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Abstract 
This essay is a narrative analyze of the computer game Halo. The purpose of the essay is to 

see what function the narrative elements have in a computer game of the action genre. The 

analyze is done with a neo-formalistic approach according to the theory of David Bordwell 

and Kristin Thompson. The choice of game was based on it's positive reviews mentioning 

the story. The essay tries to give a picture of research in the field and researchers views on 

narratives and computer games. 

The conclusion is that this particular game uses the narrative to motivate progress through 

the game and give the player a goal to play towards. It's also been used to enhance the 

players experience. 

Key words: Halo, computer game, xbox, narrative, neo-formalist, ludology, drama 

Abstrakt 
Uppsatsen gör en analys av de narrativa delarna i datorspelet Halo. Syftet med uppsatsen är 

att se vilken funktion de narrativa elementen fyller i ett datorspel i actiongenren. Analysen 

har gjort utifrån neoformalistisk teori enligt David Bordwell och Kristin Thompson. Valet 

av spel gjordes utifrån de positiva recensioner spelet fått som nämner historien i spelet. 

Uppsatsen försöker ge en bild av dagens forskning inom datorspel och narrativ och den bild 

framstående forskare har. 

Slutsatsen är att spelet har använt narrativ för att fungera som drivkraft genom spelet och att 

ge spelaren det mål som man ska spela mot för att vinna. Det har också använts för att 

förhöja spelarens upplevelse. 

Nyckelord: Halo, datorspel, xbox, narrativ, dramaturgi, ludologi, neoformalistisk teori 
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Inledning 

Datorspelsindustrin har vuxit snabbt de senaste åren. Allt fler konsumerar datorspel och 

det är inte längre en mediaform som är riktad till en smal målgrupp. Det är det segment i 

den amerikanska underhållningsindustrin som växer snabbast. Spelindustrin har gått 

ifrån att vara små grupper av intresserade till att vara stora utvecklare, förläggare och 

distributörer med en struktur lik filmindustrin.1 När nyheterna på TV istället för att 

rapportera om datorspelens skadeverkningar rapporterar om VM i Counter Strike så har 

fenomenet nått en allmän acceptans. 

Även inom den akademiska världen börjar datorspelen bli mer accepterade. Från att ha 

koncentrerat sig på hur datorspelen påverkar barn socialt så har man börjat studera 

spelen i sig. Många av dem som börjat med detta har kommit ifrån litteraturvetenskapen 

eller filmvetenskapen och analyserat spelen utifrån de teorier som gäller deras egna 

discipliner. 

Detta har väckt kritik hos andra forskare. Espen Aarseth kallar det för vetenskaplig 

kolonialism och menar att metoderna inte gör datorspelen rätta.2 Man har inte varit 

överens om hur man ska se på datorspel och ofta har de som studerat traditionella 

narrativa (se begreppsförklaringar) medier valt att se datorspel som narrativa. En som 

invänder mot detta är Jesper Juul som hävdar att styrkan hos spel är att de inte är 

narrativa. Han menar att narrativ motverkar spelet.3 

Många spelutvecklare lägger ner mycket tid på historien. Anna Henriksson skriver i sin 

sammanfattning av undersökta recensioner av spelet Half-Life att alla berömt historien 

det är byggt kring.4 Att spelbolagen, som är i en bransch utsatt för hård konkurrens, 

skulle lägga ner resurser på något som inte tillför spelen något är inte logiskt. Jonas 

Carlqvist 5 konstaterar att en kombination av en bra story och bra spelupplevelse ofta 

ger bra recensioner och kommersiell framgång. 

1 Fjellman & Sjögren, Interaktiv underhållning för framtiden. (Teldok. 2000), s 84-90. 
2 Espen Aarseth , Computer Game Studies, Year One. http://gamestudies.org/0101/editorial.html 2003-12-04 
3 Jesper Juul, A Clash Between Game and Narrative. (University of Copenhagen 1999), s 83. 
4 Anna Henriksson, Dataspelsarvet – klassiker och kanonisering. (Bibliotekshögskolan 2001), s 42. 
5 Jonas Carlqvist, Playing the Story. (Human IT, 2002) s 16-17. 
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att försöka svara på varför speltillverkarna lägger ner tid på 

att skapa en historia i datorspel, när många forskare hävdar att interaktivitet och 

narrativitet hämmar varandra. Vad kan det narrativa fylla för funktion och på vilket sätt 

inverkar det på spelet? I ett försök att få svar på detta ska vi analysera ett actionspel för 

att se vilka narrativa delar det innehåller och vilken funktion dessa delar kan ha. Våra 

frågeställningar är: 

Hur är spelet uppbyggt med gränssnitt, spelmoment och nivåer? 

Vilka narrativa element innehåller spelet och vilka funktioner fyller de? 

Hur påverkar de narrativa elementen interaktiviteten? 
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Bakgrund och teori 
Forskning kring datorspel är en ny företeelse. Eftersom där inte finns någon allmänt 

vedertagen teori vi kan bygga på och bakgrunden ofta är tätt kopplad till de olika 

forskarnas teorier så kommer vi ta upp både teori och bakgrund i samma avsnitt. 

Avsnittet kommer inte bara ta upp datorspel utan även narrativ, dramaturgi, 

interaktivitet och kopplingen till spel. Där kommer att finnas motsägelsefulla 

påståenden då vi vill spegla hur splittrad dagens forskning är i ämnet och ge en så 

komplett överblick som möjligt. 

Kort om tidigare forskning 
Forskaren Celia Pearce på MIT påtalar i sin Towards a Game Theory hur det alltid är ett 

glapp mellan allmän acceptans och när akademiker börjar forska om nya kulturella 

företeelser. De första analyserna av datorspel gjordes oftast av litteraturvetare eller 

filmvetare som använde sin kunskap från litteraturvetenskapen respektive 

filmvetenskapen för att bedöma spelen.6 Geoffrey Rockwell 7 gör en sammanfattning av 

den forskning han hittat om datorspel där han tycker det främst tolkats ur ett 

psykosocialt eller litterärt perspektiv utifrån teorier om hypertext. 

En motrörelse bildades som ansåg att dessa forskare missade viktig förståelse för 

datorspels särart när de bara applicerade sina tidigare teorier på detta nya medium. 

Mycket av fokus har hamnat på att spelaren är aktiv och inte en passiv mottagare som 

brukligt i traditionella medier. Då många forskare behandlat datorspel som traditionella 

narrativ så har en återkommande diskussion varit hurvida datorspel är narrativa eller 

inte. Jesper Juul drog slutsatsen i A Clash Between Game and Narrative att 

narrativiteten hämmar interaktiviteten och att styrkan hos datorspel är att de inte berättar 

historier 8. ”This means that there is no point in insisting on computer games with a 

good story, since they work the way they are.” Han är inte lika kategorisk i senare 

artiklar och tar upp Half-Life som exempel på spel som använder narrativitet för vissa 

syften, men han belyser fortfarande problematiken kring att se datorspel som narrativa 

och att använda narrativa teorier för att studera dessa. Hans forskarkollegor Celia Pearce 

6 Celia Pearce, Towards a Game Theory of Game. 

http://www.cpandfriends.com/writing/first-person.html 2003-11-03. 
7 Geoffrey Rockwell, Gore Galore. http://www.arts.ubc.ca/fhis/winder/cochcosh/ppr1999.htm 
8 Jesper Juul, A Clash Between Game and Narrative. (University of Copenhagen 1999), s 83. 
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och Gonzalo Frasca har hållit en mjukare linje där de erkänner nyttan med att använda 

narrativa element i datorspelen, men de vill också framhäva att man inte kan bedöma 

narrativiteten på samma grunder som inom film och litteratur. Man måste förstå 

datorspelens särart. 

Eftersom Frasca ansåg att de gamla disciplinerna inte räckte så la han fram förslaget att 

skapa en ny disciplin kallad Ludologi för att studera spel och lekaktiviteter.9 Namnet har 

hämtats ifrån det latinska ordet ludus (se begreppsförklaringar) som betyder spel. Även 

Espen Aarseth som skrivit om hypertext och datorspel skriver i en ledare för Game 

Studies att det behövs en särskild vetenskap speciellt för att studera datorspel 10. Han 

påtalar risken för att det koloniseras ifrån film och litteratur och ofta verkar striden 

handla om vem som ska skapa den vetenskapliga disciplinen som studierna ska baseras 

på. 

Datorspel – definitioner och genrer 
Definitionen av datorspel kan tyckas enkel, de flesta har klart för sig vad ett spel och en 

dator är för något. Forskningen som bedrivits inom traditionella spel har försökt få fram 

de gemensamma nämnare som finns och definiera kategorier som spelen hamnar under. 

Vissa språk har bara ett ord för aktiviteten eller är det som med svenskan där vi har både 

orden spel och lek, men de inte är så distinkta som man eftersträvar. Mycket fokus har 

hamnat på att definiera skillnaden mellan olika aktiviteter och hitta ord som kan 

användas inom disciplinen. 

Spelforskaren Gonzalo Frasca har valt att använda sig av definitionerna ludus och 

paidea (se begreppsförklaringar). Definitionen av paidea och ludus har han hämtat ifrån 

forskare av traditionella spel där man har använt komplexiteten av reglerna för att skilja 

de båda åt. Frascas definition skiljer sig något från de tidigare då han definierar paidea 

som aktiviteten man utför och ludus är när aktiviteten har regler för att utse vinnare och 

förlorare. Han understryker att paidea har regler för hur aktiviteten utförs. De regler som 

en lek har för att behålla illusionen av leken kan vara som i ”Mamma, pappa, barn” att 

man ska anta roller som man försöker efterlikna. Dessa regler bestämmer aktiviteten, 

men bestämmer inte någon vinnare utan därför är aktiviteten paidea enligt Frascas 

9 Gonzalo Frasca, Ludology Meets Narratology, http://www.jacaranda.org/frasca/ludology.htm 2003-11-03 
10 Espen Aarseth , Computer Game Studies, Year One. http://gamestudies.org/0101/editorial.html 2003-12-04 
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definition. Om vi tar ett traditionellt spel som schack till exempel så är brädet, pjäserna 

och reglerna för deras rörelsemönster exempel på paidearegler . Målet med schack är att 

vinna över motspelaren genom att slå ut motspelarens kung med pjäserna man har till 

förfogande och detta är en ludusregel. När där finns regler som bestämmer vinnare är 

aktiviteten ludus.11 Om jämför med de svenska orden lek och spel ser vi att det inte är 

riktigt samma innebörd. Oftast faller lekar under paidea då de har regler för vad som är 

tillåtet för att behålla illusionen av lekens symbolik, men främst är inriktat på att 

underhålla. Samtidigt har en del lekar, som havet stormar eller alla ska sätta sig på 

stolen, ludusregler som utser vinnare. På samma sätt är en del datorspel inte ludus. 

Frasca tar upp Sim City som ett exempel på ett paidea-spel som egentligen inte har 

några ludusregler utan det är upp till spelaren själv att sätta upp sitt mål med staden man 

bygger. Samma sak gäller för många andra simulatorer som sätter upp regler för hur 

världen och objekten man interagerar med fungerar, men det är upp till spelaren vad 

man vill göra av det. Frasca menar att spel som har vinnare eller förlorare är ludus, 

medan spel som saknar detta endast är paidea. Vi vill uttrycka viss reservation för valet 

av Sim City som exempel då det kan diskuteras om det är ludus eller inte. Även om där 

inte finns ett slutgiltigt mål så måste man sköta ekonomin och hålla medborgarna glada 

för att få fortsätta spela. 

Oavsett om man använder sig av paidea och ludus eller inte så stöter man på olika 

definitioner av genrer. Chris Crawford skrev redan 1982 boken The Art of Computer 

Game Design.12 I den boken belyser han flera av de problem som fortfarande diskuteras 

angående synen på datorspel. Vi kommer att ta upp en del av dessa senare. Han delar 

upp datorspelen i olika genrer. Det gör han genom en övergripande indelning och 

subgenrer. I dagens läge känns flera av de subgenrer han använt sig av omoderna och 

obrukbara. Med Crawfords grova indelning av action, där reflex och koordination 

prövas, och strategispel, som inte efterfrågar reflexer eller koordination, så har både 

rollspel, hasard och utbildande spel hamnat under strategi. Den indelningen kan 

ifrågasättas även om den gjordes 1982. Inom spelindustrin finns där en bred och allmänt 

accepterad genredefinition, men inom den akademiska världen har man lagt fram både 

grova uppdelningar eller väldigt specificerade. Problemet med de specificerade är att de 

11 Gonzalo Frasca, Video Games of the Oppressed. (Georgia Institute 2001), s9-10 
12 Chris Crawford, The Art of Computer Game Design. (1982) 
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fått utöka i takt med att nya spel ges ut som inte riktigt faller under befintliga 

genredefintioner. 

Frasca har utgått ifrån den grova uppdelningen arkad, simulering och anpassade. 

Simuleringar är spel där man i så stor utsträckning som möjligt försöker efterlikna 

verkligheten eller en fiktiv värld. Anpassade spel är traditionella spel som anpassats till 

datorskärmen och inkluderar brädspel och kortspel. Arkad är till viss del allt som inte 

passar under de andra kategorierna och innefattar skjuta, plattformspel och spel som 

Tetris. 

Narrativitet 
Narrativ betyder berättande. Så långt man kan gå tillbaka i människans historia kan man 

hitta berättande och berättelser. Vare sig det är grottmålningar eller muntliga 

vandringssägner så verkar det ha existerat i varje kultur vi känner till. David Bordwell 

och Kristin Thompson lägger i boken Film Art – An Introduction fram teorin att narrativ 

är ett grundläggande sätt för människan att förstå omvärlden.13 

Deras definition av narrativ är en kedja av händelser sammankopplade av orsak och 

verkan som tar plats i tid och rum. Denna kedja bildar en berättelse, som vanligtvis är 

linjär med en början, en mitt med förändringar och ett slut med ändrade förhållanden. 

Förändringarna som driver historien framåt brukar bottna i en konflikt mellan 

protagonisten och antagonisten. Protagonisten är huvudkaraktären och oftast den som 

driver historien framåt och stör den balans som brukar råda i början av historien. 

Det är inte alltid som historier följer den vanliga mallen. Ibland förekommer det 

parallella handlingar eller att handlingen inte är kronologisk. Även när den är 

kronologisk så är det vanligt med tillbakablickar och framåtblickar inom filmen. 

När man talar om handlingen brukar man skilja på enkel- eller multilinjära berättelser. 

Det enkellinjära berättandet följer endast en väg genom historien oftast knutet till 

huvudkaraktären medan det multilinjära berättandet följer flera karaktärer genom 

samma historier eller berättar flera olika historier som knyts samman. De allra flesta 

berättelser är enkellinjära, även om det är vanligt att man går ifrån det linjära berättandet 

David Bordwell & Kristin Thompson – Film Art. (McGraw-Hill 1999), s59. 
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vid vissa tillfällen för att förhöja spänningen eller underlätta förståelsen. Det kan röra 

sig om att visa en annalkande fara eller kommande konflikt. Det multilinjära berättandet 

brukar användas när man vill fläta samman flera historier för att ge fler infallsvinklar 

eller för att visa hur historierna hänger samman. 

Berättelsens slut kan vara öppet eller stängt. Med detta menar man om alla trådar i 

berättelsen knyts samman i slutet eller om de lämnas öppna. I samband med att 

filmstudiorna har upptäckt att det finns stora pengar att tjäna i uppföljare så har det 

blivit populärt att ha öppna slut som verkar vara slutna. Med detta menas att de 

viktigaste bitarna knyts samman, till exempel att hjältarna klarar avvärja hotet men 

samtidigt så finns fienden kvar och kan återkomma. 

Vilka narrativ som presenteras beror ofta på vem som berättar eller ur vilket perspektiv 

historien framförs. Narrativen kan begränsas till en karaktär eller så kan det vara 

obegränsat och låta mottagaren vara en allvetande åskådare. På samma sätt måste man 

skilja på om narrativen är subjektiva eller objektiva. Genom att berätta subjektivt genom 

endast en karaktär är det lätt för mottagaren att sympatisera. Om man berättar objektivt 

genom flera karaktärer så blir historien mer komplex, men kan tappa känslomässig 

kraft. Det är inte ovanligt, varken inom film eller litteratur, att man använder sig av en 

narrator. Denne blir en förmedlare av narrativ precis som en historieberättare. Man kan 

använda sig av en utomstående, en karaktär eller författaren. Protagonisten som 

berättare är ofta använd inom filmgenren film noir (se begreppsförklaringar) och 

användes också i spelet Max Payne som av en del recensenter beskrivits som game noir 

(se begreppsförklaringar). 

Hur historien framförs beror mycket på mediet. Olika medier har olika förutsättningar 

och detta leder ofta till konflikt. Böcker fungerar inte på samma sätt som film. I boken 

så kan hela tiden författaren skriva ut exakt vad han menar. I film behöver man visa det 

visuellt om man inte ska använda sig av berättarröst. Tiden man har på sig att berätta 

historien skiljer kraftigt mellan litteratur och film. Narrativen måste fungera i mediet 

och samma sak gäller historien de bildar. 

Det tog ett tag innan filmen hittade ett språk som fungerade bra narrativt. De första 

narrativa filmerna visade oftast sketcher eller teater. Då det var stumfilm med dialog 
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visad som text och om man behövde förklara något kunde man skriva ut det. De ryska 

formalisterna utformade teorier kring montaget som gjorde att man genom klippning 

kombinerade olika bilder och där med bildade ett nytt uttryck. Idag presenteras 

narrativen på ett helt annat sätt än de första filmerna. På samma sätt kan man anta att 

hypertext eller datorspel inte nått sin fulla potential eller form. 

