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Abstract 

Ingen saga utan hjälte - en kvalitativ innehållsanalys av spelet Shenmue II 
Syftet med denna uppsats är att undersöka berättelsens struktur i Shenmue II samt karaktärernas 

funktion för berättelsens drivkraft. Ett bakomliggande syfte är att undersökningen skall 

underbygga vår åsikt om att datorspel kan vara berättande och således möjliga att studera med 

narratologiska verktyg. Våra frågeställningar är; Hur ser berättelsens struktur ut i Shenmue II? 

Vilken funktion får karaktärerna för berättelsens drivkraft i datorspelet Shenmue II? 

 

Vi använder oss av en kvalitativ innehållsanalys och vi har valt att kombinera två olika typer av 

innehållsanalyser; den strukturalistiska och den narratologiska. Våra teorier är till stor del en 

utgångspunkt och analysmetod för vår undersökning. De teorier vi använder oss av teorier 

inspirerade av narratologi och filmvetenskap. Christopher Voglers teori kring narrativ blir aktuell 

när vi tittar på datorspelets berättelse och Lee Sheldons teori kring karaktärer i datorspel blir 

aktuell när vi analyserar karaktärernas funktion i datorspel. 

 

De resultat vi funnit är att berättelsens struktur i Shenmue II kan liknas vid det narrativ som 

brukar återfinnas i film och traditionella sagor. Berättelsen är tydligt uppdelad i olika etapper, 

där varje etapp tydligt visar på ett specifikt skede i handlingen. Karaktärernas funktion är 

avgörande för berättelsens drivkraft. Det är till stor del karaktärerna som driver berättelsen i 

spelet framåt.  

 

Nyckelord: datorspel, karaktärer, narrativ, berättelsedrivet, funktion.  
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Inledning 

Fröet till den här uppsatsen såddes i en föreläsningssal en eftermiddag i september 2004. En 

datorspelsforskare besökte Södertörns Högskola och föreläste om datorspel och varför vi spelar 

dem. Han talade om för oss att han ansåg att datorspel inte bör ses som berättelser, de är spel och 

inget annat. Med exempel som Tetris, ett byggklosspel som de flesta känner till, underbyggde han 

sina argument. Tveksamt ansåg vi, det finns betydligt mer substans i de flesta datorspel än dem 

han nämnde i sin föreläsning. Det finns en mängd olika sorters datorspel, indelade i ett eget 

genresystem. Vi anser att det är lite snävt att diskutera berättelser i datorspel med hjälp av 

exempel som Tetris när det finns en mängd andra datorspel som visar tecken på inslag av 

berättelser. Vi kan nämna genren äventyrsspel som exempel; spel där man agerar hjälte och ska 

lösa uppdrag i en spelvärld med både fiender och allierade. Det upplägget känns oerhört bekant 

från sagornas värld. Vi höll alltså inte med forskaren i hans resonemang, det var vi säkra på. Men 

vi räckte aldrig upp handen och talade om det för honom. Vi hade ju inga direkta argument för vår 

åsikt, det vi hade var mer en känsla, en aning. Tiden kom för uppsatsskrivandet och våra tankar 

kring föreläsningen, berättelser och datorspel hade inte försvunnit. Tvärtom tycktes de ha legat 

och grott under tiden till en mindre frustration. När dagen väl kom för val av uppsatsämne stod det 

ganska självklart att vi skulle skriva om berättelser i datorspel. Vi skulle ta reda på mer om ämnet 

och sätta fingret på varför vi egentligen tyckte att datorspel kan vara berättelser och studeras som 

sådana. Vi skulle skaffa oss argument och vilket sätt är då bättre än research? 

Vi bestämde oss för att analysera ett datorspel som vi ansåg visade tecken på att innehålla en 

berättelse. Vi hittade Shenmue II, ett äventyrsspel av episk karaktär med en mängd olika 

karaktärer, däribland en hjälte och flera fiender. Shenmue II är ett berättelsedrivet äventyrsspel. 

Berättelsen är ”motorn” i spelet, det som driver spelet framåt.  Vi resonerade oss fram till 

följande; Om vår analys av Shenmue II skulle visa på att datorspelet innehöll en berättelse så 

skulle vi, med hjälp av uppsatsen, kunna underbygga vår ståndpunkt i diskussionen kring 

berättelser i datorspel. Vi skulle ha ett eller flera, väl förankrade argument för vår åsikt. 

Resultatet blev den här uppsatsen. En uppsats om Shenmue II, ett datorspel om en ung man vid 

namn Ryo Hazuki. En saga om en hjälte skulle vi vilja kalla det.
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Syfte 

Vårt syfte är att undersöka berättelsens struktur i spelet samt karaktärernas funktion för 

berättelsens drivkraft. Ett bakomliggande syfte är även att undersökningen skall underbygga vår 

åsikt om att datorspel kan vara berättande och således möjliga att studera med narratologiska 

verktyg. 

Frågeställning 
Hur ser berättelsens struktur ut i Shenmue II ? 

Vilken funktion får karaktärerna för berättelsens drivkraft i datorspelet Shenmue II? 
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Tidigare forskning 
Innan vi går vidare med den här undersökningen måste vi titta närmare på den diskussion som 

faktiskt fött vår tanke till den här uppsatsen. Den diskussion som hela tiden tycks färga 

forskningen kring datorspel; Finns det eller finns det inte en berättelse i datorspel?  

Och om det gör det, hur ska detta i så fall studeras? 

”Hemlöst” studieobjekt 
Vetenskapliga studier av spel är långt ifrån någon ny företeelse men fortfarande finns det många 

synpunkter på inom vilket fält datorspelstudier hör hemma. Vi nämner några av dessa synpunkter 

nedan för att ge en liten bakgrund till problematiken kring forskningen av datorspel. Det finns 

mängder av olika infallsvinklar på datorspel och således också många fält som kan göra anspråk 

på att innefatta spel som tänkbara studieobjekt. Inom filmvetenskapen studeras datorspel som 

interaktiv film, pedagoger tittar på spelens lärande egenskaper, feministforskare undersöker 

genusperspektiv i datorspel och litteraturvetare talar om spelen som en ny form av skönlitteratur. 

Datorspel påminner i viss utsträckning både om film och litteratur men skiljer sig också på många 

avgörande punkter från de båda fältens traditionella studieobjekt. Därför riskerar man att missa 

viktiga aspekter som är unika för spelen om man bara använder sig av fältens traditionella 

metoder. Kort sagt; datorspel är inte film och inte heller litteratur. Även om det finns likheter 

mellan de olika områdena måste man ändå ta hänsyn till att datorspel faktiskt är ett eget fält, med 

sina egna förutsättningar.  

Datorspel, en hybrid 
En av många forskare som uttalat sig om datorspelens studiefält är Julian Kücklich, filosofie 

doktor i tyska och amerikansk litteratur samt redaktör för den akademiska tidsskriften 

”Medienobservationen”. Kücklich tillhör en av dem som anser att datorspelforskning måste bli 

erkänd som en egen disciplin och inte som del av litterär forskning. Han anser dock (Kücklich 

2003, s.1) att litteratur och datorspel har mycket gemensamt. Litteraturvetare har mycket att bidra 

med till forskningen om datorspel, men det innebär inte att man direkt kan applicera teori från 

litteraturvetenskapen på datorspelsforskning utan att först anpassa den till datorspelens specifika 

natur. Det litteraturvetenskapliga perspektivet är en självklar del av datorspelsforskningen men 

den måste integreras med alla de andra beståndsdelarna som datorspel är uppbyggd av (Kücklich 

2003, s.9).  
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Precis som Julian Kücklich anser Marie-Laure Ryan att narrativ, i den mening som 

litteraturvetenskapen använts sig av, inte direkt kan appliceras på datorspelsforskningen. Snarare 

måste de litteraturvetenskapliga teorierna kring narrativ skräddarsys för att passa datorspel och 

dess komplexitet. Marie-Laure Ryan har skrivit ett flertal böcker inom området narrativ och 

digital kultur. Hennes definition av narrativ är denna;  

 

"Narrative representation consists of a world(setting), situated in time, populated by 

individuals(characters), who participate in actions and happenings(events, plot) and undergo 

chang." (Ryan 2001, s.2) 

 

Med denna definition blir det svårt att inte tänka sig datorspel som en narrativ artefakt. Ryan 

nämner i stort sett alla delar hos ett datorspel som del av narrativ representation. Men hon menar 

att berättelsen i ett datorspel har den huvudsakliga funktionen att dra in spelaren i datorspelets 

”värld”. Narrativet har alltså snarare en instrumentell än en estetisk roll i datorspel. När spelaren 

väl har levt sig in i spelvärlden så blir narrativet endast något som finns i bakgrunden eller något 

som till och med tillfälligt glöms bort (Ryan 2001).  

Narrativ och interaktivitet i samspel 
Vi anser att det är av intresse att titta på hur en av skaparna till datorspel förhåller sig till att spelen 

studeras som berättelser. Tomas Rawlings är speldesigner vid Pivotal games, skapare av, bland 

annat, Desert Storm och The great escape. Rawlings talar om narrativ som en process som 

påverkas och skapas hos mottagarna genom deras strävan att hela tiden skapa mening och 

sammanhang i händelser som presenteras för dem. Interaktivitet däremot, är en process där 

mottagaren genom sina handlingar kan påverka händelser och därigenom bli användare snarare än 

mottagare (Rawlings 2003, s.1). Rawlings menar att narrativ är ett kraftfullt verktyg för 

interaktivitet, berättelser skapar liv åt interaktiviteten. Här får rollfiguren en stor betydelse. 

Rawlings använder Joseph Campbells teorier från boken The mask of God för att förklara vad han 

menar.  

 

”When people look to any visual or literature medium, they look for characters they can identify 

with.” (Rawlings 2003, s.2)  

 

Det behöver nödvändigtvis inte vara att vi finner likheter med rollfiguren, vi kanske känner förakt 

för dem eller ser egenskaper hos rollfiguren som vi önskar att vi själva besatt. Men genom att vi 

ser aspekter i rollfiguren som vi kan identifiera oss med så dras vi också automatiskt in i den 

spelvärld som designern skapat. Därav styrkan hos berättelsen. 
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Datorspel är spel, inget annat 
Till skillnad från Rawlings så anser Jesper Juul, dansk datorspelsforskare, att spel och berättande 

inte är kompatibla. Han anser att interaktivitet och narrativitet inte kan förekomma samtidigt på 

grund av det ständiga nuet. Juul menar att i ett datorspel är ingenting utan det sker i nuet och det 

som berättas sker nu (Juul 1999, s.30ff). Juul har visserligen tittat på spel som är mer inriktade på 

handling än berättande i sin avhandling; Half-real, video games between real rules and fictional 

worlds. Juul anser att datorspel till viss del är overkliga, till viss del verkliga. Två avvikande 

världar förenas samtidigt i ett spel. Spel kan ses som verkliga eftersom de innehåller regler som 

spelaren anpassar sig till och interagerar med. Det verkliga återfinns i att vinna eller förlora, det är 

en verklig situation. Det overkliga ligger i att det man vinner/förlorar mot inte är verkligt. Man 

spelar med verkliga regler i en overklig, imaginär värld (Juul 2003, s.2). Enligt Juul är narrativitet 

något som inte ens behöver finnas med i spel. Han menar att mycket berättande i ett spel gör 

spelet mer kontrollerat och på så vis förtas en stor del av spelarens frihet och spelupplevelse (Juul 

1999, s.31).  

