studera vilka diskurser som finns gemensamt i 

recensionerna och hur de bygger upp speldiskursen används både den lodräta läsningen, men 

också en vågrät läsning. 

4.4.1 Lodrät läsning av recensionerna 

Den lodräta läsningen av recensionerna är baserad på en metod kallad närläsning, beskriven i 

Milos bok (Ingemark Milos, 2010), här anpassad för att fungera med den del i 

diskursanalysen som innefattar textanalys. Den lodräta analysen fokuserar på att undersöka 

hur språket används i recensionerna. Ordval, termer och retoriska begrepp undersöks. Även 

teman som tas upp i texterna studeras. Analysen av ord, termer och teman används för att 

identifiera diskurser i texterna, vilket är viktigt för den vågräta läsningen av recensionerna. 

Endast fyra av analyserna skrevs ut i full längd på grund av att studien annars skulle bli 

alldeles för lång. De fyra som valdes ut för full utskrift var de som kom från webbplatser, 

vilka har en god renommé och är välkända. De övriga recensionernas analyser presenterades i 

en sammanfattad text. 

4.4.2 Vågrät läsning av recensionerna 

Den vertikala läsningen av recensionerna är som nämnt tidigare (se.4.4) baserad 

närläsningsmetoden, men här anpassad för att fungera med den del i diskursanalysen som 

innefattar den diskursiva praktiken i stället för textanalys. Här undersöks vilka diskurser som 

finns gemensamt nämnda i de olika recensionerna och vilka termer och begrepp som används 

i alla recensioner.  

4.6 Frågor till analyserna 

Under läsningen av recensionerna har frågor tagits fram (se bilaga 1), vilka avser att hjälpa till 

att samla in data som behövs för att kunna besvara syftet. Frågorna har tagits fram dels utifrån 

vad som efterfrågas i forskningsfrågorna, men också så att de fungerar för att hitta de delar 

som behövs för att identifiera recensionernas diskurser. 
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5. Diskursanalys av recensionerna 

5.2 Analys av lodrät läsning 

I den del som berör summeringen av de resterande tio recensionerna kommer en summering 

av de gemensamma teman tas upp. Gemensamma termer och retorik kommer behandlas i 

analysen av den vågräta läsningen.  

5.2.1 Drakar och demoner av Adam Holmberg 

Holmbergs recension av spelet innefattar beskrivningar av spelets handling, uppbyggnad, 

design och funktioner. Språket han använder är relativt ledigt och recensionen är skriven i jag-

form. I recensionen hänvisar han ofta till andra spel, både spel ur samma spelserie, men också 

andra spel, ofta som en jämförelse eller metafor. I texten används mycket patos och när det 

kommer till språket använder han sig av värdeladdade ord, både positiva och negativa. 

Exempel på positiva värdeladdade ord Holmberg använder är glatt, rejält, uppskattas och 

robusta, för att nämna ett få tal. De positiva värdeladdade orden används ofta i samband med 

positiva beskrivningar av innehåll i spelet eller för att förstärka något positivt. Negativa 

laddade ord används i samband med beskrivningar av innehåll i spelet Holmberg kritiserar 

eller skriver mindre positivt om. Några av de negativa orden som används är trist, synd och 

simpla. Ett exempel på hur han använder värdeladdade ord i samband med hur han beskriver 

den öppna världen i spelet visas i citatet nedan. Med upprepningar av ord som massivt, 

enorma och markant förstärker Holmberg positivt beskrivningen av hur stor spelvärlden är. 

Hinterlands till exempel, där man kan finna byn Redcliffe, är massivt. Vi har sjöar, slätter, dalar, 

grottor, slott och skogar med enorma ytor att upptäcka. Även om man sagt att områdena skulle 

vara markant mycket större än tidigare så var jag ändå inte beredd på hur enorma och välgjorda 

vissa områden är (Holmberg, 2014, paginering saknas).  

Holmberg använder även i sin text flera olika termer som kan förknippas med flera olika 

teman. Han använder termer som förknippas med spelfunktioner, av vilka några är sätta 

poäng, attribut, klass,  utrustning, nivå, förmågor, passiva bonusar,  sidouppdrag, uppdrag 

och farma resurser, en del vilka återkommer i texten flera gånger. Holmberg använder även 

ord som stridssystem, positionering, flankering, kombos, standardattacker och 

specialattacker. Dessa ord beskriver inte bara spelfunktioner, utan de beskriver även 

stridssystemet, både i Dragon Age Origins, seriens första spel, men också i Dragon Age 

Inquisitions stridssystem. Andra termer som används vilka kan förknippas med 

spelutveckling, är motor(här en förkortning av grafikmotor), Frostbite, AI, grafiska effekter, 

rollspel, ladda och frysa, vilket betyder att spelet hänger sig och slutar svara.  Exemplet nedan 
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visar på ytterligare termer och begrepp som han använder, vilka förknippas med Dragon Age 

spelen i sig, ord som alv, qunari, Origins(en förkortning av det första Dragon Age spelets 

namn) och Arishok.  

Alven Sera är en karaktär som jag varken förstår eller känner mig lockad att ha med när hon oftast 

rabblar naivt nonsens och Iron Bull kanske ser ut som en qunari, men jämfört med Sten i Origins 

eller Arishok i Dragon Age 2 hade han lika gärna kunnat vara en mandalorian från Star Wars 

(Holmberg, 2014, paginering saknas).  

Teman Holmberg tar upp i recensionen innefattar bland annat storleken på spelvärlden, med 

fokus på dess storlek och hur levande den upplevs jämfört med tidigare spel. Som tidigare 

skrivet beskriver Holmberg detta som något positivt, vilket han förstärker med värdeladdade 

ord. Ett annat tema Holmberg skriver om är spelets funktioner, vilket bland annat innefattar 

skapandet av karaktären, och uppbyggnaden av den, vilket innebär till exempel val av 

utrustning och förmågor. Holmberg beskriver karaktärsskapandet och byggandet både positivt 

och negativt. Det positiva med karaktärsskapandet beskriver han i nedanstående citat:  

Jag blev glatt överraskad när jag fick sätta mig och göra min karaktär, då detta är en av de mest 

robusta verktygen för karaktärsskapande Bioware levererat än så länge. Att snabbt göra en 

surmulen dvärg, stadig qunari, trist människa eller en fager alv är lätt och vi erbjuds även 

förmågan att få välja färgskiftningarna i min karaktärs iris i ögonen. Karaktärsmodellerna har 

också tagit ett rejält kliv framåt, vilket uppskattas. Även om serien erbjudit en hel del på 

rollspelsfronten tidigare så har det aldrig sett så hemskt fantastiskt ut (Holmberg, 2014, paginering 

saknas). 

Ur citatet går det att utläsa att Holmberg menar på att det nya verktyget för att skapa 

karaktärer är stabilt, erbjuder variation och enkelt att använda. Holmberg skriver även att 

karaktärsmodellerna har utvecklats rent grafiskt på ett positivt sätt och att spelet i sig ser 

bättre ut rent grafiskt än tidigare spel i serien. Det Holmberg menar är negativt är dels hur 

möjligheten att sätta ut poäng i olika attribut blivit automatiserad istället för manuell, men 

skriver också om hur spelkaraktärens bakgrund och historia mestadels berörs i dialog vilket 

gör att det känns som om man inte lär känna karaktären vilket påverkar inlevelsen. 

Stridssystemet är också en av spelets funktioner som Holmberg skriver om i recensionen och 

han behandlar både positiva och negativa aspekter av systemet. Det första han skriver är hur 

systemet är baserat på samma system som i seriens andra spel och att han saknat det första 

spelets mer taktiska system. Han skriver att även om Inquisition försöker anamma en 

blandning av det andra spelets mer actioninriktade stridsstil i kombination med det första 
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spelets mer taktiska stil, så fungerar det inte optimalt, på grund av stridernas hastighet. Som 

tidigare nämnt skriver Holmberg om att spelets stridssystem är en mix av action och taktik. 

