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 Abstract 
This essay is about the use of narrative in video games, and the discussion 
surrounding it. For years ludologists (game researchers) and narratologists 
(narrativity researchers) have been arguing about how to analyze narrativity in 
games. While ludologists have chosen to see games as a product by itself, and 
therefore something to be analyzed separately, narratologists instead see games as a 
narrative medium alongside film, theater and books. This essay starts by taking a 
look at the arguments from both sides, and then introduces three questions regarding 
narrative in games, and how this phenomenon has changed over the past 13 years. To 
answer these questions, five case studies are carried out, analyzing games with the 
help of a new framework built on narrative theory. The essay’s conclusion then 
reveals how the development of game narrativity has progressed, and what this could 
mean for the future of narrative games. 
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1. Spel som ett berättande medium 
Narrativets roll i spel har under många år haft en omstridd betydelse. Kärnan av det 
traditionella narrativet har länge bestått av teater, böcker och film, medan spelmediet hållits 
på avstånd från denna form av kulturell status. Spelet har beskrivits som något eget; ett 
separat medium. Detta kan tänkas bero på dess korta livstid, då spel i den form vi känner till 
idag endast existerat i ungefär 30 år (räknat från “NES”, eller “Nintendo Entertainment 
System”) 1 . Mediet har, under denna korta tid, blivit tvunget att finna sin plats, sin 
uttrycksform och sitt eget kulturella avtryck. 

Det som framför allt skiljer spelmediet från andra narrativa medium är att fler 
komponenter krävs i dess utveckling. Ett spel innehåller allt från tilltalande grafik och 
teknisk kompetens, till interaktiva strukturer och utmanande mekanik. Utöver detta har en 
stor efterfrågan på fördjupande narrativ växt fram, vilket sakta men säkert har utökat 
mediets kulturella värde, men också inneburit en omställning för hela industrin.  

Den tekniska utvecklingen har spelat en stor roll i spelmediets narrativa utveckling. Ett av 
de tidigaste problemen var konsolernas lagringsutrymme. När teknikföretaget Sony 
lanserade spelkonsolen “Playstation”2 år 1994 använde de sig av en skivläsare som primärt 
lagringsmedium. Detta utökade möjligheterna för vad ett spel kunde innehålla. Förutom de 
tekniska fördelarna så var det även ett billigare lagringsmedium, jämfört med det kassett-
baserade format som fortfarande användes av konkurrenten Nintendo. I och med att den 
tekniska utvecklingen har fortsatt, ända fram till dagens sofistikerade underhållningssystem 
(Xbox One3, Playstation 44 och Nintendo Wii U5), har spelutvecklare i dagsläget näst intill 
gränslösa möjligheter att skapa innehåll för Tv-spel. Narrativa metoder som utvecklas idag 
hade varit en teknisk omöjlighet för bara några år sedan.  

Debatten om vare sig spel kan vara (eller innehålla) narrativ har pågått länge, och 
fortsätter mellan ludologer (forskare inom spel) och narratologer (forskare inom narrativitet) 
än idag. För tretton år sedan förde Juul (2001) fram hur han ansåg att narrativ och 
interaktion aldrig kan existera i samma rum. Han framställde även narrativt berättande i spel 
som ett fristående medium bortkopplat från själva interaktionen. Trots att narrativt 
berättande i spel vid denna tidpunkt hade utvecklats under flera decennier, hade alltså 
ludologerna svårt att se Tv-spelet som ett medium kompatibelt med narrativitet.  

Elva år senare skriver medforskaren Aarseth (2012) om den ludo-narrativa debatten som 
inaktuell, och för fram idéer om design för narrativ i spel. Men då han säger att narrativa spel 
inte längre kan kallas för “spel”, och istället använder termen “narrativ mjukvara”, visar han 

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System 
 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_(console) 
 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_One 
 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Playstation_4 
 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_U 
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att ludologin fortfarande står för ett separerande av termerna “spel” och “narrativ”. Med 
detta arbete för vi fram debatten ännu en gång, med syftet att undersöka narrativitet i Tv-
spel, och på så sätt få svar på följande frågeställningar: 
 

1. Hur beskrivs Tv-spel som ett narrativt medium? 
 

2. Hur har de narrativa metoderna i Tv-spel utvecklats från tidigt 2000-tal fram till 
idag? 

 
3. Vilka möjligheter för framtida narrativa metoder i Tv-spel visar denna utveckling? 

 
Trots det faktum att ludologer och narratologer har hanterat frågan om spelets narrativitet i 
decennier, saknas en större mängd forskning som visar på narrativets utveckling under en 
längre tid. Mediets tekniska förutsättningar förändras ständigt, vilket kräver forskning som 
utgår ifrån aktuella perspektiv. Med vårt arbete vill vi bidra till detta behov, och visa den 
helhetsbild som i många fall saknats i den ludo-narrativa debatten. Genom att svara på dessa 
frågor, kan vi visa på hur meningsfulla berättelser förmedlas och har förmedlats i Tv-spel, 
vilket i sin tur kan bidra till mediets upprättelse. 
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2. Relaterad forskning 
I detta kapitel kommer vi föra fram den forskning som redan finns, angående traditionell 
narrativitet, spelteori och spel-narrativ. Först och främst kommer vi hantera arbetets 
studieobjekt: Tv-spelet, för att sedan gå in på en djupare beskrivning av narrativitet, och de 
olika komponenter som ingår i ett narrativ. Vi kommer även presentera debatten kring 
spelmediets narrativa kompetens, där åsikter från både ludologer och narratologer ställs 
emot varandra, för att visa på ämnets långa, och tvistfyllda, historia. 

2.1 Tv-spelet 
Hur definierar man termen “spel”? Spelvärlden är bred och innehåller allt från vadslageri, 
kortspel och Tv-spel (med alla dess olika varianter). Salen och Zimmerman (2003) beskriver 
termen “spel” som:  
 
“...a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a 
quantifiable outcome” (s. 96). 
 
Denna, rätt så breda, definition inkluderar digitala såväl som analoga spel. Juul (2003) 
skriver om spelets regler som den faktor som möjliggör meningsfullt spelande, då han anser 
att en värld med struktur, där spelaren får en tydlig värld att utforska (med villkor) känns 
mer värdefull än total frihet (vars extrema punkt skulle innebära total avsaknad av innehåll). 
Därför är spelets regler en viktig punkt i definitionen. Konflikten står för det engagemang 
spelaren måste ha för att ta sig vidare i spelet, och att spelaren faktiskt måste prestera för att 
nå sitt mål (vilket också går in i ett av narrativets grundläggande teman: problemlösning).  

I detta arbete hanterar vi specifikt “Tv-spelet”; en term som syftar på spel som släpps till 
olika spel-konsoler (likt “Playstation 4”, “Wii U” eller “Xbox One”). Eftersom Tv-spelet oftast 
spelas på en konsol (inkopplad till en större skärm), innebär detta en passande plattform för 
spel som är tänkta att upplevas både aktivt och passivt. 

2.2 Narrativets uppbyggnad 
Då arbetet går ut på att analysera TV-spelets narrativitet, skapas en vikt i att definiera vad 
“narrativ” och “narrativitet” faktiskt är. I en narratologisk analys av narrativ studeras dess 
poetik. Det vill säga, de konventioner som utgör ett narrativ, grundad i principer från den 
grekiska filosofen Aristoteles. Bizzocchi och Tanenbaum (2012) beskriver poetik ur ett 
modernt perspektiv; som de design-principer som använts i skapandet av en artefakt. Cohan 
och Shires (1988) beskriver istället poetiken som det system som bygger upp ett fungerande 
narrativ, så som grammatiken bygger upp ett fungerande språk. Narratologin använder sig av 
denna poetik som ett ramverk för att underlätta en systematisk analys av narrativitet. Ryan 
(2001) tog sin grundfakta ur denna traditionella narrativitetsteori, och räknade upp faktorer 
som utgör ett narrativ. Huvudpunkterna hon för fram är: 
 

- att narrativ inte är likvärdigt med fiktion (berättelsen behöver inte vara påhittad) 
- att narrativ inte är bunden till litteraturen eller det orala berättandet 
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- att narrativ är uppbyggd av 1) det som berättas, och 2) hur det berättas 
- att narrativ därmed är självständigt från fasta medier 
- att narrativitet är relativt och existerar i olika skalor (något kan vara mer eller mindre 

narrativt) 
- att grundpelarna i ett narrativ är 1) den värld narrativet utspelar sig i, 2) de karaktärer 

som befinner sig i världen och 3) de händelser som karaktärerna upplever för att 
skapa förändring 

- att en viktig del i narrativets progression är problemlösning 
- att narrativet är uppbyggt av olika element, sammanbundna av tema, tid och logik 

 
Ett narrativ är alltså uppbyggt av många individuella block, men hänger ändå alltid ihop. 
Detta, på grund av den mytiska “röda tråden”, som skapar sambandet av tid och logik mellan 
de olika blocken. Ett annat sätt att benämna dessa block är “events”, eller “händelser” (Cohan 
& Shires, 1988). 

En händelse kan vara någon form av mental eller fysisk aktivitet som utspelar sig inom en 
tidsram. Det kan även vara något form av tillstånd, som en karaktär känner, tänker eller har. 
Dessa händelser placeras ut inom sammanhängande sekvenser (den röda tråden). Varje 
sekvens innehåller minst två händelser, där den första händelsen står för ett skapande av en 
narrativ situation, och den andra för en förändring av den ursprungliga situationen.  
Som sagt sker oftast inte händelser utan kontext, utan uppenbarar sig i relation till tidigare 
händelser, enligt den klassiska teorin om kausalitet (orsak och verkan).  

Händelser kan vidare delas upp i två kategorier: kärnor och satelliter. En kärnhändelse är 
en del av ett narrativ som inte går att ta bort eller byta plats på, utan att påverka själva 
skelettet av narrativet. Dessa händelser sätter igång, förstärker eller avslutar narrativa 
situationer. En satellit är istället en eller flera händelser som drar ut eller bygger vidare på 
kärnhändelserna. Dessa händelser kan alltså förändras, eller bytas ut, utan att påverka 
ordningen i sekvensen. Detta betyder inte att satelliterna är mindre viktiga, då de fungerar 
som den utfyllnad som gör narrativet rikare. Här kommer ett exempel: 

Fredrik ringer sin mor för att berätta att han tappat bort sina nycklar. Modern blir 
orolig och räknar upp alla hörn och gömslen där han skulle kunnat lagt dem. Medan 
modern pratar vidare finner Fredrik sina nycklar under skrivbordet. Plötsligt tycker 
Fredrik att situationen känns pinsam, eftersom hans mor nu ansträngt sig för att hjälpa 
honom, och nämner därför inte till henne att nycklarna är funna. Istället säger han att han 
måste koncentrera sig på att leta, och lägger på luren. Inte förrän då märker han att 
nycklarna han funnit är någon annans, och att hans nycklar fortfarande är borta. I ren 
förtvivlan sätter han sig på golvet och suckar. 

I detta exempel finner vi åtta händelser, varav fyra är kärnor, och resten satelliter. 
 

1. Kärna: Fredrik ringer sin mor för att berätta om nycklarna 
2. Satellit: Hans moder blir orolig och ger tips om var han ska leta 
3. Kärna: Fredrik hittar nycklar under skrivbordet 
4. Satellit: Fredrik tycker att situationen blir pinsam 
5. Satellit: Fredrik säger att han måste leta vidare 
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6. Kärna: Fredrik lägger på luren 
7. Kärna: Fredrik inser att han hittat fel nycklar 
8. Satellit: Fredrik sätter sig på golvet och känner sig förtvivlad 

 
I detta exempel blir det tydligt att satelliterna är av vikt för att binda samman 
kärnhändelserna, och skapa den kontext som behövs för att händelsernas ordning ska kännas 
logisk i sekvensen. Forster (1927) beskriver en tydlig skillnad mellan “historia” och 
“handling”. Enligt honom är en “historia” en samling av händelser som knyts samman i en 
kronologisk ordning, medan en “handling” är en samling av händelser som knyts samman i 
en ordning både kronologiskt och kausaliskt (enligt orsak och verkan). Alla narrativ behöver 
därmed inte innehålla en handling, då många narrativ byggs upp av sekvenser där 
kärnhändelser inte får sin fulla upplösning, eller där en variation av kontextbyggande 
satelliter saknas. 

2.3 Arketyperna 
En viktig grundstomme i ett narrativ är dess “arketyper”, som först beskrevs av psykologen 
Carl G. Jung. Författaren och filmvetaren Christopher Vogler (2007) menar att det är ett av 
de viktigaste verktygen för att kunna ge mening eller funktion till en karaktär, och är en del 
av det universella språk som används inom berättande. Att förstå sig på dessa arketyper till 
fullo blir därmed en oerhört viktig del i utformandet av ett narrativ i alla dess former. 

Vogler (2007) menar att det finns en oerhörd mängd arketyper inom en historia. De flesta 
av dessa är dock variationer av de åtta grundläggande arketyperna, som beskrivs som 
följande: 
  

- Hjälten: Denna arketyp fungerar oftast som det fönster betraktaren upplever 
historien genom. Den besitter även många av de kvalitéer människan kan identifiera 
sig själv i, så som en önskan om att bli älskad, att lyckas eller att få revansch. 
Karaktäristiskt för hjälten är att den ofta genomgår en förvandling och på så sätt når 
en personlig utveckling. Hjälten är på många sätt historiens mittpunkt och beskrivs i 
psykologiska termer som en representation av egot.  Trots detta så är det ändå 
hjältens relation till historiens karaktärer som kan ses som hjärtat av många historier. 
En annan typ av hjälte är anti-hjälten. Denna karaktär kan ses som en fiende bland 
berättelsens karaktärer men behåller sympatin hos läsarna (i ett litterärt 
sammanhang).  