 

Espen Aarseth, pionjär inom datorspelsforskningen, myntade begreppet cybertext för snart tio år 

sedan och är nu en erkänd teoretiker inom datorspelsforskningen. Han tillhör, precis som Juul, 

dem som anser att narratologi inte hör hemma i forskning kring datorspel. Datorspel är lika lite en 

berättelse som fotbollsmatcher är, även om också dessa kan återberättas. Datorspel bör därför 

studeras inom ludologin (läran om spel, se bilaga 1) och studeras därefter. Begreppet cybertext 

fokuserar på den mekaniska organisationen av en text, där mediet är en del av textens betydelse. 

Förenklat kan man säga att Espen beskriver läsarens väg genom en cybertext som en stig. Läsaren 

är aktiv och skapar sin egen väg genom cybertexten. Aarseth fokus ligger inte i vad som finns i 

texten utan snarare vilket medium texten presenteras i. Han lägger också stor vikt vid 

tidsaspekten. Aarseth delar tid i två delar; berättelsens tid (historia) och berättarens tid (diskurs), 

Aarseth nämner även ergodisk tid (se bilaga 1) det vill säga den tid som rör användaren och 

dennes handlingar. Han menar att datorspel saknar narration pga. att tid och rum inte är fixerat på 

förhand (Aarseth 1997,  s.2). 

Narrativ som ”mental karta” 
På andra sidan av den här diskussionen finner vi dem som verkligen anser att datorspel kan vara 

berättande och således studeras med narratologiska verktyg. Henry Jenkins är en av dem. Han 

menar att många datorspel berättar historier (Jenkins 2004). Enligt honom så vill spelnarrativ 

anspela på spelarens rester från tidigare möten med narrativa strukturer. Narrativet förlitar sig på 

spelarens bekantskap med datorspelets genre och mål.  Men för att dessa narrativ skall vara 

skickligt skrivna menar Jenkins att speldesigners måste skolas i konsten att skriva berättelser. 
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Även om Jenkins säger att datorspel kan innehålla ett narrativ så menar han att själva spelandet 

inte bara handlar om att få en historia återberättad utan andra faktorer som har lite, eller inget, 

med historieberättande att göra spelar en stor roll i utvecklingen av bra spel. Precis som Marie-

Laure Ryan anser Jenkins att man måste anpassa narrativet till det medium som används, i detta 

fall datorspel. Enligt Jenkins (2004, s.2f) finns fyra punkter som har hindrat tidigare forskare att se 

och fullt ut förstå samspelet mellan narrativ och spel: 

 

• Diskussionen kretsar kring en allt för smal modell gällande narration. Modellen baseras på 

regler och konventioner gällande klassiskt linjärt berättande. 

• Förståelsen för narrativ är inte tillräckligt bred, det fokuseras mer på berättarens försök 

och aktiviteter än på processen gällande förståelsen inför narrativet. 

• Diskussionen handlar enbart om hela spel berättar en story och inte om narrativa element 

finns i spelen på en metanivå.  

• Diskussionen förutsätter vidare att narrativ måste fungera självständigt istället för att se 

spel som ett nytt forum att berätta berättelser i.  

 

Jesper Juul skriver att Star Wars spelet till exempel inte alls förtäljer berättelsen Star Wars och 

anser därmed att han har påvisat att spel inte behöver innehålla narrativ (Juul 1999, s.28f). Detta 

motsätter sig Jenkins till då han menar att spelet Star Wars existerar i dialog med filmerna Star 

Wars och därmed berättar även spelet historien. Jenkins menar att den narrativa förståelsen är en 

process där åskådaren skapar hypoteser gällande liknande narrativa händelser utifrån textuella 

ledtrådar och gåtor. I datorspel är spelaren tvingad att agera utifrån dessa mentala kartor som 

skapas och testa sig fram i spelvärlden. Har man skapat en felaktig mental karta så märks det 

snabbt, det du trodde var vänligt sinnade varelser kan visa sig vara onda och du blir dödad av dem 

(Jenkins 2004, s.9). 

Datorspel berättar historier 
Jonas Carlqvist, docent vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå 

universitet,  är den som kanske starkast argumenterar för att datorspel verkligen kan vara 

berättande. Han hävdar att dagens datorspel måste ses som narrativa då de oftast benämns som 

episka och att en spelare oftast tydligt känner att han följer en storyline medan denne spelar. Han 

skriver i Berättelser i realtid - författaren och läsaren i samarbete, att berättelser, muntliga som 

skriftliga oftast berättas i dåtid, men det finns undantag. Så som datorspel. Det har debatterats om 

att kravet på dåtid i berättelser är ett problem. Bland andra Jesper Juul och Espen Aarseth har 

diskuterat om datorspel verkligen kan ses som berättelser då interaktiviteten kräver 
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presenstempus. De diskuterar problemet att interaktivitet och narrativ inte kan fungera samtidigt. 

Carlqvists perspektiv fokuseras i första hand på produkten. Han visar på att berättande i datorspel 

kräver att någon (spelaren) interagerar med berättelsen och för historien vidare, berättelsen finns 

alltså i samspelet mellan spel och spelare. Datorspelets berättare utmanar spelaren genom att 

denne måste lösa gåtor, klara av uppdrag etc. för att få veta hur berättelsen fortlöper och slutar. 

Användaren måste använda sin ludologiska kompetens för att få berättelsen att fortskrida.  

 

Enligt Carlqvist är skillnaden mellan traditionellt berättande och berättande i spel, att i spel är 

berättelsen endast en bonus då huvuduppgiften är att spela. Till skillnad från traditionellt 

berättande fungerar spelet inte av sig självt utan alltid i samspel med användaren (Carlqvist 

2002b, s.10). Han lägger i sin artikel, Playing the Story - Computer Games as a Narrative Genre 

fram flertalet argument för varför datorspel bör betraktas som berättelser. Till exempel menar han 

att spelarens återberättande av handlingen som oftast sker i preteritum och inte i presens visar på 

att det finns narrativ i datorspel. Något som Espen Aarseth, som bekant, inte alls ser som ett giltigt 

argument. Carlqvist menar även att så kallade walk-throughs (se bilaga 1) kan ses som 

"berättelser i futurum" (Carlqvist 2002a, s.120) då det är guider till spelet och framstår ofta som 

berättelser men är egentligen bara rekonstruktioner av berättelsen, guider till berättelsen (Carlqvist 

2002b, s.11f).  Även reklam och marknadsföring för ett spel inbjuder till tankar kring spel och 

narrativ då de ofta är utformade som för att locka spelaren att delta i en berättelse. Det är enligt 

Carlqvist dock tydligt att det finns två analytiska problem som kan skönjas i datorspelens 

berättande:  

 

• Det är först efter att spelet är avslutat som det kan återberättas i preteritum i traditionell 

mening.  

• Det interaktiva inslaget antyder att berättelsen inte står på egna ben. 

 

Datorspelets interaktivitet kräver att berättelsen förs fram i presenstempus. Historiens och 

diskursens tid växer samman i interaktiva berättelser. Under spelets gång söks vägen för en 

potentiell berättelse men det är först efter spelets avslut som man realiserar en berättelse. Han 

menar att det i de flesta datorspel finns tydliga begränsningar av vad som kan ske. 

Händelseförloppet är inte alls fritt utan förutbestämt, under förutsättning att användaren har den 

rätta ludologiska kompetensen hävdar han. Enligt Carlqvist handlar det om ett samspel mellan 

ergodicitet (se bilaga 1) och narrativitet. Det är dock viktigt att komma ihåg, menar Carlqvist, att 

det finns tre olika skikt i datorspelsberättande  
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• Out-of-game berättande. Denna typ av berättande är till exempel så kallade cutscenes (se 

bilaga 1), små filmklipp då spelaren förlorar kontrollen över spelet och inte kan påverka 

det som sker.  

• In-game berättande. Det är allt berättande som sker under spelets gång, då spelaren har 

kontrollen. 

• Extra material menar Carlqvist är den tredje formen av berättande i datorspel. Detta 

inkluderar allt som är utanför själva spelandet, till exempel manualer. 

(Carlqvist 2002b, s.14)   

 

Jonas Carlqvist menar till skillnad mot Jesper Juul, Espen Aarseth med flera, att datorspel kan 

förstås som narrativ men det är viktigt att se det som en egen genre, det är inte film och inte heller 

litteratur, det är datorspel som berättar historier. 
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Analysmetod & teori 
Här presenterar vi den teori och metod som vi förankrar vår analys och undersökning i. Vi 

kommer att använda oss av teorier inspirerade av två olika forskningsfält; narratologin och 

filmvetenskapen. Narratologin blir aktuell när vi tittar på datorspelets berättelse och 

filmvetenskapens teorier använder vi när vi analyserar karaktärernas funktion i datorspel. 

Vi redogör även för vårt val av kvalitativ framför kvantitativ forskningsmetod samt den metod som 

möjliggjort vår undersökning. Vi tittar slutligen även närmare på den kvalitativa metoden vi valt. 

En något modifierad innehållsanalys 
Vi ska använda oss av en kvalitativ innehållsanalys. Detta för att vi inte är intresserade av 

numerisk data eller generaliserande tendenser i materialet. Vi vill snarare titta på det specifika i 

dataspelet Shenmue II, på karaktärer och narrativ i just det spelet och inte i några andra dataspel. 

Som vi ser det så skulle det inte vara möjligt att genom en kvantitativ metod få svar på den 

frågeställning och det syfte som vi valt att arbeta utifrån. De hade inte gått att besvara med hjälp 

av diagram, statistik eller generalisering. Shenmue II har fått stor uppmärksamhet just på grund av 

sin episka stil, berättelsen och de många karaktärerna i spelet. Det är ett berättelsedrivet spel och 

vårt syfte är att undersöka berättelsens struktur och karaktärernas funktion i berättelsen. När vi 

stod inför valet av innehållsanalys upptäckte vi att det inte är fruktbart för oss att använda någon 

nu etablerad inriktning. Den som skulle ligga närmast var en strukturalistisk innehållsanalys men 

den inriktningen räckte inte till för att inbegripa vår undersökning av karaktärerna i spelet. Därför 

har vi valt att kombinera två olika typer av innehållsanalyser; den strukturalistiska och den 

narratologiska. Våra teorier blir till stor del en utgångspunkt och analysmetod för vår 

innehållsanalys. Om vi ska försöka presentera en inriktning på innehållsanalysen så skulle vi välja 

att kalla den en strukturalistisk/narratologisk innehållsanalys då vi dels tittar på den strukturen hos 

berättelsen i datorspelet samt även på karaktärernas funktion för berättelsen ur narratologiskt 

perspektiv. 
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Sagan under luppen 
Från början var narratologerna helt inriktade på att undersöka det regelsystem, den natur, form 

och funktion, som troddes ligga bakom alla berättelser. Alltså en mer strukturalistisk studie av 

berättelsen (Bergsten 2002, s.175). Senare har narratologin utvecklats i två huvudsakliga 

riktningar. Den ena fokuserar på narratologisk teori som enbart studerar berättelser på diskursens 

nivå, den berättande texten själv, den som gör berättandet till en konst. Denna inriktning brukar 

kallas diskurs-narratologi (Bergsten 2002, s.181). Den andra inriktningen; story-narratologin, 

fokuserar på berättelsen på storyns nivå, det vill säga att titta på den struktur som utgör en 

berättelses innehåll (Bergsten 2002, s.179). Den definition av narratologi som vi valt att luta oss 

mot är följande; 

 

”Narratologi är studiet av berättandets och berättelsers natur, funktion och struktur.”  