Det taktiska inslaget är det taktiska kameraläget, vilket är ett ovanriktat perspektiv där du kan 

se striderna och dina karaktärer från ovan. Kameraläget är något som funnits för PC i tidigare 

spel, men nu även för konsoler i Inquisition. Holmberg, menar dock att kameraläget 

fortfarande är bäst lämpat för pc-användare även om tanken är god. Han skriver även att 

fungerar bäst med en enda stor fiende istället för multipla fiender. Ett annat problem han 

beskriver med striderna har med de andra lagmedlemmarnas artificiella intelligens att göra. 

Det hjälper inte att ens grupp helt saknar självbevarelsedrift om de slåss från avstånd. De gånger 

jag dött under en strid har helt berott på att mina stödklasser gått under för att de under stridens 

hetta gått in mitt i striden istället för att hålla sitt avstånd. Deras AI verkar inte kunna greppa att de 

ska hålla sig en bit ifrån då de inte är utrustade för närstrid (Holmberg, 2014, paginering saknas). 

Utifrån Holmbergs text går det att utläsa att det finns ett problem med att de andra 

gruppmedlemmarna inte håller sig på avstånd från fienderna om de agerar som stödklasser, 

trots att deras utrustning borde ge deras programmering en indikation på att de inte är lämpade 

för närstrid. Holmberg skriver även att striderna i spelet inte är dåliga, utan att de saknar det 

han uppskattade från det första spelet och att de kan ha en för låg svårighetsgrad om inte 

svårigheten höjs, vilket gör att spelet inte direkt är något för en hardcore publik.   

Jag får det säkert att låta hemskt men det är inte direkt dåliga strider i Dragon Age: Inquisition. De 

är bara inte samma som i det jag lärde mig älska i Origins och tar många steg tillbaka från detta. 

Men trots den överhängande känslan av att allt är lite för simpelt för sitt eget bästa så är det aldrig 

tråkigt. [...] Om man är ute efter ett taktiskt rollspel mer riktat mot en ”hardcore” publik är 

Inquisition inte riktigt vad man är ute efter, men det duger gott och väl om man vill ha ett 

actionfyllt rollspelsäventyr (Holmberg, 2014, paginering saknas).  

Spelets grafik är något som Holmberg skriver om på flera olika ställen, oftast i samband med 

något annat innehåll och skriver om både det som är positivt, men också det som är negativt. 

Han beskriver spelet som vackert och väldigt välgjort och skriver även om det förbättrade 

utseendet på karaktärsmodellerna. Något negativ han skriver om är hur de visuella grafiska 

effekterna från olika förmågor kan orsaka förvirring under striderna då de tar upp stora delar 

av skärmen. 

Holmberg skriver även om de andra karaktärerna i spelet förutom huvudkaraktären. Han 

beskriver dem mestadels positivt, samtidigt som han påtalar att det självklart att spelare 

kommer ha favoriter respektive karaktärer de ogillar. Något av det bästa med spelet menar 
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Holmberg är att lära känna karaktärerna och interagera med dem under spelet. En funktion i 

spelet Holmberg beskriver är hur spelarens val vid olika händelser ska påverka spelarens 

relation till de andra karaktärerna baserat på deras åsikter och värderingar.  

Det är väldigt lätt att hålla sig på god sida med sina karaktärer och jag märkte i princip aldrig några 

direkta negativa konsekvenser. Det enda som avgörs är i princip när deras osynliga mätare tillåter 

mig att få lära känna karaktärerna mer och det hade jag aldrig några problem med, bara man gör 

deras sidouppdrag (Holmberg, 2014, paginering saknas). 

Utifrån citatet ovan går det att utläsa att direkta negativa konsekvenser uteblev och att det var 

enkelt att hålla goda relationer till de andra karaktärerna. Det enda som utifrån citatet verkar 

påverkas är förmågan att interagera med karaktären, vilket inte upplevdes problematiskt 

förutsett att karaktärens sidouppdrag utfördes. 

Ett annat tema som Holmberg skriver om är spelets berättelse eller story. Han beskriver den 

kort överlag för att ge en inblick i vad spelet handlar om men avslöjar samtidigt inte 

handlingen djupare. Om storyn i sig skriver Holmberg att den inte är dålig, men att det finns 

problem med storyn i samband med spelets upplägg. 

Men jag tror att spelets största problem kommer från att väldigt mycket saknar en känsla av vikt. 

Jag har sällan någon brådska någonstans och spelets nya upplägg med uppdrag och spelvärld 

känns ofokuserad. Jag bör frukta för världens öde och känna frustration över alla hinder framför 

mig medan jag leds framåt. Det underlättar inte heller att man ofta inte känner någon faktisk eller 

direkt konsekvens av det man gör eller väljer. Detta är en känsla som saknas när jag istället för att 

känna mig manad till att försöka stoppa världen från att gå under spenderar tio timmar i 

Hinterlands och jagar rätt typ av blommor. Det är inget fel på spelets story i sig, den känns bara 

aldrig så akut (Holmberg, 2014, paginering saknas). 

Utifrån citatet går det att utläsa att Holmberg beskriver problemet som att han saknar känslan 

av att det är bråttom i storyn, dels på grund av spelets upplägg i samband med uppdragen och 

spelvärlden och känslan av att val oftast saknar känslan av konsekvenser.   

 

5.2.2 Dragon Age: Inquisition Review av Vince Ingenito 

Ingenitos recension är skriven på engelska och innehåller beskrivningar av flera olika 

spelfunktioner, karaktärer och spelets berättelse. Recensionen är skriven i jag-form och 

använder mycket patos, vilket syns i hur recensionen främst spelar på känsla, vilket till 

exempel syns i användandet av värdeladdade ord, både positiva och negativa. En del positivt 

laddade ord är significant, successfully, gorgeous and brilliant  och de positivt laddade orden 
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används oftast för att understyrka argument som handlar om hur bra något är. De negativt 

laddade orden används istället när Ingenito skriver om problem i spelet och saker han inte 

gillar och några av dem är vague, restrictive och tenuous. Ingenito (2014) använder sig av 

idiom som till exempel ”even after the curtain had fallen”(paginering saknas) och ”tip of the 

iceberg” (paginering saknas).  Något annat Ingenito använder sig av är olika typer av retoriska 

begrepp som till exempel metaforer, liknelser och anaforer. Citatet nedan visar på hur 

Ingenito använder sig av idiom, anaforer och en del värdeladdade ord som till exempel 

exellent och interesting. 

In the the throne room I’d sit and pass judgement on those I’d brought to justice during previous 

quests. Who do I execute? Who do I exile? Who get’s a second chance? Combined with the 

excellent party banter, content like this ensured that my story remained interesting even after the 

curtain had fallen on the main campaign (Ingenito, 2014, paginering saknas). 

I texten använder sig Ingenito av termer som kan anknytas till olika teman, ett av dem 

spelutveckling eller spelgenren rent generellt. Orden till det temat är exempelvis credits, RPG, 

reload, plot, bugginess, interface elements, patch och filler . Andra termer som används är ord 

som combat, quests, sidequests, lore, crafting, mounts och levelling, vilka kan knytas an till 

temat spelfunktioner. Ingenito använder även ord som traps, flanking bonuses, combos och 

tactical view, vilka kan bindas till spelets stridssystem. Ett annat tema som termer i texten kan 

knytas an till är ord som handlar om spelet i sig. Dessa termer är exempelvis demon, rifts, 

power, shards, Ferelden, Orlais och rogue, varav Ferelden och Orlais är ord som även kan 

anknytas till temat platser i spelet. 