Där finns en viss form av berättande som är förhärskande inom den västerländska 

kulturen som baseras på Aristotles principer och det underlättar för mottagaren att förstå 

historien då den använder sig av mottagarens tidigare erfarenheter. Detta har kritiserats 

för att passivisera mottagaren varför dramatiker och filmare som Goudard har försökt 

bryta normerna eller leka med mottagarens förväntningar. 14 

Neoformalistisk syn på narrativitet 

Den neoformalistiska synen på narrativ är att mottagaren tar del av de narrativ som 

presenteras och utifrån dessa och sina förkunskaper skapar en historia. Bordwell och 

Thompson tar ett exempel med en serie av händelser som man inte kan bilda en historia 

av. Genom att lägga till mer orsak och verkan så bildar samma serie händelser en 

historia. Händelserna som berättas bildar först en historia när mottagaren kan koppla 

samman dem med orsak och verkan. 15 

Traditionellt när man talar om film brukar man kalla det som presenteras i filmen för 

plot (se begreppsförklaringar) och den sammanlagda historien som filmen berättar kallas 

story. I plot-delen presenteras både narrativ och överflödigt material. Det överflödiga 

materialets uppgift är främst att fylla ut och göra berättelsen mindre uppenbar. De 

narrativ som visas bildar tillsammans med det som anspelas på men inte visas och 

mottagarens uppfattning story-delen.16 Ett försök att visa det grafiskt är: 

14 Nathan Abrams, Ian Bell och Jan Udris – Studying Film. (Arnold 2001), s145-149. 
15 David Bordwell & Kristin Thompson – Film Art. (McGraw-Hill 1999), s60. 
16 David Bordwell & Kristin Thompson – Film Art. (McGraw-Hill 1999), s61-64. 
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STORY


PLOT 

Utlämnade 
händelser 

Presenterade 
händelser 

Överflödigt 
material 

I en film kan storyn sträcka sig över flera år, men för att få plats i filmformatet visas 

bara de viktigaste dagarna i plot-delen. Om dessa dagar skulle visas i sin helhet så skulle 

filmen bli för lång och man gör på samma sätt ett urval här av vad som visas på 

skärmen. Man kan också göra tvärtom och dra ut på vissa sekvenser som egentligen ska 

gå på några sekunder och visa dem i över en minut på skärmen. Detta gör att man får 

skilja på story-tid, plot-tid och screen-duration.17 

På liknande sätt har Jesper Juul delat upp datorspel i speltid och händelsetid. Speltiden 

är den tid som spelaren aktivt spelar och händelsetiden är den tid som går åt i 

spelvärlden (se begreppsförklaringar). Med spelvärlden menar man den fiktiva 

verklighet där spelet tar plats. Vissa spel, som Tetris, har inte en spelvärld med 

händelsetid och där finns bara speltid. I andra spel med en virtuell spelvärld kan 

händelsetiden vara den samma som speltiden men den kan också gå snabbare eller 

långsammare. Actionspel utspelar sig ofta i realtid (se begreppsförklaringar) där speltid 

och händelsetid motsvarar varandra medan strategispel ofta har en händelsetid som går 

snabbare än speltiden.18 

Datorspel och narrativ 
I början av detta kapitlet skrev vi om hur man sett på datorspel och narrativ. Flera 

forskare har koncentrerat sig på problematiken och presenterat olika teorier. 

Crawford skrev redan 1982 om hur historier är menade att upplevas en gång medan man 

spelar spel flera gånger. Detta kan diskuteras då många uppskattar att läsa en bok flera 

17 David Bordwell & Kristin Thompson – Film Art. (McGraw-Hill 1999), s65-67. 
18 Juul, Jesper - Time to play - An examination of game temporality.


http://www.jesperjuul.dk/text/timetoplay/  2003-11-03
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gånger och flera spel endast spelas en gång, men det visar ändå på en skillnad i syftet 

bakom spel och traditionella narrativ. Om man utgår ifrån detta kan man konstatera att 

man efterfrågar olika kvaliteter i historier respektive spel. Han benämner hur historier 

innehåller överraskningar och vändningar, till skillnad ifrån spel. Historieberättaren 

spelar på och använder sig av våra känslor och förväntningar. Crawford presenterar 

möjligheten att använda sig av spelarens handlingar istället, men invänder att detta 

måste göras genom analys och att tekniken inte kommit dit än. 19 

Litteraturforskaren Espen Aarseth granskar texter på ett sätt som liknar neoformalistiskt 

vis att se på film. Han ser texten som en fixerad sekvens tecken, men läsarens tolkning 

av dem varierar. Hypertextberättelser har inte samma fixerade sekvens utan är mer som 

en maskin som producerar text, en cybertext. Han menar att om man likställer spel och 

narrativ tappar man egenskaper hos båda.20 

Frasca menar i Videogames of the Oppressed att forskare koncentrerat sig på datorspel 

som narrativa. Utifrån teorier om hypertext har man där med kunnat använda sig av den 

mängd litterära teorier som redan fanns. Detta har stärkt idén om datorer som ett 

narrativt medium istället för som Brenda Laurel lägger fram att det är ett dramaturgiskt 

medium.21 I Ludology Meets Narrative tar Frasca upp att man måste skilja på om spelet 

producerar en berättelse eller om det är narrativt. Han anser att exempelvis äventyrsspel 

inte är narrativa då spelaren här skapar berättelsen utifrån spelets förutsättningar.22 

John Alexander skriver också om detta i Screen Play. Han väljer att kalla datordelen för 

narrative-structuring och att användaren gör story-constructing. Som exempel tar han 

datorprogrammet Eliza där användaren genom sina meningar bygger upp dialog som 

skapas utifrån programmets logik. Logiken i programmet är skapad av programmeraren 

som är en författare. Alexander går tyvärr inte in djupare på problemet att historien 

aldrig blir densamma då användarens val bestämmer utkomsten och om det i så fall 

verkligen är narrativt. Han utgår ifrån att alla narrativ tolkas av mottagaren och sätter 

ingen gräns för hur fritt mottagaren får tolka. Han menar att alla narrativ är ett spel, då 

19 Chris Crawford – The Art of Computer Game Design. (WSUV 1982), s11. 
20 Espen J. Arseth – Cybertext: Perspectives on Ergodic Litterature. (John Hopkins University Press 1997) 

http://www.hf.uib.no/cybertext/Ergodic.html 2003-12-13. 
21 Gonzalo Frasca - Videogames of the Oppressed. (Georgia Institute of Technology 2001), s17. 
22 Gonzalo Frasca - Ludology Meets Narrative. http://www.jacaranda.org/frasca/ludology.htm 2003-12-12. 
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varje gång man får en berättelse tar man och bildar en story av de bitar som visas i plot. 

Det är som ett spel där man tolkar de koder som presenteras och klarar man inte tolka 

dem så får förstår man inte heller historien. Mottagaren måste koppla samman de 

presenterade narrativen med orsak och verkan.23 

I boken invänder Alexander också mot Laurels teori om att använda drama istället för 

narrativ vid användardesign. Laurel kallar datorn ett medium istället för verktyg, medan 

Alexander menar det är uppenbart att datorn fungerar som både och. 

John Alexanders lista över attribut datorspel har som skiljer dem ifrån vanliga narrativ. 

Absence of character - utan karaktär så engagerar spelaren sig.


An impedant narrative trajectory - interaktionen som krävs för att överkomma hinder.


A random narrative trajectory - där finns ingen bestämd väg. Spelaren kan dö etc.


An indeterminate or selfdeterminate duration of play - längden bestäms av spelaren


I The Structure of Video Game Narration utgår Jørgen Kirksæther ifrån att spelen är 

narrativa.24 Som ett exempel tar han Silkworm där bakgrundshistorien presenterar konflikten 

och att historien är inte slut utan inbjuder spelaren som den utvalde att rädda världen. Spel 

som flipperspel går inte ut på något mer än att få poäng utan att låta kulan trilla igenom. 

Trots detta så har man ofta lagt spelet i en kontext eller lånat av befintliga berättelser som 

Star Trek. Det man utför i spelet har ofta en direkt koppling till temat när man når 

warpspeed eller råkar ut för en klingon attack. Trots att de flesta spel använder sig av 

narrativ så skiljer sig spelen åt. Ett äventyrsspel spelas sällan flera gånger medan enkla spel 

som Pac-Man eller Tetris spelas om och om igen. 

Språkforskaren Carlqvist skriver i Playing the Story att han tycker att man kan läsa datorspel 

som narrativ men att man kan inte jämföra dem med vanliga böcker. Detta är inte heller 

meningen. Historien i ett datorspel behöver en spelare att interagera för att historien ska 

komma fram. Narrativ brukar bygga på användarens känslomässiga osäkerhet på hur det 

kommer att sluta. En strid i en film/bok slutar alltid likadant, medan den i ett spel beror på 

spelarens skicklighet. Utgången av spelarens förlust eller vinst är däremot förutbestämd av 

23 John Alexander – Screen Play. (Stockholms universitet 1999), s188-190. 
24 Jørgen Kirksæther - The Structure of Video Game Narration. 

http://cmc.uib.no/dac98/papers/kirksaether.html 2003-12-13. 
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programmeraren. Han säger att av erfarenhet från seminarier om spel så brukar spelare 

sammanfatta spel med att berätta historien i spelet. Även om spelaren upplever en historia så 

är det oklart om det är en historia från spelet eller om det blir en historia när spelaren 

sammanfattar sin upplevelse i spelet. En jämförelse är att man går en promenad och sedan 

berättar om den. Promenaden i sig är ingen historia men när sammanfattar promenaden kan 

det mycket väl bli en historia.25 

Celia Pearce är en av de mer framträdande spelforskarna. Hon anser att om man ska titta på 

de narrativa delarna så måste man analysera dem ur spelarsynpunkt och inte som en historia 

som berättas. ”Game Designers want to create a compelling framework for play, not 

necessarily a compelling story”. Speltillverkare brukar hävda att de jobbar med narrativ och 

nästan alla spel har åtminstone haft en bakgrundshandling. Man kn göra en jämförelse med 

rollspel där det finns en historia men resultatet är skapelsen av en symbios mellan 

spelledaren och deltagarna. Spelets design och logik fungerar som en Dungeon Master. 

Precis som berättandet skiljer sig i andra medier så måste man se till datorspelens särart. Det 

är inte enbart inom datorspel man inte vet hur man ska förhålla sig till berättande. Olika 

forskare ser olika på om filmtittande är en passiv upplevelse eller inte. Man kan inte bedöma 

datorspel efter andra mediers kriterier. Till exempel är det ett vanligt problem inom litteratur 

och film är att skapa trovärdiga karaktärer, medan Pearce påtalar att inom datorspelen 

fungerar serietidningsliknande karaktärer bättre. 

I sina studier har hon hittat sex olika narrativ. 26 

Experiental - det som utvecklas och upplevs av spelaren.


Performative - det som upplevs av åskådare.


Augmentary – Kontexten till spelet som förhöjer andra narrativ.


Descriptive – Beskrivningar och återgivningar. 


Meta-story – Det narrativ som skapar ramverket för konflikten i spelet


Story system – Det regelsystem som låter spelaren själv skapa narrativ. Till exempel The Sims där


spelaren skapar historier genom spelet.


25 Jonas Carlqvist, Playing the Story. (Human IT 2002), s10-12. 
26 Celia Pearce – Towards a Game Theory of Game. MIT Press 2002. 
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Dramaturgi och kopplingen till spel 
Dramaturgi handlar om hur man sätter ihop strukturen som presenterar en historia. Den 

klassiska västerländska dramaturgin härstammar ifrån Aristoteles och brukar också 

kallas den anglosaxiska dramaturgin. Denna består oftast av fem eller sex avsnitt. 27 

Anslag och presentation. Tonen för det som kommer att berättas läggs fram. Tid och miljö


etableras. Karaktärer och konflikt presenteras.


Fördjupning och konfliktupptrappning. Konflikten fördjupas till ett tillstånd som kräver handling.


Oftast presenterar man också sidospår och karaktärsdrag.


Point of no return  (Den punkt där handlingen når en punkt där återvändo inte är möjlig. 
Detta höjer ofta insatsen och motiverar protagonistens handlingar.) 

Klimax. Konflikten når sin höjdpunkt och det verkar omöjligt att det ska sluta väl. 

Konfliktförlösning. Konflikten når en lösning. 

Konklusion och avslut. Berättelsen avrundas och lösa trådar knyts samman. Oftast förtydligas 

sensmoralen om historien har en sådan. 

Om man visar den emotionella kurvan som är tänkt för åskådaren så ser den ut så här: 

Både inom teater och film brukar man dela in dramat i de tre akterna början, mitt och 

slut. Början består av anslag, presentation och vändpunkt. Mitten har en fördjupning, 

point-of-no-return (se begreppsförklaringar) och konfliktupptrappning och slutet har en 

konfliktförlösning med avtoning. Indelningen är baserad på Aristoteles teorier och är 

väldigt generell.28 Detta har gjort att en del manusförfattare har ökat antalet akter för att 

27 Lena Israel - Filmdramaturgi och vardagstänkande. (Daidalos  1991), s98-99. 
28 Thomas Granath - Manus & Dramaturgi för film. (Medieboken 1998), s104. 
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hitta en struktur som är mer definierad och framgångsrik. Manusförfattaren David 

Siegel framhåller en vidareutveckling av den klassiska treaktstrukturen som han kallar 

nioakters-strukturen.29 

Akt 0 – Visar den kommande faran eller konflikten. Är ofta en tillbakablick eller en förklaring till


bakgrunden.


Akt 1 – Etablerar tid och plats som historien utspelar sig.


Akt 2 – Denna akten ska få upp intresset och tempot i historien. Helst ska någonting farligt

hända som får igång konflikten.


Akt 3 – Ska introducera alla karaktärer, både protagonisten och antagonisten. Det är viktigt att

få en känslomässig koppling mellan karaktärerna och åskådaren.


Akt 4 – Här måste protagonisten engagera sig i konflikten. Det kan bero på att karaktären inte


ser något annat val eller att karaktären tvingas alternativt luras till det.


Akt 5 – Protagonisten går mot fel mål. Här måste också historiens konflikt fördjupas  och det


ska se ut som att protagonisten kommer att förlora.


Akt 6 - Den akt där den kritiska punkt kommer och protagonisten inser vad som är rätt mål att


gå efter.


Akt 7 – Denna akten ska vara klimax där protagonisten mot alla förväntningar besegrar

antagonisten, men oftast till ett högt pris.


Akt 8 – Avslut där historien med olika trådar knyts samman.


Den stora skillnaden mot den vanliga aktstrukturen är att nioaktstrukturen innehåller en 

helomvändning i akt sex där protagonisten har rört sig mot fel mål. Till exempel inser 

protagonisten att boven man fångat inte är hjärnan bakom det utan det är ens vän. Siegel 

hävdar att det är denna struktur som är den härskande bland de riktigt stora och 

framgångsrika hollywoodfilmerna de senaste åren. Flera spelforskare har tittat på denna 

strukturen och konstaterat att det är svårt att få en spelare att spela mot 

helomvändningen. I en film följer protagonisten manuset, men en spelares väg är oftast 

omöjlig att förutse. 

Gränssnittsdesignern Brenda Laurel la fram idén om att använda drama enligt 

Aristoteles principer som utgångspunkt för användardesign.30 Med sin bakgrund från 

teatern såg hon kopplingar mellan hur användaren ville använda datorn och dramats 

upplägg. Det kan diskuteras hur stort genomslag idén har fått inom den vanliga 

29 David Siegel – The Nine Act Structure. http://www.dsiegel.com/film/Film_home.html 2003-12-12. 
30 Brenda Laurel - Computers as theatre. (Addison-Wesley 1991), s35. 
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programvaruindustrin, men Celia Pearce har uppmärksammat att de flesta uppskattade 

datorspel följer den emotionella kurvan som det klassiska dramat har. 

MIT-forskaren Janet Murray tar användandet av dramat steget längre i Hamlet on the 

Holodeck .31 Hon ser datorer som ett nytt medium med nya narrativa egenskaper. 

Genom att skapa ett cyberdrama med interaktivitet så låter man användaren vara en 

aktiv del i ett drama. Dagens teknik är långt ifrån att klara av att skapa en närvaro som 

liknar verkligheten eller total interaktivitet så det är svårt att säga om idén fungerar i 

praktiken. Även om man skapar en virtuell verklighet (se begreppsförklaringar) så är 

frågan hur man behåller dramats kvaliteter när användaren är en aktiv del. Ordet 

holodeck (se begreppsförklaringar) kommer ifrån TV-serien Star Trek där de hade en 

virtuell miljö för rekreation som kallades för holodeck. I miljön kunde besättningen vara 

en aktiv del i olika draman. 

Interaktion 
Brenda Laurels definition av graden av interaktivitet är hur ofta man får välja, hur 

många val man får göra och graden av betydelse valen har av resultatet. Denna 

definitionen är ganska bred och man kan fråga sig hur mycket av kriterierna som ska 

uppfyllas för att det ska få kallas interaktivt.32 

Speldesignern Greg Costikyan hävdar att pusselspel inte är spel.33 Ett pussel är statiskt. 

Detta innebär att spelarens handlingar aldrig förändrar spelets tillstånd. Med detta menar 

han att pusslets lösning alltid är den samma. Då spel måste vara interaktiva så kan inte 

pusselspel vara spel. Crawford har tidigare skrivit angående detta. Som exempel tar han 

pusselspel som har en teknisk lösning som bestämts av speldesignern. Lösningen är 

alltid den samma och förändras inte av spelarens handlingar. Han går däremot inte så 

långt att han säger att det inte ska kallas spel eller att det inte är interaktivt. Han menar 

att interaktivitet måste ses som en mängd och det framför allt är känslan av interaktivitet 

som är viktig. Spelaren kan utöva sin personliga spelstil. 