(Bergsten 2002, s.173) "Narratologin är en gren av poetiken, dvs, litteraturteorin. Narratologen 

frågar sig hur den berättande framställningen är organiserad utifrån konventioner som möjliggör 

narrativ mening.” (Bergsten 2002, s.174) 

Propp var föregångare 
Den ryske sagoforskaren Vladimir Propp har lämnat ett viktigt bidrag till den klassiska 

narratologin genom sitt arbete Sagans morfologi från 1928. Propp var i grunden strukturalist, han 

undersökte strukturen hos berättelser. Han studerade alla ryska sagor han kom åt och kom sedan 

till insikten att de alla tycktes berätta en och samma historia. Visserligen skiljde sig sagorna åt på 

ytan men under den fann han att delar av sagorna som kunde te sig helt olika från ytan stod för en 

och samma funktion egentligen. Propp bestämde sig för att utarbeta en modell för det han 

upptäckt. Han urskiljde 31 olika handlingar som kunde utföras av sju olika roller (karaktärer) i 

sagorna. Exempel på dessa är; Skurken, givaren och hjälparen. Enligt Propp kunde dessa 

karaktärstyper återfinnas i de flesta sagor (Bergsten 2002, s.174). Det är många som har 

inspirerats av Propps teorier. En av dem är Christopher Vogler, narrationsanalytiker och konsult 

för Hollywood studios. Han har skrivit boken The writer´s journey (Vogler 1998), en bok som 

behandlar ämnet narrativ och dess användning i film. Christopher Vogler har skapat en teori som 

han kallar Hjältens resa (The heroes journey)(Vogler 1998). Detta är ursprungligen främst en 

filmteori som sedan använts av, bland andra, Jonas Carlquist för att analysera narrativ i datorspel. 

Det är denna teori som vi valt att använda som vår analysmetod när vi tittar på berättelsens 

uppbyggnad. 
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Voglers tolv etapper 
Vogler menar att alla berättelser i regel består av några få strukturella element som alla kan spåras 

tillbaka till universella myter, sagor, drömmar och filmer. Nästintill alltid handlar hjälteberättelser 

om en resa. Hjälten lämnar sin trygga sfär för att möta en mörk värld av grymhet och utmaningar. 

I den nya världen, som kan vara en ny stad, yttre rymden eller kanske någon annan utopisk plats, 

möter hjälten både nya vänner och fiender (Carlquist 2002b, s.13). Teorin om Hjältens resa är 

inspirerad av Joseph Campbells teorier om myten. Vi tänker använda oss av Voglers teori i vår 

analys av narrativet i Shenmue II. I vårt studieobjekt har hjälten, precis som i de allra flesta 

datorspel, en central roll. Ryo är spelets hjälte och det är runt honom som handlingen kretsar. 

Voglers teori ser narrativets struktur utifrån hjältens roll och är därför en passande teorimodell för 

vår analys. Men eftersom teorin ursprungligen är utarbetat för filmvetenskap så har vi även tagit 

hjälp av Jonas Carlquist resonemang kring teorin och dess applicerbarhet på datorspel (Carlquist 

2002b, s.25). Christopher Vogler identifierar tolv steg i sin teori. Vi kommer att gå igenom dem 

var och en i det här kapitlet. 

Den vanliga världen (The ordinary world)  
I det här steget presenteras hjälten hemma i sin egen värld, i sitt vanliga liv. I en film är detta 

avsnitt ganska utförligt och tittarna får lära känna hjälten i hans/hennes egen värld (Vogler 1998, 

s.85). I ett datorspel däremot, består det oftast endast av en lång cutscene (Carlquist 2002b, s.25). 

Det finns ofta ingen interaktivitet i detta avsnitt och därför skyndar man ofta vidare till nästa steg i 

resan för att bjuda in spelaren till interaktivitet. 

Kallelsen till äventyret (The call to adventure)  
Nu blir hjälten inkallad för att hjälpa till. Detta är Voglers andra etapp i Hjältens resa. Spelaren 

får presenterat för sig hjältens huvudsakliga uppgift, vilket problem han/hon ska lösa och kanske 

även en liten förklaring om hur han/hon ska lösa det (Vogler 1998, s.99). I ett datorspel är detta ett 

viktigt steg eftersom det är här spelaren får reda på varför han/hon ska spela spelet.  

Tvekan inför uppdraget (The refusal of the call) 
Det tredje steget i Voglers teori handlar om rädsla, hjältens rädsla att ta sig an uppdraget (Vogler 

1998, s.107). Han/hon kanske inte känner sig redo att möte äventyret och tvekar att ta sig an 

uppgiften. Enligt Carlquist är detta en ganska osynlig etapp i datorspel, detta för att det i datorspel 

inte finns något behov av denna etapp. Spelaren köper spel för att de gillar utmaningar, det är det 

som spel ofta går ut på. Därför är en rädd hjälte inte direkt passande för motivationen att spela. 

Detta steg (om det överhuvudtaget finns med) är ofta icke-interaktivt i ett datorspel (Carlquist 

2002b, s.27). 
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Mötet med mentorn (Meeting with the mentor)  
Nu möter hjälten sin mentor som övertalar honom att ta sig an uppdraget. Den fjärde etappen är 

ofta nära förknippat med föregående steg, tvekandet inför uppdraget. Det är mentorn som ska 

övertala hjälten att ta sig an uppdraget, motivera honom/henne att våga agera (Vogler 1998, 

s.117). 

Mötet med det första hindret (Crossing the first threshold) 
Här på den femte etappen lämnar hjälten sin vanliga värld för att ge sig ut på äventyret. Det är nu 

han/hon kliver in i den speciella världen, här startar äventyret och nu finns det ingen återvändo 

(Vogler 1998, s.127). Enligt Carlquist är detta oftast den första delen i datorspelet som är spelbart, 

etapperna innan utspelas oftast i cutscenes (Carlquist 2002b, s.28). 

Prövningar, fiender och allierade (Tests, allies and enemies)  
På resans väg möter hjälten både fiender och vänner. Detta kallar Vogler för den sjätte etappen. 

Här måste hjälten också ofta lösa gåtor för att komma vidare (Vogler 1998, s.135). Enligt 

Carlquist tar denna etapp upp en stor del av speltiden i ett datorspel. Upptill 80-90 % av speltiden 

kan utspelas i denna etapp. En viktig del är barer och mötesplatser där vår hjälte finner lösningar 

på de pussel och gåtor som han/hon ofta ställs inför i ett datorspel, särskilt i äventyrsspel 

(Carlquist 2002b, s.28). 

Närmandet av den innersta grottan (Approach to the inmostcave) 
Det är nu, på resans sjunde etapp, som hjälten måste förbereda sig för äventyrets eldprov. Det är 

nu vår hjälte förbereder sig för mötet med bossen, det största motståndet, den största utmaningen 

innan uppdraget kan få en lösning (Vogler 1998, s.145).  

Den sista striden (The ordeal) 
Detta är den åttonde etappen på resan för hjälten. Här ska den största striden bekämpas, det är 

vinna eller försvinna som gäller och hjälten ges inga alternativ. Han/hon måste upp till kamp 

(Vogler 1998, s.159). Detta är, enligt Carlquist (2002b, s.29), ofta den sista etappen i datorspel. 

De resterande etapperna som återfinns i Voglers teori är mer vanliga i film, därför kommer vi 

endast att beröra dessa väldigt kortfattat och i analysen endast om de kan återfinnas i spelet 

Shenmue II. 

Belöningen & vägen tillbaka (The reward & The road back) 
Dessa två etapper är ofta osynliga i datorspel, om de finns med så är det ofta genom cutscenes. 

Hjälten får sin belöning för att han/hon klarat att bekämpa fienden och löst uppdraget. Sedan 

påbörjar hjälten resan hem till sin egen värld igen (Vogler 1998, s.181ff). 
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Uppståndelsen (Resurrection) 
På hjältens resa hem stöter han/hon på fienderna igen. Nu har dessa samlats för en sista strid mot 

hjälten (Vogler 1998, s.203). Även denna elfte etapp är ovanlig i datorspel. I film är den betydligt 

mer vanligt förekommande.  

Återkomsten (Return with the elixir) 
Denna sista etapp utspelar sig då hjälten kommer hem till sin vanliga miljö igen, sitt hem (Vogler 

1998, s.221). Ofta består denna etapp endast av datorspelets slutscen, en cutscene som rundar av 

och avslutar historien (Carlquist 2002b, s.30).  

Ingen saga utan hjälte 
För att undersöka karaktärernas funktion för spelets berättelse har vi använt oss av Lee Sheldons 

tankar om karaktärer i datorspel. Lee Sheldon är producent och manusförfattare för tv-program 

som Charlies Änglar och Star Trek: the next generation men har även skapat datorspel. Han är en 

av de ledande figurerna inom narration och karaktärsskapande inom datorspel och i sin bok 

Character development and storytelling for games tar han upp en mängd aspekter att tänka på vid 

skapandet av datorspel. Vi tänkte titta närmare på några av hans tankar kring skapandet av 

karaktärer.  

 

Sheldon tar först upp tre dimensioner som gäller alla typer av karaktärer oavsett om de är 

spelarkaraktärer eller biroller/statister: fysisk- (physical-), sociologisk- (sociological-) och 

psykologisk karaktär (psychological character). Med den fysiska karaktären menar Sheldon själva 

utseendet, hur karaktärerna ritas för att passa in spelet. Han tar upp spelet ICO som exempel där 

huvudkaraktären föds med horn och byborna försöker döda honom på grund av att han ser så 

annorlunda ut, vilket automatiskt leder in spelets äventyr. Det är lätt att skapa stereotyper i detta 

skede menar Sheldon, men detta bör undvikas. Den sociologiska karaktärsdimensionen handlar 

om karaktärens kulturella och sociala miljö och fostran. Karaktären får ett förflutet vilket gör att 

spelaren kan få ett perspektiv och en förförståelse för sin karaktärs handlingar. Det sociologiska 

handlar inte enkom om karaktärens bakgrund utan även om var karaktären befinner sig vid spelets 

skede. Vilken miljö karaktären befinner sig i och vilka kunskaper denne behöver för att klara sig i 

den miljön. Med den psykologiska karaktärsdimensionen menar Sheldon hur väl man känner 

karaktären, gällande attityder, åsikter etcetera. Han menar att man inte ska låta karaktären förklara 

sig självt allt för mycket då det tenderar att bli långtråkigt. Det bästa tillfället att avslöja 

karaktärens psykologiska bagage är vid en kris, detta för att precis som i verkliga livet så är det 

lätt att upprätthålla en mask då allt går enligt planerna men vid en kris så visas det sanna jaget 

(Sheldon 2004, s.38ff). 
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Sheldon tar även upp vikten av att en karaktär förändras och utvecklas under spelets gång. Han 

citerar Lajos Egri som också skrivit böcker om dramatiskt och kreativt skrivande:  

 

" If a character in a short story, novel or play occupies the same position at the end as the one he 

did at the beginning, that story, novel or play is bad." (Sheldon 2004, s.40)  

 

Karaktären måste alltså få växa och utvecklas under spelets gång, det är även det som driver 

berättelsen vidare. Det är lättare att förstå karaktärens tillväxt och utveckling om man har 

förstålelse för hur karaktären är, psykologiskt sett, i spelets början (Sheldon 2004, s.40-41). 