Ingenito skriver om flera teman i recensionen, varav ett tema är storlek vilket syns i citatet 

nedan. 

That’s part of why Inquisition is not only one of the most expansive RPGs I’ve ever played, but 

one of the few that successfully fills its gorgeous, massive world with meaningful things to do and 

see (Ingenito, 2014, paginering saknas).  

Utifrån citatet går det att utläsa att Ingenito inte bara beskriver storleken på spelets värld, utan 

också storleken på spelet i sig. Han talar senare i texten om den stora mängd innehåll som 

finns i spelet, vilket han menar är positivt, men även negativt då det kan bli överväldigande 

mycket. 

Ett annat tema som Ingenito skriver om i recensionen är spelfunktioner. Ett exempel är hur 

spelets uppdrag och sidouppdrag fungerar. Ingenito beskriver hur de är knutna till en annan 
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funktion, power. Power skriver Ingenito behövs för att power låser upp nya uppdrag och 

områden i spelet. Du får power genom att utföra sidouppdrag i olika områden. Ingenito 

skriver om power på ett positivt sätt och menar att det hjälper till med att sammanbinda 

sidouppdragen och utforskandet med berättelsens fortlöpning. 

Ingenito skriver även kortfattat om temat karaktärer och skriver hur de är välskrivna och väl 

spelade, men hur spelets berättelse gör att de kommer till korta. Vilket leder in på ett annat 

tema Ingenito skriver om, men inte på ett lika positivt sätt som de andra teman. Ingenito 

beskriver spelets historia som vag och menar att den aldrig riktigt hämtar sig.  

The Dragon Age universe is rich with impressively nuanced lore and socio-political intrigue, but 

Inquisition lacks the heart and pathos of BioWare’s best games. There are some interesting 

individual beats, but the how and why that’s supposed to connect them is all very tenuous 

(Ingenito, 2014, paginering saknas). 

Utifrån citatet går det att se att Ingenito menar BioWares bästa spel innehåller både pathos 

och hjärta, vilket han menar att Inquisition saknar. Han skriver att trots att spelet innehåller en 

del intressanta individuella stunder, är orsakerna till hur och varför dessa stunder hänger 

samman väldigt tunna.    

Stridssystemet är däremot ett tema Ingenito skriver positivt om. Han skriver dels om den 

taktiska kameran, vilken han menar inte är felfri, men att den likväl är ett kraftfullt, taktiskt 

verktyg. Kombination med den mer actioninriktade stilen från DAII och kameran menar 

Ingenito vara lyckad. 

5.2.3 Dragon Age: Inquisition Review av Phil Savage 

Savages recension är skriven på engelska i tredjepersons-form och innefattar beskrivningar av 

spelets handling, uppbyggnad, design och funktioner. Recensionen i sig innehåller både 

positiva respektive negativa åsikter, men är övervägande positiv i tonen. Språket i sig är ledigt 

och innehåller patos, men också en del etos. När det kommer till etos, skriver Savage om hur 

det tog honom över 50 timmar att klara av spelets huvuduppdrag, vilket visar att han spelat 

spelet under en lång tid. När det kommer till patos, syns det i texten i och med att den är full 

av känsla och i textens ton. De värdeladdade ord som finns i texten används för att stärka 

detta, både på ett positivt och negativt sätt. Exempel på de olika laddade orden kan vara 

massive, overwhelming och flimsy. Retorik används också, däribland liknelser, metaforer och 

anaforer, vilket syns i citatet nedan.  
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If you don’t know these things, Dragon Age: Inquisition’s opening lore-maelstrom threatens to 

drown you (Savage, 2014, paginering saknas). 

I sin text använder sig Savage av flera olika begrepp som kan sambindas till olika teman. 

Några av de termer han använder är expansion, RPG, MMO och Bioware, vilka kan knytas an 

till ett tema om spelvärlden rent generellt. Andra begrepp som används är Chantry, Seekers of 

Truth, breach och Thedas. Dessa termer kan bindas till ett tema om spelet i sig. Lore, main 

campaign, perks och quests är även dessa termer om återfins i texten och de kan knytas till 

temat spelfunktioner. Ett annat tema som hör till spelfunktioner, vilket diskuteras i texten är 

stridssystemet och begrepp som hör till det temat är combat, direct attack, damage, targeting 

och enemy. Andra termer som används kan knytas an till temat spelmekanik och exempel på 

dessa är fps, settings, loading times och AI. 

Savage beskriver även flera olika områden i texten, både positivt och negativt. Ett av de 

teman han skriver om är spelets storlek, med fokus på både spelets innehåll och storleken på 

spelvärlden i sig.  

Over two previous games, an expansion, and numerous tie-in comics and novels, BioWare has 

created a rich and broad history, much of which shapes the events of this enormous third RPG. It’s 

initially overwhelming, as names of people, places and events are tossed casually into the narrative 

(Savage, 2014, paginering saknas). 

Utifrån citatet ovan går det att se att Savage beskriver spelet som enormt, men menar på att 

mängden hänvisningar till tidigare spel i början gör det överväldigande. I det följande citatet 

beskriver han ytterligare spelets storlek i samband med både spelvärld och innehåll på ett mer 

positivt sätt. 

You’ll have plenty of opportunities to earn both, because the world is huge and packed full of 

things to do. The first main area you unlock is the Hinterlands. It’s an enormous expanse, filled 

with hills and cliffs, and crammed with nooks and crannies hiding secrets, sidequests and lush, 

verdant scenery (Savage, 2014, paginering saknas). 

Ett annat tema Savage skriver om är spelets karaktärer och hur relationen och agerandet 

mellan dem och spelaren är ett av spelets bättre inslag. Något han dock beskriver som mindre 

positivt är hur valet av ras i samband med huvudkaraktären inte har någon påverkan på hur 

karaktären kan agera i spelet. För att ytterligare förklara sin åsyn beskriver han hur om han 

väljer att spela som en dalish elf inte kan agera som en dalish elf utifrån hur de porträtteras i 

spelet. Det enda som reflekterar spelarens rasval skriver Savage är omvärldens reaktioner. 
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Något Savage skriver både positivt och negativt om är spelets stridssystem. Det positiva 

beskriver han vara hur spelets nya helningssystem fungerar, där helande formler och förmågor 

har ersatts med ett för partyt gemensamt antal helande trolldrycker. Systemet menar han 

förändrar hur strider fungerar och gör dem svårare beroende på hur uppsättningen av fiender 

är uppbyggd. Savage belyser även problem med stridssystemet. 

I played as a rogue, and found the combat animations too slow for my liking. You can avoid a lot 

of damage by dodging the heaviest, most telegraphed enemy strikes, but your movement is limited 

while attacking. Without a way to instantly cancel out of an attack, I found myself having to wait 

for the animation to finish—often being hit as a result. Targeting enemies can be troublesome, too. 

There are few things more frustrating than activating your Inquisitor’s leaping strike, only for her 

to vault off in the wrong direction because the game hasn’t registered that you’re attacking the 

enemy in front of you (Savage, 2014, paginering saknas). 

Två problem Savage menar att stridssystemet har är utifrån citatet ovan den begränsade 

rörelse förmågan när en attack utförs, vilken beror på långsamma stridsanimationer. Det andra 

problemet är hur den sena registreringen av markerad fiende påverkar utförandet av förmågor. 

I texten skriver Savage även kortfattat om den taktiska kameran och den AI som styr de andra 

karaktärerna i det valda teamet. Båda beskriver han negativt, kameran zoomar inte ut 

tillräckligt och är svårmanövrerad och AI:n menar han är otillräcklig. 