31 Janet Murray - Hamlet on the Holodeck. (MIT Press 1999), s97. 
32 Brenda Laurel - Computers as theatre.(Addison-Wesley 1991), s20. 
33 Greg Costikyan - I Have No Words & I Must Design 

. http://www.costik.com/nowords.html 2003-12-12. 
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Berättande/interaktivitet 
Interaktiva berättelser har antagit olika former. Oftast har det varit traditionella berättelser 

med valmöjligheter där mottagaren fått besluta vilket håll berättelsen ska ta. Ett exempel är 

de rollspelsböcker där man genom att ta låta läsaren ta beslutefterliknande en vanlig 

rollspelssession. Rent tekniskt har texten i böckerna delats in i stycken där spelaren efter 

varje stycke får gå vidare till det stycke som motsvarar det val man vill göra. Hur historien 

blir och hur den slutar beror på valen som gjorts.34 Varje valmöjlighet ökar komplexiteten i 

berättelsen och det gör att desto mer ambitiös med interaktiviteten man har varit desto mer 

jobb blir det att implementera det. För att hålla nere implementeringstiden har man ofta 

fuskat sig till en illusion av interaktivitet genom att presentera flera alternativ som ändå ger 

samma resultat. Om varje val ska ge olika resultat blir det en trädstruktur som snabbt ger 

väldigt många alternativa slut. 

Jesper Juul menar att narrativitet och interaktivitet ligger i konflikt och inte kan pågå 

samtidigt, då narrativitet förutsätter att man kan komprimera tiden och interaktivitet kräver 

realtid. Han erkänner spelet Myst som ett narrativt spel, men menar att speltiden i Myst till 

största delen utspelar sig utanför själva historien och därmed sluppit undan problemet med 

att kombinera narrativitet och interaktivitet. Ett problem med resonemanget att interaktivitet 

kräver realtid är att Juul själv skilt på speltid och händelsetid. Han noterar också att 

actionspel som Doom och Unreal använt sig av narrativ för få variation i tempot.35 Henry 

Jenkins menar att Juul har blandat ihop story och plot när han tror att realtiden hindrar 

narrativitet. En story är oftast komprimerad, men en plot som visas kan mycket väl vara helt 

okomprimerad. Det är fullt möjligt för spel att avslöja saker som berättar om vad som hänt 

tidigare och saker kan ha förändrats av händelser utanför det spelaren sett även om 

spelmomentet sker i realtid.36 

Speldesignern Tomas Rawlings håller till viss del med Juul och ser att där finns 

motsättningar mellan narrativitet och interaktivitet, men ser också områden där de kan 

samverka utan problem. Eftersom de är olika koncept så måste man ta hänsyn till detta i 

34 Greg Costikyan - Where Stories End and Games Begin. 2003-12-04 
35 Jesper Juul – A Clash Between Game and Narrative. 1999 
36 Henry Jenkins – Game Design as Narrative Architecture.


http://web.mit.edu/21fms/www/faculty/henry3/games&narrative.html 2003-12-12.
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designen. Genom att utforska de områden där det blir konflikt och där det fungerar 

tillsammans kan man hitta nya uttrycksformer.37 

Tomas Rawlings – Narrative and Interactivity. http://www.game-

research.com/art_narrative_and_interactivity.asp 2003-12-12. 
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Metod 

Där finns inte många metoder som är specifikt utformade för datorspel. Oftast använder 

man metoder ifrån litteratur- eller filmvetenskapen när man ska analysera spelen. 

Vanligt förekommande perspektiv vid analyser av film och litteratur är feministisk, 

marxistisk och psykoanalytisk. Vi ser inte någon av dessa utgångspunkter som lämpliga 

för det vi vill få fram. När man utgår ifrån en synvinkel så är det risk att metoden blir 

självuppfyllande. Vi har valt att utgå ifrån David Bordwell och Kristin Thompsons 

neoformalistiska metod för film.38 Där finns flera anledningar som gör att vi tror denna 

metod passar. Dels för att man bryter ner spelet i sina beståndsdelar och inte läser in 

något som inte finns där, men också för att formalisterna ser mottagaren som aktiv. Man 

skiljer på den det som visas eller berättas (plot) och historien som det handlar om 

(story). Mottagaren tar till sig de narrativa element som visas och bildar storyn utifrån 

detta. I en neoformalistisk analys försöker man ta fram de narrativa elementen. Synen på 

mottagaren som aktiv blir också intressant ur datorspelssynpunkt då spelaren i synnerhet 

är aktiv i spelandet. 

Enligt neoformalisternas sätt att se på film så består av en film av olika delar, eller 

element, som i sin sammansättning bildar filmens form. Det är narrativa element som 

berättar historien och stilistiska element är hur man framför filmen. Exempel på 

narrativa element är dialog och händelser som visas. Stilistiska element kan vara 

kameraföring, färger och musik. Dessa delar gör åskådaren kopplingar  mellan. Med 

filmens form avser författarna det system av relationer som man kan se mellan 

elementen i filmen som helhet. Vi kommer att koncentrera oss på de narrativa 

elementen och vilka funktioner de fyller i den här uppsatsen. 

I Film Art – An Introduction tar man upp fem frågeställningar man kan använda för 

lättare hitta element eller antydningar. Med hjälp av dessa kan man få förståelse på vilka 

funktioner de fyller. Nedan följer en fri översättning av dessa.39 

1.	 Vad är elementets funktion i förhållande till den övergripande formen? Hur 

motiveras den? 

38 David Bordwell & Kristin Thompson – Film Art – An Introduction. (McGraw-Hill 1997). 
39 David Bordwell & Kristin Thompson – Film Art – An Introduction. (McGraw-Hill 1997), s52-54. 
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2.	 Repeteras element eller mönster genom filmen? Om ja, varför och var någonstans? 

Finns där motif (se begreppsförklaringar) eller paralleller som gör att vi ska jämföra 

element? 

3.	 Hur skiljer sig elementen ifrån varandra? Hur ställs de mot varandra? 

4.	 Vad för utveckling eller förändring sker genom filmen? Hur ser början och slut ut i 

jämförelse? 

5.	 Hur pass enhetlig är filmen? Dominerar avvikelser eller är avvikelserna 

underordnade filmens helhet? 

En film innehåller alla narrativa element i filmen. Datorspel består av både sekvenser 

som spelas upp, själva spelmomentet och i vissa fall material som följer med spelet. Vi 

kommer att använda oss av Jonas Carlqvist definition på in-game, out-of-game och 

externt (se begreppsförklaringar). In-game är det som sker i spelmomentet. Out-of-game 

är de moment då spelaren inte har kontroll som intro, mellanscener och extron. Sedan de 

tidiga datorspelen som såldes så brukade det följa med en manual eller folder som 

berättade bakgrunden och hur spelet fungerade. Detta faller under externt material.40 

Val av spel 
Jesper Juul skriver i sin uppsats A Clash Between Game and Narrative om hur 

narrativitet hindrar interaktiviteten i spel. Han benämner actionspel som datorspel i sin 

renaste form.41 Trots detta så har utvecklarna av actionspelen lagt mer ner energi på just 

historien under de senaste åren. Spel som tyder på detta och som fått beröm för sin story 

är t ex Half-Life och Max Payne. 

Vi valde ett actionspel, vid namn Halo: Combat Evolved, som kom ut i samband med 

Microsofts lansering av deras spelkonsol Xbox under hösten 2001. Detta spel lanserades 

som ett flaggskepp som skulle motivera köp av konsolen. Spelet rönte stor 

uppmärksamhet och fick mycket positiva recensioner. Under både 2001 och 2002 fick 

spelet flera utmärkelser som årets spel , läsarnas val och redaktionens val av olika 

tidningar och stora spelsajter.42 I slutet av september 2003 släpptes det även för 

Windows. I recensionerna har utvecklarna Bungie Studios fått mycket beröm för 
40 Jonas Carlqvist, Playing the Story. (Human IT 2002), s14. 
41 Jesper Juul – A Clash Between Game and Narrative (1999), s 26 
42 http://www.xbox.com/en-us/awards 2003-10-20. 
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historien. På spelsajten Gamespot skriver Greg Kasavin i sin recension att det är utan 

tvekan en av de bästa historierna till dags dato i en FPS (se begreppsförklaringar). 43 

Då spelet är ett actionspel där historien ofta får beröm av recensenter så anser vi att det 

är ett lämpligt objekt att analysera. När recensionerna är så enhälliga och utmärkelserna 

många så ser vi det som en kvalitetsmärkning. Det uppfyller också Anna Henrikssons 

kriterier för kanonisering då efterföljande spel ofta jämförts med Halo som referens.44 

Vi har enbart använt oss av Xbox-versionen av spelet då det var den enda tillgängliga 

versionen när vi började arbeta på uppsatsen. Det har nu också kommit ut till Windows

samt Mac-plattformen, men ska skilja sig lite i uppbyggnad ifrån Xbox-versionen utan 

främst innehålla förbättringar i form av grafik och ljud och förbättrat flerspelarläge över 

nätet.45 

Tillvägagångssätt 
Som vi skrev innan så består ett datorspel av flera olika narrativa element och det var 

viktigt för oss att del av allt externt material, samt de delar som fanns in-game och out-

of-game. Det externa materialet fanns alltid tillgängligt, men det andra var vi tvungna 

att dokumentera för att kunna gå igenom det i efterhand. 

Efter att först ha gått igenom materialet som följde med spelet riggade vi en DV-kamera 

för att spela in alla filmsekvenser ifrån TV:n. Vi startade upp spelet och gick igenom 

vad som visas av spelet innan man spelar och gränssnittet. Då vi var två som skulle 

analysera spelet så spelade vi i så kallat ”co-operative mode” där man spelar båda 

samtidigt och samarbetar. Detta är lättare än i enkelspelarläget, men i övrigt är spelet 

identiskt med när man spelar ensam. På detta vis kunde vi båda ta del av 

spelupplevelsen och det gick snabbare att spela igenom. Under tiden vi spelade så 

antecknade vi vad som berättades under spelmomenten och hur vi upplevde spelet. Alla 

out-of-game sekvenser spelade vi in med den riggade kameran. Eftersom spelet tar 

43 Greg Kasavin – Halo: Combat Evolved. http://www.gamespot.com/pc/action/halo/index.html 2003-10-20. 
44 Anna Henriksson – Dataspelsarvet: klassiker och kanonisering. 2001 s24-27. 
45 Bungie.net – About. 

http://www.bungie.net/Games/HaloPC/page.aspx?section=About&subsection=Main&page=1 2004-04-07. 
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någonstans mellan åtta och tio timmar att spela igenom om man håller ett högt tempo så 

hade det blivit för mycket material att gå igenom om vi spelat in allt med kameran. Av 

denna anledning nöjde vi oss med anteckningar för spelmomentet och vi var tvungna att 

dela upp spelandet i flera spelsessioner. 

När vi spelat igenom spelet så kopplade vi DV-kameran till datorn och importerade all 

film. Vi redigerade filmen så att vi kunde studera scenerna i detalj i efterhand. Vi gjorde 

en grafisk framställning av uppbyggnaden av spelmoment och mellanscener för att se 

hur de samspelade. Spelmomenten var antecknade i grova drag på vad man skulle 

utföras och vad som berättades. Scenerna kunde vi gå igenom mer noga för att analysera 

deras narrativ. 

Semantisk analys av utvald scen 
Vi ville också göra en mer djuplodande analys av filmsekvenserna för att se vad 

spelskaparna har velat berätta och vilket språk de använt sig av. Vår förhoppning var att 

detta skulle hjälpa oss se sambandet mellan sekvenserna och spelmomenten. Den metod 

som vi valde att analysera med är Roland Barthes narrativa koder som finns beskrivna i 

Nathan Abrams bok Studying Film. Där har Barthes radat upp fem olika koder om hur 

åskådaren förhåller sig till den narrativa berättelsens uppbyggnad. Detta är väldigt intressant 

för vår uppsats eftersom vi med hjälp av dessa kanske kan skapa en förståelse över hur 

spelaren upplever den narrativa delens förhållande till den interaktiva. 

Enligt Nathan Abrams så är är en analys av en hel film med denna metod en både lång och 

utmattande procedur. Men om man håller sig till en sekvens av filmen kan man lära sig en 

hel del om den narrativa strukturen i filmen och hur åskådaren avkodar det narrativa. Vi 

valde att göra analysen på den första filmsekvens då Abrams skriver att det oftast är de 

första minuterna av film som är lämplig att göra analysen på. Det är i den biten man anger 

tonen för resten av filmen. Då det skulle vara otroligt tidsödande att göra det på hela spelet 

har vi utgått ifrån att detta gäller på datorspel med.46 

De fem punkter beskrivna av Barthes som vi använder oss av i denna analys är: 

HER - hermeneutiska koder. Med detta menas koder som kan skapa frågor och/eller vara  ledtrådar 
över vad som ska hända senare i handlingen. 

Nathan Abrams, Ian Bell och Jan Udris – Studying Film. (Arnold 2001), s219-220. 
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SEM - koder för karaktärsbeskrivning. Karaktärer är uppbyggda genom ikoner, gester, tal som 

betecknar deras drag. 

ACT - handlingskoder som kan kopplas till ett igenkänningsbart beteende. 

REF - kulturella referenskoder som hänvisar till element utanför filmen.Det kan vara platser och 

parafraser. 

SYM - symboliska koder som teman eller motiv, exempelvis olika genrer. 

Ljud 
Vi valde att göra en ljudanalys av Halo eftersom vi med hjälp av detta kan ta reda på om det 

finns några väsentliga skillnader i ljudanvändningen, om det finns; vilka är de och varför 

finns de? Detta bidrar till en större förståelse av hur de narrativa och interaktiva bitarna hör 

samman. 

Efter att ha lyssnat igenom alla filmsekvenser valde vi sedan ut en som vi kunnat analysera 

mer djupgående. Vi valde öppningsscenen, dels på grund av att vi även analyserar den i vår 

semantiska analys och det blir då lättare för läsaren att få en sammanhängande bild, dels för 

att öppningsscenen innehåller många olika typer av ljud som är interesanta för vår uppsats. 

De interaktiva bitarna använder sig av en liknande ljudbild, därför har vi inte valt någon 

speciell utan ser mer generellt på dessa. Detta har vi även gjort eftersom bitarna är just 

interaktiva så är det svårt, för att inte säga omöjligt, att uppleva exakt samma ljudbild två 

gånger. Då är det nödvändigt att spela flera gånger för att kunna analysera ljudet fullt ut. 

Sättet vi gått till väga på är att se ljudet ur fyra olika beståndsdelar, uppdelade enligt Klas 

Dykhoffs bok Ljudbild eller synvilla, nämligen: 

Dialog 

Atmosfärljud 

Ljudeffekter 

Musik 

Dykhoff medger att uppdelningen blir något grov och vi håller med. Men  den ger en bra 

överblick av vad ljud är och lämpar sig för uppsatsen. Vi bryter ner ljudbilden i 
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filmsekvensen och spelmomenten i de fyra beståndsdelarna, för att på så sätt se hur ljudet är 

uppbyggt, vad som är utmärkande i de olika spelmomenten och och det är någon skillnad. 

Inom filmen skiljer man på diegetiskt ljud (ljud som även karaktärerna i filen kan höra, t 

ex en radio som spelar musik) och icke-diegetiskt ljud (ljud som endast vi som åskådare 

är varse om, t ex filmmusik som läggs på för att höja stämningen. Vi kommer att 

använda oss av denna distinktion.47 

Metodkritik 
Då det är en kvalitativ analys av endast ett spel så kommer vi inte att kunna dra några 

generella slutsatser av resultatet, utan endast beträffande valt spel. Den neoformalistiska 

analysen kommer förhoppningsvis visa vilka narrativa element som speltillverkaren 

använt sig av och deras funktion i spelet. Däremot kommer den inte att svara på hur 

spelarna upplever dessa element, utan här baserar vi uppskattningen på recensioner. 

Klas Dykhoff - Ljudbild eller synvilla?. (Liber Ekonomi 2002), s26. 
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Resultat och analys 

Gränssnitt 
Eftersom vi har analyserat TV-spelsversion består komponenterna av konsol, TV eller 

bildskärm med tillhörande ljudanläggning och handkontroll för att styra. Menyn erbjuder att 

spela, spela multiplayer, spela kooperativt där man samarbetar och inställningar. Där finns 

möjlighet att använda sig av profiler så att flera kan använda samma konsol utan någon risk 

för att sabotera någon annans sparade. I spelmomentet visas världen genom 

spelarkaraktärens Heads Up Display.48 Denna visar en 3d-vy ur förstapersonsperspektiv med 

indikatorer, navigeringshjälp och sikte. 

Vi i
l 

i 
ld 

i 

A

Sikte 

sar riktn n g 
till må

Energ
Skö
Batter

Visar 
riktining för 
skada 

mmunition 

Radar 

Styrning av rörelse är i form av framåt och bakåt samt steg åt respektive sida. En separat 

styrspak styr vilket håll man tittar åt. När man går fram eller bak blir det i den riktining man 

tittar. Med hjälp av kontrollens analoga styrspakar kan man steglöst kontrollera hur snabbt 

spelarkaraktären rör sig eller tittar. Utöver detta kan man hoppa. För övriga funktioner se 

bild. 

Spelet går ifrån förstapersonsperspektivet vid tre olika tillfällen. I filmsekvenser och när 

man dör, men också under spelmomentet vid de tillfällen man styr fordon. Då förflyttas 

kameran bakåt och blir en så kallad chasecam (se begreppsförklaringar) som hela tiden 

håller ens spelarkaraktär i mitten av skärmen och på samma avstånd. Hoppar man av 

fordonet flyttas kameran fram igen till första persons perspektiv. 

Benämningen i den svenska manualen. 
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Ljudet är i Dolby Digital som gör att om man har utrustning som stödjer det så får man 

ljudet i surround från 5+1 källor (se begreppsförklaringar). Det gör att atmosfärljuden och 

fienden inte bara låter olika högt beroende på avstånd utan låter ifrån olika håll beroende på 

riktning. Detta ökar närvarokänslan och ger en spelmässig fördel då det är lättare att tolka 

annalkande hot. 