Sheldon skriver även om de olika typer av karaktärer som befolkar spelvärlden. De är viktiga då 

en bra story inte är någonting utan sina karaktärer, det är karaktärerna som fyller skalet (storyn). 

Det finns enligt Sheldon åtta olika typer av karaktärer, uppdelade i två olika grupper; 

 

Dominerande karaktärsroller (Major characters)  

1. Protagonisten (The Protagonist). Denna karaktär är alltid spelarkaraktären och hjälten. 

2. Antagonisten/Skurkarna (The Antagonist/Villains).  Spelkaraktärens motståndare. Ska 

enligt Sheldon vara minst lika smart och mäktig som hjälten. Dock måste antagonisten 

brista i vissa fall för att det ska vara möjligt att övervinna honom. Bristerna kan till 

exempel vara att skurken har sämre vapen eller har en svaghet som dock inte får vara för 

uppenbar.  

3. Mentorer (Mentors). Mentorn är en karaktär som hjälper och guidar hjälten. Ofta har 

mentorn övernaturliga och/eller ovanliga krafter. Mentorn kan även träna spelkaraktären 

och ger råd och uppdrag. Ofta är mentorn någon som hjälten känner sedan tidigare och 

mentorn vet då ungefär vilka krafter som hjälten har. En mentor kan även belöna 

spelarkaraktären med att ge denne nya krafter och saker. Tydliga exempel på mentorer är 

Luke Skywalkers mentorer Obi-Wan Kenobi och Yoda i Star Wars.  

4. Hjälpredor (Sidekicks). Hjälpredorna är inte alltid fysiska varelser, men oftast. De är ofta 

det komiska inslaget i spelet, kommer med tillrop, tips och ibland en hjälpande hand till 

vår hjälte. Icke att förglömma är det att hjälpredan alltid har en lägre intelligens än 

protagonisten. I vissa fall utnyttjas hjälpredan som en dold skurk medan i andra fall så 

finns hjälpredan där enbart för att få vår hjälte att framstå i bättre dager. Hjälpredorna 

följer ofta hjälten genom spelet. 
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 Mindre karaktärsroller (Minor characters) 

5. Tjänare och husdjur (Servants and pets). Tjänarna kan i vissa fall liknads vid hjälpredorna 

men till skillnad från dem så följer inte en tjänare med spelarkaraktären genom spelet. 

Tjänarna finns vid vissa ställen i spelen och är till för att tjäna hjälten precis som namnet 

avslöjar. Husdjuren i sin tur har som största funktion att ta död på andra djur. 

6. Köpmän (Merchants). Köpmännen är oftast de som bebor spelvärlden. De köper och 

säljer varor och tjänster och kan vara till hjälp på hjältens resa men ibland är de bara 

bifigurer för att göra spelvärlden livligare. 

7. Tränare (Trainers). Det kan vara mentorn som även är tränaren, men även en köpman kan 

iklä sig rollen som tränare. I ett spel finns ofta flera olika tränare då det är olika 

skickligheter som hjälten ska tränas i.   

8. Uppdragsgivare (Quest givers). Det är av dessa uppdragsgivare som man får sina 

"missions". Några av de viktigaste karaktärerna i spelet och som hjälper till att få storyn 

att kännas trovärdig. 

(Sheldon 2004, s.69ff) 
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Empiri 
Det empiriska materialet kommer att bestå av datorspelet Shenmue II, ett episkt äventyrsspel som 

till stor del byggt sin handling kring karaktärer.  Vi kommer här att utförligare gå in på 

materialet och hur vi går till väga vid insamlingen av data. 

Material 
Vi har valt spelet Shenmue II då det är ett spel som passar vår undersökning. Det är, som nämnt, 

ett episkt spel som drivs vidare av viljan hos spelaren att nysta upp berättelsen. Shenmue II 

innehåller tusentals karaktärer, många av dessa har nyckelroller i protagonistens jakt på hämnd. 

Då vi ämnar titta på karaktärer och deras roll i ett berättelsedrivet spel så kändes valet av Shenmue 

II som en fullträff. Även med tanke på narrativet så känns det som om vi har gjort ett bra val då vi 

anser att det framgår tydligt att det finns en berättelse i spelet. 

 

”Shenmue II är ett levande spel där affärer stänger på bestämda tider, folk följer sina egna 

scheman osv. Om man inte hunnit fram till den plast man får tips om kan personen man söker ha 

gått hem och man får prova en annan dag.” (Warnie de Humelghem 2003)  

 

Vi har spelat Shenmue II på X-boxkonsolen av det enkla skälet att det var den konsoltypen som vi 

hade tillgång till.    

Ett spel om en hjältes resa 
Shenmue II är ett äventyrsspel som släpptes av Microsoft till X-boxkonsolen i mars 2003. Spelet är 

en uppföljare till Shenmue I, som endast finns till Sega Dreamcastkonsolen, Shenmue II finns 

dock till både Dreamcast och X-box. I menyn i Shenmue II finns ett val som kallas Digest movie 

där får man en kort filmatisering av Shenmue I, detta för att få den bakgrundshistorien som behövs 

för att förstå Shenmue II. I båda spelen spelar man en japansk ung man vid namn Ryo Hazuki (läs 

om de olika karaktärerna i bilaga 2). I Shenmue I blir Ryos far mördad framför ögonen på honom 

av en ung man, Lan Di, och i Shenmue II går spelet ut på att Ryo åker till Hong Kong för att 

hämnas sin fars död och besegra Lan Di. Spelet börjar med att man som Ryo anländer Hong 

Kong, utan speciellt mycket information. Ryo möter som förstått många olika karaktärer på sin 

resa och dessa får stor betydelse för spelets handling (utförligare handlingsreferat ges i samband 

med analysen).  
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Spelets uppbyggnad 
Shenmue II är ett tredjepersonsspel. Detta innebär att man ser huvudkaraktären ur ett 

utifrånperspektiv, som om man nästan hela tiden befann sig bakom eller vid sidan av Ryo 

(Fjellman & Sjögren 2000, s.31). Även i cutscenes så ser man Ryo bakifrån eller från sidan, precis 

som i spelmomenten. Man ser Ryo ur ett liknande perspektiv som man ibland kan se en 

huvudperson i en film. Det är endast då Ryo väljer att följa med en annan karaktär och när han 

väljer att titta närmare på ett objekt som perspektivet ändras och då blir det ett 

förstapersonsperspektiv, man ser alltså det som Ryo ser. Man kan titta runt och se sig omkring 

samtidigt som man håller in gå-knappen.  

 

 
Denna bild kan underlätta förståelsen för knapparnas funktioner. 
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Även om man hela tiden ser huvudkaraktären ur ett utifrånperspektiv så är det ändå honom man 

är i spelet. Det är man själv som styr personen, säger åt den vad den ska göra etc. Man har inget 

annat val än att vara Ryo, man tar sig an rollen som honom och kliver in i hans värld i Hong 

Kong. Shenmue II är, enligt vår syn, ett berättelsedrivet episkt spel där drivkraften ligger i att 

spela vidare för att tydliggöra spelets hela narrativ. Man interagerar med spelvärlden och måste 

lösa problem, arbeta och prata med andra karaktärer för att komma längre och föra storyn vidare. 

Detta är typiskt för spel i äventyrskategorin (Fjellman & Sjögren 2000, s.37).  På grund av denna 

speluppbyggnad kan man på ett tydligare sätt identifiera sig med huvudkaraktären i spelets värld, 

anser vi, genom att man faktiskt är karaktären ifråga. Om handlingen utspelas från denna persons 

perspektiv kan spelaren säga till exempel: ”Jag klarade att slå bossen.” Givetvis har man som 

spelare inte själv slagit bossen, men att karaktären gjort detta medför att man som spelare till viss 

del känner det som att man själv har gjort det. Därmed, menar vi, att själva berättandet uppfattas i 

ett förstapersonsperspektiv, även om det rent visuellt, ges i ett tredjepersonsperspektiv. Det är 

spelaren själv, genom spelkaraktären, som är det centrum kring vilket hela berättelsen kretsar.  

 

Ryo kan prata med precis alla karaktärer i spelet. Som spelare bestämmer man när han ska ställa 

en fråga genom handkontrollen. Själva frågan är dock förutbestämd. Personen man möter besvarar 

frågan och sedan kan Ryo ställa följdfrågor, man vet dock aldrig riktigt vad man kan få för svar. 

Ibland kan man få en utskällning men oftast får man det svar man söker eller en ledtråd åt rätt 

håll. Ofta får man även erbjudandet att följa efter personen till den plats man söker efter. Väljer 

man detta hamnar man i en spelsession där man automatiskt följer efter personen. Man måste som 

nämnt hålla in en knapp på handkontrollen för att Ryo ska följa efter. Man kan dock när som helst 

välja att lämna personen och fortsätta själv till platsen man söker.  
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Denna typ av bild är det som visas på tv: n då spelet laddar. 