Savage skriver kortfattat om spelets grafik, vilken han skriver positivt om och menar är 

vacker. Ett tema han skriver mer om är spelets story, vilken han beskriver kortfattat utan att 

avslöja något stort om den. Det han skriver om storyn i sig är positivt och han beskriver hur 

olika val i storyn kan ge olika upplevelser för olika spelare, vilka han gärna skulle vilja 

diskutera med de andra spelarna. 

The story is something I’m eager to discuss with people as they play through the game—to 

discover what they did, and learn of the breadth of divergence possible in each person’s campaign. 

More than that, Inquisition is filled with moments that make it such a fulfilling and worthy sequel 

for the series (Savage, 2014, paginering saknas). 

Något annat positivt han nämner i samband med storyn är hur spelarens val i de tidigare 

spelen kan vävas in i spelet med hjälp av the Dragon Age Keep webbplatsen. 

5.2.4 Dragon Age: Inquisition av Simon Eriksson 

Erikssons text skriven på svenska i ett jag-form och är övervägande negativ i tonen och 

beskriver främst spelets brister, men några få temans starka sidor beskrivs. När det kommer 

till retorik använder sig Eriksson av både patos och etos i texten. Den patos som används 
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förmedlar främst en negativ känsla i texten. De värdeladdade orden som används i texten är 

övervägande negativt laddade och exempel på dessa är katastrofalt, styltiga, menlös, snuvad 

och pinsamt. När det kommer till etos, skriver Eriksson om hur han spelat spelet i 38 timmar. 

Eriksson använder sig även av olika retoriska troper och figurer och citatet nedan visar hur 

Eriksson använder metaforer och liknelser i sin text.   

Det krävs dock inga hökögon för att inse att Bioware har tagit genvägar och stressat fram vissa 

delar. Under ett uppdrag attackerar en enorm fiendearmé fortet som jag befinner mig i. 

Stämningen är härligt Lord of The Rings-aktig och jag ombeds att försvara den norra delen av 

samhället. Förväntningarna att få se den "enorma armén" sopas emellertid raskt under mattan 

(Eriksson, 2014, paginering saknas). 

När det kommer till termer Eriksson använder sig av i recensionen kan de kopplas till flera 

olika teman. Ett tema är spelfunktioner, där en del av begreppen som används är uppdrag, 

världskarta, strid och sidouppdrag. Några andra termer som finns i texten är Inquisitor, 

demoner, Ferelden och ande, vilka kan knytas an till spelet i sig. Termerna attack, vapen, 

förmågor och taktisk vy, används i anknytning till temat stridssystemet. Andra begrepp som 

används i texten är texturer, animationer, karaktärsmodeller, buggar och mellansekvenser, 

vilka kan kopplas till temat spelmekanik. Begrepp som finns i texter är också Frostbite 

Engine 3.0, Bioware, Skyrim och Oblivion. vilka kan kopplas till spelvärlden rent generellt. 

Eriksson tar upp flera olika teman i sin text, vilka han skriver både negativt och i vissa fall 

positivt om. Ett av de teman Eriksson skriver om är spelvärlden, vilken han beskriver både 

positivt och negativt med hjälp av värdeladdade ord för att styrka sina argument. Något som 

han menar är negativt är att spelvärlden inte är den öppna värld som utlovats i 

marknadsföringen. 

Till skillnad från i Skyrim och i Oblivion är dock spelvärlden i Dragon Age: Inquisition tydligt 

uppdelad och väldigt inrutad. Du kan inte traska fritt över hela kartan utan tvingas teleportera dig 

mellan olika regioner som låses upp allt eftersom fler uppdrag tilldelas. Detta behöver inte vara 

något negativt i sig, men då marknadsföringen på förhand skvallrade om något annat är det svårt 

att inte känna sig lite snuvad (Eriksson, 2014, paginering saknas). 

Som det framgår i citatet menar Eriksson att spelvärlden saknar den öppenhet som Skyrim 

och Oblivion har och istället är uppdelad och avspärrad, vilket inte stämmer överens med hans 

uppfattning av spelets marknadsföring. Han skriver däremot att spelvärlden och dess miljöer 

är vackra. Vilket för oss in på ett annat tema han skriver om, spelets grafik. 
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Eriksson skriver att spelets grafik har en del negativa sidor, vilket kan bero på att det är 

studions första försök med den använda spelmotorn. När han skriver om grafiken använder 

han sig av formuleringar och värdeladdade ord för att sätta den ton han vill förmedla. 

Överraskande grovhuggna texturer och karaktärsmodeller som saknar allt vad detaljer och modern 

mappningsteknik heter oroar gång på gång, medan styltiga animationer drar till sig 

uppmärksamheten på de mest olovliga vis. När det skiner till är det långsträckta vyer och god 

design som applåderas, men så fort jag kikar genom förstoringslinsen är skönhetsfläckarna 

omedelbara (Eriksson, 2014, paginering saknas). 

Utifrån citatet går det att se att Eriksson menar på att det finns problem med grafiken när det 

kommer till texturer, karaktärsmodeller och animationer, men att grafiken samtidigt har sina 

goda stunder där den är bra. Han skriver också om hur visuella effekter i striderna är estetiskt 

tilltalande att se på. 

När det kommer till just spelets stridssystem är Eriksson övervägande negativ i hur han 

beskriver det och använder sig av flera olika formuleringar och värdeladdade ord för att styrka 

sina argument. Ett problem han tar upp är hur utförda attacker, oavsett valt vapen, påverkar 

karaktärens rörelseförmåga negativt, vilket i sin tur påverkar stridernas tempo. Eriksson 

skriver att det är först när man går upp i level och lär sig nya förmågor och får ny utrustning 

som striderna börjar bli intressanta.  Han beskriver även hur den taktiska kameran är poänglös 

i och med hur alldaglig den är.  

Ett annat tema Eriksson skriver om är spelets story och han skriver om den i negativa ordalag. 

Det han först tar upp är hur berättelsens handling i sig är väldigt kliché eller som han kallar 

det ”den mest klassiska av handlingar”. Vidare beskriver han hur det finns problem med 

dramaturgin i berättandet och hur berättandet tenderar att hoppa fram och tillbaka lite utan 

samband. Han beskriver även att fokuset i berättandet verkar ligga på de sidohistorier som 

finns i spelet vilka är kopplade till de andra spelbara karaktärerna, men beskriver det inte som 

något negativt. Han skriver även positivt om hur sidohistorierna knyter in i spelets 

huvudhistoria på ett bra sätt.  

Spelets karaktärer är ett annat tema som det skrivs om i recensionen och Eriksson skriver 

mestadels om dem positivt, men nämner ett problem. 

Dessutom är röstskådespelet mycket ojämnt. Att skådespelarna vill svepa in dig i världen är 

tydligt, men talangen hålls ofta rätt låg. Det hade helt klart behövts några Troy Bakers för att väcka 

historien till liv. Avsaknaden av riktigt bra skådespeleri leder till stela insatser som rimmar dåligt 
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med de dramatiska och viktiga scener som utspelar sig på skärmen (Eriksson, 2014, paginering 

saknas). 

I citatet ovan beskriver Eriksson det problem som karaktärerna lider av, vilket utifrån citatet 

är undermåligt röstskådespeleri, vilket i sin tur han menar påverkar dramaturgin och 

spelinlevelsen. Han skriver att det är synd i och med att karaktärerna i övrigt är välskrivna. Ett 

annat problem han nämner har med hur val man gör i spelet ska påverka relationen till de 

andra karaktärerna. 

Till och med dialoghjulet som driver många konversationer är bekant men sparsmakat när det 

kommer till betydelsefulla, moraliska val. Mer konkreta sådana hade varit att föredra och jag får 

aldrig någon riktig känsla av att jag är på väg åt ett specifikt håll med en viss karaktär förrän det 

har hänt, oavsett om det är kärlek eller hat. Du låser upp fler val med tiden, men det råder inga 

tvivel om att denna funktion borde varit djupare och en gnutta mer avgörande  (Eriksson, 2014, 

paginering saknas). 