Spelets uppbyggnad 
Uppbyggnaden av nivåer i Halo är linjär. Du börjar alltid på samma punkt och när du 

klarat spelet så finns där bara ett slut. Där finns visserligen ett alternativt slut om man 

klarar det på svåraste svårighetsgraden, men detta är ett humoristiskt extra klipp som 

inte påverkar slutet i helhet. Mellan början och slut är spelet uppbyggt av tio nivåer. 

Varje nivå måste klaras av innan man kan se eller spela nästa nivå. Har man klarat en 

nivå så sparas detta automatiskt man kan börja på samma ställe nästa gång. I varje nivå 

finns där så kallade nyckelpunkter där spelarens position sparas så att man slipper börja 

om från början av nivån om man dör eller vill spela vidare senare. Det är inte bara 

positionen som sparas utan alla andra uppgifter om spelarens utrustning, hälsa och vad 

spelaren uträttat på nivån. Detta gör att det blir en exakt återskapning av när man nådde 

nyckelpunkten när det senare laddas in. Bortsett från i två moment är enda sättet att 

misslyckas att man blir dödad. Vi tar upp dessa två undantag senare. 

De olika nivåerna och deras miljöer 

1. Pillar of Autumn – Detta är människornas rymdskepp och det befinner sig i rymden i 

början, men är på väg att krascha när vid nivåns slut. Det är endast konstgjord belysning 

eller ljus ifrån stjärnor då man befinner sig i rymden och tiden går inte att att avgöra. 

Spelmiljön är främst korridorer och mindre lokaler. Då skeppets anfalls är där förstörelse 

och explosioner på vissa ställen. 

2. Halo – Ringen utanför planeten. Det är klart dagsljus och utspelar sig troligtvis mitt på 

dagen. Utomhusmiljön är ett bergigt och grönt landskap med stora fält och vattendrag. 

Nivån avgränsas geografiskt av berg eller stup. I landskapet finns där futuristiska 

byggnader och där finns också en underjordisk tunnel med en bro som visar den teknik 

som finns på Halo. 
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3. Truth and Reconcilation – Namnet är på Covenants rymdskepp. Nivån utspelar sig på 

natten och det är mörkt med lite belysning. Man börjar i ett kargt ökenlandskap med 

eroderade klippor, men man kommer senare in i Truth and Reconcilation. Skeppet skiljer 

sig ifrån Pillar of Autumn med mer öppna ytor och en annan arkitektur. 

4. Silent Cartographer – Nivån utspelar sig på dagen i starkt solljus. Utomhusmiljön är en 

grön ö med sandstränder, träd och många stenformationer. Nivån har en naturlig 

avgränsning då det är en ö. Byggnaderna på ön ligger under marken och påminner i 

arkitekturen om tunnlarna i nivån Halo. 

5. Assault on the Control Room – Utspelar sig under dagen med disigt ljus. Geografin är ett 

vinterlandskap i grå bergsraviner med flera frusna sjöar. Här finns fler tunnlar, byggnader 

och fort som är större än på tidigare nivåer. De olika byggnader som är inbyggda i berget 

är sammankopplade med långa broar högt över marken. Vägen genom nivån utspelar sig 

omväxlande inomhus och utomhus. 

6. 343 Guilty Spark – Utspelar sig på kvällen när det är mörkt och regnar. Miljön är 

träskmark med vegetation. Större delen av nivån utspelar sig i en byggnad långt ner i 

marken som är kraftigt förstörd av strider. På väggarna är det klottar med symboler och 

mycket blodstänk. 

7. The Library – Stor byggnad som ligger under jorden. Mängder av rum som är förbundna 

med korridorer, portar eller hissar. Formen påminner om oktagoner. Då man är under 

jorden så finns där endast lite konstgjort hus och det är mörkt. 

8. The Betrayals – Samma bana som på Assault on the Control Room, men miljön har 

ändrats en del efter strider mellan människor, covenants och flood. Mycket av platserna 

har man inte varit på då man tar sig till andra ställen. 

9. Keyes – Man är tillbaka på covenants skepp Truth and Reconcilation. Skillnaden är att 

där är spår av stridigheter med flood. En del av banan utspelar sig utanför i samma 

ökenmiljö som tidigare. 
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10.The Maw – Tillbaka på det kraschade skeppet Pillar of Autumn. Skeppet är mycket 

förstört av kraschen och strider. Banan är betydligt större än när man är där på första 

nivån. De ställen som är samma har förändrats mycket. 

Varje nivå innehåller en filmsekvens som introduktion i början och en filmsekvens i 

slutet. Där emellan finns också filmsekvenser, men antalet skiljer sig från nivå till nivå. 

Om man gör en grafisk bild över alla nivåer och var de olika filmsekvensera är 

utplacerade så ser det ut som så här. 

Nivå 10 

j

Nivå 9 
Nivå 8 

Nivå 7 
Nivå 6 

Nivå 5 
Nivå 4 

Nivå 3 

Nivå 2 
Nivå 1 

Slut 

Bör an 

Mellansekvenser 

Rent tekniskt så är nivåerna väldigt välgjorda. Genom att ha stora banor har man 

undvikit känslan av att man går en snitslad bana. Banorna är för stora för datorn att 

hantera och laddningen av banornas delar sker i bakgrunden för att inte störa. Man har 

utnyttjat miljön väl till att göra naturliga avgränsningar och man stöter inte på någon 

osynlig mur någonstans. Detta brukar vara ett vanligt problem i 3D-spel och förstör 

snabbt illusionen av spelvärlden. 

Karaktärer 
Master Chief – Spelarkaraktären. Man är den enda kvar av ett projekt som tagit fram 

genetiskt förbättrade supersoldater kallade SPARTAN-II. I häftet fram går det att Master 

Chief är ens rang och man nämns aldrig vid något namn under spelet utan endast titel eller 

sir. Under hela spelet ser man aldrig ansiktet. Karaktären är alltid klädd i en grön rustning 

med ett gyllene spegelvisir. När han säger något så är han relativt fåordig. På många vis är 

karaktären stereotyp för actionfilmer, där han ska framstå som stark och handlingskraftig. 

Cortana – Pillar of Autumns artificiella intelligens. Den artificiella intelligens styr skeppet 

och navigation enligt kaptenens order. Tar form av ett hologram föreställande en kvinna 

med kort ljust hår i kretskortsliknande dräkt. Hon kan koppla in sig i alla datasystem man 
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stöter på under spelet och ta hand om information. Hon fungerar både som karaktär i 

filmsekvenserna och guide under spelsekvenserna. Genom att kommunicera med andra 

enheter och aktivt söka information som hon sedan berättar för spelarkaraktären så fungerar 

hon ofta som en narrator. 

Captain Keyes – Kaptenen för Pillar of Autumn och det högsta befälet man stöter på i 

spelet. Han är en äldre herre i uniform med kortsnaggat hår och han håller gärna i en pipa. 

Hans roll och förhållningssätt till besättningen är faderslik. Han tar ansvaret för skeppet och 

ska stanna kvar när är på väg att krascha. När han talar till spelarkaraktären så använder han 

ständigt ordet son. 

Marinkårssoldater – Soldaterna ombord på Pillar of Autumn är både kvinnor och män. 

Ingen av dem har framträdande roll utom möjligtvis något befäl. Oftast är de tuffa och 

kläcker ur sig kaxiga kommentarer om att sparka rumpa. I underlägen eller när det är 

meningen att man ska rädda dem visar de sig oftast vara fega istället. Som medhjälpare i 

strid fyller de ingen viktigare funktion utan fungerar mest som kanonmat. Däremot så är de 

effektiva att ha med sig när man kör fordon då de bidrar med extra eldkraft. Är man inte i 

närheten så är de försiktigare. Om man skjuter mot dem så börjar de försvara sig om man 

inte slutar efter varningar. 

Covenants 

Den grupp utomjordingar som människorna ligger i strid med sedan 30 år tillbaka. 

Utseendemässigt så påminner de om reptiler eller insekter. De består av flera olika arter som 

skiljer sig mycket åt fysiskt och i beteende. Enligt den svenska manualen så är lite känt om 

deras historia och ursprung. Under spelets gång så kommer det fram att deras motivation till 

kriget kommer ifrån deras religion. 

Deras beteende bestäms framför allt av vilken art de tillhör, men också i vilken situation de 

är. De kan både vara aggressiva och defensiva i strid. Om de ligger i underläge så söker de 

gärna skydd och undviker direkt konfrontation. På samma sätt kan de gå till direktattack om 

de är i numerärt överläge. När de inte är aktiva i strid så följer de ofta ett förutbestämt 

rörelsemönster där de står vakt, patrullerar eller sover. Vid upptäckt av fienden 

kommunicerar de med varandra. 
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De olika arterna: 

Grunts – Små, sköldpaddsliknande varelser som står på två ben. De är alltid i grupp och rör 

sig ogärna ensamma. De är inte så disciplinerade och kan lika snabbt gå från attack till att 

försöka fly. Om möjligheten finns så tar de gärna skydd av de större arterna. De kan ha olika 

vapen och kastar gärna granater. 

Jackals – Klent byggda varelser med tuppkam. De är alltid beväpnade med en plasmapistol 

och en stor sköld som de kan skydda sig bakom. Om de blir attackerade kan de göra snabba 

undanmanövrar. De föredrar att strida på håll och slår snabbt ut spelarkaraktärens skydd. 

Elites – Dessa är vad namnet antyder en sorts elitsoldater. De är större än de föregående 

arterna och mycket snabba. De kan ha olika vapen och i vissa fall har de svärd som är 

mycket skadliga i närstrid. Även utan svärd är de farliga i närstrid. Deras rörelsemönster 

varieras mycket efter situationen. De kan lägga sig i bakhåll, men också rusa emot en. 

Hunters – Stora, blå och skalbaggsliknande varelser med piggar på ryggen. Deras blå skal är 

pansar som gör dem nära osårbara. För att döda dem krävs att man skjuter mellan skalen 

eller använder raketgevär. Deras vapen är kraftigt med sprängverkan. På håll kryper de ihop 

för att skyddas av sitt pansar och beskjuter en men när man kommer närmare så attackerar 

de snabbt med slag istället. 

Namnen är hämtade ifrån den engelska manualen som är mer utförlig än den svenska. En del 

av arterna benämns med namn i spelet men inte alla. 

Flood 

Första mötet som människorna har med flood är i detta spelet så de presenteras inte alls i 

manualen. Enligt Monitorn så är de ett genetiskt virus som omvandlar infekterade 

organismer. De kommer i olika former. Långsamma och tjocka bärare som innehåller flera 

små. När dessa kommer nära så exploderar de och de små försöker infektera en. De två 

andra modellerna är mer människoliknande. En större modell som är snabb och tar långa 

hopp och en något mindre som är långsammare. Båda hanterar vapen och orsakar stor skada 

om de kommer inom räckhåll. 

Forerunners 

Forerunners är inte med i spelet utan är den civilisation som ska ha byggt ringvärlden Halo. 

Monitorn 343 Guilty Spark hänvisar till dem som uppdragsgivare och Cortana hittar 

information om dem i de stora informationsbanker man hittar på Halo. 
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Maskiner 

För att sköta ringvärlden lämnade forerunners maskiner som ska ta hand om olika uppgifter. 

Dessa är dels den artificiella intelligensen Monitor 343 Guilty Spark Monitorn är en liten 

svävande sfär och är programmerad att ta hand om flood. Den talar och resonerar som en 

maskin till skillnad ifrån Cortana. Till sin hjälp har den svävande farkoster som är 

beväpnade med laserstrålar. Dessa kallas Sentinels. 

Integrering av filmsekvenser och spelmoment 
Kvaliteten på filmsekvenserna är något högre än under spelmomenten, men det är svårt 

att avgöra om det är för-renderat material (se begreppsförklaringar) eller om det skapas i 

realtid med spelets 3D-motor. Alla filmsekvenser spelas upp med svart kant ovan och 

nedanför för att få 16:9-format (se begreppsförklaringar). För att göra övergången 

mellan filmsekvenser och spelmoment så transparent som möjligt låter man ofta ljudet 

gå över och tonar man ut i vitt eller svart samt låter de svarta kanterna växa fram i 

spelmomentet innan man klipper över till filmsekvensen. Samma sak när man lämnar 

över till spelmoment så tonar man och tar inte bort kanterna förrän man är i 

spelmomentet igen. Trots arbetet med snygga överlämningar, så verkar inte 

speltillverkarna försökt skapa känslan av att man är spelarkaraktären i filmsekvenserna. 

Även om man vid vissa tillfällen använder sig av subjektiv kamera för Master Chief så 

är det oftast ur ett betraktande perspektiv. När spelarkaraktären talar så visas han i 

tredjeperson. 

Sammanfattning av plot 
Detta är en sammanfattning av den historia som presenteras om man spelar igenom hela 

spelet. Det vi tagit upp är i stora drag och de delar som man alltid kommer få uppspelade för 

sig eller spelar sig igenom förutsatt att man spelar hela spelet. 

Skeppet Pillar of Autumn med dess mänskliga besättning har kommit vilse när de gjort 

ett hyperjump för att undkomma förföljare. Förföljarna är Covenant i skeppet Truth 

and Reconcilation. Dessa kommer efter och attackerar skeppet. Captain Keyes på 

Pillar of Autumn beordrar spelarkaraktären Master Chief att ta hand skeppets 

artificiella intelligens Cortana så att hon inte kommer i fiendens händer. Master Chief 

flyr skeppet och nödlandar på Halo. Här får man hjälpa andra i besättning och ta reda 

på mer om den ringformade världen man landat på. Genom att ta sig ombord på Truth 
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and Reconcilation befriar man den tillfångatagna Captain Keyes som kan börja 

organisera motstånd. Både människorna och covenant kämpar för att ta kontroll över 

Halo. Genom att komma över en karta hittar Master Chief och Cortana till Halos 

kontrollrum. Här kopplas Cortana in och kommer åt all information om Halo. Hon 

inser då faran med ett uppdrag som Captain Keyes är på och skickar iväg Master Chief 

för att stoppa dem. Master Chief kommer fram för sent och det visar sig att 

marinkårssoldaterna har släppt lös en ny art, nämligen Flood. Dessa anfaller alla 

organiska organismer för att ta över dem. Master Chief stöter på robotar som förstör 

flood. Monitor 343 Guilty Spark presenterar sig och ber Master Chief om hjälp att 

stoppa flood. Genom att ta sig långt ner i byggnaden the library kommer de åt the index 

som krävs för att kunna stoppa flood. När de väl har the index återvänder de till Halos 

kontrollrum. Här hindrar Cortana monitorn 343 att använda index då detta hade 

förstört allt organiskt liv i galaxen inklusive jorden. 343 är fast besluten att göra som 

den blivit programmerad även utan index. För att hindra detta så oskadliggör Master 

Chief och Cortana Halo tillfälligt för att på så sätt vinna tid och förstöra hela Halo 

genom att spränga det kraschlandade Pillar of Autumn. Det är endast Captain Keyes 

som kan göra detta så åter får de söka reda på kaptenen. När de hittar honom på Truth 

and Reconcilation är han inte längre mänsklig utan har blivit mat åt Covenant. Genom 

att ta hans neurochip ska Cortana och Master Chief själva kunna förstöra skeppet. Väl 

där försöker 343 hindra dem. Genom att spränga skeppet och hinna fly före så kommer 

Master Chief och Cortana undan men de blir de enda överlevande. Allt som är kvar på 

Halo sprängs. 

Genomgång av narrativ i spelmoment och filmsekvenser 

För att få en övergripande bild av de narrativ som presenteras så har vi valt att gå igenom i 

den kronologiska ordningen det presenteras i spelet. All sammanfattning av filmsekvenser är 

i kursiv stil och de följs av kommentar i vanlig text. 

Pillar of Autumn 

Filmsekvens 1.1: Musik börjar och en bild tonas upp av rymden. Man ser en planet och en 

ring framför denna. Ett stort rymdskepp åker in ifrån höger. En man och en kvinna 

samtalar. Kameran sveper längs skeppet in till kaptenens brygga och man ser skeppets 

namn Pillar of Autumn på skrovet. Mansrösten frågar Cortana om de blev av med dem. 

31




Kvinnorösten svarar att de både vet svaret på den frågan. Mannen invänder att de gjorde 

ett ”blindhopp” (blind jump) hur kunde de komma först. Cortana svarar att covenants 

skepp alltid varit snabbare och när man flydde så hade man begränsad 

manövreringsförmåga. Hon fortsätter att de väntade på dem på andra sidan planeten och 

fler skepp är på väg. dem. Mannen utlyser stridsberedskap och säger till Cortana att göra 

alla klara. Cortana frågar om han verkligen menar alla och det gör han. Cortana 

uppenbarar sig som ett hologram föreställandes en kvinna. Mannen säger att han vill att de 

ska ge deras gamle vän ett varmt välkomnande. 

Här gör man redan klart i anslaget att miljön är rymden. Dialogen berättar att man hamnat 

där av en slump då de försökte fly ifrån förföljarna covenant. Förföljarna var snabbare och 

och har lagt sig i ett bakhåll. Kommentaren att deras skepp alltid varit snabbare avslöjar att 

de känner till covenant sen tidigare. Deras bekymrade tonläge och ordern om 

stridsberedskap visar att det är allvarligt. Mannen som ger order är tydligen befälhavare. 

Cortana är den som har mest information, men man får inte reda på mer. Vem den gamle 

vännen är oklart. filmsekvensen har gett oss ett anslag och presenterat en konflikt ur ena 

sidans ögon. Detta är en öppning enligt Aristoteles principer. 

Sekvensen klipper till en hangar där skepp görs redo och där det råder mycket aktivitet. En 

Sergeant håller ett brandtal för en grupp soldater där han talar om strid. Det är tydligt att 

det är ett militärt skepp och att det är full beredskap. Soldaterna liknar vanlig marinkår till 

stor del. 

Man visar vad ordern om stridsberedskap innebar och vilka fler som finns med på skeppet. 