 
- Mentorn: Den arketyp som vägleder hjälten genom historien. Denna karaktär bidrar 

ofta med en gåva i form av en visdom eller bara en karta över outforskat land. Det 
finns ingen gräns för hur många mentorer som kan dyka upp under en historia. Att 
använda sig av fler mentorer kan hjälpa till att fylla fler funktioner. 

 
- Tröskelväktaren: Den arketyp som försöker hindra hjälten från att ta sig framåt på sin 

resa. Oftast är dessa karaktärer inte historiens antagonist (berättelsens huvudsakliga 
motståndare), utan en mindre fiende som hjälten möter på sin väg. Tröskelväktaren 
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kan även existera som en psykologisk aspekt inom en karaktär, som exempelvis ett 
dåligt självförtroende som måste övervinnas.   

 
- Härolden: Denna arketyp fungerar som en katalysator för hjältens inre. Härolden blir 

den eller det som ger hjälten en anledning eller mod att våga ta sig an historiens 
utmaning. Introduceringen av härolden är därmed ofta tidpunkten när en historia tar 
sin fart. Härolden är inte fixerad vid en sida i historien utan kan gestaltas som både 
god, ond eller neutral. 

 
- Formskiftaren: En arketyp som under historiens gång vid ett eller flera tillfällen 

skiftar sin personlighet. Detta är särskilt vanligt i kärlekshistorier, där den ytliga 
kärleken en karaktär kan känna till sin motpart kan göra denne blind för den andres 
svagheter. 

 
- Skuggan: Den arketyp som utgör de ondas sida i en historia. Likt tröskelväktaren kan 

skuggan vara något som karaktären finner inom sig själv. Skuggan fungerar som ett 
sätt att utmana hjälten och på så sätt ge den en värdig motståndare. Genom att 
besegra denna motståndare kan hjälten tvingas föra fram sina bästa sidor. Skuggan 
kan representeras som historiens huvudsakliga antagonist. Dessa termer (skugga och 
antagonist) är dock inte synonyma med varandra. 

 
- Allierade: Den vän och kompanjon som hjälper hjälten att ta sig vidare genom 

historien. Denna arketyp har existerat sedan historieberättandets begynnelse. Ibland 
används den allierade för att förstärka personlighetsdragen hos en hjälte. Den 
allierade fyller även en viktig funktion genom att föra en dialog med hjälten och på så 
sätt peka ut frågor viktiga för historien. 

 
- Trixaren: Denna arketyp kan användas som ett komiskt avbrott i en historia. Detta 

kan vara väldigt användbart för att bryta ner en hjältes ego när det har vuxit till att bli 
för stort. En dramaturgisk regel handlar om balans. I det mörkaste av draman kan 
därför trixaren vara en viktig ingrediens för att uppnå detta. 

 
Vogler (2007) beskriver inte arketyperna som fixerade roller utan mer som ett flexibelt 
attribut fritt för alla karaktärer att bära. Han menar att en karaktär som i början av en 
historia introduceras som en mentor, senare i historien kan komma att få en helt annan 
funktion. Vogler ser därför på arketyperna som en mask för karaktärerna att bära tills det att 
de måste avancera i historien. En flexibel karaktär, så som denna, frigör (eller berikar) på 
många sätt berättandet i en historia. 

Denna tankegång kan jämföras med Aarseths (2012) kommentarer kring det dynamiska 
och det statiska i ett spel. Han för fram att dynamiska objekt tillhör det ludiska 
(spelmekaniska) i ett spel, medan de statiska objekten hör till spelets narrativ. Samtidigt 
säger han att de “runda och rika” karaktärerna tillhör narrativet, medan de “ihåliga och 
ytliga” karaktärerna tillhör spelmekaniken. Som kontrast till detta menar Vogler (2007) att 
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karaktärernas förändring och förvandling från arketyp till arketyp gör dem till dynamiska 
och intressanta karaktärer. Vogler säger alltså att narrativets huvudaktörer har en fördel i att 
vara flexibla, medan Aarseth (2012) menar att dynamiken i ett spel inte tillhör narrativet till 
att börja med. 

2.4 Debatten om narrativ i Tv-spel 
Någonstans i spelmediets begynnelse började forskare debattera vare sig det digitala spelet 
kunde ses som ett narrativt medium eller ej. Som en reaktion till narratologernas teorier om 
narrativitet i spel, kom ludologin fram med närmast motsatta åsikter. Termen “ludologi” blev 
snabbt populärt efter att Frasca (1997; 2005) introducerade den till spelforskarnas värld. 
Frasca, och de ludologer som kom efter honom, ansåg att spel skulle analyseras ur ett spel-
perspektiv, och att det traditionella sättet att se på historieberättande inte passade in på det 
mer moderna spelmediet.  

Juul (2001) uttalar sig om att människan ofta placerar allting inom narrativ för att förstå 
världen omkring sig, och att det mesta därmed kan placeras inom narrativet. Men det, 
påpekar Juul, behöver inte betyda att allt borde diskuteras i termer av narrativitet. Eftersom 
ett narrativ behöver ett medium för att kunna upplevas (höras/ses/läsas), men ändock är 
självständigt från specifika medium, innebär detta att narrativ är fria att översättas från ett 
medium till ett annat. Detta sker ständigt, då exempelvis historier från böcker översätts till 
filmer. Juul (2001) argumenterar då att översättningen mellan spel och andra (mer 
traditionella) medium inte fungerar fullt ut. Han menar att spel översatta till ett filmformat 
fylls ut med narrativ information som inte existerade innan, så som karaktärsförhållanden 
och personligheter, medan filmer översatta till ett spelformat istället tappar narrativitet på 
vägen. Detta använder han som ett argument till hur spelmediet är frånskilt från andra 
medium, och därför inte kan analyseras med samma ramverk. 

Espen Aarseth är ännu en etablerad ludolog, känd för sitt deltagande i debatten om Tv-
spelets narrativitet. På senare år har hans åsikter om narrativitetsteorier som analytiskt 
förstoringsglas över spel svalnat av, men än idag ställer han sig kritisk till synen på det 
digitala spelet som ett, huvudsakligen, narrativt medium. Aarseth (2012) menar att Tv-spelet 
är mer än bara ett medium, och att det istället borde ses som ett cross-media-paket, fyllt av 
exempelvis filmklipp, text, ljud och spel. 

Detta synsätt medför en möjlighet att se på narrativitet i spel som en del av de många 
element inom ett cross-media-paket som inte har med själva spelandet att göra. Aarseth 
argumenterar att moderna spel är en ny form av ludo-narratologisk mjukvara, som inte 
längre kan benämnas som “spel”. 

Många ludologer tar fasta vid argumentet att spelmediets grundpelare “interaktivitet”, 
inte fungerar med narrativets passiva natur (Juul, 1999). Argumenten är att narrativ handlar 
om retrospektiva händelser; att det som berättas återberättas. I kontrast till detta menar 
ludologerna att händelser i Tv-spel händer just nu, vilket skapar en annan typ av förhållande 
mellan spel och spelare. Medan (exempelvis) filmkonsumentens upplevelse är passiv och 
exkluderande (tittaren blir aldrig en del av händelserna i filmen), blir spelarens upplevelse en 
aktiv sådan, där spelaren själv blir en påverkande del av spelets innehåll.  



 

 10 

Synen på narrativ som ett “återberättande” motargumenteras av Dubbelman (2011), som 
menar att narrativ kan vara både “representerande” och “presenterande”. I majoriteten av 
alla spel är narrativet presentativt, vilket innebär att spelaren får känslan av att berättelsen 
utspelar sig just nu. Även i traditionell teater kan presenterande narrativ finnas, där publiken 
inkluderas i pjäsen och får chansen att påverka berättelsen. Många Hollywood-filmer idag, 
menar Dubbelman, är ämnade att få publiken att känna sig närvarande i filmens berättelse 
genom spänning och imponerande specialeffekter. 

Ryan (2001; 2004) behandlar samma ämne när hon beskriver hur narrativet, för den som 
lyssnar, upplevs (under berättandets gång) som en eller flera händelser i nuet, eftersom ingen 
förutom berättaren vet hur historien kommer fortsätta. Den första formen av berättande var 
det orala berättandet (mer specifikt: ansikte mot ansikte), som innehöll en stor del 
interaktivitet, då berättaren alltid utformade sin historia efter publikens reaktioner och 
eventuella tillägg. Att neka narrativets koppling till interaktivitet vore därmed att blunda för 
narrativets ursprung. Simons (2007) påpekar sedan i samma led, hur skillnaden mellan 
spelets aktiva beskådare, och filmens passiva beskådare inte är så stor. Med detta menar han 
att spelaren och filmtittaren båda vet om sin roll i narrativet, och att upplevelsen inte 
kommer påverka dem i verkliga livet på något påtagligt sätt. Båda typer av åskådare hålls på 
ett säkert avstånd från fiktionen. 

En majoritet av de narratologer som gett sig in i denna debatt framhåller att det finns 
utmaningar i att skapa en underhållningsform där både klassiskt historieberättande och 
digital interaktivitet sammansvetsas på ett funktionellt sätt. De enas därmed i att fokuset 
borde läggas på nya designmetoder för att undvika denna problematik (Ip, 2011; Bizzocchi & 
Tanenbaum, 2012). Detta, framförallt på grund av marknadens efterfrågan på spel med bra 
narrativ. Bizzocchi och Tanenbaum (2012) lägger vikt i att implementera narrativitet i Tv-
spelets UI (gränssnitt), för att hjälpa att bygga bryggan mellan spelets mer mekaniska delar 
och dess historieberättande.  

Ett känt citat från Eskelinen (2001) lyder:  
 
“Outside academic theory people are usually excellent at making distinctions between 
narrative, drama and games. If I throw a ball at you I don't expect you to drop it and wait 
until it starts telling stories” (s. 1).  
 
Eskelinen syftar då på narratologernas sambundna syn på spel och narrativ, och menar att 
utanför den akademiska världen så skiljer gemene man på dessa (enligt honom) separata 
fenomen. Som svar på detta skrev Klevjer (2002) om Eskelinens missuppfattning som 
följande:  
 
“...his choice of example very conveniently hides the very contradiction (and sometimes 
dilemma) that makes computer games so fascinating as a peculiar textual practice: Unlike for 
example a game of football, they are representational events. A ball is not a sign, it is a ball. 
Football is not narrated, because it is not an utterance in the first place” (s. 196). 
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Klevjer lägger här stort fokus på det faktum att alla händelser i Tv-spel är representuella, 
eftersom vi agerar i en fiktuell värld genom en karaktär som representerar oss (avatar). 
Allting i Tv-spelet är representativt för något, och spelaren agerar enligt spelvärldens egna 
symboliker (oftast utan att tänka på det). Därmed är varje handling i spelet redan 
kommunikativt, till skillnad från den verkliga fotbollen, som inte kommunicerar något eller 
representerar något förutom sig själv. 

Klevjer bedömer att ludologin är ett spännande nytt fält inom spelteori, eftersom den har 
potential att berika forskningen med sitt annorlunda synsätt. Men han påpekar ändå att den 
radikala ludologin, ledd av forskare som Aarseth, Juul och Eskelinen, inte är nog för att 
analysera dagens Tv-spel, då den ofta blundar för populärkulturens övertag, och gör 
antaganden om vad ett spel “ska vara”. 

2.5 Spelvärlden som narrativ inramning 
Ryans (2001) sammanfattning av vad ett narrativ är uppbyggt av (värld, karaktärer och 
händelser) beskriver simpelt nog “världen” som narrativets scensättning, det vill säga: det 
utrymme narrativets karaktärer och händelser har att existera inom.  Alla spelvärldar är 
byggda efter en särskild spelmässig struktur. Denna struktur påverkar de ramar som spelets 
narrativ får utrymme att existera inom. Cardoso, & Carvalhais (2013) har komprimerat dessa 
strukturer till fyra övergripande definitioner: 
 

- Branching: Beskriver de spel där spelaren tillåts välja flera olika vägar under 
historiens gång. Det rör sig oftast om valet att spela som ond eller god. 

 
- Bending: Beskriver de spel där spelaren tillåts ta del av information över flera lager. I 

ett open world-spel likt “The Elders Scroll V: Skyrim”6 kan spelaren röra sig fritt över 
spelvärlden och ta del av spelets historia i den takt den vill. 

 
- Modulating: Beskriver de spel där spelaren tillåts förändra sin relation till spelets 

NPCs (“non-player character”, eller de karaktärer som inte styrs av spelaren). Ett spel 
som “Fable 2”7 bygger exempelvis mycket på att du som spelare skapar en relation till 
spelvärldens karaktärer genom interaktion och utförda uppdrag. 

 
- Exploiting: Denna fjärde struktur hör egentligen inte till den allmänna 

spelstrukturen, utan står för sig själv. Den innefattar nämligen de vägar som spelaren 
kan ta genom att bryta mot spelets regler. Genom att finna genvägar i speldesignen 
kan spelaren utlösa spelets narrativa element i fel ordning. Något som visserligen 
tillåter spelaren att forma om historien, men som samtidigt förstör spelutvecklarens 
ursprungliga vision. 

 

                                                
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Skyrim 
 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Fable_2 
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Aarseth (2012) ser på den narrativa strukturen i spel som det ludo-narrativa 
designutrymmet, och som fyra självstående dimensioner; World (Värld), Objects (Objekt), 
Agents (Agenter/Existenter) och Events (Händelser). Denna uppdelning liknar den 
grundläggande uppdelningen av ett klassiskt narrativ. Aarseth (2012) menar att alla spel 
använder sig av en kombination av dessa fyra element.  