Utifrån citatet ovan går det att utläsa att Eriksson skriver om att det finns ett problem i 

samband med de val man kan göra i spelet med hjälp av dialoghjulet och den påverkan det har 

på relationen med de andra karaktärerna. Problemet verkar enligt Eriksson vara att det är svårt 

att avgöra hur relationen med en karaktär kommer att utvecklas i förväg i och med valen man 

gör. 

5.3 Summering av lodrät läsning av övriga recensioner 
De resterande tio recensionerna tar upp flera olika teman varav ett är spelets story. 

Recensenterna skriver både negativt och positivt om huvudstoryn och har olika uppfattningar 

om den. Nino kallar handlingen ”välskriven” och Brage beskriver den som ”ruskigt 

engagerande” . Eriksson, Holmberg och Rydelius beskriver däremot handlingen som utsliten. 

Storyn i Inquisition är i sin helhet en relativt klichéartad fantasysaga. De goda mot de onda och så 

vidare. Utan att nämna detaljer kan jag säga att det är i de enskilda äventyren och uppdragen som 

BioWares briljerar med sin berättarteknik (Rydelius, 2014, paginering saknas).  

Rydelius beskriver huvudberättelsen som klichéartad och menar att det är de mindre 

sidohistorierna som är de bättre berättelserna. De mindre sidoberättelserna är något som flera 

recensenter tagit upp, främst som något positivt. Ett exempel är hur Hamilton skriver om de 

mindre historierna i citatet nedan. 

But BioWare games have always lived in the smaller, personal stories of their supporting cast, and 

it is there where Inquisition thrives (Hamilton, 2014, paginering saknas). 
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Vad recensenterna främst beskriver vara positivt är hur sidohistorierna är välinvävda med 

huvudberättelsen. Det som några menar vara negativt är att mängden sidohistorier som 

utspelas ibland kan bli överväldigande. Något annat som flera av recensenterna även tagit upp 

och skriver positivt om är hur valen i spelet påverkar berättelsen i sig och deras inlevelse i 

berättelsen. 

Ultimately, the tale I was truly invested in was the one I carved out with not only the major story 

decisions I made, but where I spent my time, who I spent it with, and how I chose to run the 

Inquisition (Ingenito, 2014, paginering saknas). 

Flera av recensenterna nämnde även problem med spelets historia. Det nedanstående citatet 

beskriver ett problem med berättelsen som både Hamilton och Holmberg skriver om. 

Dragon Age: Inquisition waits for you. No matter what you choose to do at a given moment, the 

rest of your many tasks will simply sit in stasis, waiting for you to come and deal with them 

whenever you have time (Hamilton, 2014, paginering saknas).  

Utifrån citatet går det att se att  Hamilton menar att spelets berättelse saknar en känsla av 

brådska. Vilket denne senare skriver om hur det påverkar spelupplevelsen. Något annat som 

kan påverka spelupplevelsen i samband med historien är hur den är starkt kopplad till tidigare 

spel i serien.  

Har man inte spelat de tidigare spelen så kan det nog vara svårt att hänga med i historierna. Även 

om det talas om lite då och då så känns det som att det är något man måste ha upplevt själv (Nino, 

2014, paginering saknas). 

Nino beskriver det som att om spelaren inte spelat de tidigare spelen kan det vara svårt att 

följa med och förstå vad som pågår. Brorsson (2014) tar upp samma sak i sin recension och 

menar att det är en fördel att ha spelat de tidigare spelet i spelen, men menar att det går att 

spela spelet fristående eftersom det i den inledande fasen förklarar vad som skett förut bra.  

Ett annat tema som tas upp av flera recensenter är spelets karaktärer, vilka både beskrivs 

positivt och negativt. Bland det negativa hör undermåliga animationer vilket nämns av både 

Eriksson, Brage, Kilman och Hamilton. Eriksson beskriver animationerna som ”styltiga” 

vilket Hamilton kallar ”trademark Bioware stiffness ”. En annan negativ sak som nämns är att 

karaktärerna kan kännas för stereotypa vilket Brage skriver om i citatet nedan. 

Många karaktärer känns som stereotyper på klassiska fantasykaraktärer till den grad att de nästan 

blev parodi på sig själva. Solas är exempelvis den vise trollkarlen som ständigt ska komma med 
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kommentarer om hur smart han är, Varric är den uppkäftiga dvärgen med armborstet som ständigt 

ska tjafsa med de andra i partyt och så vidare (Brage, 2014, paginering saknas). 

Brorsson skriver däremot raka motsatsen och menar att karaktärerna är välskrivna och inte 

känns överdrivna överhuvudtaget, något även VanOrd skriver om i sin text. Flera av 

recensenterna menar att karaktärerna i spelet är välskrivna och Beck uttrycker det som att 

karaktärerna i spelet är några av de mest välskrivna karaktärerna i serien. Något som flera 

recensenter skrivit om är interaktionerna mellan karaktärerna i spelet. 

Utvecklaren Bioware är känd för att låta spelaren välja mellan olika alternativ och dess 

konsekvenser. De är också extremt bra på att skapa relationer mellan spelaren och karaktärerna i 

spelet. Karaktärerna i spelet har egna personligheter och saker du gör kommer att påverka din 

relation till dem. Precis som tidigare spel så kan relationerna snabbt förvandlas till en flört, kanske 

till och med ett förhållande. Hur långt du vill ta det är helt upp till dig (Nino, 2014, paginering 

saknas). 

Nino beskriver vad dessa interaktioner kan vara, hur olika val kan påverka relationen mellan 

spelaren och olika karaktärer och hur bra Bioware är på att skapa relationerna mellan spelaren 

och karaktärerna.  Savage menar att interaktionerna med karaktärerna är något av det bästa 

med spelet, vilket har nämnts av andra recensenter också, däribland Kilman. Det finns dock 

problem med hur valen ska påverka relationerna, vilket både Eriksson och Holmberg talar om 

och problemet har att göra med dels att valen inte verkar ha någon direkt konsekvens, men 

också att det är svårt att avgöra var du står med en karaktär. 

 Ett annat tema vilket beskrivs både positivt och negativt av författarna till recensionerna är 

spelets stridssystem och den taktiska kameran som tillhör det, vilken Andersson beskriver i 

citatet nedan.  

Denna taktiska vy gör att spelet stannar upp och krigsfältet ses från ovan. Här kan spelaren 

bestämma hur alla gruppmedlemmar ska genomföra slaget: hur de ska röra sig, vilken attack de 

ska använda på vilken fiende och så vidare (Andersson, 2014, paginering saknas). 

Kollar beskriver spelets stridssystem som en blandning av det taktiska från det första spelet 

och det med actionorienterade från det andra spelet, vilken han menar är en lyckad blandning. 

Något Ingenito håller med om och skriver om i citatet nedan. 

Inquisition successfully marries the measured approach of old-school BioWare games with the 

flashier, action-oriented approach of Dragon Age 2 and the later Mass Effect games. The result is 

combat that feels pleasingly punchy when controlled directly, and tactically sound when played 

like a puppeteer (Ingenito, 2014, paginering saknas). 
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Den taktiska kameran, som står för den taktiska delen av striderna är något som flertalet 

recensenter skriver negativt om, däribland Rydelius.  

I Dragon Age: Inquisition återinförs den taktiska kameran som så många fans på PC älskade i 

Origins, bara det att den inte är ett dugg jäkla taktisk. Istället för att få en överskådlig blick på 

slagfältet, måste spelaren flytta en markör fram och tillbaka längst marken för att positionera och 

koordinera karaktärer. Det hela hade inte varit så jäkla jobbigt om det inte vore för att kameran 

enbart är tio meter över marken och markören inte kan sväva över hinder (Rydelius, 2014, 

paginering saknas). 

