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To play life? – an examination of power, play and storytelling in video 

games 

Abstract 

This is a paper concerning storytelling in video games. It’s based on the assumption that 

power gives people the possibility to tell stories. We will have a look at what that means when 

in contact in video games, as the interaction between player and story world may result in 

creation of a story. Aim will be taken at three categories: agency, power and communication. 

Communication is of great importance in video games, as one of very few mediums that 

allows agency and communication within the actual story world. One can look at it as agency 

being the possibility to demonstrate power, whilst power is through which means the player 

can express their agency. This will be analysed through different parts of what constitutes a 

video game, such as rules, characters, space and game world. 
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Inledning 

Utformningen av spel skiljer sig från andra berättande medier på flera punkter. Till att börja 

med så är agens, spelarens egna inverkan, av stor betydelse. Till skillnad från böcker eller 

film, där personens agens inte har någon påverkan på berättande. Det i sin tur leder till att 

även kommunikation är av betydelse, då kommunikation är en del av agensen. Vare sig 

spelaren vill vara kommunikativ eller inte, så är denne det automatiskt genom sin inverkan på 

spelets berättelse. Och den kommunikation som yttras inuti spel är berättande, i det att 

kommunikationen utgörs av spelets sammanlagda semiotiska uttryckningsmöjligheter. Och 

dessa semiotiska uttryck är en del av berättande. Jag kommer i den här uppsatsen gå närmare 

inpå vad berättande kan vara i spel, med fokus på några av de skillnaderna som finns mellan 

spel och andra medier. Först en genomgång av de två större teorierna bakom spel: narratologi 

och ludologi. Det vill säga spel som berättelser och spel som regler. I materialdelen försöker 

jag plocka isär vad ett spel kan vara, med perspektiv på spelvärldar, kommunikation, 

karaktärer, regler, och spel som aktivitet. Uppsatsen avslutas med en analys av tre spel, för att 

se hur både material och teori kan fungera i praktiken. Makt och agens analyseras implicit 

genom uppsatsen, då dessa två saker manifesteras genom valmöjligheterna och 

begränsningarna i det som utgör spel. 

Syfte 

Den här uppsatsen söker svar på en grundfråga, nämligen vad spel är för något? Det är en 

fråga som kräver ett långt och invecklat svar, med tanke på de olika ting som ett spel består 

av. Det är inte bara bild och text, utan det kan också vara programmet, gränssnittet, reglerna, 

den konfigurativa utövningen, plattformen, den sociala aspekten et cetera. Och vad alla dessa 

ting är för något kommer inte bli besvarat, istället kommer utgångspunkten vara från ett 

berättande perspektiv, med en början i den konflikt som finns mellan narratologi och ludologi 

i spel. Frågan ludologin ställer, eller snarare svaret de föreslår, är att spel är regler. 

Narratologin å sin sida menar att spel alltid är berättande, även om det inte nödvändigtvis 

finns någon synbar berättelse. Dessa uttalanden skapar en fråga i sig, nämligen hur fungerar 

det då, i praktiken? Om spel är berättelser eller regler, vilka är de? Och hur manifesterar sig 

detta? Det är frågorna som jag i den här uppsatsen kommer försöka ta reda på. 

  



5 
 

Tidigare forskning 

Både i spel- och litteraturvetenskap berör narratologin berättande. I litteraturvetenskapen är 

det en väl utvecklad metod som – även om den flera gånger har förändrats under lång tid – har 

en fast grund, med början hos Gérard Genette på 80-talet.1 Efter honom har det kommit fler 

betydande narratologer, såsom Maria Nikolajeva och Mieke Bal, som breddat diskursen.2 Och 

även fast narratologin i spel skiljer sig från den i litteraturvetenskapen, betyder det inte att de 

är helt olika varandra. En kan få god användning av Mieke Bals enklare definition av 

berättande även angående spel. Mieke Bal menar att en berättelse, här som narrativ text, är 

följande:  

A narrative text is a text in which an agent relates ('tells') a story in a particular medium, such as 

language, imagery, sound, buildings, or a combination thereof.3 

 

Det Bal definierar här är vad en berättelse är, inom ett specifikt medium. Anledningen till att 

hon skriver ”narrative text” är för att det kan finnas skillnader mellan olika berättelser, trots 

att de är samma berättelse. Ett exempel är den klassiska berättelsen om Hans och Greta av 

bröderna Grimm. En kan läsa den i Marita Palm och Suzy-Jane Tanners version från 1995, 

eller Mona Walls översättning från 1967, och båda är samma berättelse. Texten är då just den 

specifika utgåvan eller sätt som berättelsen blir berättad på, det vill säga genom Palm och 

Tanners bok, eller Mona Walls. Det betyder att narrativa texter kan skiljas från varandra, även 

fast de berättar samma berättelse. Definitionen av narrativ text inkluderar även alla möjliga 

medium genom vilka en berättelse är presenterad, såsom film eller radioteater. Det definierar 

dock inte vad en berättelse är. Bal menar att det finns en distinktion till att göra angående 

berättande, och det är den mellan fabula och story: 

A story is a fabula that is presented in a certain manner. A fabula is a series of logically and 

chronologically related events that are caused or experienced by actors. An event is the transition 

from one state to another state. Actors are agents that perform actions. They are not necessarily 

human. To act is defined here as to cause or to experience linear event.4 

 

Det innebär att fabulan eller fabeln är själva berättelsen, medans story är sättet som 

berättelsen är presenterad på. Ett exempel som går att göra är att om en person ramlar på sin 

                                                           
1 Gérard Genette, Narrative discourse: an essay in method, Cornell U.P., Ithaca, N.Y., 1980. 
2 Mieke Bal, Narratology: introduction to the theory of narrative, 2. ed., Univ. of Toronto Press, Toronto, 

(1997). Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur, Lund, 1998. 
3 Mieke Bal (1997), s. 5-6. 
4 Mieke Bal (1997), s. 6. 
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cykel och åker till sjukhuset så är det fabeln, och när denne berättar om det för sina vänner så 

är det storyn. Det vi kommer fokusera på är här storyn, som för enkelhetens skulle kommer 

kallas berättelsen.  

                  Gällande spel så är forskningssituationen annorlunda än den i litteraturen, dels 

gällande sitt omfång och dels hur en går tillväga i analysen av spel. I många fall är den 

narratologiska diskursen i spel mer lik en föreställningsanalys, som i Barry Ips analys av 

spelens narrativa konstruktion, som egentligen undersöker den dramaturgi som spel använder 

sig av i sitt berättande.5 Det har möjligtvis att göra med att spel har en del likheter med teater, 

i hur spelen har en berättande sfär och är en aktivitet, på ett annat sätt än läsandet av en bok. 

Spel har heller inte utforskats lika intensivt angående berättande på det viset som litteratur 

har. Det kan dels bero på att spel är ett maskineri som gärna drivs av andra lustar, och dels 

sättet som forskare som är intresserade av berättande i spel närmar sig studiet av spel. Den 

debatt som finns mellan narratologi och ludologi kan ha saktat ner utvecklingen, i det att 

många analyser av berättande perspektiv i spel ofta lägger tid på att argumentera mot 

ludologin, eller förklara debatten mellan de båda.  Det är ungefär som att narratologerna 

hävdar varandras teser, utan att nödvändigtvis ta dem i beaktande. Det är inte en diskurs som 

bygger vidare mycket på tidigare observationer, utan en som hellre vill skapa något nytt i 

varje omgång. Och det tillvägagångssättet är uppenbart problematiskt, eftersom utvecklingen 

då sker i sidled istället för framåt. Det är dock förståeligt, då den samlade summan av 

forskningen i fältet är utspridd och skild mellan olika forskare, vilket kan leda till att de icke-

kompletta teorierna får stå som svag grund för den nya forskarens ”revolutionerande” antåg 

till fältet. Det instrument som behövs för analys av berättande i spel är en nästintill komplett 

grund att stå på, som den Genette och Bal har skapat. Men för att lyckas med något sådant 

behövs kanske dessa spridda idéer och tankar få byggas upp och dementeras, tills det att de 

mindre bra idéerna är försvunna, och ett omfattande alster kan stå som regent bland teorierna i 

spel, istället för var enskild uppsats. 

                  En intressant spekulation angående spel och narratologi, är att termen kanske har 

en del med det engelska språket att göra, där ”narrative” används synonymt med ”berättande”, 

eller ”grad av berättande”. Dock är det inte konstigt att en använder termen ”narratologi” för 

studiet av spel. För även om den inte används i samma mening som den källa varifrån den 

kommer (litteraturvetenskap), så är det narratologiska studiet av spel en studie av berättande i 

spel, och inte litteratur. Den förvirring eller det tvivel som kan uppstå från litteraturvetarens 

                                                           
5 Barry Ip, “Narrative Structures in Computer and Video Games: Part I: Context, Definitions, and Initial 
Findings”, ACM Transactions on Computing Education, 12:2 (2012).  
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håll är förståelig, men kräver även förståelse av litteraturvetaren. Likaså behövs förståelse 

från ludologen angående narratologernas hävdande att spel också är berättande, något vi 

kommer gå djupare in på. 

Del I: teoretiska utgångspunkter 

Narratologi och ludologi i spel 

Det har de senaste åren pågått en debatt i två olika läger berörande tv-spelens lära, den mellan 

ludologi och narratologi. Enkelt sagt är skillnaden mellan de två uppdelningen mellan regler 

och berättande, där den strikta ludologin menar att spelens enda viktiga punkt är reglerna, och 

där narratologer menar att alla spel är berättande i någon mån.6  

                  Narratologer såsom Janet Murray och Michael Mateas argumenterar för att spel är 

ett expressivt medium som ska ses som ett ”cyberdrama”.7 Murray menar att spel alltid är 

berättelser, även abstrakta sådana som schack och Tetris, vilka handlar om att vinna eller 

förlora vilket ger spelaren rollen som en kämpare mot en motståndare eller en miljö 

(opponent-battling or enviroment battling).8 Hon menar även att berättelser – som essentiella 

medel för kulturell överföring och uttryck – anpassar sig till olika sociala och tekniska 

inträden – att berättelser införs i dessa ting. Men hon menar inte att äldre tekniker, som bok 

och film, kan blint appliceras på cyberdraman bara av den anledningen.9 På samma sätt som 

man inte kan se deckare som en version av schack, kan man inte se på de nya formerna av 

berättande som en förlängning av böcker eller filmer, även om de säkerligen är besläktade på 

olika sätt. Hon menar istället att dessa kopplingar mellan film, spel och böcker som 

överlappande, att ett cyberdrama rekombinerar och reorganiserar sätten som narrativ, 

spektakel/händelse och gameplay interagerar.10 För vissa narratologer angående spel så kan 

spel berätta berättelser, men de berättelserna kan inte gå utanför de traditionella 

berättarformerna på ett signifikant vis; istället kan de bara bygga på traditionen som redan 

finns. 

                  Ludologer menar istället att narrativ är det viktigaste för berättelser, men inte spel. 

Eskelinen argumenterar för att spel är en konfigurativ utövning (i motsats till en tolkande 

                                                           
6 “Spel” används här synonymt med tv-spel, eftersom uppsatsen fokuserar på tv-spel och inte brädspel eller 
annat. 
7 Janet Murray citerad i Ben S. Bunting Jr., Jacob Hughes & Tim Hetland, “The Player as Author: Exploring the 
Effects of Mobile Gaming and the Location-Aware Interface on Storytelling”, Future Internet, Vol. 4 (2012), s. 
145. 
8 Janet Murray (2012), s. 145. 
9 Janet Murray (2012), s. 145. 
10 Janet Murray (2012), s. 145. Gameplay är själva spelgången: summan av den aktivitet som spelande är. 
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sådan), där spelsituationen är en kombination av medel, regler, utrustning, och manipulativ 

handling.11 Och visst är det sant att spel inte är tolkande och alltså inte mimetisk, som konsten 

i vanliga fall brukar vara. Men att spel inte är lästa eller sedda, utan spelade, är en svag 

argumentation för att det skulle vara anledningen till att spel inte är berättande. För även om 

spel är spelade, så innehåller dem även en mängd skriven, vokaliserad och visualiserad 

information.12 Men det räcker inte heller för att kalla spel mimetiska, så vad har spel för 

form? Adam Rovner, professor i litteraturvetenskap i Denver, föreslår att spel är methexiska: 

The term methexis is found in Plato (Parmenides 132d), where he distinguishes it as 

‘participation’, and the idea is later taken up by play theorist John Huizinga (1955: 15) 

and performance theory. Methectic arts include oral storytelling and ritual performance, 

in which both epic and drama respectively originated. Methexis thus implies 

participation, that is, agency, to configure a causally connected series of events. 