Sekvensen byter scen till en bildskärm med texten Cortana till Cryostor och ordern att 

öppna luckan. Två män tittar på skärmen och börjar knappa. Av dialogen framgår att de 

sätter på systemet och öppnar luckan. Kameran rör sig upp och visar en stor sal med en 

behållare. Kameran sveper närmre behållaren. En man står framför och väntar medan 

luckan öppnas. En figur i stridsutrustning hoppar ur luckan. 

Spelmoment: Här går man över till spelläget. Samma person som stod utanför luckan står 

nu framför en och hälsar på en som Master Chief. Man är alltså samma karaktär som var i 

behållaren. Om det är första gången man spelar med sin profil går man först igenom ett test 
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för att se allt är bra. Efter testet får man order om att följa mannen till skeppets brygga för 

att träffa Captain Keyes. Man kommer inte långt innan en explosion dödar teknikern och 

man är ensam. Istället får man hitta vägen själv. Då skeppet anfalls är där både 

explosioner och strider, men man kan inte göra mycket då man är oväpnad. Man ser både 

soldater och besättning slåss mot de anfallande Covenants. Vägen hittar man då de flesta 

dörrarna är låsta och korridorer är spärrade. Om man ändå skulle ha svårt att hitta eller 

inte förstått vad man ska göra så berättar soldater man möter vilket som är rätt håll eller 

att Captain Keyes väntar på bryggan. Väl framme på bryggan går man fram till mannen 

från första sekvensen. Captain Keyes. 

Man etableras i spelarkaraktären genom att man känner igen miljön runt personen som fanns 

i behållaren och med hälsningen av teknikern får man veta vad man kallas. Det som visades 

tidigare i sekvensen är inget som spelarkaraktären känner till, men vi som spelare har fått ta 

del av det. Man har inte använt sig av berättande begränsat till spelarkaraktären. Testet 

teknikern tar en igenom lär en styrningen och man kan göra vissa inställningar. 

Inställningarna kan ändras i spelmenyn, men här har man också valt att integrera det i 

spelmomentet i form av ett standardtest för att inte bryta illusionen av spelvärlden. 

Spelandet fungerar som en introduktion där man inte kan slåss eller gå fel och om man 

skulle ha missförstått påminner soldaterna om vart man ska. Istället för att ställa krav på 

spelarens skicklighet så får man lära sig hur miljön ser ut, hur styrningen fungerar och det 

visas vad som händer. 

Filmsekvens 1.2: Captain Keyes och Master Chief skakar hand och kaptenen börjar 

förklara. Det är tydligt att de känner varandra. Cortana dyker upp igen talar om att oddsen 

är dåliga. Hon ser bekymrad ut. Master Chief och Cortana skämtar lite. En plötslig smäll 

kastar kaptenen och MC fram. Kaptenen vänder sig snabbt och kräver rapport. Kanonen är 

utslagen. Cortana säger att kanon var det sista offensiva alternativet. Keyes beordrar Chief 

och Cortana att lämna skeppet, själv ska han försöka landa på ringen. Cortana invänder, 

men Keyes förklarar att protokollet måste följas och skeppets A.I. (artificiell intelligens) 

inte får tillfångatas. Ber henne att förbereda nödlandning. Keyes ger Chief order om att ta 

vara på Cortana och få henne av skeppet. Han betonar att covenant inte får fånga henne för 

då får de uppgifter om vapen och jorden. Kaptenen drar ut Cortana och sträcker skivan till 

Chief med ett lycka till. Chief fäster den vid hjälmen och Cortana kopplar in sig till Chiefs 

HUD (se begreppsförklaringar). 
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I den här sekvensen har man fått reda på mer om konflikten och att den pågått länge. Man 

har också fått veta mer om karaktärerna och deras förhållande till varandra. De är inte 

främlingar utan vänner. Konflikten och den ena sidan i denna har presenterats. Tydligt är att 

spelarkaraktären är viktig då han får ett viktigt förtroende. Narrativen har också gett en ett 

mål och motiv i att man måste uppfylla det då jorden kan hotas annars. 

Spelmoment: Captain Keyes lämnar över en pistol och säger att den inte är laddad utan 

man måste hitta ammunition. Innan man kommer ut från bryggan så har man hittat 

ammunition och man möter grunts utanför. Runt om slåss besättning och soldater mot 

anfallande covenant. När man passerar rummet med behållaren man legat i ser man att 

covenant är där och söker efter en. För att ta sig till livbåten så får man ta sig fram genom 

strider och grupper av covenant. Cortana förklarar hur de tar sig in genom 

dockningsplatserna för de livbåtar som åkt. Covenant förstör de livbåtar som finns kvar så 

man har bråttom. Om man skulle vara oförsiktig och få skada så påminner Cortana om att 

man ska skydda henne. Under spelmomentet presenteras fienden mer. Dels genom Cortanas 

kommentarer och dels genom soldaternas, men främst genom att man måste slåss med dem. 

Tillbaka i spelmomentet så börjar det krävas skicklighet av spelaren. Nu har man fått vapen 

och måste direkt slåss mot Covenant. Cortana hjälper en att hitta och förklarar vad som 

behöver göras så detta behöver inte spelaren lista ut. Istället kan man fokusera på strider. 

Man får en mer klar bild av sin fiende då man ser dem och hur de slåss. Soldater som man 

möter hälsar på en och bekräftar ens ställning som överordnad. Detta bekräftar återigen 

spelarkaraktärens betydelse. 

Filmsekvens 1.3: Sekvensen börjar med en med närbild av en soldat som ligger och skakar 

på marken. Chief plockar upp honom och kastar in honom i flyktskeppet. Han kollar sen att 

det är fritt och går in själv. Flera soldater sitter redan där. Den kvinnliga piloten åker iväg 

och när man lämnar Pillar of Autumn och man ser hur det brinner på flera ställen. I 

flyktskeppet tittar de framåt och ser på ringen man sett i filmsekvens 1. En soldat frågar vad 

det är för något och piloten svarar att hon inte vet, men de att ska landa på det. Pillar of 

Autumn, som beskjuts ifrån flera håll, kommer snabbt åkande över flyktskeppet. 

Flyktskeppet åker in mot Halo och brinner mot atmosfären. Kameran visar Halos gröna 

landskap som man åker emot. 
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Sekvensen här visar att det är Halo man är på väg mot och att även Pillar of Autumn är på 

väg att krascha där. Det är också tydligt att man är långt ifrån ensam om att fly då fler 

flyktskepp syns i bakgrunden. Sekvensen är viktig för fortsättningen då den visar vad som 

händer med de andra. 

Nivå 2: Halo 

Filmsekvens 2.1: Kameran åker upp ifrån en klyfta med två broar. Man ser hur andra 

änden av Halo sträcker sig uppåt mot himlen. Skeppet kommer in för snabbt med eld som 

slår ut och delar som lossar. Kameran ändras till vy inifrån och man ser hur passagerarna 

skakas om ordentligt. Grantoppar dyker upp och skeppet kraschar. 

Sekvensen ger en dramatisk presentation av Halo och visar lite av miljön man hamnat i utan 

att egentligen berätta mer om ringen. Den visar också att landningen inte är lyckad. Detta 

förklarar de förutsättningarna man får i spelmomentet. 

Spelmoment: Kameran går över till spelarvy och man hör Cortana tala innan man kan se 

igen. Cortana säger att hon trodde man också dött, då alla andra i skeppet är döda. Ett 

covenantskepp flyger in och tvingar en att fly. Då andra livbåtar har landat i närheten får 

man uppdraget att hjälpa överlevande soldater mot covenant. På varje plats har soldater 

samlats och försvarar sig mot anfallare. Efter att ha avvärjt attack på närmsta stället så får 

man ett terränggående fordon som kallas Roadhog. För att ta sig vidare behöver man åka 

genom en tunnel. Tunneln är tillverkad och det är först nu man får se tekniken som finns på 

Halo. Cortana har fångat upp radiotrafik som säger att covenant håller på att undersöka 

ringvärlden. Efter man räddat alla så berättar Cortana att kaptenen blivit tillfångatagen 

och man evakueras med eventuella överlevande soldater. 

Under spelmomentet presenteras mer om ringvärlden man landat på och mer om covenant 

som man strider mot. Främst är det Cortana som ger en den information hon kommer över. 

Byggnader och teknik visar att där har funnits eller finns annat intelligent liv. Man får också 

se mer av fienden och deras skepp. Spelmomentet är varierat i intensitet. Där är gott om tid 

att undersöka världen mellan striderna. 
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Filmsekvens 2.2: När man hoppat in i skeppet som hämtar de överlevande lyfter det och 

börjar åka iväg. Cortana säger till piloten att de ska på räddningsuppdrag under tiden 

skeppet lyfter. 

Detta är redan sagt i spelmomentet och sekvensen bidrar bara med att förtydliga det nya 

uppdraget och att visa förflyttning. 

Truth And Reconcilation 

Filmsekvens 3.1: Cortana förklarar att Captain Keyes är fången på Covenants slagskepp 

Truth And Reconcilation och att det är 300 m ovanför Halos yta. Kameran gör en 

panorering över ett rödlila klipplandskap med döda träd. Ett stort mörkt skepp är i luften 

ovanför. Skeppet med Master Chief glider fram och landar. En marinkårssoldat förklarar 

att där är en gravitationshiss som man tar sig in med. Cortana säger att väl inne bör de 

kunna hitta Captain Keyes. 

Samtidigt som man visas miljön och hur de olika platserna förhåller sig så förklaras 

uppdraget mer ingående. Målet att rädda Keyes har fått delmålet att ta sig i skeppet. Man är 

inte ensam längre utan har en trupp med sig. 

Spelmoment: Man blir landsatt i ett lila ökenlandskap med flera soldater. Här finns gott 

om covenant utposterade med kanoner för att försvara sig. Man får strida fram till den 

plats nedanför deras skepp som de använder för att transportera saker upp till och ner ifrån 

skeppet. Väl framme skickas covenant ner flera trupper och landsätter några med skepp. 

Om de soldaterna som följde med en från början dött får man själv också förstärkning. När 

stridigheterna är slut så använder man plattan för att skicka upp sig till Truth and 

Reconcilation med de andra soldaterna. 

I detta spelmoment har rollerna ändrats på så sätt att man inte längre är en försvarare utan 

man är den aktiva parten som anfaller och driver historien framåt. Man ser inte bara 

covenants skepp på håll utan ser deras tekniska utrustning. Detta är både en fördjupning och 

konfliktupptrappning. 

Filmsekvens 3.2: När man gått upp på plattan går det över till filmsekvensen . Lugn musik 

börjat spela och soldaterna lyfts upp mot skeppet. Master Chief tittar sig runt och kameran 
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byter vy till rakt uppifrån. Chief tittar upp mot den och lyfts upp med samtidigt som 

kameran drar sig tillbaka. 

Denna scenen visar främst hur man tar sig upp till skeppet och den teknik som covenant 

använder sig av, men fungerar också som en variation i tempo efter striderna med sitt lugna 

bildspråk och musik. 

Spelmoment: Väl uppe befinner man sig i ett stort lastutrymme med flera dörrar och allt är 

tyst tills det stormar ut anfallande covenants. Man får slåss genom korridorer och en 

hangar tills man hittat de fängelseceller där fångarna har fängslats. Man har soldater till 

hjälp i början, men de dödas eller försvinner snabbt så att man är ensam. Vägen visas av 

Cortana som fångar upp en signal ifrån kaptenen. När man öppnat fängelsedörrarna går 

det över till filmsekvens. 

Filmsekvensen före har öppnat för spänning när man kommer upp och lugnet mest är 

skrämmande då det är för lugnt. Sedan kommer ett stort anfall som kräver mycket av 

spelaren. Striderna har ändrat karaktär och är intensivare då det är trängre, men samtidigt ger 

detta mer skydd. Handlandet är motstridigt mot de tidigare order man fick om att Cortana 

inte fick tillfångatas. 

Filmsekvens 3.3: Chief hjälper Captain Keyes upp. Keyes kommenterar först att det var 

oansvarigt att ta sig dit, men sen nickar han och tackar. Han går ut ur cellen och börjar 

hålla ett tal till soldaterna. Kaptenen berättar att han hörde covenants prata om 

ringvärlden. De kallar den Halo. Cortana flikar in att hon avlyssnar covenants nätverk. 

Enligt deras data har ringen någon slags religiös betydelse. Om Cortana analyserar deras 

data rätt så tror de att Halo är någon form av vapen med otrolig kraft. Kaptenen svarar 

med att covenant hade sagt att den som kontrollerar Halo, kontrollerar universums öde. 

Cortana berättar att de har skickat flera meddelande om en grupp som söker efter ett 

kontrollrum. Cortana trodde de letade efter en del av ett av deras skepp som skadats, men 

det måste vara efter Halos kontrollrum de letar. Keyes säger att om Halo är en form av 

vapen och covenant får kontroll över det så kommer de att använda det mot dem för att 

förgöra hela mänskligheten. Han ger Chief och Cortana uppdraget att hinna före covenant 

till Halos kontrollrum. Sen säger han att alla behöver fly skeppet. 
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Hela sekvensen är en fördjupning av Covenant, deras avsikter och motiv. När de tre 

viktigaste karaktärerna (Kaptenen, Master Chief och Cortana) har samlats igen så visar det 

sig att där finns ett viktigare mål. Man behöver hinna före covenant till Halos kontrollrum 

för att överleva. Före detta så har man främst försökt klara sig i den nya miljön men nu har 

man ett direkt mål och delmålet att ta sig därifrån. 

Spelmoment: Man utses av kaptenen till att vara den som leder gruppen ut. Väl tillbaka i 

hangaren så stjäl man ett av fiendens skepp och flyr. 

Här skiljer sig spelmomentet på det viset att istället för att endast behöva hålla sig själv vid 

liv så måste kaptenen också överleva. Om kaptenen dör här har man förlorat och man måste 

därför oftast vara snabb och oskadliggöra fienden innan gruppen hinner dit. Om kaptenen 

hade dött så hade hans roll i spelet varit slut, men då han är med senare och behövs för 

historien har spelmakaren valt att lösa det på detta viset. 

Filmsekvens 3.4: Skeppet lyfter vingligt. Kaptenen öppnar så alla kan hoppa in och säger 

han kör ut den själv. Två hunters kommer ut. Kaptenen krossar dem med skeppet och åker 

iväg. 

Man kan säga att det berättar att människorna kan använda covenants skepp, men återigen är 

det främst förflyttning som visas. 

The Silent Cartographer 

Filmsekvens 4.1: Kameran sveper över en blå himmel och en ö med sandsträder och 

azurblått hav. Man ser konturen av planeten på himlen. Ett av människornas skepp åker 

inåt. Cortana berättar att covenant tror att Silent Cartographer finns under ön. Det är ett 

kartrum som kan visa var Halos kontrollrum är. Där finns flera byggnader på ön och man 

landsätts på stranden bland fiender mitt i strid som ger en dramatisk början på nivån. 

Miljön man ska spela i etableras och sekvensen är en mjuk övergång till spelandet då den 

visar striden där man landsätts. Man får lite mer fakta om vad man ska göra och målet att ta 

sig in till kartrummet för att få information om var kontrollrummet ligget. 
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Spelmoment: När man tagit sig i byggnaden så låses ingången till kartrummet av 

covenant. Man får order om att ta sig in på något vis. Cortana berättar om ett 

säkerhetssystem som man kan stänga av. Detta är i en annan byggnad på ön, där man får ta 

sig neråt för att stänga av systemet. 

Man hindras från att nå målet direkt och måste utföra ett delmål. Detta förlänger 

spelmomentet på nivån och delmålet är rimligt för historien. Omvägen varierar också 

historien då man har nått de flesta andra målen direkt. 

Filmsekvens 4.2: Dörren som tidigare låstes till kartrummet öppnas nu och en gul elite 

kommer ut med svärd i handen och ser sig om. 

Denna korta sekvens kommer som bekräftelse på vad man uträttat, men visar också en 

annalkande fara som man inte kan känna till. Man har valt att gå ifrån berättandet som har 

varit begränsat till spelarkaraktären. Ett vanligt grepp inom filmen för att visa annalkande 

fara och på så sätt höja spänningen. 

Spelmoment: När man tagit sig tillbaka är dörren öppen. Långt ner i byggnaden hittar 

man kartrummet. Ett hologram över Halo dyker upp. 

Nu fortsätter man till det ursprungliga målet att hitta kontrollrummet. 

Filmsekvens 4.3: Cortana börjar analysera och visar var Halos kontrollrum är. Hon säger 

att byggnaden verkar vara någon form av tempel Cortana kontakter ett skepp som ska 

hämta en vid utgången. 

Nu vet man var kontrollrummet, som Captain Keyes bad en att hitta, finns. När man uppnått 

detta behöver man ta sig dit. En bit kvar till målet. 

Spelmoment: På vägen tillbaka till markytan så får man ta en annan väg och fler fiender 

har kommit dit. När man nästan kommit ut dyker den elite man tidigare såg i en filmsekvens 

ur ett bakhåll. När man tagit sig ut hämtas man av skeppet. 
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Går bara ut på att ta sig därifrån så att man kan flyga till kontrollrummet. Intressant är att 

den annalkande faran man visade tidigare inte dyker upp när man förväntar sig utan när 

troligtvis glömt den. Detta ger ett överraskningsmoment samtidigt som det troligen gjort en 

mer vaksam när man återvänt första gången. 

Filmsekvens 4.4: Skeppet lyfter och Cortana ger piloten koordinater. Piloten protesterar 

att destinationen är under jorden. Cortana förklarar att hennes analys visar att Halos 

vaxkakor (honeycomb) är djupa tunnlar som går runt hela ringen. Genom att anfalla från 

underjorden så borde de få fördel av överraskningsmomentet. 

Sekvensen visar förflyttning och berättar mer om Halos uppbyggnad och struktur. 

Assault on the Control Room 

Filmsekvens 5.1: Kameran sveper över en plattform där några grunts går och patrullerar. 