Enligt Rydelius ligger problemet i utförandet av den taktiska kameran, hur den kontrolleras, 

dess oförmåga att passera över hinder och det perspektiv den ger över slagfältet. Även 

VanOrd skriver om problemet med att den inte kan flytta sig över hinder, men menar 

samtidigt att kameran är ett välkommet återseende, speciellt för konsolspelare.   

Ett tema en del av recensenterna nämner överlag är spelets storlek, både i samband med 

spelvärlden rent generellt men även innehållet i spelet. De skriver främst positivt om 

spelvärlden, och flera hänvisar tillbaka till DAII spelvärld, vilken fick mycket kritik för att 

vara för liten, repetitiv och inrutad och kommenterar över hur stor och fri DAIs spelvärld är 

till skillnad från den i DAII.  

Även om man sagt att områdena skulle vara markant mycket större än tidigare så var jag ändå inte 

beredd på hur enorma och välgjorda vissa områden är. De är varierade också då vi färdas genom 

allt från idylliska slätter och skogar till djupa djungler och öknar. Det är i princip så långt ifrån 

Dragon Age 2 man kan komma på det sättet (Holmberg, 2014, paginering saknas). 

När det kommer till spelets innehåll skriver flera recensenter positivt om hur mycket innehåll spelet 

innehåller, men vissa menar att det kan bli överväldigande och att utformandet av en del 

sidouppdrag påminner om de ”spring och hämta” uppdrag i olika MMO, vilket blir repititivt.  

Spelets grafik var något som skrevs om i några av recensionerna och både positiva respektive 

negativa åsikter framfördes. Mest beskrevs grafiken som vacker och välgjord, vilket Nino 

skriver om i citatet nedan.    

Grafikmässigt är det snyggt och välgjort, men en och annan mindre grafikbugg har uppstått under 

tiden jag har spelet. Inget stort nog för att dra ner spelets kvalité. Bioware visar tydligt att de vill 

att spelaren ska få ut så mycket speltid som möjligt (Nino, 2014, paginering saknas). 
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Nino påtalar också att även om grafiken är bra finns det små buggar, även om de inte stör 

alltför mycket. Fler recensenter har kommenterat att det finns buggar i grafiken, något som en  

del, menar på kan bero på att den grafikmotor, Frostbite 3.0, som används i spelet är ny. 

5.4 Analys av vågrät läsning 

När det kommer till termer som används i alla texterna är det till exempel begrepp som är 

kopplade till spelfunktioner, där en del ord är quests, lore och combat för de engelska 

recensionerna och uppdrag, klass och attribut eller stats från de svenska, för att nämna några. 

Begrepp som kan kopplas till spelet och spelvärlden i sig är också något som alla texterna har 

gemensamt och förslag på dessa termer kan vara templar, mage, Inquisitor, Inquisition, 

Thedas, Ferelden, Orlais, dalish, The Chantry, rifts, the Breach, demons och quinari. Ett 

annat tema, vilket används i alla recensioner, är spelmekanik och termer som kan kopplas till 

temat är bland de svenska exemplen är AI, buggar, laddningstider och Frostbite 

(grafikmotor). Engelska exempel är reload, bugs, saves och cutscenes eller cinematics. 

Begrepp som kan kopplas till stridssystemet används i tretton recensioner, däribland combos, 

attacker, specialattacker, positionering, strategi och taktik från de svenska texterna. Från de 

engelska används ord som combos, attacks, skills, positioning och tactic. Bara en text saknade 

termer och hänvisningar till spelets stridssystem. Tretton av recensionerna innehöll begrepp 

som kan knytas till spelvärlden rent generellt där exempel är till exempel Bioware, Bethesda, 

Skyrim, actionspel, recensioner och rollspel. Engelska begrepp som används är RPG, 

actiongames, Bioware och Mass Effect. Slutligen fanns det termer som till exempel quality 

eller kvalitet i elva av recensionerna, vilka kan knytas till ett mer säljande tema.  

Det finns flera teman som är gemensamma för recensionerna. Ett tema som tas upp av 

samtliga recensioner är temat karaktärer, där beskrivningarna och åsikterna är både positiva 

respektive negativa. Tretton av recensenterna skriver om karaktärerna främst positivt, men 

med synpunkter på till exempel personlighet och utseende (Brage) men samtidigt är självklart 

att olika spelare kommer ha olika favoriter (Holmberg). Temat story tas upp av tretton av 

recensionerna och återigen finns det både positiva respektive negativa åsikter om den. Åtta 

recensenter skriver positivt om storyn, medan fem skriver negativt och en recensent nämner 

inte spelets story överhuvudtaget. Spelets stridssystem har även det behandlats i tretton av 

recensionerna och det är både positiva och negativa synpunkter. Åtta recensioner skriver 

positivt om stridssystemet, två skriver negativt om det, tre stycken skriver både negativt och 

positivt om det och en recension nämner inte stridssystemet överhuvudtaget. Elva av 

recensionerna tog även upp spelets grafik, vilken i flera av recensionerna beskrevs som bra, 
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men med mindre buggar. Något som en del recensenter hänvisade till att det var studions 

första försök till att använda spelmotorn Frostbite. Temat storlek, både spelets omfång i 

samband med innehåll, men också i samband med spelvärlden, var något som nio recensioner 

skrev om, alla med positiva åsikter om det, men med tanken om att det ibland kunde bli 

överväldigande.  

När det kommer till retoriken används patos i alla texterna och etos i en del texter, då i form 

av angivet antal speltimmar, vilket anger hur länge författarna till recensionerna har spelat 

spelet, vilket pendlar mellan 38 timmar till över 100 timmar. Retoriska figurer och troper som 

används i flera av texterna är främst metaforer och liknelser, men ett fåtal använder sig även 

av anaforer. Alla recensioner använder sig även av värdeladdade ord, både positiva och 

negativa för att sätta tonen i texten och stärka textens patos. Retoriken används främst i 

texterna för att sätta tonen i texten och stärka de argument och åsikter författarna framför. 

Retoriken används också i vissa fall för att berika texten mer estetiskt.  
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6. Slutsatser 

6.1 Med vilka ord och begrepp beskriver recensenterna spelet?  

Utifrån analysen går det att se att recensenterna beskriver spelet med begrepp som kan 

kopplas till flera olika diskurser, både speldiskursen rent generellt, men även med begrepp 

som kopplas till diskurser som finns i speldiskursen och hjälper till att bygga upp den. De ord 

och begrepp, vilka används av flera recensenter, kan tillhöra flera andra diskurser, vilka är en 

del av speldiskursen rent generellt. 

 

Det används flera retoriska begrepp för att övertyga läsaren. Patos är ett begrepp som används 

av flertalet recensenter, dels för att sätta tonen i texten, men också som ett försök till 

övertygande. Etos används för att öka recensionernas trovärdighet i samband med 

recensenternas spenderade tid i spelet. Analysen visar att recensenterna använder sig av olika 

stilfigurer som anaforer, metaforer, liknelser och upprepningar i recensionerna och att 

värdeladdade ord är något som används alla recensioner. Orden är både positivt och negativt 

laddade  och används för att styrka argument och sätta tonen i texten.  

6.2 Vad lyfter recensenterna fram som essentiella komponenter för att 

spelet ska vara intressant för konsumenten? 