Methexis makes present a narrative through this agency. Action is mediated through 

movement, sound, and image. Therefore, even in methexis a fabula is made present that 

seems to pre-exist its manifestation as narrative discourse.13 

Spel begär på så vis att subjektet intar rollen som protagonist i samma stund som denne träder 

in i spelvärlden. Detta att inte förväxlas med vissa böcker, där läsaren blir en av karaktärerna 

fast av mer sympatiska och empatiska skäl. Det finns väl en likhet med skådespelarens roll i 

teatern, men skillnaden är att skådespelaren bara har rollen som utövare, och inte åskådare 

och utövare på samma gång. Spelaren är de båda, som får en berättelse berättad för sig 

samtidigt som denne är en del av berättandet. Och dramer har både den mimetiska funktionen 

och att de är linjära. Istället för att spel är linjära, så kan de ses som aleatoriska. Ordet 

kommer från det latinska alea, vilket betyder tärning.14 När ett verk är aleatoriskt så innebär 

det att det innehar en slumpmässig funktion, med en allaredan förlagd grund. Ett exempel är 

aleatorisk musik, där ett stycke spelas upp men samansättningen av hela verket sker av en 

slump, samtidigt som de olika vägar stycket kan ta är förutbestämt.15 Dock skiljer sig spel lite 

från aleatorisk musik, med tanke på kärnor och satelliter. Spelets kärnor kan ungefär ses som 

                                                           
11 Ben S. Bunting Jr., Jacob Hughes & Tim Hetland, “The Player as Author: Exploring the Effects of Mobile 
Gaming and the Location-Aware Interface on Storytelling”, Future Internet, Vol. 4 (2012), s. 145. 
12 Adam Rovner, “A Fable: or, how to recognize a narrative when you play one”, Journal of Gaming and Virtual 
Worlds, 1:2 (2009), s. 104. 
13 Adam Rovner (2009), s. 109. 
14 “Aleatory music”, Britannica Academic, 
http://academic.eb.com.till.biblextern.sh.se/levels/collegiate/article/aleatory-music/5549 [Hämtad 2018-01-
12]. 
15 Adam Rovner (2009), s. 110. 

http://academic.eb.com.till.biblextern.sh.se/levels/collegiate/article/aleatory-music/5549
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berättelsens skelett: det är de olika uppdrag och berättande delar som spelaren inte har en 

möjlighet att undvika, om de vill avsluta spelet. Satelliter är å sin sida de mindre uppdragen 

som är valfria. Här räknas även implicita uppdrag in, som att man i ett krigsspel utvecklas 

genom att döda fiender; alltså att man får någon slags belöning av det. Och spelets möjliga 

utgång baseras inte genom slump utan genom spelarens agens, därför är det mer berättelsen 

som är aleatorisk, medans musikern är det aleatoriska elementet i aleatorisk musik. I spel har 

systemet musikerns roll. För att förtydliga systemets funktion kan en titta närmare på teorin 

om element: att spel är en sammansättning av element som interagerar med varandra och 

skapar ett dynamiskt system – en helhet.16 Grundtanken är här att spelaren producerar en 

handling gentemot systemet genom en mängd olika element i gränssnittet, i vilket systemet 

producerar en reaktion från sitt håll. Denna reaktion från systemet är då aleatorisk i någon 

mening, eftersom systemet inte är helt förberedd på vad spelaren ska göra men den har ändå 

en förberedd reaktion. En skillnad kan ju ses i böcker, att det som ska ske längre fram i 

berättelsen är förutbestämt och omöjligt att förändra inom ramen av just den boken.  

                  Men åter till ludologernas anspråk på spel som en samling regler och inte 

berättande. Eskelinen säger ”om jag kastar en boll på dig, förväntar jag dig inte att du ska stå 

still och vänta på att den ska berätta historier”.17 Men ett problem kvarstår, nämligen att detta 

gäller för enklare spel. Mer utvecklade spel, som RPG:er (role-playing games), är istället 

manifesterade genom sina berättelser. Jag kommer gå närmare in på vad en RPG är för något, 

och andra genre- och teknikmässiga kategorier, som har betydelse för spelens berättande. 

Gällande regler och virtuella världar så menar Jesper Juul förljande: 

Half-real refers to the fact that video games are two rather different things at the same 

time: video games are real in that they consist of real rules that players actually interact 

with; that winning or losing a game are real events. Conversely, when winning a game 

by slaying a dragon, the dragon is not real, but fictional. In this perspective, playing a 

video game is to be engaged in the interaction with some real rules while imagining a 

fictional world, and designing a video games is to design a set of rules as well as 

designing a fictional world. This does not imply that the fictional world is more real 

than in other media, but rather that fictional worlds in games are special kind of 

                                                           
16 Tulia-Maria Casvean, “Landmarks for the Contemporary Analysis of the Video Games”, Cultural Intertexts, 
Michaela Praisler (red.), Vol. 4 (2015), s. 39. 
17 Markku Eskelinen citerad i Ben S. Bunting Jr., Jacob Hughes & Tim Hetland, “The Player as Author: Exploring 
the Effects of Mobile Gaming and the Location-Aware Interface on Storytelling”, Future Internet, Vol. 4 (2012), 
s. 145. 
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tentative and flickering fictions that in complex ways interact with the real and non-

fictional rules of the game.18 

 

Regler visas här vara en viktig del av spelet, som enda verkliga komponenten i spel. Därför 

kommer vi även titta närmare på vad just regler är för något.  

Del II: material – hur spelen är uppbyggda 

Regler är något som exempelvis bestämmer på vilket sätt man är tillåten att flytta en springare 

i spelet schack. Men ordet ”regel” i spelsammanhang används egentligen felaktigt om man 

ska vara strikt, eftersom det handlar till största delen om en blandning av lagar och regler. En 

lag, beskrivet från NE, är följande: ”Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som 

föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande 

samband, t.ex. i naturen.”19 

                  Visst är de nära till synonyma med varandra, regler och lagar. Eller så används de i 

alla fall i det syftet. Men skillnaden här är både användbar och viktig till diskussionen. Jag 

menar att spel, särskilt tv-spel, består av normativa och deskriptiva lagar. 

                  Den virtuella världen i spel kan variera i storlek och utförande, men den är alltid 

begränsad. Anledningen till detta påstående är att ett spel innehåller en mängd ting, och alla 

dessa ting är det enda som finns i spelets värld. Och om det skulle finnas en spelvärld som är 

skapad på ett sådant sätt att spelet inte är begränsat till sin egen värld utan kan ta in 

utomstående influenser, så är även detta en av de deskriptiva lagarna. Det som jag vill komma 

fram till är att spelvärldens utformning är en deskriptiv lag, likt våra naturlagar.  Så allt som 

utgör ett spel, dvs. buggar, karaktärer, berg, färger, utmaningar etc. är en deskriptiv lag av 

spelets universum. Det innebär att det är omöjligt att bryta mot lagar eller regler i spel, eller så 

är de inte regler som är brutna utan bara ignorerade. Detta eftersom de deskriptiva lagarna är 

obrytbara, vilket leder till att man inte kan bryta dem. Och möjligheterna att inte följa en 

normativ lag, med andra ord bryta mot en normativ lag, existerar som en deskriptiv lag. På så 

vis går det att bryta mot reglerna, men inte lagarna. Deskriptiva lagar existerar heller inte i 

spel som fotboll, eftersom våra naturlagar är av en helt annan betydelse än den som finns i tv-

spel.  

                  De normativa lagarna som finns i spel är mer lika det vi kallar regler, eller 

                                                           
18 Markus Montola, “Social Constructionism and Ludology: Implications for the Study of Games”, Simulation & 
Gaming, 43:3 (2012), SAGE Publications, s. 302-303. 
19 Lag. NE. https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=lag [Hämtad 2017-11-16]. (Min kursivering.) 

https://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=lag
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utmaningarna som spelet ger. Eftersom en normativ lag ”föreskriver hur vi bör handla”, så 

passar det perfekt in på hur en utmaning ser ut och dess syfte. Men det är inte den enda 

beskrivningen av vad en normativ lag är, eller kan vara: 

Rules are guidelines that direct, restrict and channel behaviour in a formalised, 

closed environment so that artificial and clear conditions inside the ‘magic 

circle’ of play are created.20 

Den här definitionen räknar även med beteende, något som är av betydelse i undersökningen 

av spelens regler. För en regel (eller normativ lag) i spel är annorlunda än den som finns i 

exempelvis en lagbok. Regler i spel är utformade på så vis att dess mål, begränsningar och 

svårighet att förhålla sig till ska resultera i någon form av njutning. Det är vad en regel bör 

göra i förhållande till spelet. Självklart finns det ingen sådan regel (i ovan bemärkelse) som är 

allomfattande, eftersom upplevelser är subjektiva. Reglerna är även specifika för varje värld, 

spel och utmaning. För om man till exempel skulle vilja bygga ett hotell (Monopol) på B7 

(schack) så skulle det vara helt oförståeligt, vare sig man spelar schack eller Monopol. Det 

skulle dock vara möjligt att skapa ett spel som innehåller karaktärerna i Monopol (hotell, 

skon, hatten) men låta spelvärlden vara ett schackbräde. Då är det varken schack eller 

Monopol, utan något annat.  

                  Angående regler, så menar Erving Goffman att estetiken inte är av betydelse i spel, 

utan reglerna. Han påstår det eftersom om en person spelar schack på ett svartvitt bräde med 

glasfiguriner, kapsyler, stenar eller glasflaskor så är det ändå schack som spelas, i det att 

samma regler används.21 Så i den meningen kan man använda ett hotell från Monopol som 

springare i schack, men det går inte att bygga ett hotell i Monopols anda. 

                  Detta resonemang följer ludologernas hävdande att spel är regler, som klarar sig 

utan en berättelse. Men hur skulle det se ut i praktiken? I schack manifesteras reglerna genom 

en mängd egenskaper som tillhör olika karaktärer och vad en kan göra med dessa egenskaper 

för att nå sitt mål. De deskriptiva lagarna är inte värda att nämna, eftersom det tar upp för 

mycket plats och det krävs att man är någon sorts expert för att veta dem (eftersom det skulle 

innebära att man vet alla möjliga drag och resultat). Gällande karaktärerna så är de utbytbara, 

men inte deras egenskaper. När man istället tittar på andra typer av spel, till exempel The 

Elder Scrolls V: Skyrim, så tar det inte lång tid att inse att de inte är utbytbara, och att spelet är 

                                                           
20 Bo Kampmann Walter, Towards a theory of pervasive ludology: reflections on gameplay, rules, and space, 
Digital Creativity, 22:3 (2011), s. 137. 
21 Erving Goffman citerad i: Jesper Juul “On open and expressive games” i Videogame, player, text, red. Barry 
Atkins & Tanya Krzywinska (Oxford: Manchester University Press), s. 193. 
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beroende av sin berättelse.  

                  Spelet börjar med att man vaknar upp på en hästvagn med tre brottslingar, och man 

inser att man själv också är en sådan. Spelets bakgrundshistoria rullas upp här, då de berättar 

världsläget och varför man är en brottsling, eller blir sedd som en brottsling. En högt uppsatt 

ledare för ett uppror är med i vagnen, Ulfric Stormcloak. Man får också reda på 

meningsskiljaktigheterna som finns mellan nordfolket och imperiet, och vilken sida de olika 

folkgrupperna stöttar. Man ställs inför några soldater som ska identifiera ens medresenärer 

och en själv, vilket leder till att man får skapa av sin karaktär (väljer ras etc.). Introduktionen 

ger en förevisning om vad spelet kommer handla om, och när spelet väl är igång ser man att 

det inte kan klara sig utan sin berättelse. Det går inte att vara en springare eller ett hotell i 

spelet. 