Närbild på den ena som börjar nervöst sniffa i luften. Skeppet stiger upp nerifrån och 

grunten skriker och springer för att ta skydd. 

Sekvensen etablerar platsen och visar grunts tydligare 

Spelmoment: Man släpps av på en plattform. Härifrån får man ta sig igenom korridorer, 

rum, hissar broar. Slutligen kommer man ut i ett öppet snölandskap. Här är det tyngre 

stridigheter mellan marinkårssoldater och covenants. Nu finns där också tanks på vardera 

sida och en svävande covenant farkost. Man kan låta stridigheterna pågå utan egen 

inblandning. Eftersom man blir beskjuten av kraftigare eld här så finns där en tank man kan 

använda. Denna måste man lämna när man kommit in i byggnaderna igen. Här får man ta 

sig genom flera rum som liknar varandra. Det varieras mellan inomhus och utomhus fram 

till då man kommer till en pyramidliknande byggnad som är inbyggd i berget. 

Miljön man är i nu är ny och de tunga striderna runt omkring en förstärker både 

spelmomentet i intensitet och historien som börjar närma sig ett avgörande skede då det är 

avgörande vilken sida som tar äver kontrollrummet. Om man jämför med traditionell 

dramaturgi så är detta en konfliktupptrappning, men skulle också kunna vara ett klimax. 
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Filmsekvens 5.2: Dörren öppnas och man stiger in. Man längs en avlång genomskinlig 

skiva som slutar med en cirkel som ett nyckelhuvud längst fram. Där cirkeln börjar är en 

display och inne i cirkeln är en sfär som föreställer planeten. Runt cirkeln svävar ett 

hologram av Halo. Under en finns bara en djup avgrund. Master Chief pluggar in Cortana 

till maskinen enligt hennes önskåmål. Ett större hologram än tidigare dyker upp av 

Cortana. Cortana är exalterad av all information som finns i systemet. Master Chief frågar 

vad det är för typ av vapen. Cortana blir irriterad och förklarar att ringen är något mycket 

viktigare. Covenant hade rätt, ringen är en forerunner (föregångare). Forerunners byggde 

den här världen, som de kallar en fortvärld. Cortana blir plötsligt mycket orolig och skakar 

på huvudet. Hon börjar prata osammanhängande om att de måste ha kunnat förutse detta 

och att något hemskt är på väg att hända.  Master Chief försöker avbryta henne, men hon 

snäser av honom och förklarar att han måste stoppa kaptenen innan det är för sent. 

Vapenförrådet de letar efter är inte något vapenförråd och de får absolut inte gå in. Master 

Chief invänder att han inte förstår, men blir avbruten då Cortana anser det inte finns tid 

över att förklara. Master Chief skyndar sig därifrån och Cortana är kvar i systemet. 

I denna sekvens händer det mycket. Man får veta mer om ringvärlden och vilka som byggde 

den, men annars ställs det mer frågor än man får svar. Vad man än får order om att förhindra 

så är det så brådskande att där inte finns tid för instruktioner eller förklaringar. Målet man 

nått och som man trodde skulle innebära ett slut har istället gett ett nytt okänt mål. En viktig 

detalj är att man lämnar Cortana och därmed är utan sin guide, då detta får konsekvenser för 

det fortsatta spelandet. 

343 Guilty Spark 

Filmsekvens 6.1: Kameran sveper över ett träsklandskap där flera covenant springer 

hukande mot den plats skeppet landar. Piloten säger att det var i närheten av denna platsen 

man tog emot den sista radiosändningen ifrån Keyes. Det var mer än 12 timmar sen. 

Återigen är det förflyttning och etablering, men man får också veta att de man söker efter 

verkar försvunna och att det är okänt vad som hänt. 

Spelmoment: Man kommer till en träskvärld där man möter ganska lite motstånd som rör 

sig runt området. En knastrig radiosändning från en grupp soldater berättar att de har stött 

på en ny sorts covenant och att kaptenen är tillfångatagen. De är fångade i en stor byggnad 
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nära träsket. Man finner en ingång till en byggnad där en hiss tar en långt ner i 

underjorden. Utan Cortana som guide är det svårare att hitta. Miljön är annorlunda då där 

är mycket förstört, blodstänk och klotter på väggarna. Man hittar en sårad soldat som 

hysteriskt skriker att man inte får komma närmare och inte förvandla honom till en av dem. 

Han skjuter mot en om man kommer nära. Desto längre ner man kommer desto mer är 

förstört och man kommer slutligen fram till en dörr. 

Spelmomentet skiljer sig i atmosfär avsevärt jämfört med tidigare nivåer. Innan har det varit 

vacker natur eller vacker teknik. Här är banan mer ödesmättad och ser väldigt förstörd ut. 

Blodet på väggarna tillhör både covenant och människor. Det ger en aning om att man är på 

väg att stöta på något värre. Utan Cortana så är man ensam och utan information. 

Filmsekvens 6.2: Chief närmar sig dörren, men vänder sig snabbt om och höjer vapnet då 

han hör ett ljud. Han tittar runt med subjektiv kamera. Han ser inget så han sänker vapnet 

och vänder sig om. När han öppnar dörren faller en livlös marinsoldat ut i hans armar. 

Han höjer vapnet och backar in i rummet. Chief lägger ner soldaten försiktigt utan att 

sänka blicken. Han går på huk inåt rummet fram till en hjälm på golvet. Han lägger ner 

vapnet och plockar upp hjälmen med namnet Jenkins på baksidan. Med en suck skakar han 

på huvudet. Han plockar ur något som han för mot sin nacke. Kameran zoomar snabbt in 

mot Chiefs huvud och går till vitt. 

Svart skärm med texten: Open Record View. Pvt Jenkins, Wallace A. 

> PLAY > 

Inspelning börjar spelas upp. I ett landsättningsskepp med några marinsoldater som 

diskuterar rockmusik som spelas. De släpps i land. MC spolar fram. Soldaterna springer 

genom skogen fram till ingången man själv gått ner i. Sergeanten säger åt dem att man ska 

vänta tills kaptenen kommer med sin grupp. Chief spolar fram ännu längre. Soldaterna står 

vid liket av en Elite. Ena soldaten säger att det är konstigt för något har gjort färs av 

insidan. Keyes kommer in och frågar vad det är. Sergeanten svarar att det verkar vara en 

grupp Elite som alla dödats i strid. Keyes tittar ner på liket. Spolar fram. 

Gruppen står utanför dörren till rummet man är i. Keyes beordrar en soldat att hacka upp 

dörren. Soldaten svarar att Covenant lagt ner mycket jobb på att låsa den. Han öppnar 

dörren och gruppen rycker in. Ett avloppliknande ljud börjar höras. Soldaterna tittar runt 

men ser inget. En av grupperna utanför kontaktar via radion och berättar att de blir 

anfallna, men inte av Covenant utan något annat. Skriker av smärta och kontakten bryts. 
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Sergeanten försöker beordra upp en soldat för att undersöka, men han protesterar och 

säger åt honom att lyssna. Avloppsljudet är starkare. Små knähöga varelser tar sig in och 

rör sig snabbt över väggar och golv. En soldat har en som satt sig i magen. De börjar 

skjuta i panik runt omkring sig. Kameran snurrar och är ostadig för att segna mot marken. 

Videon ger besked om oväntat avslut. 

Kameran zoomar ut ifrån Chief igen. Han kastar bort inspelningen och tittar upp för nu är 

ljudet där igen. Höjer vapnet. 

Sekvensen är lång och annorlunda. Dels för spänningen när Chief går i rummet men 

framförallt genom videoinspelningen. Den är helt med subjektiv kamera och påminner om 

moderna skräckfilmer i stilen. Nu vet man att någonting mycket farligt som varit okänt 

sedan tidigare har funnits i byggnaden och att det har kommit ut. Här har man också fått svar 

på vad Cortana tyckte det var så viktigt att stoppa och detta har misslyckats. Istället har man 

fått en ny part i konflikten och har blivit av med Captain Keyes. 

Spelmoment: Mängder av små varelser anfaller en i vågor som väller ut ur väggarna. När 

man tagit sig ut ur rummet så möter man tre andra varelser. Två humanoider som är 

snabba och farliga samt en tredje varelse som liknar en gående säck. Den sista exploderar 

när den kommit nära och släpper ut en mängd av de små varelserna. Byggnaden har blivit 

full av flood och covenant som slåss mot dem. Man får slåss för att komma upp igen och det 

är betydligt svårare att hitta utan Cortana. När man lyckats komma upp till träskmarken 

igen finns där marinkårssoldater, covenant och flygande farkoster som bränner flood med 

laser. En maskinröst börjar tala till en. 

Precis som bildspråket tidigare ändrats så har även spelmomentet ändrat karaktär. Man blir 

hårt pressad av en fiende som inte är smart eller försiktig utan brutalt envis och anfaller i 

massor. Att man är ensam utan Cortana ökar känslan av skräckfilm.De nya farkosterna och 

har man inte stött på innan och det innebär att det tillkommit två nya parter i konflikten på 

denna nivån. Det enda man vet om dem är att de hjälper en mot flood. 

Filmsekvens 6.3: En liten sfär med lampa som öga presenterar sig som 343 Guilty Spark. 

Master Chief sänker vapnet. Roboten förklarar att det är dess uppgift att se till att flood 

som släppts lös inte lämnar installationen och att Chiefs hjälp behövs. Roboten 

teleporterar de båda. I radion skriker Cortana att hon tappats Chiefs radiosignal. 
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Man får en viss förklaring till robotens motiv, men inget om bakgrunden eller varför den 

behöver ens hjälp. Som spelare har man inget annat val än att följa med 343. 

The Library 

Filmsekvens 7.1: Kameran rör sig uppåt i en byggnad med flera våningar. Den börjar rotera 

runt ett objekt som lyser och rör sig. Kameran fortsätter ut ur rummet och 343 samt Master 

Chief teleporteras fram. 

Man etableras i en byggnad man inte känner till. Arkitekturen är Halos, men vad objektet 

som visas är vet man inte. 

Spelmoment: 343 leder en genom korridorerna. Enligt 343 är det en gammal 

säkerhetsbyggnad och han ska visa vägen. Man måste hämta något monitorn benämner 

index. Här är gott om flood som anfaller. Med jämna mellanrum är där hinder för att ta sig 

vidare och man får då vänta tills 343 öppnat dörren och så vidare. Vid vissa tillfällen 

hjälper de flygande robotarna, som presenteras som Sentinels. 343 berättar att de har 

byggts av forerunners och talar om flood som genetisk infektion som omvandlar kropparna. 

Han talar också om avbrott i kraftflödet, att byggnaden var väl gömd och att den är enda 

sättet att stoppa flood. När man till slut åkt ända ner och hittar index så bryter det till 

filmsekvens (se begreppsförklaringar). 

Man är utlämnad till 343 då där inte finns en utväg och man inte kan ta sig fram utan 

roboten. Objektet man såg i sekvensen före är troligtvis index. 343 berättar både om deras 

egen och floods bakgrund. Man får också veta en del av motiven. Hela momentet rör man 

sig neråt som i en nedåtgående spiral. 

Filmsekvens 7.2: Plattan rör sig neråt. 343 säger att energibarriären som skyddar index 

kommer att avaktiveras när man når bottenvåningen. Plattan kommer når bottenvåningen 

och indexet slutar snurra och drar ihop delarna. En liten stav åker ut på toppen och Chief 

tar den. 343 rycker den till sig med en elektrisk stråle och säger att protokollet kräver att 

343 tar hand om indexet för transport. 343 motiverar det med att Chiefs organiska form kan 

fästa sig vid den. Flood kan inte få tillgång till indexet före de når kontrollrummet och 

aktiverar installationen. De teleporteras iväg igen. 
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Man har kommit åt index som var målet, men det är oklart varför det var målet. Tydligen 

behövs det för attaktivera kontrollrummet. Att Chief måste ta index för att 343 direkt ska ta 

över det är ologiskt. 

The Betrayals 

Filmsekvens 8.1: Kameran visar kontrollrummet igen. 343 och Chief teleporteras fram. 

343 är mitt uppe i en förklaring att varje organism med tillräcklig kroppsmassa är ett 

potentiellt mål för flood. Chief tittar sig förvirrat runt och 343 frågar om det är något 

problem. Chief säger att det inte är något och de börjar gå mot kontrollen. 343 förklarar att 

han inte tillåts stoppa in indexet av sin programmering, utan det måste Chief göra. Master 

Chief stoppar in index och displayen aktiveras med ett hologram. 343 säger förbryllat att så 

ska den inte bete sig och tittar mot Chief. Kameran zoomar in på Cortana som dyker upp. 

343 slås tillbaka och landar några meter bort. Cortana är mycket upprörd då hon har fått 

sitta och se Chief hjälpa monitorn att förgöra dem utan att kunna hindra det. En dialog 

börjar där det framgår att om monitorn fått aktivera index så hade alla förgjorts och inte 

bara flood. Ringen dödar allt organiskt liv så att flood inte har något att äta. Omfattningen 

hade varit hela galaxen inklusive jorden. Halo är designat för att göra just detta ifall flood 

någon gång skulle komma ut. 343 erkänner sakligt att allt är sant, men menar att Chief 

måste ha känt till detta när han hjälpte till. Då han är programmerad att utföra detta 

försöker han övertala Chief att slutföra processen. Chief plockar ur Cortana och sätter in 

henne i hjälmen igen. Då han vägrar lämna över Cortana eller indexet så beordrar 

monitorn att de ska förstöras. 

I den här sekvensen visar det sig att det man arbetat mot har varit fel. 343 som man har 

hjälpt är ens fiende. Det kan jämföras med den reversal som David Siegel talar om i sin 

nioaktsstruktur. Man har arbetat mot fel mål och nu visar det sig vara värre än någonsin då 

det är hela galaxen som står på spel. Man har inget annat val än att fortsätta då man kommer 

att förgöras annars. 

Spelmoment: När man kommer tillbaka till spelarmomentet har man fyra sentenals som nu 

anfaller en. Efter man tagit hand om dem presenterar Cortana en plan. Genom att förstöra 

fusions-reaktorerna i skeppet Pillar of Autumn kan man spränga Halo. För att vinna tid ska 

man göra Halo obrukbart genom att förstöra dess pulsgeneratorer. Eftersom man är 
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tillbaka på samma bana som Assault så får man ta sig andra hållet nu. Banan har ändrat 

atmosfär genom att vara mörkare och med fler strider mellan marinkårssoldater, covenants 

och nu också flood. Cortana visar vägen genom navigeringen. Man måste flyga med 

Banshee-skepp för att komma till vissa ställen. Man förstör pulsgeneratorern genom att 

använda sin sköld. När detta är gjort har man tappat skölden och är sårbar. Samtidigt 

anfaller maskinerna. Detta upprepar man med sammanlagt 3 pulsgeneratorer. Innan det är 

gjort berättar Cortana att hon lokaliserat Pillar of Autumn och att det bara är Captain 

Keyes som kan aktivera självförstörelsemekanismen av fusionreaktorerna. 

Cortana presenterar här en slutlig lösning för problemet. För att nå detta måste man vinna tid 

genom ett delmål och sedan hitta Captain Keyes. Under spelmomentet klarar man av första 

delmålet och kan ge sig av efter Keyes. 

Filmsekvens 8.2: Master Chief säger att det är bäst de tar sig till kaptenen. Cortana 

protesterar mot att flyga då de tar för lång tid utan föreslår att de teleporterar sig. När hon 

var i kontrollrummet så lärde hon sig hur man använde sig av Halos inbyggda 

teleportsystem. Chief går motvilligt med på det. 

Sekvensen visar transport på ett nytt sätt. Att Cortana kan teleportera nu är inte relevant för 

fortsättningen av historien. 

Keyes 

Filmsekvens 9.1: Kameran sveper över samma landskap som tidigare i Truth and 

Reconcilation. Cortana berättar att enligt covenants radiotrafik så beordrades alla att fly 

Halo när de upptäckte Flood men det var för sent. Flood har tagit över skeppet och 

covenant är livrädda att de ska använda det för att fly Halo. De har skickat in en styrka för 

att rensa skeppet på flood och reparera skeppet för omedelbar avfärd. Hon har spårat 

Captain Keyes radiosignal och han lever med neurochipen intakta. Chief teleporteras in i 

skeppet upp och ner. Cortana börjar förklara varför det blev fel men avbryts av att Chief 

dunkar till hjälmen. 

Scenen etablerar samma landskap, men visar förändringarna som skett. Covenant har också 

förstått vilket hot flood innebär, men strider fortfarande mot människorna. Keyes är i 
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skeppet. Intressant är att efter ha ett helt humorbefriat berättande så kommer här ett lite 

töntigt inslag när man är nära klimax i historien. Förmodligen för att lätta upp stämningen. 

Spelmoment: I skeppet så har mycket förstörts i stridigheter av flood. På flera ställen 

strider flood och covenant mot varandra. Ofta kan man vinna på att låta dem strida klart 

innan man själv ger sig in i striden. På väg genom skeppet hör man Captain Keyes över 

radion ansträngt säga att man inte ska vara dum utan lämna honom. Då vägen blivit 

avspärrad trängs man in i ett hörn. Enda sättet att komma därifrån är att hoppa ner i ett 

hål. Om man inte hoppar självmant så säger Cortana till en att göra det. Fienden kommer 

oavbrutet på detta stället. Tillbaka på marken hamnar man i grönt vatten. Här finns gott om 

flood och covenant. Man får ta sig fram genom smala gångar mellan ravinerna. Cortana 

säger till en att gå till en gravitationshiss som är i närheten och man får navigering dit. 

Man kommer tillbaka upp i skeppet och får hjälp av Cortana att hitta. Man ser hur flood 

samlar kroppar i högar och Cortana påpekar detta. Kaptenen hörs på radion igen och 

säger att det är en order att man ska åka därifrån. Cortana säger det är brådskande 

eftersom kaptenen är illa däran. I närheten av fängelsecellerna där kaptenen var fången 

tidigare hittar man honom. 