Resultatet av vilka termer och teman som kommit fram under analysen visar att de teman som 

varit mest återkommande i recensionerna är de teman som gäller karaktärer, storyn, 

stridssystemet och grafiken.  
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7. Diskussion 
Ett av de teman som alla recensenter berörde i recensionerna oavsett om det var positivt eller 

negativt var spelets story, vilket inte är konstigt eftersom spelet är ett rollspel (Bioware, 

2017). Berättandet är viktigt i just rollspel (Moser & Fang, 2015) och spelare uppskattar 

spelgenrer där berättelser har en stor betydelse (Arnott, 2012) och kortfattat kan det sägas att 

berättelsen är ett spels hjärta och själ (Robison, 2008). Spelaren kan vara med och skapa 

spelets berättelse, speciellt i påhittade världar (Toma, 2015). En funktion i spelet är 

dialoghjulet, med vilket spelaren kan ta val som bestämmer hur spelets ska fortsätta dels i 

samband med spelets berättelse, men också i de sidoberättelser som spelar sig runt omkring. 

Detta var något som flera recensenter tog upp i sina recensioner som något positivt och 

Robison menar att låta spelaren hjälpa till att skriva spelets berättelse är viktigt eftersom 

spelare upplever spelet på olika sätt eftersom de spelar spelet på olika sätt (Robison, 2008).  

 

Spelets stridssystem var ett tema som fick både mycket positivt respektive negativt respons av 

recensenterna. Flera menade att det fungerade bra och smälte samman de bästa delarna från de 

två första spelen, medan inte höll med. Robison talar om hur det är viktigt att vid skapandet av 

spelet tänka på vad användarna tilltalas av (Robison, 2008). Flera recensenter tar upp hur 

avsaknaden av den taktiska kameran från det första spelet, vilken var mycket uppskattad, 

förstörde DAII enligt spelets fans. Vilket ledde till att utvecklarna lade in kameran igen i det 

tredje spelet och därmed visade hänsyn till vad användarna uppskattade. Att lyssna till 

användarnas tycke  och inte bara utvecklarens är enligt Robison ett sätt för att göra spelet 

intressant för spelaren (Robison, 2008). Något annat recensenterna tog upp i samband med 

striden var karaktärernas agerande. Att karaktärer behöver kunna agera på ett trovärdigt sett är 

något som Prada och Paiva skriver (Prada & Paiva, 2009) om och just karaktärernas AI i strid 

var däremot något som flera recensenter beskrev som något negativt då de saknade all 

självbevarelse förmåga och inte förstod att om de var beväpnade med ett avståndsbaserat 

vapen borde hålla sig på avstånd från fienden. Att karaktärerna är realistiska i sitt agerande är 

viktigt i sig för att de hjälper till att förbättra upplevelsen (Prada & Paiva, 2009). 

 

Karaktärer är ett av de andra teman som alla recensenter tog upp vilket är att förvänta i och 

med att karaktärer är viktiga i rollspel och då speciellt de självagerande karaktärerna eftersom 

de hjälper till att skapa situationer i berättandet som förhöjer spelupplevelsen (Prada & Paiva, 

2009). Att karaktärerna var olika var något som recensenterna uppskattade, vilket är något 

som Voorhees menar är något som förändrats under tidens gång, då de förr var mer statiska 
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och lika varandra (Voorhees, 2009). Självagerande karaktärer måste kännas trovärdiga 

överhuvudtaget, men främst i interaktionen med spelaren (Prada & Paiva, 2009) och om man 

bortser från undermåliga animationer var interaktionen med karaktärerna i samband med 

samtal och att bara umgås något som flera av recensenterna uttryckte var uppskattat, nästan 

det bästa med spelet. Något annat en del recensenter reagerade negativt på var just att 

animationerna i samband med karaktärerna var undermåliga, vilket är illa, eftersom bra och 

realistiska animationer, enligt Lin, Lin & Yang förbättrar den visuella upplevelsen och 

känslan av realism påverkas av hur bra grafiken är utförd (Laréz, 2014). Upplevelsen i sig 

påverkar om spelaren väljer spelet eller inte (Lin, Lin & Yang, 2017).  

 

Att flera av recensenterna nämnde spelets grafik i sina recensioner, oavsett om det var positivt 

eller negativt är inte konstigt eftersom grafiken, enligt Erdem och Halici, är viktig för ett spel 

(Erdem & Halici, 2016) inte bara för att den är med och bestämmer spelets identitet 

(Soylucicek, 2012) utan också för att väl utförd och realistisk grafik påverkar spelupplevelsen 

positivt och även spelarens val i samband med spelet (Lin, Lin & Yang, 2017). Att speltiden 

kan påverkas av hur realistisk grafiken känns och att realismen påverkas av grafikens kvalitet 

(Laréz, 2014) är intressant eftersom den recension vilken hade kortast speltid, skrev väldigt 

negativt om grafiken. Speltid är något som flera recensenter skriver med i sina recensioner, 

vilket anger hur länge de spelat spelet. Något som kan tolkas som ett bevis på att de vet vad 

de skriver om, speciellt om de spelat spelet i över hundra timmar. Detta kan man säga är ett 

uttryck av etos, vilket enligt Bergström är kopplat till trovärdighet (Bergström, 2012) och 

handlar om att vinna åhörarens tillit (Wærn, Pettersson & Svensson, 2004). Att flera av 

texterna använde sig av patos är inte konstigt eftersom det enligt Kjeldsen är det retoriska 

begreppet som har som uppgift att beröra och engagera till handling (Kjeldsen, 2008) och en 

recension har som uppgift att väcka känslor hos läsarna och recensenten försöker få läsaren att 

känna samma sak. Därmed blir användandet av retorik inte förvånansvärt eftersom retorik 

enligt Nationalencyklopedin har som uppgift att övertala (Nationalencyklopedin, u.å a). Att 

värdeladdade ord användes av alla recensenterna kan ha med att göra med hur de är kopplade 

till patos argument (Markstedt & Blomström, 2015) och då de även har som uppgift att verka 

som bedömande eller fördömande (Hellspong, 2013).  

 

 Flertalet recensenter använde sig av troper och stilfigurer i sin texter. Stilfigurer och troper 

har som uppgift att förstärka argument och väcka känsla (Kjeldsen, 2008) vilket gör att 

användandet av dem i en text med mycket patos och som har som uppgift att övertala är 
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väntbart, speciellt också då troper och figurer enligt Kjeldsen i samband med reklam påverkar 

köpsbeslut (Kjeldsen, 2008). Att en av de figurer som användes mest var anaforen kan 

förklaras med hur den hjälper till att få budskapet att sjunka in och fortsätta hålla läsarens 

uppmärksamhet (Kjeldsen, 2008) och att budskapet sjunker in är viktigt eftersom recensioner 

ska förmedla en beskrivning av något och övertyga.    
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8. Reflektioner  

8.1 Teorin 

När det kommer till den valda teorin består den främst av vetenskapliga artiklar. Artiklarna är 

skrivna under perioden 2007 till 2016 med ett undantag, vilket gör att de känns relevanta och i 

tiden. De flesta artiklarna berör dock ämnet spel, få handlar om retorik vilket är något som 

kunde ha gjorts annorlunda. Den mesta teorin som rör retoriken kommer från litteratur och 

webbsidan Ne.se. De recensioner som studerades under studien valdes främst ut beroende på 

längd och om de handlade om det valda spelet, vilket baserades på att anses källor ha lika 

status i diskursanalysen (se 4.3). Detta kan påverka studiens trovärdighet i och med att 

materialet kommer från olika källor vars trovärdighet ibland kan ifrågasättas. Försök att 

reparera detta har gjorts i den mån att så många källor som möjligt har hämtats från större 

källor med god renommé.   