                  Dock är det någorlunda uppenbart. Spelet är hela innehållet i spelet, därför skulle 

det inte längre vara samma spel om någon karaktär eller plats byttes ut mot något som är 

utanför spelets ramar. På samma sätt som en inte kan byta Alice i Alice i underlandet. Men 

här finns en invändning som försvårar definitionen av vad ett spel är, eller när ett spel är just 

det spelet. Det är likt diskussionen om vilken version av en bok som är boken, och vilka som 

är kopior. Med tanke på nya översättningar och nya utgåvor som skiljer sig från ursprunget. 

Spel är dock lite mer komplicerade än så, och nya versioner och utgåvor kan förändra spelets 

berättelsevärld, både i utformning av berättelsen och vad den innehåller. Två faktorer är 

DLC:n (downloadable content) och MMO:er (massive multiplayer online game). 

                  Ett DLC är ett nedladdningsbart extramaterial till ett spel. Det kan vara förbättring 

av estetik, nya utmaningar, tillägg till berättelsen eller för att ta bort buggar med mera. I vissa 

fall så är det förutbestämt att spel kommer med flera DLC:n, som ett erbjudande om man 

betalar mer.22 Med denna möjlighet så är det svårt att säga vad som är den rätta versionen av 

ett spel, eftersom de flesta ständigt uppdateras. Om det skulle handla om böcker, så skulle det 

inte anses vara samma bok om det läggs till flera nya berättelser i efterhand. Man skulle dock 

kunna säga att det exempelvis är Battlefield 1: Revolution med Lupkow Pass DLC:n, men då 

räknar man inte med de mindre uppdateringarna som har gjorts från det att spelet lanserades.  

                  I ett MMO spelar flera personer ett spel samtidigt. Detta innebär att spelet hela 

tiden är under förändring, beroende på vilka det är som spelar online eftersom det förändrar 

innehållet. Låt oss säga att Hedvig och Henrik spelar Battlefield 1: Revolution, och att de är 

de enda som spelar det just då. Då innehåller spelet sina deskriptiva lagar + Hedvig och 

                                                           
22 Battlefield 1 upcoming DLC, Battlefield, https://www.battlefield.com/news/upcoming-dlc [Hämtad 2017-11-
27]. 

https://www.battlefield.com/news/upcoming-dlc
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Henrik. Sedan loggar Helena in, vilket betyder att spelet numera innehåller sina deskriptiva 

lagar + Hedvig, Helena och Henrik. Så spelet är inte längre detsamma som det var när bara 

Hedvig och Henrik spelade, även fast deras karaktärer i spelet är en del av spelets deskriptiva 

lagar. Man kan se det som ett vardagsrum med människor, som förändras beroende på vilka 

personer som finns i rummet. Så vilken version av ett spel som är den rätta är svår att svara 

på, och de möjliga alternativen är otillfredsställande.  

Om spelvärldar  

Spelvärldar har en speciell placering, gällande utrymmen och hur verklighetstrogna de är. Den 

virtuella världen kan expandera på olika sätt, utan att vara bunden till en datorskärm eller tv-

apparat. Exempelvis genom att vara mobilt eller ta del av våra verkliga, fysiska rum. Det är 

även av betydelse att anmärka att spelarens upplevelse av utrymmet i den virtuella världen är 

interaktivt. Kunskap om utrymmet kommer inte till spelaren genom passiv observation av 

bilder, utan genom aktivt sökande och utforskande.23 Även detta aktiva sökande är ännu en 

punkt som skiljer spel från andra medier, i det att sökandet ackumulerar en viss precision hos 

spelaren, som är nödvändig för att man ska kunna utforska mer.24 Denna kunskap kan 

kvalificeras som metis, en kunskap genom erfarenhet.25 Metis skiljer sig från andra kunskaper, 

eftersom kunskapen är något som det inte går att lära sig helt och hållet teoretiskt – som hur 

man cyklar, håller balansen, ritar en cirkel – precision inom olika ämnen.26 Världen är även 

intressant ur ett berättande perspektiv, då världen har en berättande funktion. Den avslöjar inte 

bara den geografiska plats vari spelaren befinner sig, men också kanske vad som kommer ske 

på platsen: om den är fredlig eller våldsam. Denna värld, när den enbart håller sig på det 

virtuella planet, går ihop med possible world theory: 

[P]ossible worlds semantics insists that the world is constructed by its author 

and the reader’s role is to reconstruct it. The text that was composed by the 

writer’s labors is a set of instructions for the reader, according to which the 

world reconstruction proceeds. Having reconstructed the fictional world as a 

mental image, the reader can ponder it and make it a part of his experience, just 

as he experientially appropriates the actual world.27 

                                                           
23 Benjamin Fraser, ”Why the spatial epistemology of the video game matters: metis, video game space and 
interdisciplinary theory”, Journal of Gaming and Virtual Worlds, 3:2 (2011), s. 94. 
24 Fraser (2011), s. 98. 
25 Fraser (2011), s. 98. 
26 Fraser (2011), s. 98. 
27 Adam Rovner (2009), s. 107. 
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Anledningen till att teorin bara fungerar i spel där berättelsen endast befinner sig på ett 

virtuellt plan beror på att den fysiska världen inte är konstruerad utifrån berättelsen, utan att 

berättelsen konstrueras utifrån den fysiska världen. Jag kommer här gå in på olika spelvärldar, 

vad de innebär och möjlig problematik. 

                  AR, eller augmented reality, är ett sätt att använda sig av verkligheten med inslag 

av teknisk förändring i platsens atmosfär. Ett exempel är Pokémon Go, ett mobilspel som låter 

spelaren använda sig av GPS och kamera i mobilen för att fånga Pokémons. Telefonen visar 

platser där det kan finnas Pokémons, och så använder man kameran och olika 

styrningsfunktioner i telefonen för att fånga denna varelse.  

                  Dock rör sig AR inte enbart i spelsammanhang, beroende på hur man vill använda 

ordet. Tekniken återfinns bland annat på Disneyland, där man i flera år har använt sig av 

robotar, berättelser till åkattraktioner, ljud, videor mm. för att försätta besökaren i en värld 

som befinner sig i en annan än ens egen.28 Att beskriva en sådan plats som AR är kanske 

korrekt i ordets användning, men det finns en kategori som överensstämmer bättre med vad 

tillställningen har att erbjuda: HR(G). HR är en förkortning på hybrid-reality, alltså en 

blandning av verklighet och fantasi.29 Gällande spel så är HRG (hybrid-reality game) ett spel 

som baserar i den fysiska världen, skild från AR i det att spelet inte har någon skärm som man 

utgår ifrån, utan bara fysiska platser, föremål eller händelser som man ska följa.30 

                  Idén om AR låter tilltalande, att kunna förbättra eller förändra verkligheten genom 

att använda sig av teknik. Att tillägga ett monster, nya färger eller ge en superkrafter inom 

denna mystiska sfär. Skapa en aktivare interaktion för sinnena mellan ”meatspace” (den 

fysiska världen) och ”cyberspace” (den virtuella världen), för en ultimat upplevelse. För visst 

borde ett spel som har så mycket verklighet i sig, ge den mest immersiva upplevelsen 

eftersom man använder sig mer av sin kropp och därmed är mer aktiv?31 Enligt vissa torde det 

vara så.32 Jag menar dock att fysisk aktivitet inte har mycket med skapandet av en 

övertygande fantasivärld att göra, på grund av att den fysiska kroppen skapar förhinder, 

medan den virtuella kan vara närmast oändlig i sina förutsättningar. 

                  Men AR, gällande spel, har en del svårigheter framför sig. Och tekniken har inte 

                                                           
28 Allison McMahan, ”Second Life: the game of virtual life” i Videogame, player, text, red. Barry Atkins & Tanya 
Krzywinska, Oxford: Manchester University Press (2007), s. 158. 
29 Ben S. Bunting Jr., Jacob Hughes & Tim Hetland (2012), s. 143. 
30 Ben S. Bunting Jr., Jacob Hughes & Tim Hetland (2012), s. 143. 
31 Immersion, definition hämtad från: Ben S. Bunting Jr., Jacob Hughes & Tim Hetland (2012), s. 147: 
 ”att fysiskt eller virtuellt bli en del av själva upplevelsen”.  
32 Bo Kampmann Walther, Towards a theory of pervasive ludology: reflections on gameplay, rules, and space, 
Digital Creativity, 22:3 (2011), s. 140. McMahan (2007), s. 158. 
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utvecklats i samma utsträckning som den till konsoler, vilket är en anledning för mig att inte 

gå in lika djupt på AR som kategori, eftersom det troligtvis kommer tillkomma en hel del 

oförutsägbara saker till tekniken som det är onödigt att spå om för tillfället. Men jag ska ta 

upp det som kan finnas vara problematiskt med tekniken. 

                  AR är som sagt teknikens inträde i den fysiska världen, som förbättrare. Dock 

utgör den fysiska världen ett hot mot den virtuella upplevelsen, eftersom den fysiska världen 

innehåller föremål och är oberäknelig.33 Om man exempelvis beger sig ut för att fånga 

Slenderman i spelet Slenderman Augmented Reality, så räknar inte spelet med att det kan 

finnas väggar, vägar, träd eller cyklister i vägen för att man ska klara av uppdraget att hitta 

lappar. I ett spel som inte använder sig av AR, till exempel Monopol, så stöter man inte på ett 

rödljus eller en Volvo när man ska bygga ett hotell på Drottninggatan. På så vis har AR 

problem med att vara penetrerande, och att vara konsekvent i sitt upprätthållande av världar. 

                  Att titta på AR som teknik har en betydelse i berättande eftersom tekniken försätter 

spelaren i en annan spelvärld än den som finns i exempelvis ett PlayStation. Den virtuella 

världen blir numera den fysiska världen, samtidigt som spelet ska försöka upprätthålla sin 

egen värld. HRG och AR har tillsammans regler som den viktigaste punkten för att spelet ska 

fungera. För när spelaren inte är bunden till reglerna, så kan denne bara strunta i dem. Ett 

exempel på hur det inte fungerade var genom gamebooks – en bok som blandas in i spel, där 

personer ska utföra saker för att få erfarenhet och komma vidare i berättelsen. Dock fungerade 

inte detta, eftersom det bara var att läsa vidare utan att utföra uppdragen eller förhålla sig till 

begränsningar.34 Enbart regler är alltså inte tillräckligt för att ett spel ska kunna upprätthållas, 

utan reglerna måste även tvinga spelaren till underkastelse. Om man ser på virtuella spel, så 

finns det oftast en begränsning i vad en spelare kan göra, till exempel hur högt en karaktär kan 

hoppa. Men i AR är det annorlunda, eftersom spelet inte kan bestämma hur lång en spelare är, 

eller hur snabbt denne kan springa. Att AR:s spelvärld inte kommunicerar lika bra med 

spelarens fysiska värld som vanliga tv-spel (med den fysiska världen oberäknelighet) har 

betydelse för berättande, eftersom den miss som finns i kommunikationen kan innebära stora 

förhinder att utföra uppdrag på de vis som det är avsett. Den värld som i annat fall är öppen 

för spelarens våld att kontrollera, blir istället ett hinder. Och med det blir den ”magiska 

cirkeln” av lek bräckligare än fallet med virtuella spelvärldar, bundna till tv-skärmar och 

konsoler. Virtuella världar är även anpassade för spel, medans den verkliga världen inte är 

det. Och den virtuella världen är skapad för spelaren. Men den virtuella spelvärlden kan se 

                                                           
33 Walther (2011), s. 140. 
34 Ben S. Bunting Jr., Jacob Hughes & Tim Hetland (2012), s. 151. 
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olika ut, beroende på vilket sorts spel det är. Inte bara i dekoration utan också i möjligheter 

och begränsningar. 