Vidare menar Aarseth (2012) att man kan dela upp spelets innehåll i statiskt och 
dynamiskt innehåll. Användarskapade objekt, såsom en avatar (spelarens virtuella avbild), 
kan vara dynamiska, och därmed en del av spelmekaniken, medan spelets statiska delar, så 
som icke-interaktiva objekt inom miljön eller karaktärer med fasta 
personlighetsutvecklingar, är en del av narrativet. Likt Cardoso, & Carvalhais (2013) så ritar 
även Aarseth (2012) upp fyra olika spelstrukturer: 
 

1. Det linjära spelet: Dessa spel har som grund fixerade kärnhändelser, medan 
satelliterna är flexibla. Som exempel på detta nämner Aarseth “Half life”8.  

 
2. Hypertext-liknande spelet: Denna typ av spel ger valmöjligheter mellan 

kärnhändelser, medan satelliterna är fixerade. Några exempel på detta, enligt 
Aarseth, är “Myst”9 och “Dragon’s Lair”10. 

 
3. Uppdragsspelet med en “krämig mitten”: Detta beskriver Aarseth som spel med 

valmöjligheter mellan olika kärnhändelser, samt flexibla satelliter. Exemplet här blev 
“The Elders Scroll IV : Oblivion”11. 

 
4. Det icke-narrativa spelet: Som exempel på denna typ av spel, nämner Aarseth “The 

Sims”12, och beskriver det som en simulator, eller “bara ett spel”.  

2.6 Narrativa metoder i Tv-spel 
De narrativa metoder som används i dagens spel är många, och nya uppkommer ständigt. I 
äldre spel använde ofta skaparna textstycken för att föra fram spelets röda tråd, bland annat 
genom att presentera en bakgrundshistoria. Ofta fann man detta på baksidan av spelets 
förpackning, eller i instruktionsmanualen (Ip, 2011). 

En bakgrundshistoria går att finna i de flesta narrativa upplevelser, i hopp om att skapa ett 
större engagemang hos publiken. Detta, vare sig det gäller narrativ inom film, teater eller 
spel. Myers (2003) pratar om hur just spelutvecklare använder bakgrundshistorien för att 
skapa en mer sammanhängande och estetiskt tilltalande implementering av spelets 

                                                
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Half-Life_(video_game) 
 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Myst 
 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Dragons_lair 
 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Elder_Scrolls_IV:_Oblivion 
 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Sims_(video_game) 
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komponenter. Detta, i sin tur, kan leda till att spelaren blir mer engagerad i själva 
spelupplevelsen, något som visas av Park, Lee, Jin och Kang (2010). I deras studier fann de 
att de spelare som tagit del av en bakgrundshistoria var mer positivt inställda till att vilja 
spela vidare efteråt.    

Förutom bakgrundshistorien så används även mellansekvenser (“cut-scenes”) flitigt i 
dagens spel (Ip, 2011). Detta kan fungera som ett effektivt verktyg för utvecklarna att kunna 
föra narrativet vidare och samtidigt skapa en röd tråd mellan spelets olika sekvenser. 
Mellansekvenserna har många funktioner. Ibland fungerar de som en belöning för att du 
klarat en större uppgift i spelet. “Beat-em’-up”-spelet “Tekken 3”13 är ett exempel på detta. 
Spelet innehåller ett särskilt spelläge där du utmanas av ett gäng kampsportsdeltagare. 
Besegrar du alla, belönas du med en mellansekvens som fördjupar din karaktärs 
bakgrundshistoria. Andra användningsområden kan vara att förklara vissa händelser i spelet, 
att visa konsekvenserna av spelarens agerande, eller att fungera som övergången mellan två 
sekvenser i spelet. 

Även om de flesta spel idag innehåller någon form av mellansekvens, så finns det vissa 
undantag. “Half-life” är ett exempel på detta. Genom hela spelet presenteras narrativet 
genom spelmotorn. Spelarens karaktär blir alltså aldrig statisk utan tillåts alltid interagera 
med spelvärlden. I fallet med Half-life var det till största delen ett designmässigt val från 
utvecklarnas sida, att aldrig låta spelaren tappa kontrollen. Under Tv-spelens 
kassettbaserade era var dock uteslutandet av mellansekvenser till stor del en teknisk fråga. 
Som Sheldon (2004) nämner så använde många japanska spelutvecklare denna metod för att 
kunna komma runt problem orsakade av minnesbrist (färdigt filmmaterial krävde under 
denna tid ett större lagringsutrymme än vad de kassettbaserade lösningarna erbjöd). 
Tekniska förutsättningar likt detta exempel har länge varit ett stort hinder, kanske speciellt 
för spelindustrin. Då filmindustrin, genom århundrandet, kunnat finna konstnärliga 
lösningar, har spelindustrin hela tiden behövt vänta in den tekniska utvecklingen.  

Salen och Zimmerman (2003) pratar om “emergent narrative” (framväxande narrativ) 
som ett sätt för narrativet att växa fram medan du spelar. Dagens teknik tillåter 
spelutvecklarna att skapa komplexa spelvärldar där spelaren kan utforska enorma städer och 
på så sätt bygga en egen historia. Ett exempel på detta är “Grand Theft Auto V”14, ett “free-
roaming”-spel (med innebörden att spelaren kan röra sig fritt i spelvärlden), som utspelar sig 
i en fiktiv representation av USA. För att ta dig vidare i spelet färdas du mellan spelets olika 
uppdragsgivare. Mellan dessa uppdrag tillåts du utforska och uppleva staden i den takt du 
vill. Detta är ett exempel på hur dagens tekniska framsteg tillåter spelskaparna att bygga upp 
världar där spelarens möjligheter känns näst intill obegränsade. Nya narrativ kan växa fram 
med hjälp av spelarnas lekfullhet.  

2.7 Game Over 
En annan aspekt av Tv-spelet, som kan påverka narrativet, eller åtminstone hur det upplevs 
för spelaren, är det sätt som spelet hanterar karaktärsdöd. Tocci (2008) ger en inblick i hur 
                                                
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Tekken_3 
 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_theft_auto_v 
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karaktärsdöd i Tv-spel kan bli ett problem för narrativet. Han menar att den repetitiva 
processen att dö, börja om, dö och börja om igen stör det narrativa flödet, eftersom spelaren 
blir tvungen att fokusera mer på spelmekaniken än narrativet. Vidare delar Tocci med sig av 
ett citat från spelutvecklaren Peter Molyneux (skapare av bland annat Fable-serien): 
 
"A fight has to cost the player something, or it loses its meaning. Previously, that cost was 
time and tedium. But is that the right cost?" (Bevan, 2008). 
 
Peter Molyneux, och (senare i artikeln) Eric Zimmerman beskriver karaktärsdöd i Tv-spel 
som en historisk faktor som kanske inte fungerar i moderna spel. Tv-spel från äldre dagar, 
vars narrativ ofta bestod av textrader, eller förklaringar på spelets förpackning, lockade 
spelare genom att erbjuda utmaningar. Juul (2005) menar att detta är det fokus spelskapare 
borde ha, och att det gör karaktärsdöden till en okomplicerad del av spelets utmanande 
natur. I dagens narrativa spel, fortsätter han, blir karaktärens död snarare ologisk, och ofta 
oförklarlig genom narrativa medel. Problemet blir att förklara varför huvudkaraktären dör 
innan narrativet faktiskt tagit slut.  

Tocci (2008) tar upp olika sätt som spelskapare i modern tid har försökt att komma runt 
detta problem. Vissa spel försöker exempelvis dra ut på karaktärens död, genom att skapa 
medel för spelaren att hela sig själv eller, som i “Prince of Persia: The Sands of Time”15, gå 
tillbaka i tiden och rätta sina misstag. I vissa spel inkluderas ljudklipp vid karaktärens död, 
som förmedlar att dödsfallet var ett misstag i berättandet (exempelvis: “Nej, vänta, det här 
hände inte alls”). På så sätt kan spelskaparen, med simpla medel, förklara bort karaktärens 
död inom narrativets ramar. 
 

                                                
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia:_The_Sands_of_Time 
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3. Att kartlägga narrativets utveckling i Tv-spel 
I detta kapitel kommer vi presentera arbetets utvalda metoder. Vi kommer först och främst 
presentera vårt användande av “Close reading”, och varför vi väljer att följa i Bizzocchi och 
Tanenbaums (2011) fotsteg, genom att kalla det “Close playing”. Vi kommer sedan gå in på en 
adderad observationsmetod, och de fem fallstudier som sedan utfördes. Användandet av 
varje metod kommer motiveras, och slutligen sättas i rätt kontext, då vi för fram det 
vägledande ramverket för vår analys. 

3.1 Close reading 
Arbetets frågor kretsar kring Tv-spel och dess narrativa innehåll, vilket kräver en metod som 
tillåter en djupare insikt i mediet och dess mytiska innehåll. Ett kvalitativt tillvägagångssätt 
används för att subjektivt dra ur meningsfulla resultat ur en undersökning (Dunn, 1983). 
Med detta menas att det är den ansvariges subjektiva syn på produkten som till slut leder till 
meningsfull kunskap för framtida forskning. Valet att göra en kvalitativ studie kom fram 
genom en vilja att få fram resultat bortom statistik. Låt oss förklara detta med ett exempel:  

“Plantz versus zombies: Garden warfare”16 är ett spel där spelaren tävlar i grupp under 
kortare sekvenser för att nå olika mål. Genom detta når avataren högre nivåer och belönas 
med nya krafter. Dessa krafter introduceras för spelaren genom korta förklarande 
mellansekvenser. Ett spel som detta kan därför mycket väl innehålla en större mängd 
kärnhändelser och varierande satelliter, fastän det saknar ett utförligt utnyttjande av 
narrativa metoder. I en kvantitativ studie skulle resultatet visa tydligt hur många olika 
händelser spelet innehåller, men inte vad händelserna står för. Endast i en kvalitativ studie 
kan ett spel som detta föras fram för vad det är, och jämföras i termer av narrativt innehåll 
mot andra spel. 

Vår undersökning har som syfte att analysera narrativitet i ett brett medium, med flertalet 
stilar och genrer. Att analysera upplevelser med syfte att underhålla, så som vi kommer göra, 
fungerar bäst med "kvalitativa glasögon", där vårt analytiska ramverk fungerar som det filter 
som behövs för att få ut ett tydligt och värdefullt resultat. Professor Jim Bizzocchi och 
forskarstudenten Joshua Tanenbaum utförde en fallstudie kring de narrativa aspekterna av 
Tv-spelet "Mass Effect 2"17, med den humanistiska metoden "Close reading" som grund. 
Detta är en metod som föddes ur den litterära teorin runt slutet av 1930-talet. Den hanterar 
detaljerad observation av ett verk genom fördjupning och systematiskt antecknande av 
relevanta detaljer, som till slut leder till en djupare förståelse av verket och dess innehåll 
(Bizzocchi & Tanenbaum, 2012).   

Denna metod skapades alltså i syfte att analysera litterär text, men har därefter applicerats 
till analyser av andra medium, exempelvis filmmediet (Bizzocchi & Tanenbaum, 2011). Den 
huvudsakliga fördelen med att använda sig av en metod som denna i analysen av spel-
narrativ, är att metodens funktion i sig fungerar som en undersökning av spelmediets 
                                                
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Plants_vs_Zombies_Garden_Warfare 
 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_effect_2 
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narrativa kompetens. Utgångspunkten för en analys med Close reading-metoden är att verket 
i fråga är en text, och analyseras därmed i tillhörande kontext. Denna metod kommer alltså 
bli ett effektivt sätt att se sömmarna i spelets narrativa struktur (Bizzocchi & Tanenbaum, 
2011), och analysera dess innehåll så som en litteraturteoretiker skulle analysera en text.  

3.2 Close playing 
Metodens traditionella bakgrund skapar ändock vissa nackdelar, som är viktiga att reda ut 
innan analysens genomförande. I vårt arbete kommer studieobjektens analys hantera endast 
en av många aspekter av det varierade och oförutsägbara mediet "Tv-spel". Till skillnad från 
den traditionella litteraturens singularitet, innehåller Tv-spelet en hel värld av multimedia, 
där spelaren själv blir oumbärlig för narrativets fortgång och avslut. Enligt Tv-spelets öppna 
natur, behöver inte alla spel ge samma upplevelse till samtliga deltagare. Beroende på hur 
linjär spelvärlden är, kan två spelare uppleva att de tagit sig igenom två helt skilda historier. 
Detta kan skapa ett frågetecken kring vad som ingår i analysens resultat, och vad som skulle 
kunna ingått. Spelnarrativet måste därmed ses som en berättande komponent i symbios med 
spelvärlden. (Bizzocchi & Tanenbaum, 2011)  

Tv-spelet fungerar väldigt olikt från det mer traditionella filmmediet och dess fasta 
speltid. Vissa spel har upp mot 100 timmar av interaktivt och narrativt innehåll. Dessutom 
ställer Tv-spelet krav på spelaren, vilket onekligen skiljer mediet från de mer passiva 
upplevelserna som litteratur, film och teater erbjuder. Spelaren måste faktiskt prestera för att 
ta sig framåt i historien. Om detta skriver Bizzocchi och Tanenbaum att forskaren får ta sig 
an två olika roller: 1) en kritisk analytiker, och 2) en spelare, försjunken i en upplevelse.  