 

8.2 Metoden 

Teorin kring diskurser och diskursanalyser är svår att förstå ibland och stundtals diffus och 

det tar tid att få ett grepp om metoden. När man väl har fått ett grepp om den är den däremot 

relativt enkel att använda eller anpassa för ändamålet. En av nackdelarna med att använda sig 

av diskursanalysen var tiden det tog att få grepp om begreppet diskurs och hur metoden 

fungerade, men en fördel var som tidigare skrivet att metoden är enkel att använda beroende 

på vald typ av diskursanalys. Antalet recensioner som behövdes analyseras för att få ett starkt 

underlag för studiens resultat är även det en nackdel då det blev ett väldigt stort material som 

stundtals kunde vara svår överskådat.  

 

Andra metoder som hade kunnat användas istället hade kunnat vara intervjuer av den 

kvalitativa typen eftersom de ger en djupare inblick i den intervjuades tankar och för att frågor 

hade kunnat formats som gav svar på forskningsfrågorna på ett mindre tidskrävande sätt. 

Även den typen av underlag hade i och för sig kunnat bli väldigt stort.  

8.3 Resultatet 

Det resultat som studien kom fram till var inte direkt oväntat, eftersom författaren i 

förstudiens svar sett indikationer av vad som kunde förväntas dyka upp i recensionerna. Även 

författarens egna erfarenhet av spel och recensioner spelade in. Dels eftersom författaren hade 

en ide om vad som brukar stå med i recensioner, men också eftersom författaren kunde utgå 

ifrån vad som kunde påverka valet att köpa eller inte köpa utifrån egen erfarenhet. Resultatets 
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trovärdighet känns bra i och med materialets omfång. Det som skulle kunna påverka 

resultatets trovärdighet, är som tidigare skrivet recensionernas ursprung, men i och med 

diskursanalysens syn på källor och försöket att reparera detta (se 4.3) känns resultatet ändå 

acceptabelt. Något som kan vara intressant att reflektera över är om resultatet sett annorlunda 

ut om en annan metod av diskursanalys använts. Hade en annan typ av metod använts hade 

resultatet mycket möjligt påverkats eller varit ett helt annat.  

8.4 Bidraget 

Vad som är viktiga delar för spel i sig för att de ska vara intressanta för köpare är ett ämne 

som studerats förut, likaså hur retorik kan användas i övertalningssyfte och i recensioner, men 

måhända inte i samband med recensioner om spel. Det som studien bidrar med är främst 

metoden, hur en diskursanalys kan användas för att undersöka vad som kan bli starka 

argument i exempelvis ett marknadsföringssyfte och vad en text egentligen innehåller utifrån 

en läsning mellan raderna. När det kommer till intern respektive extern relevans finns bägge. I  

och med spel och spelutvecklingens uppgång (se 1.) blir studien intressant externt eftersom 

det kan hjälpa utvecklare med vad de behöver fokusera på under utvecklingen. Intern har det 

en relevans i och med att studien kan hjälpa med att visa vad som bör tryckas på i 

marknadsföringssyfte, men också då metoden kan användas för liknande studier av andra 

produkter. 

  



 

 

40 

 

9. Fortsatt forskning 
Spel och spelutveckling är något som tidigare skrivet (se 1.) är på uppgång, vilket gör att 

ämnet spel i sig är relevant och intressant att undersöka. Ämnet för uppsatsen har som tidigare 

skrivet (se 1.) en vikt för det framtida yrkesutövandet, både för designers, men också för 

utvecklare. Ämnet är även något som jag själv finner intressant, dels eftersom jag spelar 

mycket på fritiden, men också då det är något jag skulle vilja arbeta med i framtiden. Det är 

dock inte att säga att det inte finns flera andra relevanta ämnen inom området som hade 

kunnat studeras, istället för det valda.  

 

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara till exempel hur allmänheten uppfattar 

recensioner och hur stor del de har i deras beslutsfattning i samband med köp av spel. Ett 

annat alternativ till fortsatt forskning kan vara hur marknadsföringen av spel ser ut idag och 

vilken typ av marknadsföring av spel som har mest inflytande och varför det är så. Det kan 

även vara intressant att forska om hur retorik används i olika typer av marknadsföring av spel, 

både textbaserad och visuell marknadsföring. Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle 

kunna vara att studera om andra metoder påverkar resultatet av studien, hur och till vilken 

grad. 
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Bilaga 1 - Frågor till analysen 
 

Lodrät  

Vilka begrepp används i texterna? 

Vad säger texten om olika teman? Är det positivt respektive negativt?  

Används patos? Hur?  

Vilka olika värdeord används och vilken laddning har de? 

Används etos? Hur? 

Hur länge har recensenterna spelat? 

Används logos? Hur? 

Vilka stilfigurer används? 

Vilka troper används? 

Vilken ton har texten? 

 

Vågrät 

Vilka begrepp används i alla texterna? 

Vilka teman tas upp av flera texter? Positivt respektive negativt?  

Används patos i flera texter?  

Används värdeord i alla texter? 

Laddning? 

Används etos i flera av texterna?  

Skriver alla om hur länge de spelat? 

Används troper och figurer av alla texter? 

Vilka troper och figurer?  



 

 

 

 

Har alla texterna samma tonfall? 

Bilaga 2 - Begreppslista 

 

DAO – en förkortning av det första spelet i serien, Dragon Age Origins 

DAII  – en förkortning av seriens andra spel, Dragon Age II 

DAI  – en förkortning för det tredje spelet, Dragon Age Inquisition  

Role-playing-game (RPG) – rollspel 

MMO  (massive multiplayer online) – enorma onlinespel för flera spelare 

MMRPG  (massively multiplayer roleplaying game) – ett stort rollspel för flera spelare, 
vilket inte behöver vara online. 

Öppen spelvärld – en spelvärld där världen inte har några gränser utan där spelaren kan 
färdas fram fritt. 

Plattform  – vilken typ av konsol spelet är utformat för 

Attribut – egenskaper som till exempel hälsa, styrka och snabbhet en karaktär har i spelet 

Cinematics eller cutscenes - filmatiserade sekvenser i spelet 

Immersion – inlevelsen in spelet 

Sätta poäng – distributera ut poäng till olika attribut för att öka deras effekt 

Klass – de spelbara yrken som kan väljas i ett spel, till exempel magiker, krigare eller tjuv. 

 Nivå – ett annat ord för level, förklarar hur stark karaktären är. 

Förmågor – färdigheter vilka kan vara magiska, fysiska eller passiva. Till exempel 
trollformler 

Passiva bonusar - en bonus, oftast positiv som påverkar attribut, vilken alltid är aktiv, men 
inte kostar något. 

Sidouppdrag – uppdrag som inte direkt eller bara har en lös koppling till spelets 
huvuduppdrag. 

Huvuduppdrag – det uppdrag som för spelets centrala berättelse vidare.  

Farma resurser – när man samlar in objekt ute i fältet i stora mängder under en lång tid 

 Motor – en förkortning av grafikmotor 

Grafikmotor  – ett program som skapar grafiken i spelet. 



 

 

 

 

Frostbite 3.0 – en grafikmotor 

AI  (artificial  intelligence) – konstrgjord intelligens som styr olika karaktärers och djurs 
handlingar i spel, både fientliga karaktärer och vänliga. 

Ladda – när man öppnar en tidigare sparad spelsession. 

Frysa – i samband med spel betyder frysa att spelet hänger sig och slutar svara.   

Lingvistik  – språkvetenskap 

Tveeggat svärd – ett uttryck för något som kan vara både en för- och nackdel på samma 
gång. 

makrosociologi – studerar samhället som stort 

microsociologi – studerar mindre delar av samhället och interaktionerna som är kopplade till 
dessa delar 

sociologi – studien av samhället och sociala interaktioner 

etnometologi –  ett forskningsområde inom sociologin, vilket bygger på observationer ute i 
fältet där det som studeras är hur personer från olika organisationer agerar med varandra.  

 