 

Något som enligt många talar mot att spel skulle innehålla berättelser är att berättelsen/handligen 

oftast är begränsad till att bara utspela sig i cutscenes. Skälet skulle då vara att cutscenes är 

nödvändiga för att spelet ska hinna ladda om, därav är själva berättelsen något som egentligen 

bara satts in i spelet för att man ändå måste ladda om spelet under den tiden. Detta verkar dock 

inte vara fallet med Shenmue II. I Shenmue II har man istället valt att skilja på de scener när spelet 

laddar och på rena cutscenes. När spelet laddas är det som visas i tv-rutan informationstext mot en 

svart bakgrund. Där finns information om vilken del av spelet du befinner dig i, vilket datum det 

är och vad klockan är just då i Ryos värld. Det står även att spelet laddar. Dessa loadscenes dyker 

upp, då man går mellan de olika kvarteren i spelvärlden. Eftersom dessa moment i spelet varken 

tillför något i narrativet eller fungerar som ögongodis så anser vi att de inte hör under begreppet 

cutscenes. Eftersom vi inte heller funnit något begrepp som tycks beskriva momenten har vi själva 

myntat begreppet loadscenes. Loadscenes är, enligt oss, alltså scener som visas upp medan spelet 

laddas, de behöver inte fylla någon funktion i berättandet. De är skapta endast för att visa på att 

spelet laddar. X-boxen tömmer då ramminnet och laddar om minnet med den nya speldelens 

texturer.  
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I Shenmue II får man som spelare löpande uppgifter som måste utföras för att kunna komma 

vidare, ibland består de av så kallade Quick Time Events (QTE:s). Detta innebär att man på tv: n 

får se tillexempel två knappar som man skall trycka ner och när man tryckt på de önskade 

knapparna kommer en cutscene då Ryo utför det som ska ske. Det kan vara allt från att lyfta en 

låda på rätt sätt till att knocka någon. Vi skulle nästan vilja likna dess QTE:s vid interaktiva 

cutscenes. Trots att Shenmue II, enligt oss, i grunden är ett äventyrsspel så har det inslag från 

andra genrer, till exempel från fightingspel liknande Dead or alive och Virtual fighter. Detta 

märks i de sekvenser då Ryo måste slåss, de liknar de slagsmål som utkämpas i Dead or alive där 

man skall få sin motståndare utslagen genom att sparka och slå i olika valfria kombinationer. I 

Shenmue II förekommer inte enbart slagsmål av den ovannämnda freestyle varianten utan även i 

QTE:s. Då får man snabbt se vilka knappar som skall tryckas ned för att få Ryo att utföra rätt 

kombination av slag för att eliminera sin fiende. Ryo har på sin resa med sig en ryggsäck, där i 

förvarar han lite av varje. Bland annat ett anteckningsblock där han skriver ner alla sina ledtrådar 

och en kamera som man som spelare kan välja att använda när som helst under spelet för att ta 

bilder av de olika karaktärerna. Han har även små plastfigurer i sin väska som han vid akut behov 

av pengar kan välja att sälja i någon av stadens alla pantbutiker. Shenmue II är vid första 

anblicken ett ickelinjärt spel då man kan gå runt mer eller mindre var man vill i staden och olika 

spelare kan spela spelet olika länge. Det finns även så kallade sidequests, små korta sidoäventyr 

som är helt frivilliga att utföra. Väljer man som spelare att inte utföra dessa förlorar man inget 

annat i narrativet än ett litet sidospår som inte har med det stora hela att göra. Tittar man under 

ytan på spelets tillsynes ickelinjära struktur upptäcker man dock snabbt att det är skenet som 

bedrar, Shenmue II är i grunden av sin struktur och sitt narrativ väldigt linjärt då det måste klaras 

av vissa uppdrag och följas ett visst spår för att klara spelet. Spelet är byggt på ett sådant sätt att 

man hela tiden kan spara spelet och därmed börja där man senast spelade, dock så kan man inte gå 

tillbaka och tro att man skall få samma svar och möta samma människor. Har man genomfört ett 

uppdrag så är det avslutat och det går inte att gå tillbaka. Vid vissa längre uppgifter är man 

tvungen att spara mellan varje liten del uppgift för att inte behöva börja om med uppgiften från 

allra första början. Som till exempel när Ryo ska ta sig upp våning för våning i ett hus, då bör man 

spara för varje våning man klarar för att slippa börja om från första våningen ifall att han faller 

ner. 
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Datainsamlingsmetod 
Vi har, som tidigare nämnts, samlat in våra data genom att spela Shenmue II på X-box. Vi har 

suttit hemma var för sig och spelat samtidigt som vi för hand antecknat det som vi i spelläget 

funnit intressant. Dessa anteckningar har vi sedan renskrivit och även samtalat kring och detta har 

gett oss vår analys. Vid spelandet har vi haft hjälp av walk-throughs för att lättare komma fram i 

spelet. Guiderna har hjälpt oss att hitta rätt och veta vad man skall göra på en gång då Shenmue II 

är ett tidsödande spel, framför allt utan en walk-through. Vi har dock hållit hårt på att inte tjuvläsa 

i walk-throughn för att inte få reda på vad som händer innan vi är där i spelet, mest för att det skall 

fortsatt vara intressant att spela klart. Vi har inte spelat igenom spelet mer än en gång då det tagit 

så lång tid, vi känner att detta inte har varit en brist då vi hela tiden valt att spela var för sig och då 

till stor del, antecknat och tänkt på olika saker och därigenom kompletterat varandras tankar och 

funderingar väl. Vi har även använt oss av walk-throughs då vi velat få en förklaring eller en 

påminnelse om vad som hände i spelet. Bilder har vi tagit genom att koppla X-boxen till datorn 

med hjälp av en movie-box och på så vis har vi fått bilden på skärmen. Det har då varit möjligt att 

ta skärmdumpar för att få bra bilder. Ett problem som vi stötte på gällande bilderna var att det inte 

var att föredra att spela då X-boxen var kopplad till datorn och det resulterade i att vi endast kunde 

ta skärmdumpar i just de spelsekvenser vi valt att koppla X-boxen till datorn. Däremot kunde vi 

under spelandets lopp fotografera i spelet med Ryos kamera för att sedan ta skärmdumpar på de 

bilder som tagit i spelet.
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Analys  
Det är här som teori, metod, frågeställning och syfte ska mötas. I detta kapitel redovisar vi vår 

analys. 

Den narrativa strukturen i Shenmue II 
Först ska vi analysera den narrativa strukturen i spelet. Vi ska, med hjälp av Christopher Voglers 

teori om Hjältens resa, titta närmare på hur berättelsen är uppbyggd i Shenmue II. Vi kommer att 

gå igenom steg för steg i Voglers etapper för att förklara Shenmue II´s narrativ. Genom exempel 

från spelet samt illustrationer hoppas vi kunna ge en klar bild av hur vi uppfattar att historien 

kring den unge hjälten Ryo är uppbyggd. Eftersom Shenmue II till stor del är en fortsättning på 

Shenmue I får spelaren först en liten tillbakablick i vad som hände i Shenmue I genom en film som 

följer med Shenmue II. Man hittar den under menyn Digest movie i spelets huvudmeny. Denna 

film kan liknas vid en enda lång cutscene. Det är i den här filmen som vi möter Ryo Hazuki och 

det är också genom filmen som man får veta varför man egentligen ska spela spelet. När man 

sedan startar ett nytt spel så startar interaktiviteten direkt. Filmen ersätter alltså de cutscenes som, 

enligt Carlkvist (2002a, s.25), vanligtvis brukar finnas i början av datorspelen. 

Den vanliga världen & Kallelsen till äventyret 
Dessa etapper återfinns alltså i Digest movie och inte i själva spelet. Men eftersom man måste titta 

på filmen för att överhuvudtaget förstå vad som hänt Ryo tidigare och varför man egentligen ska 

spela spelet så måste den betraktas som en del av den narrativa strukturen i spelet. Voglers första 

etapp ”Den vanliga världen” återfinns i filmens början. Vi får först möta tre personer i ett rum. En 

äldre och två yngre män. Den ena unge mannen är Ryo Hazuki och den äldre mannen är hans far, 

Iwao Hazuki. Den tredje mannen verkar vara en fiende till fadern, Lan Di, då de två grälar 

högljutt. Här byggs själva konflikten upp. Samtalet slutar i en fysisk kamp mellan fadern och Lan 

Di där fadern till slut blir mördad. Vogler skulle kalla detta för början på den andra etappen 

Kallelsen till äventyret, ögonblicket då hjälten får sitt uppdrag klart för sig. Ryo blir vittne till sin 

faders död, en död som han ska hämnas. Han bestämmer sig för att söka rätt på sin fars mördare. 

Som spelare får man alltså klart för sig att man måste hämnas Ryos far genom att Ryo säger det 

högt. Man får även veta att det finns två speglar med mytisk innebörd; the phoenix mirror och the 

dragon mirror. En av de speglarna har fienden Lan Di lagt beslag på efter mordet på Ryos far. 

Den spegeln måste Ryo ta tillbaka. Vi får alltså, precis som Voglers första etapp beskriver, reda 

på varför vi ska spela och vilket problem vi måste lösa (Carlquist 2002a, s.25). Vi måste hämnas 

Ryos faders död och vi måste ta tillbaka spegeln. För att kunna göra detta måste vi hitta Lan Di. 
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Tvekan inför uppdraget 
Vi kan tydligt urskilja Voglers etapper i Shenmue II, de avlöser varandra en efter en för att bygga 

upp berättelsen för spelaren. Alla förutsättningar för spelet presenteras. Spelaren får, precis som i 

de flesta berättelser, en hjälte presenterad för sig, självklart även en fiende och ett uppdrag som 

hjälten måste lösa. Det som skiljer datorspelets berättelse från andra traditionella berättelseformer 

som film och skönlitteratur, är att i datorspel är det spelaren själv som är hjälten. Det är spelaren 

som ska lösa gåtan och vinna kampen mot fienden. Genom att spela spelet får han/hon berättelsen 

”uppläst” för sig. Detta medför även att man som spelare, på något plan, måste kunna identifiera 

sig med huvudkaraktären. Det torde vara ett av skälen till att Voglers tredje etapp är något 

annorlunda uppbyggd i Shenmue II än den vanligtvis är i film och skönlitteratur. I Shenmue II är 

det inte hjälten Ryo som tvekar inför sitt uppdrag utan snarare hans familj och vänner.  

 

Även denna etapp återfinns i Digest movie Efter mordet på Ryos far får man se Ryo i ett rum med 

en flicka, hon ser ledsen ut och försöker övertala Ryo att inte åka. Flickan är Nozomi Harasaki, en 

god vän till Ryo. Det är inte bara hon som försöker få Ryo att stanna hemma. Även familjens 

hemhjälp, en äldre kvinna vid namn Ine Hayata, tvekar inför att släppa iväg Ryo på uppdraget. 

Varför tvekar då inte Ryo själv? 

Identifikation med huvudkaraktären är så pass viktig i ett datorspel av den här typen och väldigt få 

spelare torde vilja identifiera sig med en feg datorspelshjälte. Det är ingen egenskap som 

premieras i en hjälte utan snarare tvärtom. En hjälte ska helst vara modig och ha en vilja att kasta 

sig in i äventyret, särskilt i ett datorspel. Som Carlquist nämner så har man som spelare redan valt 

att kasta sig in i äventyret, man har ju startat datorspelet och är redan beredd att börja spela 

(Carlquist 2002a, s.27). Därför torde det inte vara till berättelsens och spelets fördel att ha en 

hjälte som tvekar. Då är det bättre att låta karaktärer som står hjälten nära tveka, det skapar en 

känsla och en stämning samtidigt som hjälten fortfarande framstår som modig och äventyrlig. Då 

har man inte skadat hjältens image. 

Mötet med mentorn 
Denna etapp sker inte förrän efter att spelet börjat och Ryo kommit till Hong Kong. Här följer 

alltså inte Shenmue II: s narrativ den ordning som Vogler tar upp i sina etapper. Den är snarare, 

som vi upplever det, inbakad i Voglers sjätte etapp; Prövningar, fiender & allierade. Ryo möter 

flera mentorer på sin väg i Hong Kong. En av de första är en man, Jian Min, som tränar Tai Chi i 

en park. Dock möter inte Ryo någon som övertalar honom att ta sig an uppdraget i Shenmue II, 

detta torde bero på att spelet är en fortsättning på det första spelet och redan där har Ryo bestämt 

sig för att hämnas sin fars död. Han är fast besluten om detta och behöver därför inte någon 
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ytterligare motivering. En mentor som är av stor vikt är Master Lishao Tao, hon hjälper Ryo med 

råd och lär honom nya kampsportstricks för att han ska klara sig. Ryo får även bo hos henne ett 

par dagar. Vi återkommer till mentorerna mer i nästa avsnitt; i analysen av karaktärerna. 