                  I öppna spel så kan spelvärlden vara i omfånget av en stad eller ett land. En del är 

hämtade ur vår egna, som städerna i GTA: San Andreas – vilka anspelar på San Fransisco, Las 

Vegas och Los Angeles.35 Men kartorna i spel har även dem en tendens att likna våra, med 

markörer som visar höjd, terräng, ortnamn, land.36 Dirt 3 är ett bilspel. Bilspel har ofta tydliga 

och enkla mål, särskilt om det ska härma vanlig racing. Men Dirt 3 har en intressant aspekt 

angående spelvärlden: den kan omkonstrueras. Det är inget som hör till uppdragen, men om 

man vill så kan man bygga hinder och ramper, lägga vägar och skapa mål. Denna möjlighet 

att bygga är självklart begränsad, med en viss mängd föremål och en viss mängd yta att bygga 

på. Men det är samtidigt något som ger friheten att skapa. Gällande spelvärldar så brukar det 

vara det längsta man kan gå i förändringar, att man kan ändra på hur naturen ser ut. Men den 

mest extensiva förändringen som en spelare kan göra med ett spel, är ett mod.  

                  Mods är modifikationer till spel, som förändrar eller omvandlar ett spels grafik, 

gameplay, spelets miljö, syfte et cetera.37 Den förändring som sker kan vara så stor att det inte 

längre ses som samma spel, som med Half-Life: Counter Strike – ett av de mest populära 

spelen att ha blivit moddade, för att sedan släppas som ett eget spel.38 Men denna möjlighet 

att förändra ett spel så mycket är något som inte hör den virtuella världen till, på grund av att 

det går ner på de deskriptiva lagarna. Det är inget man gör i spelet, utan det sker på 

programnivå. 

Om spelets utmaningar 

Utmaningarna i spel är något av grundstommen. En utmaning är en uppgift som bör utföras 

för att ge ett visst resultat. De flesta utmaningarna kommer i formen av uppdrag eller 

målsättningar, exempelvis att man ska leta upp något eller döda en viss mängd fiender för att 

få en viss mängd poäng. Det är syftet med utmaningarna, att skapa syfte för spelandet. Men 

vad har utmaningarna för betydelse för frihet och begränsningar? 

                  En utmaning är en begränsning samtidigt som det är en frihet. Begränsningen är att 

uppdraget finns där, och att det bör slutföras. Samtidigt är den en frihet, att just det valet 

                                                           
35 ”Cities”, GTA Wiki. http://gta.wikia.com/wiki/Cities [Hämtad 2017-12-14]. 
36 Se appendix III. 
37 Anonym förf. “Note – Spare the mod: in support of total-conversion modified video-gaming”, Harvard Law 
Review, 125:789 (2012), s. 790. 
38 Scott Osborne, ”Half-life: Counter-Strike Review”, Gamespot, 27 nov (2000). 
https://www.gamespot.com/reviews/half-life-counter-strike-review/1900-2657769/ [Hämtad 2017-12-14}. 

http://gta.wikia.com/wiki/Cities
https://www.gamespot.com/reviews/half-life-counter-strike-review/1900-2657769/
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finns: att man kan klara av uppdraget, om man så vill. När man väl har klarat av uppdraget, så 

försvinner möjligheten att avklara det eftersom redan är gjort. Samtidigt som det inte är sant, 

eftersom man kan spela om uppdraget om man vill, hur många gånger man vill. Så när det 

kommer till det så innehar spelet hela tiden den förmågan, att man i oändlighet kan spela om 

det, om man vill. Svårare är det dock med MMO-spel. Dessa spel har en annan plats i den 

fysiska världen. Det har att göra med tid och tillgänglighet. En spelsession som utförs online 

med spelare från hela världen en viss tid på dygnet går inte att återskapa helt och hållet. Det 

beror på att vår fysiska tid rör sig framåt, även om spelets fysiska tid inte gör det. Man skulle 

kunna återskapa ögonblicken, men att göra en exakt återskapning är omöjlig.39 

                  Ett exempel gällande utmaningar är strategispelet Clash of Clans, där uppdraget är 

att samla så mycket poäng som möjligt och avklara alla uppdrag för att sedan vara 

toppspelare. Då är detta målet att ha gjort så mycket som möjligt, för att sedan göra nästintill 

ingenting. Men den friheten är bakvänd; när man har nått målet så har man inte längre några 

val att göra och inga fler handlingar, och då är man låst. Uppdragsmässigt. Så spel är som en 

checklista, och ju längre man kommer desto mindre frihet har man. I slutet raseras både den 

frihet och det fängelse som innan omslöt en. Ett annat exempel i Clash of Clans är uppdrag 

som man behöver medhjälpare i eller samarbete. Med dessa uppdrag kommer friheten att 

kunna klara av utmaningen för att få poäng vilket är en frihet, dock endast om man har någon 

vän som kan hjälpa till. För utan medhjälpare så blir uppdraget en begränsning, eftersom man 

inte kan utföra uppdraget. Likt möjligheten att ha en vän i spelet; detta är en frihet när man 

har det, och en begränsning när man inte har det. 

                  Spel är på sätt och vis ett ting med målet att ta död på den frihet som kan finnas. I 

början av spelet har man hela den sammansatta möjligheten av hela spelet, och i slutet finns 

inget kvar. Förutom om man vill spela om spelet, det vill säga. Samtidigt är själva akten att ge 

sig in i ett spel med målet att utföra det, en begränsning. Så om man har det som mål så 

kommer friheten när man har klarat av spelet. Och det är ju något av en intrinsikal lag, att 

man ska klara spelet.40 

Vad är spel? 

Denna fråga syftar inte på vad ett spel kan vara inom spelens ramar, utan själva förnimmelsen. 

En annan fråga som man kan ställa sig är ”vad är lek?”, på grund av lekandets berättande 

                                                           
39 Se appendix del I. 
40 Intrinsikal: tillhörande någots natur, en essans av tinget (egen översättning av definitionen, ordet återfinns 
dock inom svensk filosofi). ”Intrinsic”, Oxford Living Dictionary, 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/intrinsic [Hämtad 2018-01-13]. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/intrinsic
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aspekt. Men anledningen till att söka svaret på detta är på grund av sakerna som sker i 

utkanten av spel; konversationer och kommunikation. Inte vanliga konversationer om politik 

eller bakrecept, utan konversationer som har sin tillhörighet i spel. Låt oss tänka att två 

spelare exempelvis spelar World of Warcraft. De möts i ett slagfält, lär känna varandra och 

utför uppdrag tillsammans. I deras kommunikation mellan varandra, så agerar de utifrån deras 

karaktärer då de talar om olika egenskaper och tankar. Må så vara att de inte använder sina 

karaktärers språk, men de lever sig in i sina karaktärer som Orc och Alv. Konversationer 

fortgår och spelvärlden är hela tiden en del av detta. Då står man med en fot i spelet och en i 

verkligheten. Att klassificera den här sortens kommunikation är av betydelse för berättande, 

om en utgår från att den text som inte är vardagligt tal på något vis är berättande. Med det vill 

jag försöka belysa vad lek är och på vilket sätt det är en kommunikation som hamnar utanför 

den vardagliga, samtidigt som den är en del av den och relaterar mycket till spel.   

In the tradition of anthropologist Gregory Bateson (…), the central mark of ‘play’ is the 

participants’ ability to invest in something that is both real and, at the same time, not 

real. Bateson’s own prime example is monkeys fooling around (Bateson 1979). They 

bite, and they do not bite. In fact, monkeys are good at ‘not-biting’, producing that 

particular bite which is simultaneously a bite and not a bite. Monkeys take fun very 

seriously: they bite the not-real bite for real. The distinctive cognition here, pace 

Bateson, is neither the predicative nor transformative quality of the bite (the bite ‘is’; 

the bite ‘stands for’ . . .) but rather the word ‘not’—as in ‘this is not a bite’ and ‘this is 

not a non-bite’, at the same time. Empirically speaking, a monkey’s playful bite should 

not be hard, but not too soft; not soft, but not too hard.41 

 

Här ges ett försök att definiera vad “lek” är. Som vi kan se definieras lek som något som är på 

låtsas, samtidigt som det är på riktigt. Det går även att inflika att lekande innehar en sorts 

stämning, eller en aura av ett slag. Med det vill jag ändå säga att spel som har ett chatforum 

låter spelare skapa berättande mellan varandra, som är utanför spelets bestämda 

kommunikation samtidigt som det är en del av spelet.  

                  Men spel har också egenskapen av att vara kommunikativt med spelaren, utan att 

vara kommunikativ med omvärlden. Med det menar jag att spelaren interagerar med spelet, 

men spelet interagerar inte med spelaren eftersom spelet endast följer en viss ordning. Spelet 

                                                           
41 Bo Kampmann Walter, Towards a theory of pervasive ludology: reflections on gameplay, rules, and space”, 
Digital Creativity, 22:3 (2011), s. 137-138. 
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är inte kommunikativt, på så vis att dess deskriptiva lagar inte kan brytas. Ett spel är en 

samling information, men det kan bara ta in den information som den är programmerad att ta 

in, och ingen annan. Och där kan kommunikationen mellan spelare komma in. Enligt 

Kampmann är det som sker utanför spelet en del av spelet, så länge det hålls inom spelets 

normativa lagar. Han exemplifierar detta med bedömandet av en handling i fotboll: om det i 

matchen sker ett avbrott, där domaren ska se om det räknades som mål eller inte, så är det en 

del av spelet.42 Men om någon säger att fotboll går ut på att förlora, så är det ett brott mot vad 

spelet är och därför inte en del av spelet längre.43 Det är visst förståeligt inom fotboll, men i 

tv-spel finns en skillnad i och med att spelet tillåter de överträdelser som finns inom de 

deskriptiva lagarna, som går utöver de normativa lagarna. Så olydnad inför de normativa 

lagarna i spel är inte samma överträdelse, eftersom det fortfarande inte är ett brott mot de 

deskriptiva lagarna. Men är då denna lek, som sker i kommunikationen mellan spelare, en del 

av spelet? Det varierar såklart, och här tänker jag ta upp några möjliga händelser. 

                  Kommunikation sker som bekant inte enbart genom text och ord. Vi 

kommunicerar lika mycket med våra kroppar, gällande rädsla, åtrå, glädje, ilska, förundran. 

Av den anledningen är även en del av MMO:ernas karaktärer och deras rörelser sinsemellan 

en form av kommunikation. Vare sig den är oavsiktlig, omedveten eller fullt medveten spelar 

ingen roll, då omedvetenhet är en sorts kommunikation. Så säg att två spelare möts i den 

virtuella världen. De ser varandra, och de erkänner varandras existens. Den ena spelaren 

väljer då, genom sin karaktär, att visa rastlöshet genom att hoppa på den andre karaktärens 

huvud. Även om detta uppsåt ter sig extremt märkligt (och i vår värld socialt förbjudet), så är 

det en form av kommunikation. Eftersom det också är en möjlighet spelet erbjuder, så är det 

en del av spelet. Dock har den sortens kommunikation också en särskild plats, eftersom det 

inte är avsiktlig kommunikation. På så vis bryter denna kommunikation mot de normativa 

reglerna. Exemplet är här hämtat ur Battlefield 3, där den givna kommunikation från spelets 

håll är genom textremsor som är kommandon och biltutor. Att hoppa på någons huvud är inte 

en form av kommunikation som spelet har utsatt.  

                  Vad är då den textuella kommunikationen? Den har en annan plats, beroende på 

vilken sorts text det är. Vissa spel har bara en mängd kommunikation tillåten mellan spelare, 

som är förvald. Det kan vara hälsningar och tack av olika slag, likaså inbjudan till slagsmål. 

Men den kommunikationen binder spelaren till få val. Den andra formen av textuell 

                                                           
42 Kampmann Walter (2011), s. 138. 
 
43 Kampmann Walter (2011), s. 138. 
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kommunikation förekommer mellan individer på olika chatforum. Den typen av 

kommunikation är inte reglerad av spelet (med vissa undantag av censur), men den sker helt 

och hållet inuti spelet. Kommunikationen kan variera från vardagligt tal om vad personer 

sysslar med i sina liv, till tips om spelet, drömmar och lögner. Och som tidigare påpekat, en 

plats där spelare kan skapa berättelser sinsemellan. 