Att man kan låta flood och covenant strida mot varandra är en liten variation i spelstilen. 

Genom att tvinga en utanför skeppet får man även återanvända det yttre landskapet. De 

viktiga delarna för historien är att Keyes lever men är illa däran och att flood använder 

kropparna för att reproducera sig. 

Filmsekvens 9.2: Chief går upp för rampen och närmar sig en stor grön organisk bubbla 

som rör sig. Cortana gör en avläsning men hittar inget mänskligt liv. Kaptenen håller på att 

förvandlas till flood och man ser endast ett förvridet ansikte. Cortana börjar övertala Chief 

att göra det han måste. Chief sänker huvudet, tittar sen upp och kör näven in i säcken. 

Gräver lite och rycker ut neurochipet. Skakar av lite grönt slem och sätter det i hjälmen. 

Cortana säger att hon har koden. 

Man får se hur förvandlingen till flood går till och Keyes är förlorad. Tvekan före Chief tar 

neurochipet visar att förlusten är jobbig, men det måste göras. Man har fått tag på chipet 

som krävs för att nå slutmålet. 
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Spelmoment: Man ska ta sig därifrån men utsätts för kraftigt anfall. Först av flood och 

sedan av covenant. Tillbaka i hangaren ser man två Bansheefarkoster flyga in. Cortana 

säger till en att fly i en av dem. Man tar sig ner och flyr. 

Att ta sig därifrån visar sig vara nästan lika svårt som att ta sig in. Något som är nödvändigt 

för att behålla känslan av klimax. 

Filmsekvens 9.3: Man åker ur skeppet i en Banshee under beskjutning. 

Flykten ut är på håret som det bör sig vara i en actionhistoria. 

The Maw 

Filmsekvens 10.1: Kameran åker över vatten mot land och det kraschade Pillar of Autumn. 

Den cirklar runt nosen. Man hör något närma sig. Bansheen dyker upp och man hör 

Cortanas oroliga röst att farkosten håller på att falla i bitar. Chief svarar lugnt att den 

kommer att hålla. Bansheen närmar sig en dockningsplats men når inte fram. Man hör den 

krascha. Cortana säger surt att det gjorde Chief med flit. En hand dyker upp på kanten och 

Chief klättrar upp. 

Man etablerar att de har tagit sig till Pillar of Autumn med samma skepp de flydde på. 

Kraschlandingen leker med dels med spelarens förväntingar, men framför allt så skämtar 

man med den stereotypa actionhjälten. 

Spelmoment: Skeppet som man kommer tillbaka till ser annorlunda ut. Mycket är förstört 

och man har fått tillgång många nya delar. Där finns gått om flood, covenant och sentenals. 

Man ska ta sig till kontrolldäcket för att aktivera självförstörelsen. Här presenteras nya 

modeller av svarta Elites och Grunts med kraftigare plasmagevär som liknar de hunters 

använder. Väl framme vid kontrolldäcket är det ganska förstört. 

Förstörelsen på skeppet berättar om hur mycket som förändrats sen början av spelet. Inga 

människor finns kvar utan skeppet är fullt av fienden. Nu när man är nära målet kommer 

farligare fiender, men det går ändå relativt snabbt att ta sig till kontrolldäcket. 
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Filmsekvens 10.2: Chief går fram till bryggan och pluggar in Cortana. Hologrammet dyker 

upp och hon börjar skämta om vad som händer bara för att man lämnar skeppet några 

dagar. Hon böjer sig fram och säger att detoneringen är aktiverad med tid att fly och 

komma tillräckligt långt. Chief är på väg att dra ut Cortana igen men stoppar sig när han 

hör 343s röst. 343 säger att han inte kan tillåta dem att förstöra installationen och 

anmärker att det är konstigt att de varit så oförsiktiga med en så avancerad AI som Cortana 

då den kunnat bli tillfångatagen. Cortana att monitorn har kopplat in sig i systemet 

någonstans. Kameran klipper till 343 på annan plats. Monitorn svävar runt och berättar 

exalterat hur spännande det är med all information och att han är chockerad över att de 

tänkt förstöra allt. Cortana säger till Chief att monitorn stoppat nedräkningen. 343 säger åt 

dem att lämna över konstruktionen och ge upp. Cortana förklarar att monitorn är i 

ingenjörsrummet och att han försöker stoppa kärnan. Även om hon skulle kunna få igång 

nedräkningen på något vis är det inte säkert att det lyckas. Chief frågar hur mycket eldkraft 

som krävs för att slå sönder motorns sköldar? Cortana svarar att en välplacerad granat 

kanske kan räcka? Chief svarar inte utan bollar en granat i handen. Några sentinels dyker 

upp utanför skeppet. Chief rycker ur Cortana och tar skydd. 

Man påminns här om den verkliga tidsåtgången i spelvärlden genom Cortanas uppgivna 

skämt som betonar tyngden av vad som hänt. När man har nått det sista målet så 

omkullkastas planen av antagonisten som förutsett ens drag. 343 visar sin motivation och 

karaktär genom att värdera informationen högre än det organiska livet. Monitorn är den raka 

motsatsen till Cortanas AI som är känslosam och dynamisk. Planen som omkullkastats 

räddas av den handligskraftiga hjälten med hjälp av våld. 

Spelmoment: Fyra sentenals anfaller en. Efter man tagit hand om dem så visar Cortana på 

navigeringen hur man tar sig till ingenjörsrummet. Väl framme ingenjörsrummet får man 

slåss mot både sentenals och flood. Under tiden talar 343 till en. Genom att sig till översta 

våningen och komma åt en kontrollpanel så kan man öppna till utblåsen till motorerna och 

kasta in granater eller skjuta med raketgevär. Cortana förklarar hur man ska göra och 

visar på navigeringen. När man gjort det på alla fyra så börjar nedräkningen och man 

måste fly från Halo. Cortana visar vägen till en hiss så man kan ta sig till ett garage. 

Genom radio så anropar Cortana ett skepp till att hämta en. Man får nu reda på exakt hur 

lång tid man har kvar och vart man ska ta sig. Man måste hoppa in i en Roadhog och köra 

efter navigeringen. Här kör man genom byggda rum och tunnlar som är uppbyggda likt 
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hinderbanor. Under hela tiden anfalls man av fienden som försöker fly. Väl framme på 

avtalad plats så kommer skeppet som ska hämta upp en och är förföljt av två banshees. Det 

kraschar och försvinner. Istället måste man ta sig vidare till hangaren för att flyga själv. 

Man får köra längre för att få springa den sista biten där man anfalls av stridande flood 

och covenants. Om man inte hinner fram så kommer en filmsekvens som visar Pillar of 

Autumn förstöras. Hinner man fram i tid så går det över till filmsekvens 10.3. Om man 

klarar det på svåraste nivån belönas man med ett annorlunda slut där en soldat och elite 

lägger ner sina vapen och kramas när de inser att de kommer att sprängas. 

När man går till handling måste man utföra det i underläge med en ständig strid av fiender 

som tvingar en till handlig. När man aktiverat förstörelsemekanismen med våld, så måste 

man fly för att själv överleva. Spelmomentet då man det är ens körskicklighet som sätts på 

prov och man måste klara det på tid. Om man klarar sig så långt att man når skeppet som 

ska plocka upp en visar det sig att detta var förgäves då skeppet kraschar. Istället är det ännu 

längre man måste ta sig. Detta är ett typiskt grepp för att höja spänningen i berättande. 

Filmsekvens 10.3: Förföljd av Flood hinner Chief precis ombord på skeppet och stänga 

luckan i tid. Han sätter sig i cockpit och startar motorn. Skeppet snurrar runt och åker ut ur 

hangaren. Kameran sveper över Autumn och man ser bränder och små explosioner lite 

varstans. Flood rör sig mot Autumn. Skeppet med Chief accelerar snabbt iväg. Man ser en 

explosion på Halo som bryter Halo i delar. Chief stänger av motorerna och reser sig för att 

se ut. Halo faller sakta i bitar och slås sönder. Chief frågar Cortana om någon annan 

klarade sig. Cortana börjar skanna efter överlevande. Chief hänger med huvudet. Cortana 

säger att hon bara hittar damm och ekon. De är de enda som är kvar. Cortana försöker 

förklara att de gjorde vad som var tvunget.  För jordens skull. En hel Covenant armada 

blev utslagen och Flood. De hade inget val. Chief rör sig långsamt, sätter sig i stolen och 

invänder att han tror att detta bara är början. Han tar av sig hjälmen samtidigt som 

kameran åker ut ur skeppet så att man aldrig ser ansiktet. 

Efter en dramatiskt flykt i sista sekund visas resultatet av ens handligar och konflikten 

har nått en lösning. I avslutet efteråt samtalar Chief och Cortana om vad som hänt. Man 

låter mer av känslorna av deras handlande visas än man gjort tidigare. Chiefs 

framtoning som ansiktlös hjälte behålls genom att inte visa ett ansikte ens när han tar av 

sig hjälmen. 
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Slutet är vad man brukar kalla ett öppet slut som verkar stängt. Den omedelbara faran 

som hotade att förstöra galaxen är omhändertagen, men striden är inte på något sätt slut. 

Intressant är att slutscenen inte fungerar som belöningsscen. Något som varit vanligt 

bland datorspel är att man belönas med ett slut där man får prinsessan man har räddat 

eller hyllas som en hjälte. Istället har man i det närmaste ett antiklimax där slutet av 

spelet är en stor förlust i berättelsen. 

Bildanalys av utvald spelsekvens 
Det första som händer när man startat själva spelet är att man hör ljud från en rymdfärja som 

sedan övergår till musik när bilden tonas upp. Bilden vi ser är en planet med en ring bredvid, 

HALO. Ett solsystem visas och rymdfärjan kommer in i bild. Ljudet från färjan, musiken 

och sättet färjan kommer in i bilden ger oss den kulturella referens koden om sciencefiction. 

Frågor som väcks är: Vad är HALO, vilket rymdskepp är det som kommer in i bilden, är de 

onda eller goda? Allt detta är små gåtor, frågetecken som skaparna lagt ut för att hålla 

intresset vid liv, vilket är exempel på vad Barthes kallar hermeneutisk kod. 

En symbolisk kod är namnet på skeppet "Pillars of Autum" (Höstens stöttepelare). Hösten är 

här och nu återstår endast vinter. Domedagen. Ett lite olycksbådande namn. Den första 

repliken vi får höra är Captain Keyes "Cortana, all I want to know is did we lose them?" Att 

analysera replik för replik och visa hur hermeneutiska koderna är närvarande i dialogen är 

både onödigt och tidsödande. Nästan all dialog, den välskrivna i alla fall, öppnar givetvis för 

frågor och lämnar lite utanför till åskådaren själv att fylla i. Men denna öppning är ett bra 

sätt för att väcka spelaren med frågor som Vilka var det som jagade dem, kom dem undan 

etc. Koderna för karaktärsbeskrivning ger oss viss möjlighet att börja fantisera om 

personerna som talar, hans röst låter ansträngd och till viss del nedstämd, han verkar god. 

Hennes röst är ganska mjuk och trevlig. 

När vi sedan ser Captain Keyes första gången står han och ser ut från kontrollbryggan. 

Den semantiska koden blir tydligare. Vi får se hur han ser ut, hans kroppshållning, höra mer 

av rösten som låter ansträngd, en "döende militär", när han går så går han bestämt men ändå 

nedstämt. Karaktärskoder säger även mer om henne, att hon vet mer om saker än han, vet 

varför de inte fungerar. Även den hermeneutiska koden är närvarande, vem är hon? Captain 
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Keyes känner vi igen från många filmer, givetvis inte hans specifika karaktär, men den typ 

av militär han är, ett exempel på kulturell referenskod. 

De blinkande röda varningslamporna som är igång redan innan de slagit på larmet och 

beordrat soldaterna i strid är ett bra exempel på annalkande fara. Första gången vi ser dem är 

när översten står i profil och ser mot höger i bild. Det röda blinkar bakom honom, ett hot 

han ännu inte kan se. Detta är både karaktärsbeskrivande och hermeneutiska koder. 

Lite senare kommer ännu fler karaktärsbeskrivande koder, nämligen de två gånger Captain 

Keyes går förbi militärer som gör honnör för honom. Dessa soldater går sedan skyndsamt 

iväg och fungerar som karaktärer som ska visa hur viktig han är. 

Klippet där han står och ser mot en nästan genomskinlig skärm och kameran filmar bakom 

den och mot hans ansikte täcks han av ett rutat nät. Det drar paralleller till de grepp som film 

noir (se begreppsförklaringar) använder sig av när de låter skuggorna från nerdragna 

persienner fängsla personen, för att på så vis skapa känslan av att personen i fråga är fast. 

Referenskoder till ovan nämnda filmgenre. 

När de pratar om att göra alla soldater redor för strid ställs frågan: "Everyone? Everyone… " 

Frågor väcks: vad menar dem med allihop? Är det någon som är speciell, farlig kanske? Fler 

hermeneutiska koder. 

Repliken "Lets give our friend a warm welcome" är också en hermeneutisk kod. Eftersom 

det är ett spel, och åskådare antar säkerligen att deras karaktär är någon form av hjälte, så 

väcker det en nyfikenhet om det verkligen är oss han menar. Eller är det dem onda på Halo? 

Sedan följer klipp på hur förberedelserna går till och hur vi, spelarkaraktären presenteras. 

Detta är dock inte av väsentlig vikt för uppsatsen. Intressantare är hur referenskoden 

återspeglas i hela sekvensen. När militärerna springer ut och ställer upp sig, hur löjtnanten 

upprepar frågan "am I right" osv. Det är något som de flesta av oss känner igen, inte från 

lumpen, utan från just andra filmer. 
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Ljudanalys 
När en användare spelar ett datorspel är det i huvudsak två sinnen som tas i bruk; synen och 

hörseln. Det finns spel som i viss grad nyttjar känseln i form av taktil feedback (se 

begreppsförklaringar) och dylikt, men även om Halo använder taktil feedback är de 

viktigaste intryckskällorna i detta spel just synen och hörsel. 

Vi har delat in analysen i en filmsekvens och spelmomentet. 

Filmsekvensen 

Vi har valt att analysera öppningsdelen av de narrativa filmsekvenserna (se 

begreppsförklaringar). 

Det första ljud vi stöter på när spelet börjar är ett typiskt rymdljud. Många människor vet hur 

det låter i rymden trots att väldigt få av oss har varit där. Dykhoff menar att det är lika 

besvärligt för en ljudläggare att använda andra ljud än de ljud som publiken förväntar, som 

att använda andra ljud till de platser och händelser vi faktiskt har erfarenhet av. Han tar upp 

exempel på hur så fort man går in i ett filmiskt sjukhus så hörs ett högtalarutrop efter läkare, 

när bilar svänger så är det däckskrik (även på många grusvägar), inne i tåg hörs det rytmiska 

dunkandet även fast nya tåg är väldigt tysta osv. Detta är till stor hjälp eftersom man kan 

etablera en plats snabbt utan att behöva visa den i många bilder . Vidare är det intressant att 

se på hur förhållanden mellan Ljud- och bildinformation - associationer - upplevelser ter sig. 

Ljudintryck innehåller relativt lite information om man jämför med synintryck. De har 

däremot förmågan att väcka starka associationer som leder till större upplevelser, till 

skillnad från synintrycken som inte ger så mycket mer än det vi ser. Detta används i 

Halos start lite grand när man börjar med ljudet, det väcker associationer till rymden. Sedan 

får vi dessutom se planeten osv. Men upplevelsen har nu blivit mycket större. 

Det kommer nu den första dialogen. Vad vi anser vara väldigt påtagligt är avsaknaden av 

små ljud runt omkring dialogen, som andningar och när de rör sina kroppar (tyg etc). Dessa 

är väldigt små ljud som endast uppfattas av det undermedvetna. När de finns med så tänker 

man inte på dem, men när de saknas så känns det fel. 

Andra sådana ljud som saknas är av de övriga personern på farkosten. Det enda atmosfärljud 

som brukas är motorljudet av rymdskeppet. 

53 



När kapten Keyes sedan kommenderar ner alla i besättningen till bryggan låter ljudläggarna 

bilderna tala. Det är folk som springer och röda lampor som blinkar. Dock finns där inget 

ljud som förstärker skeendet. 

I stället ändras musiken och blir till standard armémusik som används i otaliga filmer när 

militärer springer omkring och förbereder sig. Det kommer in en högtalarröst som säger till 

alla soldater att rapportera sig. Lite effekter av bilar som körs upp, små rymdfarkoster som 

parkerar, springljud och framför allt vapen som laddas. 

Musiken ändras igen när huvudkaraktären tinas upp. 

Spelmomentet 

Vi har här sett mer på hur alla de interaktiva delarna är uppbyggda, ingen specifik. 

Skaparna har valt att lägga tyngdpunkten på de krigiska ljudaspekterna. Det finns mycket 

ljudeffekter när vapen laddas och avfyras. När fienden faller till marken är det ofta med en 

dov duns, likaså är slageffekterna väl utarbetade. 

De olika fiendefigurerna har olika karaktärsdrag beroende på vilken ras de tillhör. Detta 

märks tydligt på deras sätt att agera, men framförallt på deras sätta att kommunicera oralt. 

Men liksom de flesta datorspel använder sig Halo av några standardfraser för varje ras, 

vilket kan leda till att spelaren blir uttjatad när en viss fiendetyp dör med samma skrik eller 

kommentar om och om igen. 

Ibland dyker det upp icke-diegetisk musik upp. Denna musik används på två olika ställen. 

Ett är när någonting spännande håller på att hända, en fiende kanske är gömd eller dylikt. 