Dessa faktorer sätter en särskild prägel över användandet av Close reading-metoden i 
spelanalyser. Istället för “Close reading” kommer det, i detta arbete, refereras till “Close 
playing”, där Tv-spelsmediets särskilda egenskaper tas hänsyn till (Bizzocchi & Tanenbaum, 
2011). Den nya termen innebär ett försök att skapa en större förståelse för mediets unika 
element (skilda från traditionella medium), och de utmaningar analytikern står inför. Genom 
att förtydliga analysens kontext förmedlas behovet av nya riktlinjer, utan att fördöma spelets 
förmåga att berätta historier. Förtydligandet (“playing”) blir helt enkelt ett hjälpmedel till att 
förstå hur narrativa teorier kan ses i relation till interaktiva Tv-spel.  

3.3 Fem fallstudier 
Yin (2003) skriver om fallstudier som rätt val av metod när studieobjektet är kontemporärt. 
Detta, eftersom metoden bygger på direkta observationer av nuvarande händelser, eller 
intervjuer med personer involverade i händelserna i fråga. Fallstudien fungerar därmed bäst 
på nutida händelser, då analysen kan inkludera relevanta och aktuella dokument, artefakter, 
intervjuer och observationer. Med “Close playing” som grund kommer vi utföra fem 
fallstudier, där de studerade objekten är fem Tv-spel, utvalda med ett antal specifika 
kriterier. Detta beskrivs i större detalj under ”Genomförande”.  

Valet att utföra fallstudier kom med anledning av arbetets mål; att svara på frågor om 
“hur”. Hur beskrivs Tv-spel som ett narrativt medium? Hur har utvecklingen sett ut? En 
fallstudie kan vara utforskande, beskrivande eller förklarande. Just detta arbete, på grund av 
dess syfte, faller under kategorin “förklarande”. Även arbetets sista fråga handlar om att, 
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genom forskning, förklara vilka möjligheter som finns för en framtida utveckling. Kritiker till 
fallstudien som vetenskaplig metod säger att det finns vissa fallgropar i metodens utförande, 
och att dess trovärdighet därmed skadas. Några specifika punkter dessa kritiker tar upp är 1) 
hur personen eller personerna bakom metoden kan färga resultatet med personliga åsikter 
och 2) hur enstaka fall är svåra att generalisera. Yin påpekar som svar att många metoder har 
nackdelen av att kunna färgas av forskarens personliga åsikter, och att detta snarare handlar 
om personligt ansvar och självkritik. Oftast utförs mer än enstaka fallstudier, säger han 
sedan, och adderar att fallstudiernas resultat inte är menade att ge svar för specifika 
individer eller problem, utan för att utöka forskningen inom området. På så sätt handlar 
fallstudierna ändå om “generaliserade” svar, istället för specificering.  

3.4 Direkt observation 
Med hänsyn till de speciella faktorer som uppstår vid analysen av Tv-spel, och den 
inriktningen arbetets fallstudier har, blir involverandet av observationsdata relevant. Den 
kvalitativa metoden “direkt observation”, tagen från bland annat sociologins naturalistiska 
observationsmetoder, kommer därmed användas för att underlätta insamlandet av data.  
Som tidigare nämnts blir spelaren (med användning av “Close playing”) påtvingad två väldigt 
olika roller, vilket i sin tur kan komma att dra fokus från arbetets analys. En andra individ 
kommer därför vara närvarande vid metodens genomförande, för att föra anteckningar om 
de observationer som denne ser under spelandets gång.  

Direkta observationer används oftast i fallstudier för att se hur vissa artefakter faktiskt 
används i dess rätta kontext (Yin, 2003). I detta arbete kommer observationerna ge viktig 
information om hur spelaren tar sig igenom de utvalda Tv-spelen, och hur narrativet ses av 
en utomstående part. I slutändan kommer de direkta observationerna, och den data som 
spelaren fört ned att jämföras och sammansättas för en slutgiltig kvalitativ analys av spel-
narrativ. Samarbetet mellan metoderna kommer fungera som ett hjälpmedel för att se till att 
arbetet får ett komplett resultat. 

3.5 Genomförande 
Spelanalysen innehöll följande spel: 
 

- Metal Gear solid 2 (2001)18  
- Resident Evil 4 (2005)19 
- Fable 2 (2008)  
- Heavy Rain (2010)20 
- The Last Of Us: Left Behind (2014)21 

 

                                                
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Metal_Gear_Solid_2 
 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Resident_evil_4 
 
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_rain 
 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_of_Us:_Left_Behind#Left_Behind 
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Dessa spel valdes för att de tillsammans skapar en kronologisk tidslinje från tidigt 2000-tal 
till år 2014. Titlarna representerar olika genrer och narrativa metoder, och visar därmed en 
variation av narrativa lösningar. I urvalet användes en nätbaserad databas 
(http://www.metacritic.com/), där kritikerkårens samlade betyg för världens alla digitala 
spel finns att ta del av. Även vanliga konsumenters betyg går att finna här. Titlarnas placering 
på topplistan fungerade som en ledande hand, då TV-spelens popularitet bland 
professionella kritiker och vanliga användare gav information om hur väl dess narrativ 
fungerat och accepterats av konsumenterna. En produkts utveckling styrs trots allt av dess 
framgång hos konsumentkretsen. 

I urvalsprocessen användes även en användarbaserad databas 
(http://www.howlongtobeat.com/), där speltidens medelvärde för alla möjliga titlar samlas. 
Detta, för att kunna veta hur mycket tid som behövde avsättas för varje analys. Då den 
individuella tiden ett spel kräver för ett utförligt genomspelande varierar kraftigt, var detta 
ett viktigt verktyg för att se till att varje spelanalys genomfördes inom den begränsade 
tidsramen för detta forskningsarbete. 

Därmed styrdes urvalsprocessen av en rad kriterier. Denna specifika ordning följdes dock 
inte strikt, då de olika punkterna ofta fungerade i kombination med varandra. De är som 
följer: 
 

- Medelbetyg 
- Utgivningsår 
- Genre 
- Speltid 

 
Kriterierna var av vikt för det faktiska resultatet, där ett av målen är att rita upp utvecklingen 
av narrativitet i spel. En tydlig bredd i urvalet av spel behövdes för att få fram den 
information som visar detta. De utvalda spelen blev, enligt dessa riktlinjer, representativa för 
olika tidsåldrar, och visade på vilka narrativa metoder som ansågs moderna för mediet vid 
denna tid. 

Analysen utfördes av två individer. Den förste av dessa är en erfaren spelare, med hög 
förståelse för spelmekanik och utförande. Han har erfarenhet av många typer av spel, och har 
tidigare spelat 4 av de 5 titlar som valts ut för analysen. Denna mer erfarne deltagare stod för 
spelandet  av “Metal gear solid 2”, “Resident evil 4” och “The last of us: Left behind”. Alla 
dessa titlar hade han spelat tidigare. Den andre deltagaren är en mindre erfaren spelare, med 
mindre förståelse för spelmekanik och utförande. Hon har en begränsad erfarenhet av 
spelande i stort, men har spelat relaterade titlar till 2 av de 5 spel som valts ut för analysen. 
Denna mindre erfarna deltagaren stod för spelandet av “Fable 2” och “Heavy rain”. Fastän 
hon inte spelat dessa titlar tidigare, kände hon sig bekväm med upplägget, då hon, vid ett 
annat tillfälle, tagit sig igenom tidigare delar av spelserierna. 

Anledningen till att spelarna fick ta sig an de titlar de kände sig mest bekväma med, var 
för att (ännu en gång) säkerhetsställa att metoden skulle kunna genomföras inom arbetets 
tidsram. Möjliga nackdelar med att byta roller kan vara att påverka hur konsekvent resultatet 
blir, i och med att de två deltagande analytikerna har olika sätt att se på Tv-spelen de 
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observerar. Metoden var dock väl organiserad, då båda deltagarna följde samma ramverk för 
sin data-insamling, och fullföljde samtliga delar av arbetet tillsammans. Därmed blev 
resultatet mer konsekvent, samtidigt som de båda kunde hjälpa varandra genom processen. 

Alla titlar genomfördes på den enklaste svårighetsgraden som spelet erbjöd. Detta, för att 
kunna maximera deltagarnas möjligheter att styra spelets flöde, och därmed lättare kunna ta 
in den stora mängden data som fanns tillgänglig. Detta handlingssätt minskar de krav som 
ställs på spelaren att prestera för att kunna ta sig vidare i spelet, och möjliggör ett tydligare 
fokus på narrativets flöde.  

Samtliga spelgenomgångar utfördes på spelkonsolerna “Playstation 3”22 och “Xbox 360”23. 
Detta för att göra skiftet mellan spelen så smidigt som möjligt. Två av spelen i analysen 
skapades under ett tidigt 2000-tal och utvecklades ursprungligen till äldre konsoler. Båda 
dessa spel finns dock sedan ett par år tillbaka tillgängliga i restaurerade HD-utgivingar 
(högdetaljerad bildkvalité), skapade för mer moderna plattformar. I dessa utgåvor har endast 
bildåtergivningen förhöjts. Spelmekanik och narrativ har behållits i dess originalform. Vi 
ansåg därför att dessa utgåvor fortfarande var representativa för sina originalutgåvor. 

3.6 Analysen ramverk 
Innan metodens officiella genomförande utfördes test-genomgångar på två utomstående 
titlar: “Alan Wake”24 och “Fahrenheit”25. Det viktigaste resultatet av dessa genomgångar var 
uppbyggandet av metodens ramverk. Innan testerna var arbetets riktning mer fokuserat på 
kvantitativa aspekter, vilket sedan valdes bort då vi fick uppleva vilka delar av ett spel som 
faktiskt styr ett narrativ, och dess påverkan på spelarens upplevelse. Med hjälp av 
traditionella teorier inom narrativitet, och den data vi samlade in under dessa test-sessioner, 
kunde vi utforma ett ramverk som passade en kvalitativ studie så som denna. 

Både “Close playing”-metoden och observationsmetoden styrdes av detta ramverk, för att 
sätta upp en struktur att basera analysen på i ett senare stadie. Bizzocchi och Tanenbaum 
(2011) kallar denna typ av organiserad datainsamling inom “Close playing” för användande 
av specifika linser, eftersom det styr analysens huvudsakliga riktning. Linserna för detta 
arbete blev spelvärld och händelser, karaktärer, och narrativa metoder. 

3.6.1 Spelvärld och händelser 
Då spelvärlden är den miljö där narrativa händelser och handlingar utspelar sig i, kommer 
den analyseras utifrån de möjligheter den skapar för narrativets gestaltning. Analysen 
kommer bland annat utgå ifrån den uppdelning av spelstrukturer som Cardoso och 
Carvalhais (2013) tar upp. Vare sig spelet är “branching”, “bending”, “modulating” eller 
öppen för “exploiting” säger mycket om narrativets struktur, och vilka möjligheter spelaren 
har att påverka det. Även Aarseths (2012) kategorisering av spel, där det “linjära spelet” tas 
upp, kommer att hjälpa till att definiera spelets struktur. 
                                                
22 http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3 
 
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360 
 
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Wake 
 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_prophecy 
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Världens dynamik (det vill säga, hur världen reagerar på spelarens val och handlingar 
genom spelet) kommer också vara en del av analysen. Detta kommer att hjälpa till att visa 
hur spelvärldens design fungerar tillsammans med spelarens resa genom spelet, och till hur 
stor del interaktiviteten i spelet fungerar tillsammans med narrativet. 

Då ett narrativ är uppbyggt av händelser, kommer analysen ske utifrån händelsernas 
egenskaper (kärnhändelse, satellit) och frekvens. Flertalet satelliter ger tecken på ett rikt 
narrativ, likaså en större mängd kärnhändelser (Cohan & Shires, 1988). Avsaknad av någon 
av kategorierna säger mycket om spelets fokus (eller brist) på narrativ.  

Spelets kärnhändelser och satelliter har en viss koppling till spelvärldens struktur, då den 
grundläggande strukturen skapar de möjligheter spelskaparna har att utforska olika typer av 
händelser i narrativet. I resultatet gjordes därför valet att hantera spelvärlden och händelser 
samtidigt, då egenskaperna under dessa kategorier ofta går in i varandra. Att analysera hur 
ett spel är strukturerat, kan kräva en förklaring om hur kärnhändelser och satelliter används 
i designen, och hur stor påverkan spelaren har på dessa. 

3.6.2 Karaktärer 
Bizzocchi och Tanenbaum (2012) lägger en stor vikt i att designa karaktärer för ett narrativ. 
Detta, för att narrativet är beroende av både statiska och dynamiska karaktärer (också 
kallade agenter, eller existenter) (Eskelinen, 2001; Aarseth 2012). Aarseth beskriver “djupa, 
runda” karaktärer som en del av narrativet, medan “ytliga och ihåliga” karaktärer är en tydlig 
del av spelets mekanik. NPCs (“non-player character”) är ett exempel på ytliga karaktärer i 
ett spel, då deras funktion oftast är att stå fast på samma punkt och ge en viss mängd 
information, tills deras roll i spelet tar slut. 

I analysen kommer spelets karaktärer att studeras utifrån deras dynamik och funktion i 
spelet, och identifieras som en del av narrativet med hjälp av de arketyper som tidigare 
nämnts i samband med Vogler (2007). Vogler menar att användande av arketyper är en 
enorm fördel för att skapa mening i ett narrativ. I analysen kommer därför de (av spelet) 
utnyttjade arketyper identifieras och analyseras utifrån hur spelaren kan interagera med 
dessa, och hur de påverkar narrativet i stort. 