                  Kommunikationen emellan en spelare och en NPC (non-playable character) kan 

vara mer lik den mellan en spelare och ett föremål, men också mellan en spelare och en meta-

spelare. NPC:er är ju formade att inte ha någon egen vilja, utan de är förinställt 

programmerade att agera på ett visst sätt beroende på hur en behandlar dem: de är en del av 

systemets reaktionsmönster. Ett exempel kan vara att man går upp till en NPC utan att visa 

hot, för att sedan dra svärd vilket kanske gör NPC:n aggressiv. Då är det kommunikation 

genom att visa aggression, där NPC:n svarar med samma sak tillbaka. Med det sker en 

kommunikation emellan dem, samtidigt som det är passiv kommunikation eftersom NPC:n 

bara reagerar, och inte agerar. Är det då annorlunda med en NPC som agerar, utan att ha blivit 

provocerad? Vi ska titta närmare på vad en NPC, och flera andra former av karaktärer i spel 

är, och kan vara.  

Karaktärer i ett spel 

I spel har karaktärer en speciell plats, särskilt de man får spela. De är inte bara bärare av en 

berättelse, de är även karaktärer med egna viljor. Interaktionen mellan spelare och karaktär 

kan på så vis skapa en splittring i berättelsen. Denna splittring är på sätt och vis oundviklig, 

beroende på spelarens förmåga och hopp som inte går jämt med karaktärens egenskaper. 

Också att karaktären och spelaren sällan är varandra lika utseendemässigt. 

                  Spelarens karaktär är i nästan alla fall en ledande berättare. Även om karaktären 

inte har några repliker eller om denne är cyberfysiskt utbytbar så är det ändå spelarens 

karaktär den som driver berättelsen framåt, i det att denne inte bara rör sig i berättelsen värld 

utan också aktiverar berättande element.44 Karaktären är, på delad plats med spelaren, spelets 

drivande berättare. Den är fylld med betydelser som spelaren väljer om hen ska aktivera, som 

olika egenskaper och nyck. Karaktären kan för spelaren på så vis vara en berättare att 

domesticera för att kunna bli berättare själv. Samtidigt så är spelaren berättare när karaktären 

också är det, då möjligheten för karaktären att berätta beror på spelarens interaktion. På 

samma gång är detta berättande ett tvång mot spelaren, en förlust av makt. Men karaktärer i 

                                                           
44 Cyberfysikalitet: karaktärens fysiska form i spelvärlden. Detta är karaktärens ”yttre”, det vill säga karaktärens 
kroppsform och liknande. Karaktärens inre, alltså dennes repliker och betydelse för berättelsen, hör inte hit. 
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spel skiljer sig starkt mellan olika spel. 

                  En version av karaktärer är de som spelaren själv väljer hur de ska se ut. Vissa spel 

erbjuder möjligheten att man kan transformera karaktären innan spelet är i full gång. Det 

brukar då vara att man får välja exempelvis frisyr, ansiktsform, ras, kön, fysik. Man kan även 

låtas förändras under spelets gång. Karaktärens fysik spelar sällan roll i spel där man kan 

designa karaktären själv. Detta märks dels genom att karaktären kan springa lika snabbt och 

hoppa lika snabbt vare sig denna är något kraftig eller slank. Detta är inte att förväxla med 

egenskaper som kan visas genom karaktärens fysik, som att man i GTA: San Andreas blir 

starkare och uthålligare ju mer man tränar, och detta syns i karaktärens kropp. Det är då ett 

dramaturgiskt verktyg, som när exempelvis en fiende är muskulös så betyder det att denne är 

stark. 

                  En annan version är att man blir tilldelad en karaktär, och att man då inte kan 

ändra på denne alls. Den sortens karaktär delar inte samma individualism som den av spelaren 

skapade karaktär. En anledning är på vilket sätt man pratar om karaktären, och uppfattningen 

om dennes utseende. Exempelvis spelade alla karaktären Crash Bandicoot i spelet Crash 

Bandicoot: The Wrath of Cortex, och denne såg likadan ut för varje person.45 Annat med The 

Elder Scrolls V: Skyrim, där alla spelar Dovah-Kiin/Dragonborn, men med en möjligtvis stor 

variation i utseende, ras och kön. Så alla spelar samma karaktär, men bilden av denne kan 

vara annorlunda för varje spelare. 

                  Det finns också spel där man inte är någon karaktär, utan ett eller flera föremål. 

Såsom en bil, båt, flygplan, papperskorg et cetera. Det finns även spel där man är 

karaktärslös. Denna karaktärslöshet kan variera i olika grader. Ett exempel är Clash of Clans, 

där man är någon sorts kung/beskyddare/gud och ansvarar för en by med en mängd invånare 

och skatter.46 Sättet man blir bemött ur ett kommunikativt perspektiv är då dels genom en 

medhjälpare, som bland annat visar hur en ska gå tillväga för att tillskansa sig föremål, vilket 

sätt man ska använda monster på och vidare. En annan version av densamma är den som går 

att finna i Idle Kingdom Clicker, där man inte har några repliker eller någon titel, utan ens 

enda uppgift är att avklara uppgifter.47 

                  Det finns även en kategori som är någorlunda tvivelaktig i sättet som den är 

flackande, en rörlig status i vem eller vad som är spelarens karaktär. Det är som i The Sims, 

där spelaren dels håller på och bygger hus för att låta de karaktärer man skapat få äta och leva, 

                                                           
45 Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, Traveller’s Tales & Eurocom, 2001. 
46 Clash of Clans, Supercell (version 9.434.4). 
47Idle Kingdom Clicker (opublicerad), Phantorama Games (version 0.4.8.1.). 
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men man skapar även dessa karaktärer från grunden och bestämmer deras karriärval och vad 

de ska prata om. Det är en blandning av gudapositionen, och den där spelaren är sin karaktär.  

                  Vad spelarens karaktär är för en entitet har betydelse för berättelsen, även om det 

inte alltid blir belyst. Ju mindre av karaktär som spelaren har, desto mindre betydelse har även 

karaktären. För om man spelar ett spel där man innehar gudapositionen så är man inte en 

karaktär i sig, utan man är spelaren, eller spelprofilen om man ska vara krass.  

                  Med tanke på den stora mängden saker som en karaktär kan vara, så är det nyttigt 

att komma ihåg skillnaden mellan spelbara och icke-spelbara karaktärer, s.k. NPC:er. 

Skillnaden mellan NPC:er och föremål kan ibland vara väldigt fin om man undersöker den 

berättande frekvensen som de innehar, alltså hur mycket plats och hur viktiga de är för 

berättelsen. Ett exempel är i bilspel som ibland översvämmas av NPC:er, men där de flesta är 

publik som tittar på racet. Då är deras uppgift att sätta en stämning eller bara fylla en bild. 

Samtidigt som föremål, såsom en skylt eller en bit asfalt, har en mycket starkare frekvens i det 

att det berättar mer om vad som kommer hända i spelets berättelse. Starkare NPC:er är ofta 

outbytbara. De är som huvudkaraktären i en film, och kan driva berättelsen framåt på många 

sätt som spelarens karaktär inte kan.  

                  Kan då spelarens karaktär driva berättelsen framåt? En aspekt som berättelser och 

spel ofta medför, är att åskådaren är oviss om vad som komma skall. Om man sätter sig för att 

spela ett spel som man inte har spelat förut så vet man inte vad som kommer hända, eller när. 

Man kan ha några tankar om vad som ungefär kommer ske, men aldrig vara helt säker.48 Det 

sätter spelaren i en intressant position, berättarmässigt. För spelaren får ju berättelsen att röra 

sig framåt, samtidigt som hen i sig inte kan föra berättelsen framåt, eftersom spelaren inte vet 

vad som kommer hända. Det här gäller spel som har berättelser, som RPG:er och liknande, 

där berättelsen är något fast och slutet som det inte går att ändra på. Och även om spelaren 

kunde gå in och påverka berättelsen, så kan hen inte göra det helt och hållet. Alltså, spelaren 

är på ett sätt narrator, i sin kraft av att driva berättelsen framåt. Samtidigt är denne inte 

narrator, eftersom spelaren inte skapar berättelsen.  

                  Samtidigt skapar spelaren berättelsen, i det att berättelsen inte skulle existera utan 

spelarens inblandning. Mitt belägg är det att varje spelomgång är en produktion och en 

reproduktion, men också något helt eget i sitt slag. Anledningen är skillnaden i hur varje 

spelomgång genomförs, bundet till tid. För om en spelomgång ska vara densamma som någon 

annan så kräver det att varje rörelse är en exakt kopia av den andres, och att dessa rörelser 

                                                           
48 Om man inte vet om det sedan innan. 
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sker vid exakt samma tidpunkt. Det kan vi exemplifiera genom en film eller en bok. Det 

skulle det ju vara olika berättelser om karaktärerna gick åt olika håll för varje bok och befann 

sig på olika platser vid olika tidpunkter i varje tryckt exemplar av en bok. Även enklare spel, 

som Pac-Man, har en otroligt mängd möjligheter att skilja sig åt vid varje spelomgång. Det är 

inte att säga att de inte har samma berättelse, men snarlikt. 

Del III: analys 

Det första man stöter på i ett tv-spel är ofta spelets meny, där en kan ställa in svårighetsgrad, 

koppla med andra konton, bestämma ljusstyrka – praktiska saker. Men spelets meny har även 

den en narrativ kraft. Det går enklast att se om man tänker sig att man skulle byta ut menyn i 

ett spel mot en i ett annat. Om man exempelvis spelar ett skräckspel och menyn är densamma 

som den till ett barnspel. Även om menyn berättar något om spelet, så kommer jag inte att 

lägga fokus på det i någon av analyserna, där menyn inte är av stor betydelse för berättandet.  

                  Analysens referens kommer (i den lilla mån det är möjligt) ske genom en s.k. 

walkthrough från YouTube, där en person har spelat in en video när denne själv spelar spelet. 

Detta för att spel är svåra att referera till, och en walkthrough är en fast video som inte har 

möjlighet att ändras. Det kan även inkomma inslag från fansites för kompletterande 

information.49 Jag kan komma att använda mig av flera olika walkthroughs för samma scen.50 

Det kommer även ske långa hopp i berättelsen, eftersom spel är för långa för att all 

information ska med. Analysen kommer gå till så att jag under spelets gång kommer ta upp 

olika element ur den teoretiska delen för att undersöka spelet, och se vad spelet innehåller. 

Såsom i vilket skick den virtuella världen är, skillnader mellan några normativa och 

deskriptiva lagar, vilken sorts kommunikation som framträder, hur utmaningen ser ut et 

cetera. Jag kommer i början av varje analys beskriva vilka kategorier spelet tillhör, och kort 

vad de kategorierna innebär. Även sättet som världen tar form, genom information enbart från 

spelet, kommer tas upp.51 Därav ingen större introduktion till vad spelet handlar om, om inte 

spelet själv ger det.52 

The Eder Scrolls V: Skyrim 

                                                           
49 Se appendix II. 
50 I referenserna till klippen så kommer namnen vara YouTube-profilens YouTube-namn. 
51 Här räknar jag alltså inte med möjlig information som kan finnas i spelfodralet eller den information som ges 
genom trailers etc. 
52 Vissa spel är uppföljare, därför kan det vara en idé att ibland ha läst om spelets bakgrund eller historia innan 
man hoppar rätt in i mitten av en serie. 
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The Elder Scrolls V: Skyrim, eller bara Skyrim, är ett rollspel med öppen värld. Spelet består 

delvis av fasta uppdrag som utgör kärnorna och en stor mängd satelliter. Medellängden för att 

klara spelet är 106 timmar, men om man bara spelar huvudstoryn så är det ungefär 32 

timmar.53 

                  Spelet börjar med att man vaknar upp, fastbunden på en hästdragen vagn. Man kan 

se sig omkring, men inte göra annat än så. Det innebär att spelet för tillfället är slutet. 