Mötet med det första hindret 
Detta är den första spelbara etappen i Shenmue II. Detta är när Ryo kliver av båten i hamnen i 

Aberdeen, Hong Kong. Det första han råkar ut för är att Wong, en liten gatupojke, stjäl hans 

väska. Ryo hinner inte mer än att stiga av båten innan detta inträffar. Detta är en lång spelsession i 

Shenmue II och en tydlig etapp i berättelsen. Det är Ryos första möte med Hong Kong och det 

första som händer är att han tappar allt han bär med sig på resan. Ett första hinder på hjältens resa. 

Som spelare måste man agera snabbt, hitta Wong för att ta tillbaka väskan. Annars kommer Ryo 

inte att kunna lösa sitt uppdrag, i väskan finns hans pengar, anteckningsblock och spegeln. Ett 

annat hinder Ryo möter på ganska omgående är att han måste lära sig de fyra wude (se bilaga 1) 

innan han får träffa master Lishao Tao.  

Prövningar, fiender och allierade  
Precis som Carlquist nämner så tar denna etapp upp mycket tid, upptill 80-90 % av speltiden kan 

utspelas i denna etapp (Carlquist 2002a, s.28). Så är även fallet i Shenmue II. Det är i denna etapp 

som mer eller mindre hela spelet utspelas utom det som sker i de sista väldigt korta etapperna. 

Ryos huvudsakliga uppgift i den här etappen är att leta reda på Yuanda Zhu, mannen som 

skickade brev till Ryos far och som vet mer om Lan Di och de två speglarna. Men på vägen möter 

han hinder efter hinder. Ren of Heavens lurar av honom pengar då han lovar att föra honom till 

Yuanda Zhu om han får femhundra Hong Kong dollar. Pengar som Ryo först måste arbeta ihop.  

Men Ren håller sitt löfte och hjälper Ryo att finna Yuanda Zhu. Under denna etapp lämnar Ryo 

även Hong Kong och beger sig till Kowloon där Yuanda Zhu sägs hålla till. Där möter han fler 

fiender, som till exempel Dou Niu som är chefen över Yellowhead, en liga som härjar i Kowloon. 

Det märks att man som spelare närmar sig de slutliga etapperna genom att spelet blir svårare, det 

tillkommer fler fiender och fighterna blir fler och svårare.  

 



 28 

Det är i den här etappen som Ryo möter sina mentorer, som vi nämnt tidigare upplever vi att 

etappen Mötet med mentorn är inbakad i denna etapp i Shenmue II. Här möter Ryo även många av 

sina fiender, dock inte ärkefienden Lan Di. Ryo får hela tiden små uppdrag och gåtor som han 

måste lösa för att komma närmare sitt mål. De prövningar han måste genomgå är allt från att lära 

sig de fyra wude för att sedan få träffa master Lishao Tao till jobba för att få ihop pengar. Ingen 

av de personer han frågar på gatorna ger honom något rakt svar utan snarare ledtrådar som leder 

honom till en ny person eller plats. Och så fortsätter det, hela spelet igenom. Därför blir 

karaktärernas funktion också oerhört viktig för berättelsen i spelet. Utan dem kommer Ryo 

ingenvart på sin resa. Det är karaktärerna i spelet som ger honom riktlinjer, svar och ledtrådar. De 

är dessutom många karaktärer som följer med Ryo genom nästan hela spelet. Han blir, till 

exempel, vän med Wong, pojken som stal hans ryggsäck och som var hans första hinder i den 

första etappen.  

Närmandet av den innersta grottan 
Det är nu, på resans sjunde etapp, som Ryo måste förbereda sig för äventyrets eldprov. Det är nu 

vår hjälte förbereder sig för mötet med bossen, det största motståndet, den största utmaningen 

innan uppdraget kan få en lösning. Ryo kommer äntligen till de onda Yellowheads huvudkvarter 

där Yuanda Zhu nu hålls fånge, även Joy och Wong har blivit tillfångatagna och hålls som fångar 

där. Ryo måste ta sig från våning till våning för att komma upp till våning sjutton där han tror att 

Yuanda Zhu är. På nästan varje våning möter han hårt motstånd. I den här etappen möter Ryo på 

många prövningar, de flesta otroligt prövande för tålamodet för spelaren. Hjälten ska förbereda 

sig inför den slutliga striden och därför testas hans tålamod och han styrkor/svagheter på många 

sätt. När Ryo väl kommer upp till våning sjutton får han reda på att Yuanda Zhu är på våning 40. 

Den enda vägen dit är att starta upp hissen med ett par nycklar som han måste ta och sedan åka 

ner längst ner, för att sedan ta en annan hiss upp till fytionde våningen. Ännu en 

tålamodsprövande uppgift. Väl uppe på våning 40 möter han Yuanda Zhu och även Wong, men 

också fiender. För första gången ser man även Lan Di, han kommer med en helikopter. Lan Di 

hänger hela tiden på en repstege från helikoptern. Som spelare känner man att det ligger i luften 

nu, det är dags för en slutstrid.  

Den sista striden 
Detta är, enligt Carlquist (2002b, s.29), ofta den sista etappen i ett datorspel. De resterande 

etapperna som återfinns i Voglers teori är mer vanliga i film, därför kommer vi endast att beröra 

dessa väldigt kortfattat och i analysen endast om de kan återfinnas i spelet Shenmue II. Som 

spelare möter man i den här etappen Yellowheadbossen, Dou Niu, i en hård fight, det är vinna 

eller försvinna som gäller. Detta är spelets slutstrid och det märker man genom att denna fight är 
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den tuffaste i hela spelet. In i det sista tror man dock som spelare att man skall möta Lan Di i en 

slutstrid, men det sker alltså inte. Lan Di hänger från helikoptern och ser på medan Ryo slåss mot 

Dou Niu och åker sedan iväg innan Ryo hinner få tag i honom. Efter att Dou Niu oskadliggjorts 

och Yuanda Zhu och Wong räddats går de till Rens gömställe. Där avslöjar Yuanda Zhu att Lan 

Di mördat Ryos far av precis samma anledning som Ryo vill ha ihjäl Lan Di; hämnd. Ingen vet 

säkert, men ryktet säger att Ryos far, Iwao, dräpte Lan Dis far. Helt plötsligt så har berättelsen fått 

en liten tvist, Lan Di är inte den hänsynslöse mördare som Ryo och även spelaren hela tiden trott, 

utan han är en ung man, precis som Ryo, som ville hämnas sin fars död.  

Belöningen 
Den här näst sista etappen består i datorspel, enligt Carlqvist (2002b, s.29), till största del av 

cutscenes. Så är det även i Shenmue II men trots det kräver den här etappen mycket interaktion av 

spelaren.  

Efter mötet hos Ren i slutet på den förra etappen så möter Ryo Shenhua, en flicka som han har 

drömt om (se bilaga 2). Tillsammans går de genom en skog för att komma till Bailu Village, den 

by där hon bor och Ryo tror sig där kunna hitta svaret till sina frågor. Vi uppfattar denna etapp 

som längre och tydligare i detta spel än vad Carlqvist (2002b, s.29) menar är vanligt i datorspel. 

Spelsekvensen där de ska ta sig till byn är mycket lång och består förutom cutscenes av QTE:s där 

man ska hoppa över stenar, ducka under grenar och liknande. Dessa är inlagda emellan olika 

cutscenes för att, som vi ser det, spelaren fortfarande ska känna att han/hon påverkar händelserna 

och hjälper att driva berättelsen framåt. Under etappen för Ryo även många samtal med Shenhua. 

Även dessa samtal kräver spelarens interaktivitet. Man måste ställa frågor till Shenhua och får 

hela tiden alternativ om vad man vill fråga om. Om man väljer att inte prata med Shenhua utan 

bara försöker gå vidare så blir tvärstopp. Än en gång kräver spelet spelarens interaktion med 

karaktärerna för att berättelsen ska kunna föras framåt. Ryo måste prata med Shenhua väldigt 

mycket men som spelare får man egentligen inte reda på något av intresse. Det viktiga i 

spelsessionen tycks inte vara samtalets innehåll utan snarare att inte tappa känslan av att man som 

spelare interagerar med spelet och nystar upp berättelsen. Detta, anser vi, är ännu ett tydligt 

exempel på hur interaktion mellan karaktärer och spelare verkligen löper som en röd tråd genom 

spelet.  

 

I slutet av spelet når Ryo och Shenhua fram till Shenhuas stuga. Väl där hittar Ryo en teckning 

över de båda speglarna, Shenhua berättar att hennes far vet mer om speglarna. Följande dag så går 

de två till grottan där Shenhuas far jobbar. Han är inte där, det enda som finns där är ett brev från 

Shenhuas far. Även den här spelsessionen består av en blandning av cutscenes och handlingar 

som kräver interaktion av spelaren. Även om man som spelare fortfarande ibland måste interagera 
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med spelet så är dessa etapper av spelet mest uppbyggt av en serie cutscenes. I slutet av etappen 

får Ryo veta mer om myten med speglarna men han får ingen slutstrid med Lan Di. Det blir ingen 

hämnd för hjälten. Spelet är slut. Detta är den sista etappen som vi kan urskilja i spelet. De tre 

sista etapperna; Vägen tillbaka, Uppståndelsen, Återkomsten återfinns inte i Shenmue II. Det är 

många frågor som känns obesvarade när spelet är slut och att man som spelare får den känslan 

anser vi starkt tyder på att det finns ett narrativ i Shenmue II. Utan ett narrativ i spelet som bygger 

upp spänning och intriger skulle dessa frågor inte funnits tror vi.   

Karaktärerna och dess funktion i Shenmue II 
Som vi nämnt tidigare så har de olika karaktärerna en stor betydelse i spelet, det personerna på 

gatorna ofta hjälper Ryo med är ledtrådar, ledtrådar som leder till den plats som Ryo fått i uppgift 

att hitta till. Vi har använt oss av Sheldons teori om karaktärer i datorspel för att kartlägga 

karaktärerna och dess funktion i Shenmue II.  

 

Protagonisten   

I Shenmue II är protagonisten utan tvekan Ryo Hazuki, som man som spelare spelar. Utan denne 

hjälte så faller uppenbarligen hela spelidén. I ett äventyrsspel spelar man oftast hjälten och så även 

i Shenmue II. Utan protagonisten Ryo så finns inte ShenmueII. Ryo är en smart ung man och 

duktig inom kampsorter, vilket är väsentligt för hans överlevnad i jakten på Lan Di och svaret på 

gåtan med de två speglarna. 

Antagonisten/Skurkarna  
Ryo möter flera motståndare på sin väg men huvudmotståndaren är ärkefienden Lan Di. Det är 

honom Ryo är ute efter att bekämpa, men som sagt möter han på flera skurkar på vägen. Alltifrån 

Wong, den lille pojken som tar Ryos väska, ligan The Heavens till den store fete Dou Niu. Två av 

dem som först är Ryos antagonister byter sedan sida och hjälper honom, Wong och Ren. Precis 

som med protagonistrollen så är antagonisterna livsviktiga för ett spel som Shenmue II. Utan dess 

antagonister skulle spelet vara föga intressant att spela. Det är antagonisterna som försvårar spelet 

för Ryo, dock så är det inte så många fighter som utkämpas i den första halvan av spelet. Han 

möter på ett par skurkar i början men de flesta kommer mot slutet av spelet. Ofta är det samma 

skurkar som återkommer. Framför allt Lan Di, han är endast ett namn i början av Shenmue II, man 

får aldrig se honom utan känner endast till honom på grund av hans handlingar i Shenmue I. 
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Mentorer  

Precis som antagonister så har Ryo flera mentorer. En av de första som han möter med lite större 

betydelse är Jian Min, en äldre man, som Ryo möter i Lotusparken där Jian Min tränar Tai Chi. 