3.6.3 Narrativa metoder 
Narrativa metoder i ett spel är de sätt som spelet valt att förmedla sitt narrativ genom. Så 
som tidigare noterats, kan spel innehålla en mix av bakgrundshistorier, 
förklarande/berättande text (på skärmen, eller på exempelvis spelförpackningen) och 
mellansekvenser. I analysen kommer användandet av dessa former av narrativa metoder 
bearbetas med fokus på hur de används och vilken funktion de har i narrativet. Även hur 
spelet hanterar karaktärsdöd kan påverka hur flödet av narrativet upplevs. Just denna del av 
analysen blir viktig för att se hur förmedlandet av narrativ utvecklats under modern 
spelhistoria, och vilka narrativa metoder som uppkommit (eller vunnit popularitet) under 
tidens gång. 
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer vi presentera resultatet av våra studier. Vi kommer gå igenom varje 
fall, i den ordning de genomfördes, med ramverket som struktur. Då dessa resultat är 
sammanfattningar av över 60 timmar speltid, kommer ett fokus ligga på att hålla 
redovisningarna så korta som möjligt, utan att förlora värdefull data. 

4.1 Fallstudie 1 

 
Bild 1 - Metal Gear Solid 2 

4.1.1 Spelvärld och händelser 
I detta spel tillåts spelaren utforska två större miljöer. Den första delen av spelet utspelar sig 
på ett hangarfartyg (prologen), medan spelets andra del utspelar sig på en större oljetanker 
(huvudstoryn). Detta innebär att hela spelet utspelar sig inom klaustrofobiska ytor med 
mekaniska konnotationer.  

Spelet är oftast linjärt (även om vissa delar av spelet har en simplare bending-struktur), 
med viss flexibilitet av satelliter. Spelaren följer alltså ett rakt narrativ, som leder denne från 
rum till rum, eller situation till situation. För att komma igenom vissa dörrar får spelaren 
nyckelkort från olika karaktärer, vilket kontrollerar den mängd frihet spelaren har att röra sig 
i spelvärlden. Ifall ett rum är viktigt för narrativet längre fram i spelet, hålls dörren till 
rummet stängd för spelaren fram tills det att tiden är kommen. De flexibla satelliterna 
innefattar vad spelaren väljer att göra i de miljöer denne tillåts utforska. Vissa objekt går att 
plocka upp, eller interagera med. Ibland finns objekt gömda i sidoutrymmen, som spelaren 
själv får välja att hitta eller ignorera. Majoriteten av spelvärlden är dock statisk. Spelaren har 
inga möjligheter att söka igenom alla lådor, eller utforska alla gömmor. Endast det som 
narrativet tillåter är öppet för undersökning. 

De flesta händelser i detta spel är kärnhändelser. Situationer påbörjas, eskaleras och 
avslutas. Karaktärer introduceras, utvecklas och dör. Bakgrundshistorier påbörjar nya 
situationer, och orsakar enorma förändringar i relationer och attityder. Dessa kärnhändelser 
fyller ut en stor del av speltiden, och presenteras oftast i mellansekvenser. Spelets satelliter 
fyller ut tiden mellan dessa händelser, och förlänger dramatiken de skapar. Ofta handlar 
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dessa om att spelaren ska hitta olika objekt för att ta sig vidare, eller lösa pussel för att 
komma in i utrymmen som behövs för narrativets fortsättning. 

4.1.2 Karaktärer 
Spelets karaktärsgalleri innehåller främst två hjälte-arketyper. I den första delen av 
berättelsen tar spelaren rollen som “Solid Snake”, medan den i resten av spelet styr 
karaktären “Raiden”. Mycket av interaktionen i spelet sker mellan dessa hjältar och deras 
mentorer. Solid Snake går även från att vara spelbar huvudkaraktär till att bli Raidens 
allierade i den andra delen. Genom hela spelet tar han sig an följande roller: hjälte -> 
formskiftare -> mentor -> allierad. Raiden fungerar som sin egen tröskelväktare, då han 
genom en större del av spelet håller sig själv tillbaka emotionellt, på grund av en oförmåga att 
se sin egen godhet. Han genomgår också den största personliga resan. 

Spelets mentorer och allierade representeras i form av Hal Emmerich (eller “Ottacon”), 
Colonel Roy Campbell, Rose och Emma Emmerich. Roy Campbell visar sig senare i spelet 
vara en formskiftare, vars uppenbarelse kommer som en chock för huvudkaraktären. 

En stor vikt i spelets narrativ läggs även på introduceringen av skuggan, som i spelet 
främst representeras av terrorgruppen “Dead Cell”. Dead Cells medlemmar består av Solidus 
Snake, Fortune, Vamp och Fatman. Alla dessa karaktärer tar vid något tillfälle rollen som 
tröskelväktare. Inte förrän dessa fiender är besegrade kan spelaren ta sig vidare i narrativet. 
Spelets skugga, eller skuggor, fungerar även som härolder, då spelets antagonister på sina 
egna sätt tvingar hjälten att ta sig an spelets uppdrag. Då andra undanhåller information från 
Raiden, berättar antagonisterna de sanningar (eller hemligheter) som han behöver veta för 
att kämpa sig vidare. 

4.1.3 Narrativa metoder 
Det mesta av spelets huvudsakliga narrativ förmedlas genom mellansekvenser, och tar upp 
en stor del av spelarens totala speltid. Mellansekvenserna kan delas upp i tre kategorier: 
 

- Cinematiska mellansekvenser, utan interaktivitet 
- ”Telefonsamtal”, med en viss grad interaktivitet 
- Funktionella mellansekvenser, utan interaktivitet 

 
Den första kategorin är den typiska formen av mellansekvens, där spelarens roll övergår från 
aktiv till passiv. Dessa mellansekvenser tog upp en stor del av narrativets förmedling, och 
användes för att presentera, förlänga eller avsluta viktiga delar i historien. En stor del av 
bakgrundshistorierna förmedlades genom denna form av cinematisk mellansekvens. Ofta 
inkluderades riktigt filmmaterial, eller illustrationer av olika slag. Spelskaparna använde sig 
av många cinematiska grepp i utformandet av dessa scener, vilket yttrade sig i form av 
emotionella utageranden, slow-motion-sekvenser och storslagen musik. På många sätt 
upplevdes dessa sekvenser som kortfilmer, och fungerade som kortare, eller längre pauser i 
spelandet. Många av fiendernas relationsutvecklingar förmedlades även genom dessa 
mellansekvenser.  

Den andra kategorin innefattar återkommande telefonsamtal mellan huvudkaraktären och 
olika sidokaraktärer. Dessa sekvenser användes väldigt flitigt för att förklara (exempelvis) 
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spelmekaniken, och för att föra narrativet vidare. Ibland kunde scener skifta från cinematiska 
mellansekvenser till telefonsamtal, och sedan tillbaka igen. Till skillnad från 
mellansekvenserna var dessa scener (till viss del) interaktiva. Medan de utspelade sig kunde 
spelaren justera kameran för att se olika vinklar av sin avatar, eller till och med trycka förbi 
delar av dialogen.  

Den sista kategorin inkluderar alla scener då spelaren utför “simplare handlingar”, och 
tappar interaktionsförmågan i korta perioder. Ett exempel på detta är då spelaren når en 
stege, eller hiss, och trycker på en knapp (på sin kontroll) för att interagera med objektet. 
Som svar på interaktionen inleds en kortare mellansekvens som visar hur karaktären klättrar 
upp för stegen, eller färdas med hissen till en annan våning. Dessa mellansekvenser fungerar 
endast som en övergång mellan en situation till en annan, och som ett svar på spelarens 
interaktion.  

Text utnyttjades bland annat i telefonsamtalen, då dialogen alltid stod textad på skärmen. 
Men text användes också i beskrivande syfte. Varje gång spelaren steg in i nya rum eller 
miljöer skrevs namnet på rummet ut i mitten av skärmen, för att spelaren skulle kunna 
lokalisera sig i spelvärlden (exempelvis: “Strut F Warehouse”). 

Ett unikt drag hos Metal Gear Solid 2 var hur spelet alltid implementerade spelmekanik i 
narrativet. Bizzocchi och Tanenbaum (2012) tog upp vikten i att lägga in narrativ design i 
spelets gränssnitt, vilket detta spel understundom försöker sig på. Under telefonsamtalen 
kan Colonel Roy Campbell beskriva för spelarens avatar hur han använder sin “action 
button” (eller “aktiverande knapp”) för att interagera med något.  

Vanligtvis förklaras spelmekanik (hur spelaren använder sin kontroll för att styra sin 
avatar) i form av text, när agerandet väl blir aktuellt. Men här valde utvecklarna att låta en 
karaktär beskriva kontrollerna för spelarens karaktär, som om det vore en naturlig del av 
världen. Detta grepp (som kan beskrivas som “meta”, eller att “bryta den fjärde väggen”), 
används även när spelaren vill spara sina framsteg. Istället för att gå in i menyn måste 
spelaren ringa upp sin medarbetare och be henne spara framstegen i en fil. I samband med 
detta inleds en längre diskussion mellan huvudkaraktären och medarbetaren, vars syfte 
verkar vara att utforska och utveckla deras relation. På så sätt lär spelaren känna 
karaktärerna bättre, samtidigt som en viktig del av spelets mekanik utförs. 

När Snake eller Raiden dör, möts spelaren av skärmtexten: “Game over” (“Spelet är 
över”), medan en mentor förtvivlat skriker ut hans namn. Efter detta får spelaren börja om 
igen från den senast sparade platsen. Spelaren kan använda matransoner för att läka sig själv 
lite snabbare. För att använda en ny term, har detta spel en ganska hög “Game over”-faktor. 

En upptäckt under analysen var användandet av narrativ under spelandets gång. Till stor 
del användes detta grepp för att delge spelaren information om fiendens närvaro. Blir 
spelaren för synlig under spelets gång kan den exempelvis höra en röst genom högtalarna 
som uppmanar soldaterna att röra sig mot dennes position. I andra delar av spelet uppmanas 
spelaren att tjuvlyssna på narrativt drivna diskussioner genom väggar och fönster. 
Diskussionen fortsätter, oavsett om spelaren lyssnar, eller väljer att göra någonting annat.  
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4.2 Fallstudie 2 

 
Bild 2 - Resident Evil 4 

4.2.1 Spelvärld och händelser 
 “Resident Evil 4” utspelar sig i Spaniens landsbygd. Spelaren rör sig mellan små byar, kyrkor 
och kyrkogårdar, slott och grottor. Stämningen är väldigt skräck-inspirerad, då miljöerna 
alltid är nedsläckta och kyliga (även utomhus). Berättelsen är uppdelad i kapitel, vilket visar 
på ett väldigt traditionellt tänk, vad gäller narrativa strukturer. Ett kapitel brukar oftast ta 
slut precis efter en boss-strid, eller före/efter en av spelets kärnhändelser.  

Spelet är lätt “branching”, då en del kärnhändelser är möjliga att ändra på/välja mellan. I 
en strid i början av spelet, får spelaren välja mellan att rädda en ensam varg, eller att lämna 
den för att dö. Valet som spelaren gör påverkar till viss del en framtida händelse i spelet. Det 
finns även en viss flexibilitet i satelliterna, då spelaren kan välja att utforska världarna till 
fullo (för att finna vapen, ammunition och andra objekt), eller följa en rak väg till narrativets 
slut. Ibland finner spelaren blå ädelstenar i träd eller tak, som går att skjuta ned och samla 
på. Dessa stenar går sedan att byta ut mot nya vapen. 

Spelets kärnhändelser hanterar oftast nya vänner och fiender, och de möten 
huvudkaraktären har med dessa, medan satelliterna oftast hanterar de pussel spelaren måste 
lösa på vägen till dessa kärnhändelser (alternativt de tröskelväktare spelaren måste ta sig 
förbi).   

Spelet har fler satelliter än kärnhändelser, vilket betyder att spelet lägger större fokus på 
narrativets utfyllnad. Spelets uppdelning i kapitel fungerar som den tydliga struktur som ser 
till att varje kärnhändelse får fullständiga fortsättningar och avslut. Detta ger spelet en logik, 
där händelser sker i samband med tidigare händelser. Spelet har alltså en tydlig handling. 
Dock känns narrativets skelett tunnare än i andra spel, där kärnhändelser tar upp mer plats. 

4.2.2 Karaktärer 
Spelets huvudkaraktär och hjälte är Leon. I denna skräckfyllda värld blir han den karaktär 
som spelaren kan relatera till. Den utveckling Leon genomgår innefattar för det mesta 
personliga relationer med andra karaktärer. Karaktären Ashley fungerar som både en allierad 
och en tröskelväktare, då hon växlar mellan att hjälpa Leon ta sig framåt, och att vara ett 
hinder i strider (då hon har en tendens att kidnappas). Hennes närvaro stärker dock Leons 
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vilja att kämpa, då hennes ursprungliga kidnappning var hans primära anledning att ta sig 
till Spanien. 

Luis är en bi-karaktär som dyker upp en bit in i spelet. Han följer inte med Leon, utan 
dyker upp då och då, med nya objekt eller information om fienden. Han fungerar både som 
en allierad och som en mentor. I en viktig del av historien blir han även en viktig härold, som 
ger Leon en större vilja att kämpa mot fienden. En annan bi-figur är Ada, som Leon hyser ett 
romantiskt intresse för, och vars bakgrundshistoria och personliga detaljer hålls hemliga 
under hela spelet. Hon går igenom många arketyper, från allierad, till härold, tröskelväktare, 
formskiftare och trixare. Därmed är hon den mest mångsidiga karaktären i hela spelet. 

Spelets huvudsakliga skugga heter Saddler. Han använder oftast mindre medarbetare för 
att utmana huvudkaraktären, fram till slutet där spelaren måste slå honom för att klara 
spelet. Hans mest framstående karaktärsdrag är hans ondska. 