Spelaren har ingen frihet här att röra på sig, och än har ingen utmaning dykt upp. Vanligtvis 

brukar sådana scener få vara cut-scenes. Snart börjar en person som sitter mittemot en att 

prata, och på så vis börjar spelets berättelse att byggas upp. Man blir varse världens skick och 

några detaljer om vem man är, eller snarare vem man inte är. Ens medpassagerare är Lokir, en 

tjuv som klassas som nordling; Ralof, även han en nordling men också en anhängare av 

rebellgruppen Stormcloaks; och Ulfric Stormcloak, ledaren över rebellgruppen (som också 

har munkavle). Lokir och Ralof pratar med varandra och delvis vagnföraren, en svag NPC 

som betecknas som en soldat för imperiet. De pratar även med spelarens karaktär, men det är 

inte interaktiv kommunikation med det att man själv inte har valt att agera med dem, och att 

man heller inte kan reagera på vad de säger förutom att man kan titta runt på lite olika saker i 

vagnen (och det är inte ett tecken som NPC:erna uppfattar). Det vi får reda på är att ett krig 

pågår mellan imperiet och en rebellgrupp, men att rebelledaren är fångad.  

                  När man kommer in i staden blir man tillfrågad vem man är, och då får man skapa 

sin karaktär där man får välja kön, ras, hår och hårfrisyr, kroppsform med mera. Det finns 10 

olika raser att välja emellan, såsom altmer (high elf), argonier (reptilliknande varelser), 

bosmer (wood elf), bretonier (blandning mellan alv och människa), dunmerer (dark elf), 

imperialister (människor, likt romare), khajiit (kattliknande varelser), nordlingar 

(skandinavier), orsimer (orcs) och redguards (mest likt araber, baserat på namnen).54 Varje 

ras har en unik förmåga som endast tillhör den rasen, annars har varje ras också en 

specialisering i olika egenskaper som man annars själv kan tillskansa sig (dock har det inte 

större betydelse, man kan ändå bli bra inom alla kategorier). Det är den första fria delen av 

spelet, när man väljer karaktär. Det är dock inget valt narrativ eller någon motsträvighet från 

spelarens sida, och följderna av valet är i led med spelets narrativ.55 Det vill säga att spelet 

                                                           
53 The Elder Scrolls V: Skyrim, HowLongToBeat, https://howlongtobeat.com/game.php?id=9859 [Hämtad 2017-
12-30]. 
54 Races (Skyrim), The Elder Scrolls Wiki, http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Races_(Skyrim) [Hämtad 2017-12-
30]. 
55 Det är intressant att anmärka att valet av karaktär alltid är en queer handling, eftersom man transformerar 
sig själv in i en annan kropp. Det spelar ingen roll om det är avsiktligt eller inte. 

https://howlongtobeat.com/game.php?id=9859
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Races_(Skyrim)
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anpassar sig efter den ras man väljer, med vissa NPC:er som har rasistiska tendenser. 

                  Härnäst blir vi varse att vi är oskyldigt dömda men ändå ska dödas, och i 

ögonblicket då spelarens karaktär ska halshuggas attackerar en drake, och man får en chans att 

fly i tumultet. Det är här spelets interaktion sätter igång, och tillåter frihet för spelaren i olika 

steg. Vi kan nu gå omkring, men spelvärlden är fortfarande sluten i det att vi måste hitta en 

väg ur staden och fly drakens attack. Vi blir ledda av Hadvar, som egentligen är en 

imperialistisk vakt men som hjälper oss att hitta ett säkert hus och ge oss vapen och delar till 

en rustning. Denna introduktion visar också hur en ska hantera vapen och annan utrustning. 

När man har tagit sig ut flyger draken iväg, och Hadvar går sin väg. Han tipsar om att 

närmaste staden är Rorikstead, och att man borde ansluta sig till imperialisterna i Solitude.  

                  Nu har spelet startat på riktigt. Världen är öppen och fri. Det finns väldigt många 

platser att utforska, och utmaningar att bemöta. Man kan välja att utföra huvuduppdragen 

först, eller spela sidequests och vandra omkring i världen.56 Spelvärlden är hela tiden 

skiftande mellan väder och vilken tid det är, men skiftet som är störst är den i spelvärldens 

storlek. En stor del beror på att man kan gå in i olika byggnader och grottor, vilket krymper 

området som man kan röra sig på. Det är inte ett spel där grottor och hus är inkorporerade – 

det vill säga att de använder samma utrymme – utan de befinner sig på olika platser. Det kan 

vara så att man ser ett hus i en viss storlek, och när man går in i den så är den också ungefär 

samma storlek. Men anledningen till att det inte tillhör samma värld som den utanför är för att 

spelet behöver ladda, så det finns ett avbrott mellan den yttre och inre världen. I andra spel så 

kan världen inuti hus vara mer inkorporerade, som Assassins Creed: Unity.  

                  De normativa lagarna i spelet är inte så stränga, vilket är högst ovanligt för spel. 

Vanligtvis är man bunden till uppdrag, och om man inte följer de normativa lagarna resulterar 

det i negativa konsekvenser. Medans man här ofta kan gå iväg som man vill, så länge man 

hittar ut. Detta manifesteras genom att det dyker upp en sorts pil, en prompt; ett slags förslag 

som är pådrivande. Detta gäller dock för det uppdrag man håller på att utföra, eller 

huvuduppdraget. Det läggs även till i en meny som spelaren har tillgång till. 

                  Spelet har ett bundet narrativ som kan utstå vissa påfrestningar. Ett exempel är 

uppdraget ”with friends like these”.57 Uppdraget går ut på att man blir drogad av en person 

och släpad till ett hus, i vilket tre personer sitter knäböjandes med huvor runt ansiktet. I hörnet 

av rummet sitter Siri, vilken beordrar en att man ska döda någon av dem. Det finns bara en 

                                                           
56 En sidequest är ett mindre uppdrag, som en satellit.  
57 With Friends Like These…, The Elder Scrolls Wiki, 
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/With_Friends_Like_These... [Hämtad 2017-12-30]. 

http://elderscrolls.wikia.com/wiki/With_Friends_Like_These
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som är skyldig, och man får gissa sig fram till vem det är (dock varierar det vem det är, 

beroende på spelomgång). Då kan man antingen döda den som man tror sig vara skyldig, eller 

så kan man döda Siri. Skillnaden i valet är här avgörande. Om man dödar Siri så börjar ett led 

av uppdrag där man ska utrota The Dark Brotherhood. Om man dödar någon av de 

kidnappade så blir man istället en del av The Dark Brotherhood, med olika uppdrag och vad 

annat det innebär för berättelsen. 

                  Som tidigare påpekat är det någorlunda krångligt att strida mot ett narrativ i spel, 

beroende på vilken kategori som fokuset riktas mot. De deskriptiva lagarna är obrytbara, och 

att ett möjligt brott mot dem är inte ett brott mot spelets narrativ i sig, utan ett skapande eller 

en förändring av det. Det och att skapandet eller förändringen sker utanför spelets värld.  

                  De normativa lagarna, som är det mer synliga bärandet av berättelsen (jämfört med 

de deskriptiva lagarna), är enklare att krossa. Det beror på spelets slapphet gentemot 

narrativet, som ingiver spelaren en stor portion kontroll. Men det gäller till största del 

brytning av en regel, det vill säga att man kan gå ifrån olika uppdrag om man så vill. Det i sig 

är inte en brytning av narrativet, utan en medveten fördröjning av det. Samtidigt är 

uppföljningen av en berättelse skapande, eftersom man väljer att skapa den berättelse som 

redan är utstakad. Det sker inte per automatik, och de uppdrag som ger val och som kräver 

olika utgångar är sannerligen ett skapande – ett skapande i symbiosen mellan spelare och spel. 

Så spelaren och spel är båda berättare så länge de interagerar med varandra. Skillnad kan 

återfinnas i en cut-scene, då spelet är den enväldige berättaren.  

                  Vi har också ett alternativ i vad det innebär att skapa en berättelse. För skapande 

kan vara något som är utanför berättelsen, samtidigt som det kan vara själva berättelsen. Även 

om spelaren inte får bestämma själva narrativet om den följer narrativet, så är det fortfarande 

spelaren som aktiverar narrativet, och något narrativ blir det inte utan spelaren.  

                  Ett annat alternativ är skillnaden mellan varje speltillfälle. Eftersom möjligheterna 

att röra sig på olika sätt, det vill säga gå i en eller annan riktning, plocka upp ett föremål vid 

en exakt rätt tidpunkt, välja att sova vid en speciell tidpunkt et cetera så är skillnaden i hur 

spelet berättas enormt vid varje tillfälle. Det betyder att om man skulle ta ner allt det i skrift 

skulle texten förändras till varje spelomgång. Alltså: om det hade varit en film så skulle 

skådespelarna röra sig olika vid varje visning; om det hade varit en bok skulle platser i 

kontakt med tid vara evigt rörliga. Det finns även en skillnad mellan vad det är för ett uppdrag 

spelare ska utföra, och hur de utför ett uppdrag.  

                  Uppdragen är alltid desamma, även om skillnaden mellan olika alternativ finns 

där. Men sättet som varje spelare utför ett uppdrag på varierar alltid från mindre skillnader, 
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som i rörelse och tid, till större som med vilket sätt man går tillväga för att utföra det 

(exempelvis vilket vapen, kläder, stealth-mode).58 Här kommer också skillnaden i attiraljer att 

få betydelse. Alla föremål i spelet kommer från en specifik plats i spelet, även om en mängd 

av de är identiska med varandra. Exempelvis kan man plocka upp en stridsyxa i det första 

uppdraget i spelet, där man flyr en drake och sin egen avrättning. Då är det en stridsyxa från 

Helgen, och troligtvis den första stridsyxa man skaffar sig. Liknande med egenskaper som 

spelaren har. Spelaren kan under spelets gång välja olika färdigheter att utvecklas genom. Det 

kan bland annat vara tjuveri, tvåhandsvapen, tung eller lätt rustning, smidande, trolldom. 

Beroende på vilka kategorier av egenskaper spelaren har valt eller undvikit att utvecklas 

inom, så är det en bakgrundsberättelse till varje specifik händelse i berättelsen. Också att 

spelaren kan välja takten i vilka uppdrag som ska utföras först, som att man kan klara av 

uppdragen vid College of Winterhold och bli en fullfjädrad magiker innan man går in i 

Thieves Guild, eller det motsatta. Även om varje spelare är Dovah-Kiin, så är de olika Dovah-

Kiin i olika delar av spelet.  

                  Men den mest absoluta formen av eget narrativ är när spelaren gör nära på 

ingenting, i förhållande till spelets narrativ. Det vill säga att spelaren springer omkring och 

kanske dödar ett djur, njuter av en solnedgång eller kastar omkring på vapen. 

                  En intressant aspekt av narrativet i Skyrim är karaktären som man själv spelar, 

Dovah-Kiin. För Dovah-Kiin är den viktigaste karaktären i spelet, samtidigt som hen inte har 

någon röst. Visst får Dovah-Kiin olika textremsor som man kan få hen att säga, men Dovah-

Kiin har aldrig en enda vokaliserad replik, med undantag för hens rop: ett slags vapen som 

hen tillsammans med drakarna och The Greybeards använder. Dovah-Kiin är också könslös 

och ingen i spelet tilltalar hen vid ett pronomen. Spelaren kan skapa Dovah-Kiin som pojke 

eller flicka, men det har ingen betydelse för narrativet. Man kan gifta sig med kvinna eller 

man, och det har ingen skillnad.  

                  Kommunikationen i spelet är ensidigt, det vill säga att spelet bara tar emot de 

rörelser och tecken som spelaren ger, och agerar så som de är programmerade att agera. 

Därför finns inte friheten i att kommunicera mellan spelare, och genom den vägen skapa en 

berättelse. Dock finns här en möjlighet till brytning mot både regler och narrativ. Ett exempel 

är olika glitchar som man kan stöta på i spelet. En glitch är ungefär som ett tryckfel i en bok, 

fast mer betydande. En glitch kan förändra hur spelet berättas, exempelvis kan vissa uppdrag 

inte vara möjliga att utföra, eller så kan en NPC agera på ett sätt som den inte borde. Det kan 

                                                           
58 Stealth-mode är ett spelsätt då man vanligtvis smyger sig fram och försöker klara ett uppdrag genom att 
undvika uppståndelse. 
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vara en vakt som attackerar ett barn i Skyrim.59 I det fallet är det en spelare som aktiverar 

glitchen, och på så vis är det genom spelaren som vakten attackerar barnet.  