Jian Min berättar för Ryo om de fyra Wude som Ryo måste känna till som kampsportsutövare och 

för att komma vidare på jakt. Jian Min lär ut en av de fyra Wude och berättar var Ryo kan lära sig 

mer. Den mentorn som är av störst betydelse är dock Lishao Tao. I Shenmue I har Ryo en mentor 

vid namn Chen och denne gav Ryo ett brev som han ska ge till Lishao Tao och det är på så vis 

Ryo vet att han skall söka efter henne och få hjälp av henne. Lishao Tao hjälper Ryo som nämnt 

ovan med både husrum och kunskap om hur han ska gå vidare i sin jakt på sin fars mördare. Hon 

lär honom nya kampsporttricks för att han ska klara sig i fighterna med sina fiender och hon ger 

honom goda och djupa råd. I spelets narrativ har mentorerna en stor betydelse, precis som de 

flesta övriga karaktärer. De hjälper att föra berättelsen framåt genom att ge Ryo ledtrådar om hur 

han ska komma närmare slutet och mötet med Lan Di.  Spelet är uppbyggt kring karaktärer och 

den här kategorin har fått en stor betydelse i spelets uppbyggnad. Det är svårt att se Shenmue II  

utan dess karaktärer men utan mentorerna och framför allt Lishao Tao så anser vi  att spelet  

skulle tappa enormt i trovärdighet.   

 

Hjälpredor  

Ryo har ingen speciell hjälpreda som följer honom hela tiden men däremot dyker de upp lite då 

och då under spelets gång. Egentligen kan alla karaktärer i spelet ses som mindre hjälpredor då 

det är dessa han får hjälp spelet igenom. Alla personer som Ryo frågar på gatorna eller i butiker 

fungerar i mindre mått som hjälpredor eftersom de nästan alla erbjuder sin hjälp genom att svara 

på frågor eller genom att visa Ryo vägen. Men det finns några karaktärer som är viktigare 

hjälpredor än andra. Joy är en av dem och Wong en annan. Joy hjälper Ryo med bland annat att 

hitta ett hotellrum och jobb. Wong hjälper Ryo att komma ur knipa vid flera tillfällen och erbjuder 

även Ryo att sova på hans båt. Hjälpredorna har precis som de övriga karaktärerna stor innebörd 

för spelet. Spelet är skapat så att de har betydelse, utan Wong så skulle Ryo antagligen bli kvar 

bakbunden hos The Heavens. Men dock är inte alla hjälpredor nödvändiga för att klara spelet. 

Utan exempelvis Joy så skulle spelet gå att spela klart, emellertid underlättar hennes existens livet 

för Ryo och därmed även för spelaren. Ren kan även han ses som en hjälpreda då han följer med 

Ryo och hjälper honom vid olika tillfällen i spelet. Det är i enligt oss svårt att skilja på hjälpredor 

och tjänare i Shenmue II på det sätt som Sheldon skiljer dem åt. Detta på grund av att Ryo inte har 

någon hjälpreda som följer honom hela tiden, utan de återkommer lite då och då under olika 

sekvenser i spelet. Detta gör att de inte riktigt är hjälpredor enligt Sheldons syn men inte heller 

tjänare. 
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Tjänare och husdjur  

De som nämns ovan, Joy och Wong kan även liknas vid tjänare då de inte konstant följer Ryo så 

som hjälpredor egentligen, enligt Sheldon (2004, s.81), gör. Men de är mer än tjänare då en 

tjänare enligt vår tolkning av Sheldon endast finns vid ett tillfälle i spelet. Fang Mei är en tjänare 

som Ryo träffar hos Lishao Tao. Hon finns med endast i den sektionen av spelet då man bor hos 

Lishao Tao. Fang Mei ser till att väcka Ryo och skickar iväg honom till templet där Lishao Tao 

eller ett jobb väntar. Även Ren kan liknas vid en tjänare, han är visserligen inte alltid god mot Ryo 

och därav även delvis en antagonist men utan hans hjälp skulle Ryo inte komma långt i en speciell 

sektion i spelet. Precis som de övriga karaktärerna så är tjänarna viktiga i spelet även om de inte 

förekommer så ofta och inte är så många. Några husdjur finns inte överhuvudtaget i Shenmue II. 

Köpmän 
Den här typen av karaktärer finns det i hundratal i Shenmue II. Överallt finns det människor, folk 

som jobbar i olika butiker och strosar runt på gatorna. Ryo kan prata med alla dessa figurer med 

mer eller mindre lyckade resultat. Han kan få jobb hos en del medan andra bara ger råd om vägen. 

När man frågar om vägbeskrivning händer det ofta att karaktären svara att han/hon ändå har ett 

ärende i samma område så man kan följa efter denne dit. Är man i behov av pengar kan man 

antingen gå till en pantbank och sälja någonting, söka jobb som till exempel lådbärare i hamnen 

eller spela på något av alla olika speltillhåll som finns. Allt från armbrytning och dart till att 

släppa kulor i flipperliknande brädspel. Av dessa köpmän (där vi även valt att kategorisera de 

människor som enbart går omkring på gatorna) så är det endast ett fåtal som är av någon större 

betydelse, till exempel de som förser Ryo med jobb. Men alla har de den betydelsen att de får 

spelet att kännas trovärdigare och livligare. Ryo kan prata med alla och de är inte enbart där som 

någon slags kuliss utan de har funktioner för spelets verklighetsförankring. 

Tränare  
I Shenmues II: s fall så är det mentorerna som främst är Ryos tränare. Han lär sig nya tag inom 

kampsporterna av Jian Min och Lishao Tao. Dock så finns det karaktärer som enbart tränar med 

Ryo, Hanhui Lui som sparrar mot honom vid flertalet tillfällen i Lishao Taos tempel. Även 

arbetskamraten Delin tränar med Ryo vid ett tillfälle. Egentligen handlar det inte om ren träning i 

Shenmue II utan de olika karaktärerna lär ut nya kampsports tricks till Ryo. Oftast lär sig Ryo 

endast ett nytt trick vid varje tillfälle och ofta som belöning efter att han har genomfört något 

slags arbete eller uppdrag. Eftersom det oftast är mentorerna som även är tränarna så har den här 

karaktärskategorin samma betydelse för spelet som mentorerna då dessa två kategorier tenderar 

till att flyta samman till en i en större del av spelet Shenmue II. Emellertid så upplever vi det som 
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att de trick som Ryo lär sig sällan används i fighterna, det finns inget tvång att använda ett nytt 

trick i en senare fightingscen för att komma vidare. Detta resulterade i vår del till att vi inte 

använde de kunskaper vi lärt oss av tränarna. Det är endast i det spelmoment då tränaren/mentorn 

lär ut tricket som man som spelare måste klara av det för att få spela vidare. Så egentligen skulle 

just de sekvenserna i spelet då man lär sig ett nytt trick kunna plockas bort ur spelet utan att det 

skulle ha någon större betydelse för berättelsen. Vi menar att dessa sekvenser finns där för att det 

ska kännas som att det är så det eventuellt skulle gå till i verkligheten. 

 

Uppdragsgivare  

I Shenmue II har många karaktärer en uppdragsgivarroll. Spelet bygger på att man som Ryo utför 

många olika små uppdrag för att komma vidare och dessa uppdrag kan man få av näst in till vem 

som helst. Karaktärerna har en stor betydelse för spelet och narrativet. Ibland är det 

huvudkaraktärer som till exempel Lishao Tao, Jian Min eller Joy som ger Ryo ett uppdrag men 

ibland är det karaktärer vidare betydelse som ändock skapar betydelse genom att ge ett uppdrag. 

Ett exempel på detta är då Ryo är på jakt efter boken Wulinshu. För att få reda på var boken finns 

måste han fråga en dam som står ute på gatan utan till synes någon speciell anledning eller 

uppgift. Men när han stannar och frågar henne om boken ger hon honom i uppdrag att springa till 

en bokhandlare och höra sig för. Utan informationen från henne skulle Ryo aldrig få reda på var 

han kan få tag på boken. Spelet är uppbyggt på så vis att om Ryo går in i rätt bokhandel utan att 

prata med damen först så får han ett helt annat svar än när han pratat med henne. Så är de flesta 

små uppdrag och gåtor uppbyggda. De består av flera led och som spelare måste man följa vart 

och ett av de leden i rätt ordning för att komma vidare. Detta ger den effekten att det finns många 

olika uppdragsgivare, inom vilken som helst av de ovan nämnda karaktärskategori kan det finns 

en uppdragsgivare. Ryo måste höra sig för och prata med många olika karaktärer för att klara av 

sitt uppdrag. Detta är själva nyckeln i spelet, det som för berättelsen framåt. 
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Slutdiskussion 
Det är i detta kapitel som vi knyter ihop påsen och kort redogör vad vi kommit fram till. 

 

Så hur gick det då, fick vi några goda argument för vår ståndpunkt i diskussionen kring berättelser 

i datorspel? 

Ja, absolut. Vi anser att hela den här uppsatsen är ett argument för att datorspel kan vara 

berättande och således studeras med narratologiska verktyg. Det är ju precis det vi har gjort här 

och det har varit fruktbart. Vi har kartlagt berättelsens struktur i Shenmue II och vi har, genom 

teorier kring karaktärer i datorspel, belyst de olika karaktärernas funktion för berättelsen. Särskilt 

intressant var det att Voglers teorier om en berättelses uppbyggnad fungerade så bra som 

analysmodell. Visserligen saknades de sista av Voglers etapper i spelet men detta är, enligt 

Carlqvist (2002b, s.29), inte ovanligt för datorspel. Han menar att det oftast är den sista striden 

som är slutetapp i datorspel men detta var inte fallet i Shenmue II. Istället var etappen belöningen 

slutetapp i spelet. Det var även intressant att se hur denna etapp inte alls bestod utav bara 

cutscenes, som Carlqvist menar (2002b, s.29), är fallet i datorspel. I Shenmue II kräver etappen 

även interaktion av spelaren. Även om vi kunde applicera Voglers teori på spelets narrativ så 

märkte vi att etapperna inte helt hade samma ordningsföljd i ett datorspel som Shenmue II som i 

teorin. Etapperna var mer integrerade i varandra, mötet med mentorn skedde i etappen prövningar, 

allierade och fiender och stod inte som en självständig etapp i spelet. Trots dessa mindre 

avvikelser från teorin så anser vi att Voglers teori var fruktbar för kartläggningen av narrativets 

struktur i spelet. Vi hade inte heller räknat med en så pass slående likhet mellan Shenmue II och 

traditionella sagor. Shenmue II har en berättelse med en hjälte, fiender, vänner, drama, konflikt 

och lösning. Precis som vilken saga som helst. Med hjälp av Sheldons teori kring karaktärer i 

datorspel har vi kunnat kartlägga karaktärerna och hittat deras respektive roll i spelet. Även här 

måste vi säga att teorin lämpade sig mycket väl för denna kartläggning. Genom att identifiera 

karaktärernas olika roller i spelet kunde vi sedan mycket lättare förstå deras funktion för spelet 

som helhet. Det som kom fram av studien var att karaktärerna har en avgörande funktion för 

datorspelet. De är hela tiden en del av berättelsens flöde. Karaktärerna ger Ryo medlen för att lösa 

uppdraget. Själva uppdraget måste Ryo sedan klara av själv men utan hjälp från de andra 

karaktärerna skulle det vara omöjligt för honom. Det är förbluffande och intressant tycker vi att se 

hur ett datorspel kan använda sig av karaktärer på ett sådant sätt. Att låta dem bära nästan hela 

berättelsen är effektfullt. Detta kan jämföras med andra datorspel, exempelvis Halo, där 

karaktärernas funktion är helt annorlunda. Halo är, även det, ett äventyrsspel. Man spelar även här 

en hjälte men i Halo kan man inte kommunicera med andra karaktärer i spelet. Karaktärerna 

består till största del av fiender som man ska slå/skjuta ner. Hjälten pratar inte direkt med andra i 
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spelvärlden. Istället finns en berättarröst som ger en riktlinjer för hur hjälten ska kunna klara 

uppdraget. Här är hjältens uppdrag alltså frilagt från de övriga karaktärerna, hjälten är mer eller 

mindre ensam på resan. Något som verkligen inte kan sägas om Ryo i Shenmue II.  