4.2.3 Narrativa metoder 
Spelet börjar, klassiskt nog, med en bakgrundshistoria i form av en cinematisk 
mellansekvens. Många av spelets cinematiska mellansekvenser fungerar annars som 
introduktioner av nya karaktärer, fiender eller hotfulla situationer. Ibland är vissa 
mellansekvenser interaktiva, då spelaren uppmanas att snabbt trycka på en viss knapp (eller 
flera) för att ta sig loss från ett hotfullt grepp, eller hinna undan en attack (ett spel-fenomen 
som kallas “Quick Time Event”, eller “QTE”).  

En större del av spelets totala mängd mellansekvenser är dock funktionella, och visas då 
huvudkaraktären klättrar upp för en stege, hoppar ut ur ett fönster eller kanske öppnar en 
låda. Mycket av spelet går ut på att lösa pussel, vilket förklarar varför dessa funktionella 
mellansekvenser förekommer så ofta.  

Text används flitigt som en narrativ metod för att beskriva världen runt omkring spelaren. 
Ett exempel är när spelaren hittar ett objekt och väljer att interagera med det. För att 
spelaren ska förstå vad huvudkaraktären har hittat dyker en text upp som beskriver 
karaktärens tankar kring objektet (exempelvis: “det är bara en bit tyg”). Text används även 
för att beskriva vad karaktären lyckats göra. Ibland får spelaren även höra huvudkaraktärens 
tankar kring vissa situationer eller objekt, vilket visar på ett användande av narrativ under 
spelandets gång (om ändå begränsat). 

Ett annat område där text utnyttjas, i samband med interaktiva cut-scenes, är vid de 
tillfällen då spelaren hittar brev spridda runt spelvärlden, skrivna av både fiender och 
allierade. Dessa brev är inte nödvändiga för det huvudsakliga narrativet, men ger ett 
mervärde, då de beskriver andra karaktärers bakgrundshistorier och tankar om nuvarande 
händelser. Spelaren kommenterade att en av karaktärerna (Luis) framstod som en helt annat 
människa i de brev han skrivit, vilket gav karaktären nya dimensioner. 

Precis som i “Metal Gear Solid 2” använder sig spelet av mellansekvenser i form av 
“telefonsamtal” med både kollegor och fiender. Dessa telefonsamtal fungerar som ett sätt för 
spelaren att få instruktioner om hur uppdragen ska utföras, eller för att utbyta hotfulla ord 
med vissa skurkar. I ett samtal med huvudkaraktärens kollega, säger hon att hon kommer 
skicka en spelmanual till huvudkaraktären, vilket visar på ett försök hos spelskaparna att 
baka in narrativ design i gränssnittet. Även det sättet spelaren sparar på visar detta, då 
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huvudkaraktären måste hitta en skrivmaskin, och skriva in sin nuvarande position för att 
filen ska sparas. 

Spelet har en väldigt hög “Game over”-faktor. Om huvudkaraktären dör, eller om ett 
uppdrag misslyckas, måste spelaren börja om från den senast sparade platsen. De sätt som 
spelaren kan hela sin karaktär på kräver vissa örter, och kan kosta pengar.  

4.3 Fallstudie 3 

 
Bild 3 - Fable 2 

4.3.1 Spelvärld och händelser 
Spelet utspelar sig i Albion; en stor och sagolik värld. Mijöerna är rika och gröna, och 
innefattar ängar, sjöar, mindre byar, större städer och enorma slott. Spelets värld bjuder på 
stor omväxling och spelaren har under större delar av spelet möjligheter att röra sig fritt 
inom den. Spelets narrativ är därmed uppbyggd av både bending- och modulating-
strukturer. Efter spelets cinematiska prolog har spelaren stora möjligheter att både kunna 
utforska, och även omforma, delar av den.  

Spelvärlden är full av moraliska ställningstaganden som spelaren tillåts ta del av för att 
förändra sin relation till spelets NPCs. Spelaren kan i slutändan få dem att älska, frukta eller 
ställa sig neutrala till karaktären. Dessa moraliska val uppstår inom ramen för spelets 
uppdrag. På så sätt är spelvärlden och objekten inom den väldigt dynamiska. Även 
huvudkaraktärens utseende påverkas, beroende på de val spelaren gör i spelet. 

Spelet är därför också till största delen uppbyggd kring utförandet av olika sorters 
uppdrag och jobb. Vissa av dessa uppdrag är en del av det huvudsakliga narrativet, och är 
därmed också kopplade till narrativets kärnhändelser. Eftersom spelaren ofta får välja mellan 
olika moraliska ställningstaganden, betyder det att många kärnhändelser i spelet är flexibla. 
Resten av de uppdrag, som spelaren kan välja att göra eller ignorera, fungerar som berikande 
(också flexibla) satelliter. 

Spelets huvuduppdrag skiljer sig från sidouppdragen på en rad sätt. De är drivande för 
narrativet, och de tar mycket längre tid att genomföra. Varje gång spelaren har utfört ett 
huvuduppdrag, tilldelas den genast ett nytt. Dessa uppdrag måste genomföras för att fullfölja 
spelet. Sidouppdragen är istället kortare uppdrag som spelaren själv måste finna genom att 
utforska spelvärlden, och interagera med dess invånare. Dessa uppdrag är mycket kortare, 
och är inte nödvändiga för att fullfölja huvudberättelsen. De hjälper dock till att fördjupa 
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förståelsen för spelvärlden och berikar narrativet ytterligare. Förutom detta så stärker (eller 
sänker) de även spelarens moraliska ställning ytterligare. 

De övriga satelliterna som spelet erbjuder är fritt utforskande och jobb-erbjudanden. 
Spelaren kan exempelvis ta sig an rollen som smed, bartender, eller lönnmördare. Dessa jobb 
skiljer sig åt en del, men består till största delen av mindre spelmekaniker spelaren måste 
bemästra för att få nya titlar. Genom dessa sysslor tjänar karaktären även guld, som den i sin 
tur kan investera i (exempelvis) fastigheter. Genom att förändra karaktärens ställning hos 
spelets NPCs kan den även gifta sig och skaffa barn. 

4.3.2 Karaktärer 
Spelet innehåller en stor mängd karaktärer av vikt för narrativet. Spelarens avatar är 
däremot helt utan personlighet, tills spelaren ger den det. Anledningen till detta är att 
spelaren ska kunna forma sin avatar efter spelets moraliska val. Karaktären fyller ändå en roll 
i historien och benämns till slut “Hjälten av Bowerstone”. Trots detta är det svårt att sätta en 
arketyp likt “hjälte” på denna huvudkaraktär, då ingen personlig resa sker. Att, som spelare, 
känna igen sig i huvudkaraktären blir också svårt, eftersom den inte har någon personlighet 
som spelaren kan relatera till. 

Spelet innehåller dock en mängd andra, viktiga, karaktärer. En av de främsta rollerna fylls 
av mentorn och härolden Theresa, som följer dig genom hela spelet. Hennes roll i spelet är 
både att förklara hur spelmekaniken fungerar, samt föra spelets narrativa utvecklingar 
framåt. Hon är även spelets främsta uppdragsgivare. Huvudkaraktärens främsta allierade är 
en hund. Denna kompanjon följer med karaktären genom hela spelet, och hjälper spelaren 
att hitta skatter och besegra fiender. 

En viktig del av spelets historia går ut på att finna tre hjältar som ska hjälpa spelaren att 
utmana antagonisten. Sökandet efter dessa hjältar, samt deras personliga utveckling är 
narrativets hjärta. Då dessa karaktärer får en mycket större och djupare karaktärsutveckling 
än spelarens avatar kan de ses som spelets riktiga hjältar.  

Skuggan i spelet utgörs av den onde Lucien, vars syfte är att ta över världen, och förgöra 
spelets fyra hjältar. När Lucien först introduceras för spelaren ger han ett intryck av att 
kunna bli en mentor. Kort därefter tar han dock på sig rollen som formskiftare och blir 
spelets främsta antagonist.   

Under spelarens resa tvingas den utmana andra fiender som ställer sig i dennes väg. 
Några exempel på dessa tröskelväktare är banditer, varulvar, troll och vandrande skelett. Vad 
som särskiljer dessa fiender från andra monster spelaren möter, är att de introduceras 
genom en rad narrativa metoder. En del av dem ges korta, introducerande, mellansekvenser, 
medan andra kan få en kortare bakgrundshistoria beskriven av en NPC. På så sätt förtydligar 
spelet att besegrandet av dessa fiender är en nödvändighet för att narrativet ska kunna 
fortsätta.   

4.3.3 Narrativa metoder 
De narrativa metoder som spelet använder är främst mellansekvenser och narrativ under 
spelets gång. Mellansekvenserna är oftast väldigt sparsmakade i längd men samtidigt oerhört 
cinematiska, med panoreringar över berg och slott. Dessa sekvenser innehåller nästan alltid 
en berättarröst (Theresa), som beskriver övergångens syfte. Oftast handlar det om en längre 
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tid som passerat inom spelet, och vad som hänt under denna tidsperiod. Spelet sträcker sig 
nämligen över en väldigt lång tid, och dessa mellansekvenser blir då övergången mellan 
karaktärens olika åldrar. Det förekommer även vissa funktionella mellansekvenser, då 
spelaren hittar en gräsplätt att gräva i, eller en kista att öppna.  

Förutom mellansekvenser, så är spelet fullt av narrativ under spelandets gång. Då 
huvudkaraktären i spelet inte kan tala, kommer dialog främst från de karaktärer som 
spelaren möter. Spelaren tvingas ofta ta följe med allierade och får på så sätt ta del av många 
konversationer under resans gång. Ifall dessa konversationer är viktiga för det aktuella 
uppdraget, sker de inom en osynlig cirkel spelaren hela tiden måste hålla sig inom. Skulle 
spelaren välja att lämna denna cirkel så pausas dialogen, och de andra karaktärerna 
uppmanar spelaren att återvända. På så sätt kan dessa dialoger inte missas. 

När huvudkaraktären dör i spelet händer en av två saker: 1) karaktären väcks till liv igen, 
tack vare ett livselixir, eller 2) karaktären dör, men återupplivas omedelbart genom att 
spendera en typ av erfarenhets-poäng. Därmed får spelaren aldrig uppleva någon form av 
“avbrott”, förutom de sekunder det tar för karaktären att återupplivas. Då spelarens karaktär 
tekniskt sett “dör”, avslutas aldrig flödet i spelet, vilket innebär att spelet har en låg “Game 
over”-faktor. 

4.4 Fallstudie 4 

 
Bild 4 - Heavy Rain 

4.4.1 Spelvärld och händelser 
Spelvärlden gestaltar ett nutida USA dränkt i ett ständigt fallande regn. Just detta regn 
fungerar som ett viktigt tema genom hela berättelsen, och sätter en mörk ton över hela spelet. 
Strukturen kan ses som både linjär och branching. Berättelsen är uppdelad i olika scener, och 
påminner på så sätt om traditionellt filmberättande. Spelaren har inga möjligheter att 
utforska andra miljöer än det som presenteras för den. Några exempel på dessa miljöer är 
inhägnade lekplatser, ett poliskontor, en bakgård och en nattklubb. På så sätt är spelarens 
frihet att röra sig väldigt begränsad. Spelaren styr olika karaktärer under berättelsens gång, 
vilket ger en stor variation i personligheter och öden. Men det är spelet som bestämmer när 
en scen börjar, när den är slut, och vilken karaktär som spelaren får styra härnäst.  

Spelets “branching och modulating”-struktur kommer in i och med att spelaren får välja 
hur den ska interagera med människor, och i vilken riktning scenen ska gå. Ibland ställs 
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spelaren inför moraliska dilemman, så som “skulle du kunna mörda den här mannen för att 
rädda ditt barn?”. I dessa fall får spelaren bestämma hur karaktärerna skall agera, vilket 
senare bestämmer hur resten av spelet fortsätter. Spelaren får alltså alltid uppleva 
konsekvenserna av sina handlingar. Berättelsen i spelet har därmed inte bara ett slut, utan 
ett helt spektrum av möjliga slutscenarier.  

Sammanfattningsvis innebär detta att spelets kärnhändelser är flexibla, och kan påverkas 
av spelaren. Spelaren har alltså kontroll över själva skelettet av berättelsen. Narrativets 
satelliter är en blandad kompott av flexibelt och statiskt innehåll. Spelaren kan välja att gå ut 
och granska huvudkaraktärens bakgård även om spelet inte kräver det, men att en annan 
karaktär ber spelaren utföra en mindre uppgift går inte att undvika. Uppgiften kan dock 
utföras på olika sätt. 

Spelvärlden innehåller en väldigt detaljerad narrativ design, som spelaren får välja att 
upptäcka eller ej. Majoriteten av alla objekt går att interagera med, dock på olika sätt 
beroende på dess vikt för historiens gång. Vissa objekt, exempelvis ett porträtt på byrån, 
utlöser allmänna funderingar om porträttet från karaktären. Andra objekt, som en dusch 
eller garderob, utlöser ett fysiskt agerade från karaktären. De flesta av alla rörelser styrs dock 
av spelaren, som får använda sig av olika knapptryckningar och kontrollrörelser för att sätta 
igång den handling som efterlyses (exempelvis då karaktären ska torka av sig med en 
handduk, och spelaren får skaka kontrollen upp och ned). Detta skapar en tydlig känsla av att 
varje handling får en respons i spelet. 

4.4.2 Karaktärer 
Spelet innehåller en rad karaktärer med flexibla attribut. En del av dessa formskiftningar 
sker i takt med att narrativet utvecklas, medan några lämnas öppna för spelarens påverkan. 
Berättelsen innehåller fyra spelbara karaktärer, Ethan Mars, Norman Jayden, Madison Page 
och Scott Shelby. Ethan kan ses som narrativets huvudsakliga karaktär. Han är en far som, 
efter många svårigheter, har delad vårdnad över sin son. Han genomgår en stor personlig 
resa, och tvingas utmana både sig själv och världen omkring honom. Detta gör Ethan till 
historiens hjälte (alternativt anti-hjälte), samtidigt som han också fungerar som en 
formskiftare och tröskelväktare. Detta, för att hans hemska förflutna blir ett hinder för 
honom att utveckla relationen till sin son, och sedan kämpa för att rädda honom.  