Slenderman Augmented Reality 

Spelet Slenderman Augmented Reality baseras på creepypastan om Slenderman – en lång, 

ansiktslös varelse som dyker upp i skräckfyllda sammanhang lite överallt på internet.60 Det är 

en modern myt och något av en vandringssägen. Detta fenomen har även dykt upp i ett flertal 

spel.61 Spelen går ofta ut på liknande saker: att man går omkring i ett illa belyst område och 

samlar lappar eller annan information medan man försöker undvika att bli attackerad för att 

slutligen vinna spelet. Slenderman Augmented Reality är även det baserat på samma struktur, 

fast att man använder mobiltelefonens kamera för att gå omkring i spelets värld, som även är 

vår egen värld. 

                  Spelet har ingen karaktär förutom Slenderman, och en själv. Men den egna 

karaktären är spelaren som håller i sin telefon. Det finns inget sätt att bygga sin karaktär på 

eller ens ge den ett namn. Spelet är berättarmässigt sparsamt. Om man inte vet sedan innan 

vad spelet går ut på, så kan en lära sig detta genom spelets meny, där det finns en hjälpknapp.  

                  När spelet väl ska starta så visar en text att spelet beräknar området som man 

befinner sig med hjälp av en GPS. Spelet använder sig av en radie på sexhundra meter från 

vart spelaren befinner sig, och det blir alltså utrymmet som spelet använder. Det vill säga ett 

område med cirka tretusensjuhundrasjuttio meter i omkrets. 

                  Jag påbörjar på så vis spelet i närheten av Spegeldammen, några kilometer från 

Stockholms universitet.62 Anledningen till platsvalet är att det är någorlunda lite trafik i 

området som för det mesta huserar en eller annan människa som är ute och promenerar. Efter 

det att spelet har laddat ner mina GPS-uppgifter börjar spelet. Jag går omkring med kameran 

höjd och hörlurar inkopplade. Ljudet av hjärtslag och hur någon andas spelas upp. Jag närmar 

mig en lapp som svävar i luften, på vilken det står ”Help Me”. Jag fortsätter min vandring och 

plockar ännu en lapp, innan jag går mitt öde till mötes och blir mördad av Slenderman, vilket 

påvisas genom att skärmen brusar och hjärtslagen slår allt intensivare, innan Slenderman 

dyker upp. Jag ger det ett nytt försök och lyckas plocka tre lappar, innan jag återigen blir 

                                                           
59 MegusPlays, “Skyrim Guards Attacking Children [Glitch], YouTube, 
https://www.youtube.com/watch?v=Olfaeoy66v8&t=42s [Hämtad 2017-12-30]. 
60 CBS News, ”The Slenderman Legend: Everything you need to know”, CBS, 
https://www.cbsnews.com/pictures/the-slenderman-legend-everything-you-need-to-know/2/  
61 ”Slender Man Games”, Dark Horror Games, http://www.darkhorrorgames.com/slender-man-games/  
62 Den enda inspelade referensen som jag kunde hitta var från speltillverkaren, därav ingen tillförlitlig sådan. 

https://www.youtube.com/watch?v=Olfaeoy66v8&t=42s
https://www.cbsnews.com/pictures/the-slenderman-legend-everything-you-need-to-know/2/
http://www.darkhorrorgames.com/slender-man-games/
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mördad. Denna gång är det sjön Laduviken som blir mitt fall, i det att min enda flyktväg var 

rakt fram – alltså ner i vattnet. Berättelsen i spelet är implicit, och utan förkunskaper blir den 

något förvirrande. En samling lappar innehåller varningar och vädjan om hjälp, och genom att 

förlora blir man varse om att man är jagad. Men vad Slenderman är för en figur, vem det är 

som skriver lapparna och varför man är jagad, erbjuder spelet inget svar på. I spelet är det 

istället omständigheterna som skapar berättelsen, genom atmosfären. Det är enkelt att förstå 

att man är jagad, och att man måste ta sig så långt ifrån sin fiende så att denne inte dödar en. 

Spelaren är då i strid med miljön på samma sätt som denne är i strid med en fiende. 

Anledningen till det första är att miljön är det som spelaren måste bekämpa, för att kunna 

överleva. Slenderman själv kommer i andrahand, då mötet med denna varelse är ett resultat av 

snedsteg i miljön, och det finns ingen riktig strid att tala om. Om en skulle se spelet som en 

dragkamp mellan narratologin och ludologin så är det svårt att se vem som skulle vara 

viktigast. Även fast spelet inte har mycket berättelse i formen av en vanlig berättelse, så 

använder sig spelet av dramaturgiska effekter, utan vilka den inte skulle klara sig. Ljudet 

signalerar fara, likaså bilden. Reglerna kontrollerar miljön, vart spelaren får röra sig eller inte. 

Samtidigt som det är jag som kontrollerar världen, eller snarare var i världen som spelet ska 

utspela sig. Det är då jag som har makten att bestämma plats, och med rätt resurser skapa den 

ideala platsen för spelet. Dock är spelvärlden svårare utan dessa resurser, eftersom spelet 

bestämmer vart jag får och inte får gå utifrån en satellitkarta. Så även om jag har valt området, 

så är området begränsat till de platser som spelet vill att jag ska ta mig. Därmed även en 

normativ lag, den att om jag inte följer den väg som spelet vill, så kommer jag förlora genom 

att jag dör. Spelet är utformat så att man måste röra sig snabbare ju längre man kommer, och 

som tidigare påpekat är den fysiska världen ett problem för AR-spel. Exempelvis räknar inte 

spelet med att man måste vänta vid övergångsställen för att inte riskera att bli påkörd av en bil 

eller cyklist. 

Battlefield 3 

Analysen av Battlefield 3 (förkortat: BF3) kommer vara en tudelad analys, där den ena 

kommer gå in på spelets kampanj som man spelar själv, och den andra kommer fokusera på 

onlinespelandet – som även är huvuddelen i BF3. Spelet har även ett samarbetsläge för två 

spelare. 
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Spelet börjar med några vyer över New York, och en person (kameran förflyttad till FPS-läge) 

som springer mot en bro och hoppar ned på ett rusande tunnelbanetåg.63 Personen kryper 

framåt och hoppar sedan ut genom en dörr genom att krossa fönstret. Samtidigt sparka den ner 

en person som står i rånarluva och stjäl en pistol från personen. Spelet blir här interaktivt, och 

en introduktion påbörjas som bland annat visar hur man kryper (genom objekt som hamnar i 

vägen) och hur man skjuter. Spelets värld cirkulerar för stunden runt tunnelbanetåget. Inte 

bara i en vagn utan flera, och även tågets tak. Spelets utmaningar visar sig genom fiender och 

andra tvång, som att de skjuter mot en och om man inte dödar dem så dödar de spelaren, och 

med en vagn som har en bomb fäst på sig som är på väg att sprängas. Uppdraget avslutas med 

att man blir nedslagen av en man som frågar om man är ensam, innan spelet går över till en 

cut-scene. I denna cut-scene får vi se vem det är vi spelar, en sergeant vid namn Blackburn. 

Vi blir förhörda av två personer, som menar att det finns en planerad terrorattack som 

kommer ske på samma dag som scenen utspelas, och att spelarens karaktär vet något om vad 

det är som kommer hända. Scenen leder till att de frågar varför man känner en viss Solomon, 

och en grupp som heter PLR. Med det startar spelet igen, och genom konversationer får vi 

veta att vi är i Iran och att vi ska rädda en grupp marinkårssoldater från PLR. 

                  När spelet är mer igång så är utrymmet hela tiden begränsat. Man rör sig genom 

olika byggnader som gränsas av med husväggar, bilar och galler. Spelets kampanj har ett 

väldigt bestämt narrativ. En kampanj är i spel, ofta onlinespel, en samling uppdrag som utgör 

en hel berättelse. Användningen av ordet är till för att skilja mellan spelsätt, som multiplayer 

och co-op.64 Det utrymme som spelaren har i kampanjen till möjlig brytning från narrativ är 

att inte utföra uppgifterna, vilket antingen resulterar i död eller att det bara fördröjs. Man har 

ingen kontroll över hur karaktären man spelar ser ut eller dess egenskaper. 

                  Annat är det dock i multiplayer-läge. Till att börja med så finns det fyra olika 

klasser av militärer som man kan spela, vilka är: recon, assault, support, engineer. De olika 

klasserna har bland annat olika vapen och tillgång till teknologier som är specifika för just den 

klassen. När man går upp i nivå låser man även upp olika vapen och kamouflage som man 

kan anpassa för att smälta in i olika terränger. Även vapen kan utformas olika med en 

variation i kikarsikten, handtag, ljuddämpare, bipod, olika handtag och liknande för att 

                                                           
63 theRadBrad, ”Battlefield 3: Walkthrough - Part 1 [Mission 1: Semper Fidelis] (BF3 Gameplay) [Xbox 
360/PS3/PC]”, 25 okt 2011, https://www.youtube.com/watch?v=PCAL_nlcvvM [Hämtad 2017-12-28]. FPS: first 
person shooter. Det är både en spelgenre och en ”kameravinkel”. I det här fallet innebär det att man ser det 
som i förstaperson, alltså som om man befann sig i spelarens ögon. 
64 Co-op innebär att man utför ett uppdrag tillsammans med en annan fysisk spelare, både online och via 
samma konsol. Co-op innebär även att uppdragen är ett i en led av uppdrag som har en mer eller mindre 
sammanhängande berättelse. Multiplayer är ett spelläge som för det mesta är online.  

https://www.youtube.com/watch?v=PCAL_nlcvvM
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anpassa till platser och spelsätt. Man kan även utveckla fordon på liknande sätt, med olika 

skydd, sikten och vapen. Men det som är mest förknippat med spelaren och dennes karaktärs 

identitet är deras dog-tag. En dog-tag är en bricka som hänger runt halsen på varje spelare, 

och när man knivhugger en fiende bakifrån så stjäl man dennes dog-tag. Där kan spelarens 

namn stå, och olika symboler som man antingen har låst upp genom prestationer eller för att 

man har köpt något tillägg. Olika prestationer som blir upplåsta berättar även dem om vem 

spelaren är, genom att visa vad spelaren är duktig på och inte lika duktig på.  

                  Spelet har även 5 olika lägen för den som spelar multiplayer. De olika lägena 

innebär olika huvuduppdrag som de olika lagen, eller som spelaren individuellt, ska utföra. 

Då kan huvuduppdraget vara en match där två lag strider mot varandra för att antingen 

förstöra eller skydda två militära kommunikationsapparater (M-COMs) i olika omgångar 

(Rush). Det vill säga att om attackerarna lyckas förstöra två av apparaterna blir de förflyttade 

till ett annat mål, där de ska förstöra två nya, tills de förstört alla fiendens apparater, vilket 

innebär att de vinner matchen. Försvararna ska istället skydda apparaterna, och de vinner 

antingen genom att attackerarnas tid har runnit ut, eller genom att döda en viss mängd fiender. 

Inom uppdragen så finns även implicita regler, som att man ska döda fiender för att vinna. 

Men även individuella mål finns att räkna med, som att få mest poäng, avancera inom en viss 

klass, förstöra en mängd fordon et cetera. Det finns också vissa servrar som är kontrollerade 

av spelare, och även om de inte kan bygga egna regler för huvuduppdragen, så kan det finnas 

olika bestämmelser om vad man får använda för vapen och liknande. Det är inte heller hugget 

i sten, utan det kan vara så att den som håller i servern skriver att exempelvis endast knivar får 

användas. Men det finns också andra skillnader i de olika spellägena, som att man kan spela 

utan att kunna se sin HUD (head-up display, som visar exempelvis hur mycket liv och 

ammunition spelaren har), var spelare befinner sig på kartan, hårkors med mera. När det 

kommer till utmaningarna som narrativa aspekter så är de alltså väldigt rörliga beroende på 

vilket spelläge man spelar. Om man spelar kampanjen så består utmaningarna till största delen 

av kärnor, alltså sådana som inte går att undvika eller förändra. Det finns vissa satelliter, men 

de består av olika prestationer som man kan låsa upp och är inte av en lika stor vikt som 

satelliter i andra spel, där satelliterna kan vara uppdrag som delvis ändrar spelets gång. Det 

finns ju även de mindre satelliterna, som vilket vapen man väljer att använda. Det är 

annorlunda med utmaningarna i multiplayer-läget. En stor skillnad är att även om uppdraget 

är att förstöra M-COMs, så behöver inte en spelare göra det för att laget ska vinna. Det är inte 

heller möjligt, eftersom en match kan hushålla mellan 24 och 64 spelare, och innehålla 8 M-

COMs. Det gör att det som befinner sig runt huvuduppdraget både implicit och valfritt, alltså 
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det att man ska döda fiender, beskydda platser, se till att man själv inte dör och andra saker 

som hör till. Och det är ju valfritt eftersom man helt kan strunta i det och göra något annat, 

och ändå vinna matchen. 