Slutsats 
Berättelsens struktur i Shenmue II kan liknas vid det narrativ som brukar återfinnas i film och 

traditionella sagor. Berättelsen är tydligt uppdelad i olika etapper, där varje etapp tydligt visar på 

ett specifikt skede i handlingen. Berättelsen i Shenmue II är linjär även om spelet i sig kan fungera 

ickelinjärt. Karaktärernas funktion är avgörande för berättelsens drivkraft. Spelaren måste, genom 

Ryo, kommunicera med de övriga karaktärerna i spelet för att nysta upp berättelsen och även för 

att kunna lösa spelets uppdrag och klara spelet. Det är till stor del karaktärerna som driver 

berättelsen i spelet framåt. Vad gäller det bakomliggande syftet i uppsatsen så anser vi oss, med 

denna undersökning, ytterligare ha underbyggt vår åsikt om att datorspel kan vara berättande och 

således möjliga att studera med narratologiska verktyg.  

 

 

 
 



 36 

Källförteckning 
 
Aarseth, Espen (1997). Cybertext. The Johns Hopkins University Press. 
 
Bergsten, Staffan (2002). Litteraturvetenskap, en inledning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Carlqvist, Jonas (2002a). Berättelser i realtid - författaren och läsaren i samarbete.  HumanIt 6.4. 
 
Carlquist, Jonas (2002b). Playing the story. Computer games as a narrative genre. HumanIT 3/2002. 
 
Fjellman, Erik och Sjögren, Jan (2000). Interaktiv underhållning inför framtiden. Stockholm: TELEDOK och KFB- 
Kommunikationsforskningsberedningen. 
 
Jenkins, Henry (2004). Game Design as Narrative Structure.  Electronic book review. 
[http://www.electronicbookreview.com/v3/servlet/ebr?command=view_essay&essay_id=jenkins 04-10-20] 
 
Juul, Jesper (1999) A Clash between Game and Narrativet - A thesis on computer games and interktive fiction. 
Copenhagen: University of Copenhagen 
 
Juul, Jesper  (2003). Half-real Videogames between real rules and fictional worlds. Copenhagen: IT University of 
Copenhagen. 
 
Kücklich, Julian, (2003) Perspectives of Computer Game Philology. Game Studies - the international journal of 
computer game research. vol 3, utg. 1/2003. 
[http://www.gamestudies.org/0301/kucklich/ 04-08-31]. 
 
Rawlings, Tomas(2003). Narrative and Interactivity. Game Research 
[http://www.game-research.com/art_narrative_and_interactivity.asp 04-08-31]. 
 
Ryan, Marie-Laure (2001). Beyond Myth and Metaphor-The case of narrative in digital media. Game studies. 
 
Sheldon, Lee (2004). Character development and storytelling for games. Boston, USA: Thomson course technology. 
 
Svedjedal, Johan (2004). Spelets digitala teori.Tidskriften Axess. 
[http://www.axess.se/svenska/arkiv/2003/nr3/aktuellt/spelets_digitala_teori.php 04-12-06]. 
 
Svenning, Conny (1999). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag. 
 
Vogler, Christopher (1998). The Writer's Journey: Mythic Structure for Writers. Michael Wiese Productions. 
 
Warnie de Humelghem, Sophie (2003). Xbox SE  [http://www.xbox-se.com/recension.asp?id=190 04-12-16]. 



 37 

Bilaga 1  

Begreppsförklaringar   
För att ytterligare öka förståelsen i vår uppsats försöker vi här förklara några frekvent 
återkommande begrepp i uppsatsen. 

Cutscenes 
Cutscenes är små filmklipp som förekommer i spel. Spelaren har under dessa klipp ingen 

möjlighet att styra sin spelfigur utan cutscenes är helt fiktiva. Scenerna är skapta för att 

överbrygga mellan två banor, nivåer men även som ögongodis för spelaren då denne till exempel 

klarat en bana (Sheldon 2004, s.183). Klippen hjälper även spelaren att få spelets berättelse 

berättad för sig och i en del spel utnyttjas cutscenes även till att ladda spelet medan de visas.   

Ludologi 
Ludologi betyder i en bredare mening: läran om spel, men varifrån ordet härstammar är något 

oklart. Den som tillgivs äran för att åtminstone ha populariserat ludologi är Gonzalo Frasca, 

speldesigner och teoretiker som använde ordet i sin uppsats Ludology meets narratology (1999) 

(Juul 2003, s.15). Frasca menar att forskning kring spel bör ske inom en ny disciplin, någonstans 

mellan narratologi (läran om berättandet) och spelteori. Den kan tillämpas på datorspel, men ska 

omfatta alla slags spel och lekar. Precis som termen narratologi förenar all slags systematisk 

teoretisk reflexion över berättandet, kan ludologi bli den disciplin som organiserar studiet av spel 

(Svedjedal 2004). 

Walk-through 
Walk-throughs är guider till spelet. En spelare kan använda sig av en walk-through för att lättare 

och snabbare klara ett spel då den förklarar steg för steg hur spelaren ska gå till väga för att klara 

sig i spelvärlden. Vem måste man prata med, vilken väg man ska gå och så vidare (Carlqvist 

2002b, s.11). 

Ergodisk tid  
Den tid som rör användaren och dennes handlingar i en interaktiv berättelse. Användarens tid har 

stor betydelse för berättelsens realisering då ingenting kan ske utan en deltagande åskådare 

(Carlqvist 2002a, s.121). 
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Ergodicitet 
Ergodicitet innebär interaktivitet. Spelaren utför ett icke-trivialt arbete för att bana väg i en story. 

Ordet har sitt ursprung i de grekiska orden ergon, som betyder arbete och hodos, som betyder stig 

(Aarseth 1997, s.1). 

Wude 
De fyra wude är tankar som varje kampsortsutövare i Shenmue II bör behärska. JIE: Don't show or 

use moves thoughtlessly, GON: Practice without neglect, DAN: Judge with a clear mind, YI: Do 

not hesitate to do the right thing. 
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Bilaga 2  

Viktiga karaktärer  
Ryo Hazuki 

Huvudkaraktären i spelet. En japansk ung man som ser sin far bli mördad framför ögonen på honom. Beger sig till 

Hong Kong för att hämnas sin fars död och för att söka efter den saknade drakspegeln. 

 

Iwao Hazuki 

Ryos far. Som blev mördad av Lan Di. 

 

Shenhua Ling 

En mystisk flicka som återkommer i Ryos drömmar. Hon är uppvuxen i naturen och är ren och oskuldsfull men med 

stor styrka och ödmjukhet. Hon finns i Ryos tankar och hjälper honom på sin färd. Bor i Guilin. 

 

Master Lishao Tao (Xiu Ying) 

Är väl bevandrad i kampsportskonsten, taoismen och litteratur. Hon är kunnig och vis. Tänker först och talar sedan. 

Hon verkar bära på en stor sorg. Ryos mentor. 

 

Joy 

Frispråkig och livfull tjej som känner de flesta i Hongs Kong. Åker runt på sin motorcykel och stöter på Ryo då och 

då. Hjälper honom emellanåt. 

 

Fang Mei  

Ung flicka som är Lishao Taos hjälpreda, hon är adopterad av folket i templet där Lishao Tao hör hemma. Hon väcker 

Ryo om mornarna då han bor hos Lishao Tao och ser till att han kommer iväg till templet. 

 

Yuanda Zhu 

Mannen som skrivit kampsportsboken Wulinshu. Yuanda Zhu fösökte även varna Ryos far om att Lan Di var på väg, 

men brevet han skrev kom gör sent. Yuanda Zhu är den person som Ryo måste hitta för att få reda på mer om Lan Di 

och de två speglarna. 

 

Ren of Heavens 

Ledare för Heavens ligan. Litar inte på någon och är alltid på jakt efter pengar. Blåser Ryo vid flertalet tillfällen men 

hjälper honom senare trots att de egentligen är rivaler. Han påverkar Ryos beteende. 
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Wong 

En pojke som avgudar Ren och hänger med the Heavens . Har en del fuffens för sig men är i grunden en godhjärtad 

pojke. Ryos första möte med Wong är mindre roligt eftersom Wong stjäl Ryos väska. Men senare i spelet hjälper 

Wong Ryo flera gånger om. 

 

 

Jian Min 

En äldre man som är mästare i Tai Chi. Hjälper Ryo på sin väg, en av mentorerna. Han är vän med Lishao Tao och Gui 

Xiang. 

 

Gui Xiang 

Äldre dam som bor i Yan Tin apartments. Lär ut en av de fyra Wude till Ryo. Vän med Jian Min och Lishao Tao. 

 

Zhang Yu 

En barberare som lär ut en av de fyra wude. 

 

Zhou Shan 

Mästare och lärare vid the Guang Martial Arts School.  Känner till de fyra wude. Hjälper Ryo på sin resa. 

 

Zong  Quan 

Före detta elev till Zhou Shan som har hamnat snett. Visar upp kampsporttricks i ett köpcentra. Lär Ryo en av de fyra 

wude. 

 

Kai 

Ryos fars vän. Gatumusikant i Kowloon. Spelar blind av andledningar som aldrig framkommer. Hjälper Ryo. 

 

Dou Niu 

Ledare över Yellowhead ligan som håller till i Kowloon. En stor, fet man som är en stark fighter.  Han drar sig inte för 

att döda. 

 

Yuan 

Dou Nius högra hand. Ond men slåss sällan själv utan skickar andra i slagsmål åt henne. 

 

Lan Di 

Ryos fars mördare. En ond man som är mästare i en kampsport som borde ha dött ut för länge sedan. Iskall och bara 
hans blick skrämmer. 