Norman Jayden är spelets andra hjälte. Han är en FBI-agent som skickas till staden för att 
hjälpa polisen med en utredning. I denna genomgång fick hans karaktär inte chansen att 
utvecklas till fullo, då hans historia tog slut mitt i en utredning. Precis som Ethan, fungerar 
han som sin egen tröskelväktare, då hans drogproblem kan hindra honom från att göra sitt 
jobb. 

Madison Page är en främmande kvinna Ethan möter på ett motell, som sedan bestämmer 
sig för att hjälpa honom. Hon fungerar på så sätt som en hjälte i spelet, samtidigt som hon tar 
rollen som Ethans allierade. Hennes personliga utveckling styrs av hennes växande 
romantiska relation till Ethan. Även denna karaktär fick inte utvecklas till fullo i denna 
genomgång, då hon dog i ett försök att hjälpa Ethan.  

Shelby är spelets mest flexibla karaktär. Han går från att vara hjälte och mentor, till 
formskiftare, för att slutligen bli en härold, och spelets skugga. I narrativets början ses Shelby 
som en sympatisk privatdetektiv, fast besluten att på egen hand lösa spelets mordgåta. 
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Spelets vändning blir den brytningspunkt som visar hans sanna natur, vilket kommer som en 
chock för spelaren, som själv fått styra honom under hans resa.  

Vilka arketyper karaktärerna har beror på vilken karaktär spelaren styr för tillfället, vilket 
sätter en prägel på hur spelaren ser på de andra karaktärerna. Från en karaktärs synvinkel 
kan Ethan ses som skuggan, medan Ethan själv ser världen på ett annat sätt.  

4.4.3 Narrativa metoder 
De narrativa metoder som används i Heavy Rain är många och varierande. Övergångarna 
mellan dem är också många gånger sömlösa. Den narrativa metod som används främst är 
dock interaktiva mellansekvenser. Varje gång du närmar dig en dörr, handfat, skrivbord eller 
andra föremål, visas en tydlig markering på skärmen. Den visar vilka knappar du ska 
använda för att interagera med just detta föremål. När du trycker eller håller in den rätta 
sekvensen av knappar så aktiveras en mellansekvens. På så sätt blir gränsen mellan passivt 
tittande och dynamiskt spelande svårare att avgöra som spelare.  

Förutom interaktionen med dessa objekt, bygger en stor del av berättandet på det sätt du 
som spelare interagerar med spelets karaktärer. Du tillåts vara delaktig i de flesta dialoger 
och kan på så sätt förändra både mening och känsla i dina svar. Du blir därmed även delaktig 
i berättandets utformning, inom spelets ramar. I en av spelets tidigare scener hämtar du din 
son från skolan. Väl hemma placerar han sig framför Tv:n, och du som spelare tillåts utforska 
huset. Inne i köket finner du en lapp med sysslor. Där kan du se tiderna som narrativet 
rekommenderar att du följer. Lappen beskriver när ni ska äta, göra läxor och gå till sängs. Du 
kan som spelare välja att strikt följa denna lista, men din son kommer försöka ifrågasätta 
dina val. Huruvida du låter honom stanna uppe senare eller ej påverkar både relationen till 
din son och scenens utveckling.   

Vid spelets mer dramatiska ögonblick används ofta en “split-screen” (eller “delad skärm”) 
för att visa en scen ur flera olika vinklar samtidigt. Under en sekvens i spelet så blir du vittne 
till ett pågående rån. Spelet visar rånet ur en rad vinklar, där spelaren och själva rånet 
placeras i separata rutor. Detta gör det möjligt för spelaren att hålla koll på rånaren, medan 
den sakta smyger sig fram för att försöka övermanna brottslingen. Dessa scener 
exemplifierar ett väldigt tydligt användande av narrativt berättande under spelets gång. Ett 
annat exempel på detta är de stunder då spelaren, med ett knapptryck, kan höra karaktärens 
tankar kring aktuella händelser.  

Ett annat berättargrepp som används i övergångarna mellan scener, är den information 
som presenteras med text inför varje scen. Den beskriver både tid, dag och mängden regn 
som fallit. Det ger spelaren möjlighet att beräkna hur lång tid den har på sig att hitta sin son.  

Spelaren har näst intill alltid kontroll över huvudkaraktären i varje scen. Till och med i de 
fall då spelets narrativ ger återblickar för att förklara en karaktärs bakgrund, får spelaren 
kontroll över karaktären som ung. 

Av alla spelen i denna analys, var detta det enda utan “Game-over”-faktor. Karaktärer kan 
dö i spelet, men blir då permanent borttagna från narrativet. Spelaren får inte chansen att 
börja om igen, utan får uppleva konsekvenserna av spelets händelser. Därmed kan spelaren 
känna att varje val har en större tyngd, då resultatet av dessa val kan ha en stor påverkan på 
narrativets slut.  
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4.5 Fallstudie 5 

 
Bild 5 - The Last of Us: Left Behind 

4.5.1 Spelvärld och händelser 
“The last of us: Left behind” utspelar sig i en värld, där majoriteten av människorasen har 
infekterats av en monsterparasit, och därmed transformerats till något likt zombies.  
Huvudkaraktären heter Ellie. Hon (och spelaren) hoppar kontinuerligt mellan två tidpunkter 
i spelet:  
 

- -“nutid”, där hon måste rädda sin vän från att dö av ett pistolskott 
- -“minnet”, där hon spenderar en sista kväll med en gammal vän.  

 
Den narrativa designen i spelet är utförlig och detaljerad, vilket bidrar till väldigt varierade 
miljöer. Spelaren kan hitta utrymmen där en person tidigare levt, och se familjekort sitta 
uppe på väggen, eller hitta brev lämnade av de som rymt därifrån. Inget av detta är en del av 
det spelaren måste göra, utan finns där för att berika spelvärlden med ett omfattande 
narrativ. 

Karaktärerna i spelet, inklusive huvudkaraktären, fungerar väldigt dynamiskt med det 
som händer runt omkring dem. I en scen går huvudkaraktären genom en tunnel, där vatten 
droppar på hennes huvud. Inte nog med att karaktären kommenterar händelsen; hon lyfter 
på armen och skyddar sitt huvud från dropparna. Ett annat exempel är då huvudkaraktären 
och hennes vän, Riley, springer ifrån en grupp med fiender. Om spelaren hamnar efter, 
stannar Riley upp och vinkar fram henne, samtidigt som hon kommenterar att det är 
bråttom. Karaktärernas kroppsspråk och beteende förändras alltså beroende på vad som 
händer runt omkring dem.  

Spelet är linjärt, med fasta kärnhändelser och flexibla satelliter. Det är linjärt på så sätt att 
spelet kräver att spelaren följer den huvudsakliga narrativa tråden för att komma vidare i 
världen, och den relation huvudkaraktären har med sin vän. De flexibla satelliterna är de små 
valen spelaren gör på vägen.  

En stor del av spelet (från huvudkaraktärens minne) går ut på att upptäcka en tom 
galleria, och leka med alla masker, leksaker och maskiner de hittar på vägen. Spelaren får då 
göra små val längs vägen. Några exempel på detta är vilken Halloween-mask den vill bära, 
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eller vilken pose den vill ta i fotobåset. Dessa små val fungerar som förlängning av spelets 
nuvarande stämning, eller som ett berikande av spelets övergripande narrativ.  

Andelen satelliter och kärnhändelser är ungefär likvärdiga. Även när spelaren leker med 
sin vän Riley, övergår narrativet till större nyckelhändelser då och då, vilket ger en bra balans 
mellan utfyllnad och huvudsakligt narrativ. Alla kärnhändelser får logiska avslut, och 
sekvenserna känns alltid styrda av en tydlig kausalitet. Det vill säga, spelet har en handling, 
där början, mitten och slutet hänger ihop enligt orsak och verkan. 

4.5.2 Karaktärer 
Spelet har tre huvudsakliga karaktärer, och två större grupper med fiender. Huvudkaraktären 
är tonåriga Ellie. I spelets “nutida” del är hennes vän den vuxna mannen Joel. I hennes 
minnesbild är hennes vän den tonåriga Riley. Fienderna är indelade i 1) infekterade 
människor, och 2) anonyma banditer.  

Spelets hjälte är Ellie. I och med hennes unga ålder, står hon för många av de emotionella 
utvecklingar en människa går igenom vid den tiden i livet. Genom spelets gång kommer hon 
till nya insikter och förändras som människa. Riley fungerar både som mentor, allierad och 
härold. Hon blir den karaktär som sätter igång karaktärens utveckling, samtidigt som hon 
hjälper henne genom spelets utmaningar. Karaktären Joel, dock utslagen genom hela spelet, 
fungerar på ett subtilt sätt som en härold. Det är på grund av honom, och Ellies familjära 
relation till honom, som hon letar sig ut i spelvärlden för att hitta bandage till hans skador. 

Spelets största fiender: de infekterade människorna, har endast rollen som tröskelväktare. 
De har inga personligheter eller repliker, och kan, på grund av deras hjärndöda natur, inte 
definieras som ondskefulla. De fungerar endast som ett våldsamt motstånd till 
huvudkaraktären. Banditerna, å andra sidan, fungerar som spelets skuggor. Av någon 
anledning är de ute efter att döda Ellie, och kommer därför ofta in i historien som ett hot som 
Ellie måste ta sig förbi; antingen genom att döda, eller att smyga förbi dem. 

4.5.3 Narrativa metoder 
Detta spel använder sig av cinematiska mellansekvenser, funktionella mellansekvenser, 
narrativ under spelets gång, och har en blandning av låg och hög “Game over”-faktor. De 
cinematiska mellansekvenserna används alltid vid kärnhändelser, då större situationer i 
spelet skall presenteras, eskaleras eller avslutas. Dessa mellansekvenser tar inte upp mycket 
av den totala speltiden. Mindre, funktionella mellansekvenser, används då spelaren 
interagerar med olika objekt, och spelkaraktären utför en mindre handling, så som att 
utforska ett skåp eller liknande. Övergångarna mellan dessa mellansekvenser och själva 
spelandet är sömlösa. 

I vissa delar av spelet ser spelaren en symbol för “ljud”, och ges möjlighet att inleda en 
konversation mellan spelkaraktärerna (vilket också är ett exempel på spelets flexibla 
satelliter). Denna narrativitet inom spelandet, då Riley och huvudkaraktären diskuterar och 
skämtar med varandra, är väldigt vanlig. Ofta pratar även huvudkaraktären med sig själv, för 
att ledsaga spelaren genom narrativet, eller ge denne en insikt i hur karaktären tycker och 
tänker. Jämförelsevis tar narrativ som sker under spelandets gång upp mycket mer tid och 
plats än de cinematiska och funktionella mellansekvenserna, vilket ger spelaren en hög grad 
av kontroll över sin spelkaraktär genom hela spelet. 
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När spelaren är i huvudkaraktärens minne är det (för det mesta) omöjligt att misslyckas 
och behöva börja om från den senast sparade platsen. Förlorar spelaren i en av de mindre, 
lekfulla, tävlingar Riley och huvudkaraktären har, reagerar karaktärerna på ett passande sätt, 
och narrativet fortsätter. I vissa delar dyker tröskelväktare och skuggor upp, vilket innebär en 
större risk för karaktärens liv. Om spelaren misslyckas, och Ellie dör, får spelaren börja om 
från den senast sparade platsen. På så sätt har spelet en blandning av hög och låg “Game 
over”-faktor. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi analysera våra resultat, och försöka finna nyckelpunkterna i det 
studierna visar. En tidslinje kommer presenteras, där varje spel visar de narrativa egenskaper 
som användes vid den tid då de utgavs. Med hjälp av denna tidslinje kommer vi presentera 
narrativets utveckling, och vad detta kan innebära för framtidens narrativa spel. Slutligen 
kommer vi utvärdera arbetet i stort, och visa på vad vi lärt oss av dessa studier, samt hur våra 
resultat har bidragit till fältet. 

5.1 Narrativets utveckling och framtid 
Genom att gå tillbaka till ett tidigt 2000-tal har vi kunnat se en utveckling, både för 
narrativet i sig och forskningen kring det. Utifrån våra resultat har vi ritat upp en tidslinje 
som visar hur de narrativa trenderna sett ut det senaste decenniet. De punkter vi radat upp 
under varje titel baserades på de narrativa egenskaper vi ansåg var beskrivande för varje 
individuellt spel. 
 