                  Spelets världar kan variera i sin öppenhet. BF3 kopierar områden från den verkliga 

världen, så om man exempelvis spelar Rush på banan Caspian Border så befinner man sig på 

gränsen mellan Turkmenistan och Iran, i närheten av Kaspiska havet. Men världarnas 

tillgänglighet är föränderlig beroende på vilket läge man spelar i. Så om man spelar Rush så 

låses olika landområden upp beroende på lagens progression. I Conquest är världen istället 

hela tiden öppen (med undantag från baser där lagen spawnar (där spelare kan starta efter de 

dött)), där man ska söka upp platser att överta och sedan beskydda för att vinna poäng. Om 

man istället spelar en Deathmatch så krymper området drastiskt, då fordon inte är tillåtna och 

huvudregeln är att man ska döda fiender så snabbt som möjligt. Spelets världar är hela tiden 

integrerade, det vill säga att det inte finns några utrymmen som skapar en splittring mellan 

olika platser, till skillnad från Skyrim.  

                  Möjligheten från spelets sida att kommunicera mellan spelare sker mest genom 

kommandon, som att man kan ge order (som spelare väljer om de ska följa eller inte) och 

även biltutor. Men som tidigare påpekat kommunicerar människor inte bara genom text eller 

vokalisering, utan också rörelser. Det kan vara kommunikation som följer spelets implicita 

kommunikationsområde, alltså saker som militärer i krig förväntas göra. Som att man lägger 

ut förbandslådor, håller sig gömd vid något föremål, placerar ut bomber. Sedan finns en 

kategori av oavsiktlig eller passiv kommunikation, som när spelaren kanske har gått iväg från 

spelet vilket gör att spelarens karaktär står orörlig. Och så finns det en sorts 

överskottskommunikation, där spelare går utanför det som är konventionellt för både 

människor i vanliga situationer och militärer i krig. Såsom en spelares karaktär som juckar 

mot en annan, eller som bara hoppar på en plats utan syfte. Det kan även uppkomma 

missöden av olika slag, som att uppkopplingen till internet inte är tillräckligt stark vilket kan 

få en karaktär att exempelvis förflytta sig hackigt och utan mellanrum.  

                  Det går även att finna sätt som spelare kommunicerar det som de borde göra, även 

om de gör det på ett opraktiskt sätt, som en spelare här som har kommunicerat genom text 

men utan att ha använt sig av något av de vanliga kommunikationssätten. Spelaren har då 

använt sig av sin blåslampa för att bränna in Capture C på en mur.65 Hen har alltså skrivit in 

                                                           
65 JajaTF2, ”Who need VoIP (Battlefield 3)”, YouTube, 3 jan 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=pdPyOO5IcmM [Hämtad 2017-12-30]. 

https://www.youtube.com/watch?v=pdPyOO5IcmM
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ett meddelande om vad laget borde göra (och det är även en utmaning som spelet vill att en 

ska avklara), fast på ett okonventionellt sätt. 

Slutord 

Det jag har redovisat här är bara en väldigt liten del av vad spel är och kan vara. Spel, i 

generell mening, har funnits till under en lång tid. Ett av ludologins argument för att spel är 

regler är för att lek, som går tätt ihop med spel, inte bara finns hos människor men också 

djuren. Att det av den anledningen inte är i behov av text. Kanske beror det på att spel numera 

har en fast och mer materiell form, som den är av intresse för bland annat litteratur- och 

filmvetare. Men den akademiska forskningen av spel är fortfarande i sina barnsben. De teorier 

en kan vända sig till har fortfarande en lång väg att vandra, där ludologin och narratologin 

måste mötas på vägen eftersom de inte klarar sig utan varandra. Samtidigt som de är 

intresserade av samma område: spelens utformning. Ludologin är på sin sida klara. Det är 

reglerna som gör spelet, och inte berättelsen. Från detta har narratologin något nytt att hämta 

och utvecklas inom: en ny konstform som inte längre följer den aristoteliska läran, som kan 

innebära förändring i de olika system inför vilka både film och litteratur har placerats. 

Ludologin måste å sin sida inse att spel inte bara är regler, utan att en stor mängd av dem har 

en berättelse utan vilket spelet inte skulle fungera. Intressant vore det att undersöka vilken 

slagkraft spel kan ha, tack vare sin utformning. Om en exempelvis skulle titta på den 

kathartiska effekten ett spel har. Tv-serien The Walking Dead (2010-nu) handlar om 

överlevare av en apokalyps, där världen är fylld med zombies. Dock är serien skapad så att 

tittaren istället ska väga in på de moraliska kval som karaktärerna i serien ställs inför – ofta 

för att inse att utgångarna minst sagt skapar besvär. Spelet som är baserat på serien har samma 

funktion, då spelaren ska välja mellan olika val som bringar konsekvenser. Men skillnaden 

här är intressant, för i tv-serien kan åskådaren luta sig tillbaka och säga ”det var inte jag”, 

medans spelet konfronterar spelaren och säger ”kolla nu vad du har gjort”.  

              Queerfeminismen har även gjort många framsteg i undersökningen av spel, där bland 

annat karaktärsvalen automatiskt blir queera, i det att en spelare nästan omöjligen kan 

överensstämma med karaktären. Likaså den cyberfysiska rörligheten, och möjligheten att vara 

något man inte kan vara, som en superhjälte eller ett bordsben. Men studiet av spel som 

”konstform” behöver bli etablerat på en akademisk nivå, för att utvecklingen av teori ska 

kunna preciseras. Istället för denna spridda uppstyckning per analys som nog är nödvändig, 

men alldeles för spretig för att vara tillfredsställande. 
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Och även fast spel inte är mimetiska, så har de kanske en god chans att representera denna 

överraskande och kaotiska värld i vilken vi befinner oss, av just den anledningen. 
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Appendix 

I: Intervju med Lillie Klefelt från svenska e-sportsförbundet, angående buggar. 

Till: info@svenskesport.se 

Ämne: Angående buggar 

Hejsan! 

Mitt namn är Auguste Angelöv och jag pluggar litteraturvetenskap på Södertörns högskola 

och håller just nu på att skriva en C-uppsats om tv-spel. En sak jag undrar över är hur ni 

förhåller er till buggar? Om det exempelvis skulle vara en match i Hearthstone och en bugg 

oväntat dyker upp, startas matchen då om eller vad händer? Jag vill hemskt gärna ha er 

synvinkel i detta, för att se om oavsiktliga buggar kan räknas med som något som tillhör 

spelet eller om det egentligen borde hållas utanför, som en tennisboll på en fotbollsmatch. 

Med vänliga hälsningar, 

Auguste Angelöv 

https://www.youtube.com/watch?v=Olfaeoy66v8&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=KnJ8Y4aNaX0
https://www.youtube.com/watch?v=PCAL_nlcvvM
https://www.youtube.com/watch?v=Wt67W2bVjEE&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=JNqgOCadroU
mailto:info@svenskesport.se
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Från: Lillie Klefelt 

Skickat: den 7 december 2017 14:47 

Till: Auguste Angelöf 

Ämne: SV: Angående buggar 

Hej! 

E-sportföbundet har ännu inget regelsystem som de följer, men jag kan svara efter mina 

erfarenheter inom E-sport. 

Det beror mycket på sammanhanget. Eftersom E-sporten är så spretig blir det många olika 

regler. På LCS (League of Legends mästerskap) pausas matchen, analytiker går igenom den 

inspelade buggen och försöker ofta återskapa den. Om det fastslås att det är en 

engångsföreteelse spelas matchen oftast vidare. Hände det igen, eller om det fastslås att det 

sannolikt inte är en engångsföreteelse startar matchen om och om buggen är knuten till en 

karaktär i spelet är denna bannad och får inte ändvändas under resten av mästerskapet.  

I andra lägen finns det ofta en domare som avgör vad buggen faktiskt innebär för spelet. Hur 

såg oddsen ut innan buggen? Hur påverkar den? Osv. Ofta ligger problematiken i att det är 

svårt att återskapa läget precis som det var innan buggen,  eftersom mycket taktik redan är 

avslöjad i ett sådant läge. I tex. Hearthstone kan jag tänka mig att det faktiskt skulle gå att 

återskapa matchen precis som den var.  

Är det en bugg som påverkar alla lika mycket brukar spelet fortgå. 

Var det svaret du letade efter?  

--  

Vänliga hälsningar, 

Lillie Klefelt 

Förbundsadministratör 

 

lillie.klefelt@svenskesport.se 

Telefon: 010-5519336 

II: referenser 

Angående referenser så finns det en del problem man stöter på när det kommer till spel. Till 

att börja med så är de fasta punkterna hela tiden rörliga, till den grad att om en skulle referera 

i text skulle det kräva en beskrivning av hela rummet. Enklare vore det om en hade tillgång 

till något slags manus som man kunde referera till, men svårigheten att få tag i något sådant 

gör försöket ofruktbart. Jag har sett att skärmdumpar har använts vid vissa tillfällen, men 

också det är svårt om inte bilden bara är till för att beskriva en väldigt kort händelse, eller 

något i just den bilden. Om man ska referera till någon längre händelse så kräver det en 

inspelning av det, och just den specifika händelsen. För om det exempelvis är ett stort spel 

med öppen värld, där spelaren hamnar i olika situationer beroende vad den tidigare har gjort, 

så innebär det att själva spelandet har olika resultat.  

   Det enklaste sättet att referera till spel torde vara genom s.k. walkthroughs (i den mån som 

de finns). En walkthrough är en video där en spelare spelar in handlingen i ett spel, och sedan 

mailto:lillie.klefelt@svenskesport.se
mailto:fransiscotwelve@gmail.com
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publicerar det på internet på t.ex. YouTube eller Facebook. Annat är att man referera till 

kapitel, platser och/eller händelser. Spel är ju som sagt oftast byggt på så vis att spelaren ställs 

inför olika utmaningar som denne förhoppningsvis känner sig intresserad av att avklara. Och 

dessa händelser brukar utspela sig på en plats, vid ett speciellt tillfälle och ibland har de namn. 

Två olika exempel som jag kan ge är Skyrim och The Last of Us. I det första spelet så är alla 

platser namngivna och varje uppdrag har ett namn, på så vis kan en referera till dessa två 

punkter. I det senare spelet så är spelet uppdelat i fyra årstider eller fyra kapitel, och det är 

även uppdelat i olika platser i vilka spelaren blir fast, och en kan då referera till dessa. Det 

problematiska med detta är när en ska kolla upp referenserna, eftersom man inte kan hoppa 

fram till de punkterna som är refererade utan att själv spela sig fram till detta.  

   Dock är den mest extensiva informationsplatsen för spel dess fansidor. Eftersom spel är så 

gigantiska, så skulle det vara ungefär lika enkelt att skriva en encyklopedi för ett land som för 

ett spel. Där kommer fansidorna in, men sin gigantiska samling information. Denna 

informationen (även om den möjligtvis kan vara opålitlig) är ovärderlig i studierna av spel. 

Bara Elderscrolls V: Skyrim har över femtiofemtusen olika sidor med information om spelet. 

III: karta från The Elderscrolls V: Skyrim och GTA: San Andreas 

 

Hämtad från: https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/4929/?  

https://www.nexusmods.com/skyrim/mods/4929/
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Hämtad från: http://en.wikigta.org/wiki/Locations_(GTA_San_Andreas)  

 

 

 

http://en.wikigta.org/wiki/Locations_(GTA_San_Andreas)