 
Bild 6 - Tidslinjen 
 
I denna tidslinje kan vi bland annat se att användande av text, för att beskriva miljöer och 
situationer, minskade med tiden. Visuella representationer för spelmekaniska funktioner tog 
istället över i senare delar av 2000-talet, så som i “The last of us: Left behind”, då alla 
interaktiva objekt representerades av passande symboler. Detta kan antas vara på grund av 
den tekniska utvecklingen, som möjliggjort mer sofistikerade tekniker för att förmedla 
information till spelaren. Även mekaniska funktioner, så som att spara spelet, eller att få 
information från systemet om hur kontrollerna fungerar, visas i några spel ha 
implementerats i den narrativa designen. Bizzocchi och Tanenbaum (2012) förde fram vikten 
av att införa narrativitet i spelets gränssnitt, för att skapa en helhetskänsla i sin produkt. Ett 
exempel från vårt resultat är då spelaren i “Resident evil 4” sparar sitt spel genom att hitta en 
skrivmaskin och “dokumentera” sin nuvarande position. 
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Vi kan även se hur spelstrukturen utvecklats över tid, för att ge spelaren fler 
valmöjligheter att välja sin egen väg i narrativet. “Fable 2” bidrog här med en “bending”- och 
“modulating”-struktur, där spelaren hade möjligheten att röra sig näst intill fritt runt 
spelvärldens alla miljöer. “Heavy rain” satsade istället på en “branching”- och “modulating”-
struktur, där spelaren hade mindre frihet att röra sig i världen, men desto mer frihet att 
påverka narrativets händelser. “The last of us: Left behind” gav spelaren en linjär upplevelse, 
men bidrog då till narrativets utveckling genom att satsa på spelvärldens narrativa design, 
och en sömlös övergång mellan spelets mekanik och dess berättande komponenter. I detta 
spel utvecklades spelarens “kontroll” över narrativet genom att tillåta spelaren styra sin 
karaktär genom stora delar av berättelsen, utan att stöta på mellansekvenser vid varje 
narrativ vändpunkt. 

I stort ser vi, utifrån denna tidslinje, hur narrativets utveckling rört sig mot en symbios 
mellan passiv narrativitet och spelmekanik. Exempel som visar detta är de delar av spelen 
där någon form av narrativitet förmedlas under spelandets gång. Hittills har detta inte 
hanterats i någon större grad i den relaterade forskningen. Sheldon (2004) beskriver 
användandet av spelmotorn i narrativa syften, istället för att använda sig av animerade 
mellansekvenser. Hans beskrivning inkluderar dock inte allt som är möjligt att göra för 
narrativet “in-game” (under spelets gång). För att sätta ett större fokus på denna metod, 
väljer vi att kalla detta fenomen för “parallellt narrativ”. Redan i början av 2000-talet ser 
vi ett subtilt användande av röster och ljud, för att förmedla något i narrativet till spelaren. I 
resultatet ser vi denna metod utvecklas och användas i mycket större skala, fram till “The last 
of us: Left behind”, där det är den metod som används mest i hela spelet. Exempelvis 
hanteras en stor del av karaktärernas relationsutveckling genom dialoger, som sker parallellt 
med spelmekaniken. Som tidigare nämnt blir denna faktor det som ger spelaren kontroll över 
sin tillvaro i spelet, precis som “Heavy rain” och “Fable 2” arbetade för att ge spelaren 
makten att påverka spelvärlden och narrativets händelser. 

Utvecklingen mot att ge spelaren större kontroll ser vi ännu tydligare i analysen av 
speltitlarnas kärnhändelser och satelliter. Redan tidigt i tidslinjen ser vi ett skifte från fasta 
kärnor till en viss flexibilitet, då “Resident evil 4” implementerade en spel-design där en 
mindre del av kärnhändelserna kunde påverkas av spelaren. För varje titel ser vi hur 
kärnhändelsernas flexibilitet växer, fram till “Heavy rain”, där spelarens val blir nyckeln till 
berättelsens upplösning. Spelaren kan, i detta fall, påverka narrativet till den punkt att 
spelets hjältar misslyckas och dör. “The last of us: Left behind” gick emot strömmen, och 
presenterade en speldesign med fasta kärnhändelser. I detta fall kunde spelaren istället 
påverka satelliterna till en mycket hög grad.  

I analysen ser vi hur alla spel har inslag av flexibla satelliter, vilket säger mycket om 
spelmediets användning av narrativitet. Spelets interaktiva natur innebär att spelaren får 
möjlighet att påverka narrativets satelliter, något som traditionella narrativa medium ofta 
inte kan erbjuda konsumenten. Men satelliternas faktiska innehåll säger desto mer om 
spelarens känsla av kontroll och meningsfullt agerande. I spel som “Metal gear solid 2”, där 
satelliterna för det mesta består av övergångar från plats A till B (och en hel del pussel-
lösande), läggs mer fokus på spelmekaniken, än att berika narrativet med intressant innehåll. 
“The last of us: Left behind” lade därmed fokuset på att fylla narrativet med flexibla satelliter 
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där spelaren bland annat kunde välja att utforska huvudkaraktärens relation till sin vän. Med 
hjälp av parallella narrativ kunde spelmekaniken och denna narrativa utforskning utföras 
samtidigt. 

När det kommer till kärnhändelser i Tv-spel visar dock våra resultat att den cinematiska 
mellansekvensen fortfarande är den mest frekvent använda metoden. Även “The last of us: 
Left behind” lämnar de större scenerna åt fullt animerade sekvenser, där spelskaparna kan 
utnyttja traditionella filmknep, så som olika vinklar, eller effektiv klippning. Det enda 
undantaget i vår analys är “Heavy Rain”, som lät spelaren kontrollera det mesta; även 
kärnhändelserna.  

Det vi kunde se utifrån analyserandet av spelens karaktärer, var hur mängden arketyper, 
och hur många arketyper enstaka karaktärer tog sig an under spelets gång, sa mycket om 
narrativets komplexitet. Exempelvis “Heavy rain” presenterade många dynamiska 
karaktärer, som genomgick ett varierat spektrum av olika arketyper. Vogler (2007) skrev hur 
arketyper är en viktig del i att skapa mening i ett narrativ. “Heavy Rain” är därmed ett spel 
som visar på hur rikt och meningsfullt ett spel-narrativ kan vara, beroende på designen av 
karaktärer och dess komplexa relationer till varandra (och sig själva). 

De tre modernaste spelen på tidslinjen, “Fable 2”, “Heavy rain” och “The last of us: Left 
behind”, visade på hur utvecklingen gått mot dynamik i spelvärldarna. Alla tre spel tacklade 
det på olika sätt, då “Fable 2” och “Heavy Rain” båda satte ett fokus på att förändra världen 
och relationer mellan karaktärer beroende på spelarens val, medan “The last of us: Left 
behind” satsade på karaktärernas respons på händelser runt omkring dem. Detta kan sättas i 
relation till karaktärernas flexibla arketyp-byten, och hur detta påverkas av spelarens 
handlingar i spelet. Dynamiken och flexibiliteten verkar för att skapa ett meningsfullt 
narrativ, där spelaren får känna att spelet ger svar på varje beslut och agerande. 

Även i “Game over”-faktorn ser vi förändringar över tiden. Analysens resultat visar en 
trend mot att förminska chansen att narrativet avbryts i förtid. Endast “Heavy rain” har tagit 
bort denna faktor totalt, med ett fokus på att låta narrativet fortsätta med konsekvenserna av 
spelarens handlingar. “The last of us: Left behind” visade på ett liknande tänk, då spelaren 
tilläts “misslyckas” i vissa, mer lekfulla, situationer. “Fable 2” behöll “Game over”-faktorn, 
men tillät spelaren att återupplivas på plats, tills det att karaktärens (så kallade) 
erfarenhetspoäng tagit slut. Detta innebar några sekunders väntan på spelets fortsättning, 
men påverkade inte flödet lika mycket som att behöva starta om från senast sparade plats. 
Kort sammanfattat kan vi se, efter detta resultat, att narrativets egenskaper har utvecklats 
mest inom följande områden: 
 

- Interaktiva mellansekvenser 
- Parallella narrativ 
- Visualisering, istället för text 
- Större frihet (bending-struktur) och mer kontroll (branching-struktur) 
- Detaljerat narrativ design av spelvärlden 
- Dynamiska objekt och karaktärer 
- Lägre “Game over”-faktor 
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Tillsammans visar dessa trender en vilja att föra samman spelmekaniken med narrativt 
berättande, och som i “The last of us: Left behind”, utföra en design som innebär sömlösa 
övergångar mellan de två komponenterna. Med denna utveckling som grund ser vi en framtid 
där detta utvecklas vidare, och speldesign finner ett fokus i att förstärka spelarens delaktighet 
och kontroll över berättelsen. Den cinematiska mellansekvensen visar inga tecken på att 
försvinna, men har sedan starten utvecklats till ett mer enhetligt element, där både passivt 
och aktivt deltagande sammanfogats. De två huvudsakliga punkter som visar på detta är: 1) 
att högre grader av interaktivitet implementeras i spelets mellansekvenser, och 2) att 
övergången mellan spelandet och mellansekvenser går mot en hypotetisk nollpunkt, visat av 
exemplet “The last of us: Left behind”.  

På samma sätt som spelmekaniken och spelets narrativa metoder förs samman för att 
skapa ett bättre flöde, visar vår analys tecken på hur spel förändrar designen på karaktärsdöd 
jämte narrativet. Framtidens Tv-spel går mot nya designlösningar inom fenomenet “Game 
over”. Vi ser redan en utveckling mot att undvika avbrott i det narrativa flödet, och att ge 
spelarens val större betydelse för den narrativa kontexten. Därmed ser vi en framtid där 
denna utveckling fortsätter, och själva tankesättet kring “Game over” omvärderas för att 
passa ett narrativt medium. 

5.2 Reflektioner 
Bizzocchi och Tanenbaum (2011) introducerade värdet i att analysera spel utifrån dess 
berättande komponenter, och att detta kunde utföras med hjälp av “Close reading”-metoden. 
I samma veva beskrevs tillämpandet av denna metod på spelmediet: “Close playing”. Genom 
att använda oss av denna metod, kunde vi se de utvalda spelens narrativa element i 
samarbete med spelets mekaniska och interaktiva element. Vi såg att Tv-spel inte kan 
utvärderas utifrån en aspekt, utan att samarbetet mellan spelmediets varierade aspekter 
(exempelvis interaktivitet, utmaningar och berättande) är det som skapar en 
sammanhängande produkt. Däri såg vi värdet i användningen av en metod likt “Close 
playing”, för att finna bidrag till både det narratologiska och det ludologiska fältet. 

Kärnhändelser och satelliter visade sig vara ett väldigt användbart verktyg i analysen, då 
spelmediets uppbyggnad passade in i den typen av struktur. Kärnhändelserna fick stå för de 
större händelserna i spelet, som formar narrativets röda tråd, medan satelliterna fick stå för 
de, påverkbara, händelserna som fyller ut mellanrummen. Specifikt spel uppbyggda kring en 
uppdrags-struktur, likt “Fable 2”, passade in väl på denna typ av kategorisering. Därmed blev 
dessa termer ett bra verktyg för att se hur spelets struktur fungerade, och om de kunde 
kategoriseras som linjära, “bending”, “branching” eller “modulating”.  

De brister vi ser med vår analys är vidden av studieobjekt, då vi inser att generalisering 
över en längre tidsperiod kan vara svårt med så få test-objekt. Vi inser även att några av de 
spel vi valt är en del av ett större narrativ, så som “The last of us: Left behind”, som är en 
mindre del av spelet “The last of us”. Därmed förlorar vi några av de karaktärer (arketyper) 
som också är en del av spelvärldens historia. Kort summerat innebär detta, dock mycket kan 
utläsas av denna analys, att resultaten inte kan säga allt om narrativets utveckling. Men de 
resultat vi kunnat förmedla, ser vi som ett bidrag till framtida forskning inom området. 
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Fortsättningsvis rekommenderas användningen av en observations-metod tillsammans 
med “Close playing”-metoden, för att underlätta data-insamlingen. Denna metod fungerade 
bra för att få ett samarbete mellan de två deltagarna, som båda kunde fokusera på sin 
specifika roll. Spelaren kunde bidra med den personliga upplevelsen, medan observatören 
kunde bidra med objektiva observationer. 

5.3 Sammanfattning 
I denna uppsats har vi syftat till att undersöka narrativitet i Tv-spel. Genom att först visa den 
långt pågående debatten mellan ludologer och narratologer kunde vi visa hur ämnet har 
hanterats fram till dagsläget. Däri fann vi svaret på frågan “Hur beskrivs Tv-spel som ett 
narrativt medium?”. Genom att utföra fem studier som visade på den narrativa 
spelsituationen från fem olika tidsåldrar, kunde vi se hur spel-narrativ har utvecklats under 
de senaste tretton åren. Därmed fann vi svaret på frågan “Hur har de narrativa metoderna i 
Tv-spel utvecklats från tidigt 2000-tal fram till idag?”. Samma data gav oss den grund vi 
behövde för att diskutera frågan “Vilka möjligheter för framtida narrativa metoder i Tv-spel 
visar denna utveckling?”. Vi såg en exponentiell utveckling mot en sammanslagning av 
mekanik och narrativitet, och upptäckte en stark utveckling av den narrativa metod som vi 
valde att kalla för “parallellt narrativ”. Våra bidrag till framtida forskning inom spel och 
narrativ är därmed: 
 

- En förståelse för Tv-spelets narrativa komponenter 
- En överblick på hur narrativitet faktiskt använts i praktiken, och en tidslinje över 

narrativets utveckling i modern tid 
- En framtidssikt, baserad på trender över en längre tid 
- En beskrivning och ett definierande av den narrativa metoden “parallellt narrativ” 

 
Det parallella narrativet upptäcktes även stå för en stor del av Tv-spelets utveckling, då den 
innebär en symbios mellan spelets interaktiva natur, och det narrativa berättandet. Vårt 
arbete motbevisar alltså, med hjälp av aktuella exempel, ludologins argument att ”man inte 
kan uppleva narrativ och interaktivitet samtidigt” (Juul, 2001, s. 9). Som Sheldon (2004) 
sade, handlar den narrativa designen om att nå en punkt där spelaren får ta del av en 
underhållande upplevelse, istället för två. Med vårt arbete hoppas vi ha bidragit till framtida 
forskning inom fältet, där Tv-spelet analyseras för alla sina delar, som ett medium inom det 
kulturella rummet. 
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