Det andra stället är för att pumpa upp adrenalinet, när det dyker upp många fiender och det 

känns som man landstiger Normandie. Många starka upplevelser vi har består förmodligen 

till stor grad av omedvetna intryck. Genom att använda sig av musik vädjar ljudläggaren till 

spelarens undermedvetna. Vi har blivit tränade att ha vissa känslor till en viss typ av musik 

från filmerna, eftersom samma grepp används i film efter film. 
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Sammanfattning och slutsats 
Om man ser till hur Halos narrativ är uppbyggda så finns där en historia som alltid blir den 

samma oavsett hur man spelar så länge man spelar till slutet. Narrativ presenteras 

kontinuerligt under hela spelet både i spelmomentet och i filmsekvenser. Där finns  narrativ 

som inte alltid visas, men dessa är sådana som försöker leda spelaren rätt eller påminna om 

uppdraget och inte väsentliga för berättelsen. Till exempel när Cortana varnar för att man 

måste komma ihåg att skydda henne eller att soldater ger en vägriktning och påminner om 

att man ska träffa kaptenen. Varken de narrativ som alltid visas eller de som bara presenteras 

i vissa situationer så kan man inte ändra några utifrån sitt handlande. Man kan inte ta något 

beslut som påverkar fortsättningen av berättelsen som kommer fram. 

I slutet på varje nivå visas det att man tar sig därifrån och i början av varje nivå etablerar de 

miljön innan man placeras där. Dessa filmsekvenser som finns i början och slutet på varje 

nivå fyller inte alltid någon funktion för historien, utan visar främst en geografisk 

förflyttning mellan miljöerna på de olika nivåerna. Detta då man inte alltid berättar något 

som tillför berättelsen något utan ofta endast berättar var man ska ta sig. 2.2, 3.4, 

Om vi bortser ifrån anslaget och när man visar en kommande fara i sekvens 4.2 så är 

berättandet begränsat till spelarkaraktären genom hela spelet. Att gå ifrån det begränsade 

berättandet för att visa kommande fara är vanligt inom filmen för att höja spänningen.49 På 

sätt och vis lurar man spelaren då faran inte kommer förrän man är på väg upp och redan 

passerat platsen en gång. När man inte använder begränsat berättande i normal film så är det 

oftast för att man ska kunna känna med flera i av karaktärerna eller för att få få en 

övergripande bild av hur flera historier hänger ihop. I ett spel där man är en aktiv part hade 

båda anledningarna motverkat spelandet. Man är en del av konflikten och vill inte ha 

sympati för den andra sidan och om man skulle veta allt skulle man alltid veta vilket 

handlande som skulle vara bäst. 

Man har använt sig av flera narrativa element. Där är dialog både in-game och out of game 

som oftast berättar vad som händer eller vad personerna vet. Cortana som följer med på de 

flesta nivåer fungerar både som guide och berättare när hon förklarar vad som händer på 

andra platser eller analyserar information samt som karaktär i filmsekvenser. Där finns 

också karaktärer och händelser in-game. T ex den desperata soldaten på nivån 343 Guilty 

David Bordwell – Narration in the Fiction Film. (University of Wisconsin Press), s65-67. 
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Spark som ger en föraning om vad som ska komma. Här är det inte bara dialog utan också 

karaktärens handling som berättar. 

Speltillverkaren har velat skapa en virtuell spelvärld, men man har inte nöjt sig med detta 

utan man har skapat ett ramverk att bygga vidare på. Uppföljaren av spelet där historien 

fortsätter och de böckerna som givits ut i Halo-serien är tecken på detta. Spelutvecklaren 

Brannon Boren på Microsoft bekräftar i en intervju att man har en Halo – Story Bible där all 

information man bygger berättelserna på finns samlad.50 En virtuell värld kan inte vara blank 

utan den måste ha ett förflutet. Spelet placerar spelaren i ett kritiskt ögonblick i en konflikt 

som pågått under en lång tid. Konflikten motiverar spelaren till att spela precis som en 

konflikt i traditionella berättelser motiverar mottagaren till att fortsätta ta del av en 

berättelse. Man vill se hur det går och i spelet hänger detta på spelaren. Om vi använder oss 

Celia Pearce definition av narrativ som vi beskrev på sidorna 12-13 så är detta en meta-

story. Varför har man inte nöjt sig med att ha denna meta-story som motiverar spelets 

fortsättning? Här finns något mer som inte passar in på något av Celia Pearce sex narrativ. 

Man skulle kunna kalla det för experiential då spelaren avtäcker historien, men det är inte 

riktigt rätt då begreppet avser den historien som erfars av spelaren under spelandet. 

Historien i Halo blir alltid den samma oavsett hur spelaren erfar spelandet om man utgår 

ifrån att spelaren klarar uppgiften. Det är snarare en traditionell berättelse som integrerats 

med spelet och vad är då anledningen? 

Om vi går tillbaka till Gonzalo Frascas definition av ludus och padiea på sidorna 8-9 så kan 

vi hitta en förklaring. För att det ska räknas som ett spel måste där finnas ett mål (ludus) som 

gör att man klarar spelet. Frasca tar upp Mario Brothers som ett exempel där ludus är att 

rädda prinsessan och detta gör att all vila eller gång i fel riktning är kontraproduktiv. Detta 

driver spelet mot målet. I Halo hamnar man i en konflikt där det inte finns något slutligt 

ludus som gör att man vinner spelet från början. Istället presenterar filmsekvenserna olika 

mål man behöver uppfylla just då. Ibland så krävs det att man utför delmål för att kunna 

utföra det riktiga målet. Exempel på delmål är att man måste söka reda på kartrummet för att 

kunna ta sig till kontrollrummet eller i slutet när man måste söka reda på Captain Keyes för 

att kunna förstöra Halo. Narrativen sätter spelaren och ludus i en kontext där ludus får 

relevans och känns uppnåeligt. Spelaren handlar utifrån handlingen, utan att se var det 

kommer att ta spelaren i förlängningen. Målet känns som en utmaning att nå men är inte 

Bungie.org – Brannon Boren interview. http://bs.bungie.org/mtarchives/000228.html (2003-12-04) 
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ouppnåeligt och det verkar alltid att vara inom räckhåll precis som Greg Costikyan 
51understryker vikten av i I Have No Words. 

Många spel som Tetris sätter hela tiden spelaren i situationen att denne måste agera. 

Spelaren behöver inte söka eller arbeta mot målet, utan behöver enbart klara sig genom att 

agera. I FPS-spel är det oftast spelaren som driver spelet framåt då det är stora och komplexa 

spelvärldar. Exempel på dessa är Quake 2, Unreal och Half-Life där man har skapat en 

narrativ kontext. En möjlighet är att de narrativa elementen ger en drivkraft framåt och 

motiverade spelaren att spela mot målet. Genom att skapa en narrativ kontext kan spelaren 

också skapa slutsatser utifrån narrativen. Narrativ ger också ett motiv att uppnå målet istället 

för att bara bevisa för sig själv att man kan klara det. Spelet handlar om att rädda världen 

och inte att få mest poäng. 

Om jämför uppbyggnaden av spelet och dess nivåer med dramaturgin så ser man att varje 

nivå börjar med ett anslag med ökande svårighetsgrad som vid nivåns slut når ett klimax och 

upplösning. Detta är ett grepp som använts lång tid i spel av slaget Jonas Carlqvist 

benämner ”spel med slut”.52 Om man ser på spelet som helhet med narrativ och nivåer följer 

det också dramaturgins uppbyggnad. Efter anslaget, presenteras konflikten och spelet börjar 

försiktigt på de första nivåerna för att sen byta karaktär och arbeta upp mot ett oundvikligt 

slut där spelkaraktären måste rädda universum. Här följer man inte bara dramaturgin i 

svårighetsgraden utan också genom historien. Man har också fått spelaren att spela mot ett 

felaktigt slut när han hjälper Monitor 343 på det sätt som David Siegel beskriver i sin 

nioaktstruktur. Genom narrativen har man aldrig något val som spelare och spelskaparna 

undviker problemet med att få spelaren att självmant spela mot detta. 

Narrativen i Halo lämnar ingen möjlighet till spelaren att bestämma ordning eller åtgärd. 

Om vi utgår ifrån den tidigare definitionen av interaktivitet som hur många val man får göra, 

hur ofta och vilken grad det påverkar resultatet (s. 15) så är inte Halo speciellt interaktivt. 

Interaktiviteten är begränsad till spelmomenten och spelstil. Ändå har inte recensenter klagat 

på detta utan accepterat det. Narrativen styr vad som är produktivt att göra för spelaren och 

styrningen av spelaren håller hela tiden tempot uppe. Narrativen motiverar denna styrningen 

logiskt. Hade man tagit bort styrningen av spelaren så hade spelat ändrat karaktär. 

51 Greg Costikyan – I Have No Words. 1994.  http://www.costik.com/nowords.html 2003-12-04 
52  Jonas Carlqvist – Playing the Story. Human IT 2002 
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Berättandet motiverar hela tiden det fortsatta spelandet med vad man ska göra och varför. 

De stora banorna hade tagit lång tid att utforska och problemlösandet hade tagit upp mycket 

av speltiden om inte haft styrningen. Spelet hade blivit ett rollspel med strider i realtid. 

Om vi utgår från att recensenterna representerar spelarnas uppfattning så har tydligen 

målgruppen varit villig att offra interaktiviteten. Som Crawford skrev så var känslan av 

interaktivitet viktigare än den faktiska graden av interaktivitet.53 Man kan utgå ifrån att den 

som spelar Halo vet om att det är ett actionspel och det är upplevelsen och utmaningen ett 

actionspel ger som spelaren vill åt. Som vi tidigare skrivet så är spelmomenten väldigt fria i 

spelstil. Allt i världen går att interagera med på ett trovärdigt vis och monsternas AI gör att 

de interagerar med spelarens spelstil. Vill man hellre fly än illa fläkta kan man göra det och 

vill man leka den siste actionhjälten kan man göra det. Man kan bära sig åt hur man vill så 

länge man utför uppgiften som tar en vidare. 

Exakt vilken funktion narrativen får för enskilda spelare kan inte denna uppsats svara på 

men vi har sett hur historien fungerar som drivkraft framåt i spelet och för att variera 

tempot. Dagens Nyheters spelrecensent Jonas Thente skrev i sin recension av PC-versionen 

att storyn gör att man vill vinna och fortsätta spela.54 Kanske är det så att man uppskattar en 

god historia i ett spel precis som i så många andra medier? 

Om man som vi gjorde i vår semantiska analys utgår från Barthes koder, så anser vi att det 

finns ett samband mellan spelkänslan i de interaktiva och de narativa delarna. Detta 

beroende på att när man som spelare har sett de narrativa delarna först, så har man med sig 

det som koderna förmedlar, in i de interaktiva bitarna. REFkoden är påtaglig genom hela 

spelet med sina tydliga paralleller till science fiction filmer och andra dylika spel. 

HERkoden ligger som en drivande kraft genom de narrativa delarna och skapar en slags 

morot för spelaren i de interaktiva. 

Utan dessa två, plus de andra koderna gemensamt, skulle Halo ha kunnat vara ett mer eller 

mindre vanligt actionspel. Vi har med hjälp av Barthes koder visat på ett sätt hur de 

narrativa och de interaktiva delarna hör samman. 

53 Chris Crawford – The Art of Computer Game Design. 1982 
54 Jonas Thente – Halo recension. Dagens Nyheter 7 nov 2003. 
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Den ljudbild som används i Halo skiljer sig från filmens på det sätt att den är mer 

sparsmakat. Effekter som fotsteg, ljud som uppstår när människor rör sig (särskilt i en stor 

metalluniform), andetag med mera saknas helt eller förekommer sporadiskt i både den 

narrativa och interaktiva delen. Detta är troligen gjort av två skäl; för att leda åskådaren till 

de mer viktiga ljuden för spelvärdet, vapeneffekter. Har man en ren ljudbild, fri från andra 

bakgrundsljud, blir vapen laddnings-effekter, skott och dunsar mer märkbara. Det andra 

skälet skulle kunna tänkas vara för att spara utrymme och minne till andra grafiska delar. 

Annars finns där en väldigt tydlig och medveten strategi hur ljud och musik har sitt ursprung 

från filmens värld. Musiken känns igen från otaliga militärfilmer och är på intet sätt 

nyskapande, mycket pågrund av att den fyller sin funktion på ett bra sätt. Många ljud, 

speciellt atmosfärsljuden i rymden, är klyschor hämtade från filmer. Med klyschor menar vi 

inget negativt, utan bara att det används om och om igen eftersom det är vad åskådaren 

förväntar sig och känner igen. 

Skillnaden i sättet som ljudet används på i de olika delarna är inte stor. Den skillnad vi 

kommit fram till är att effekter som fotsteg, klickljud från vapen, hopp med mera är 

tydligare i den interaktiva delen. Detta för att förstärka känslan av att man själv är med. 

Vi tycker att den neoformalistiska metoden har fungerat bra för att bryta ner spelets form 

och narrativa delar, men ludologerna får rätt i påståendet att narrativa teorier inte räcker för 

att studera datorspel då vi inte kunnat analysera det som kallas spelbarhet. Datorspel har 

hämtat element ifrån film, litteratur och traditionella spel så det är naturligt att man använder 

sig av befintliga teorier ifrån dessa vetenskaper. Där med inte sagt att det inte behövs 

specifika teorier för datorspel. 
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Diskussion 
I vår undersökning av Halo har vi fokuserat på de olika narrativen främst ur 

spelutvecklarens perspektiv. Vilken funktion det kan fylla för spelet. Vi har tagit hänsyn till 

våra egna upplevelser under vårt spelande och vad recensenter har tyckt om de olika 

narrativen. Man kan inte dra för stora slutsatser kring hur varje enskild spelare upplever 

detta då vi har fokuserat på narrativen och spelrecensenter har för vana att ta med den 

kontextuella berättelsen i sin betygsättning. Detta kan göra att vi lägger för stor vikt vid 

narrativens funktion i spelet. Det hade varit intressant med en intervjustudie av Halo-spelare 

för att se hur de har upplevt och hur mycket de lagt märke till historien när de spelat. 

En av våra slutsatser har varit att om man hade tagit bort narrativen som ger en delmål och 

förklarar hur man ska ta sig dit, så hade Halo ändrat karaktär och tappat tempo. Vägen man 

tar för att komma till slutet i Halo är för krånglig för att man skulle kunna lista ut den utan 

stor tankemöda. Man kan då tro att ett komplext actionspel behöver en historia som driver 

spelet framåt, men om man tittar på Microsofts konkurrent Nintendo och ett av deras 

spelsläpp så motsägs den teorin. Ett av deras flaggskepp för att sälja sin egen konsol 

Gamecube var spelet Metroid Prime. Detta är ett actionspel som också fått genomgående 

mycket höga betyg, även om det inte fått lika stor kommersiell framgång. Spelmomenten i 

de två spelen är ganska lika, men i Metroid Prime har man bara en meta-story som ger en 

den bakomliggande konflikten. Sen är det upp till spelaren själv att utforska spelmiljön. 

Trots att man inte har någon historia som driver spelandet framåt så är det i allra högsta grad 

ett actionspel. Man sätts inte i situationen där man hela tiden måste agera utan istället ska 

man motiveras av ta sig fram överallt, bekämpa större fiender och hitta alla 

vapenuppgraderingar. Ett klassiskt och betydligt enklare upplägg än Halo. Det kan tyckas 

omodernt, men av recensionerna att döma så har konceptet fungerat och det visar att man 

inte behöver binda upp spelet kring en historia. 

Det kan vara så att Halo bundit upp sig kring historien på ett sätt som gjort att spelandet 

blivit beroende av den. Vi har tittat lite på problematiken kring narrativ och interaktivitet 

och det är klart att Halo är begränsat i sin interaktivitet. Metroid Prime ger full frihet kring 

vilken väg man vill ta till målet, men målet är alltid det samma och då är det precis som i 

Halo en begränsad interaktivitet. Det kanske inte är endast narrativen som hindrar 

interaktiviteten i ett actionspel? 
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Begreppsförklaring 
16:9 – Det aspekt ratio som används för widescreen och film.


Chasecam – En kamera som hela tiden följer ett bestämt objekt och håller det i bildens fokus.


Cut-scene – Det engelska ordet för de filmsekvenser som spelas upp utan att spelaren kan påverka.


Dolby Digital – En teknik utvecklad av Dolby Laboratories för att skapa surroundljud med 6 kanaler.


Film noir – Betyder mörk film. En franskt term för en amerikansk typ av film som hade svag


belysning och dyster stämning. Oftast var filmerna i genren deckare eller thriller.


Filmsekvens – Video eller animation som spelas upp utan att spelaren kan påverka den. Använt


istället för det engelska ordet cut-scene.


FPS – First Person Shooter. Benämning på spelgränssnittet där man ser spelet ur första persons


perspektiv.


För-renderat – Renderat tidigare och som återspelas. Mindre krävande att spela upp men kan inte


ändras och tar större plats.


Game noir – En benämning på spel med mörk och dyster stämning som påminner om film noir. 


Holodeck – Virtuell miljö där ett drama utspelar sig som man kan delta i.


HUD – Heads Up Display. Benämningen man använder i Halo och i många andra spel för den vy


man har i FPS-spel.


In-game – I själva spelmomentet.


Ludus – En aktivitet med regler som utser vinnare och förlorare. Ofta under bestämd tidsrymd.


Motif – Element som repeteras för att förenkla förståelsen eller sammankopplingen. Det kan vara


melodier, färger och karaktärer. 


Narrativ – Berättande eller berättelse. Kan vara en hel historia eller en del av en historia.


Out-of-game – De delar av spelet där spelaren inte har kontroll som i filmsekvenser.


Paidea – En aktivitet som man utför att roa sig själv och eventuella deltagare.


Plot – Den delen av en historia som visas i en film.


Point of no return – Den punkt där man inte kan återvända i ett drama och protagonisten inte


längre har ett val att delta eller inte.


Polygon – Månghörning. En yta i 3D som är sammansatt av 3 eller fler punkter.


Realtid – Något som sker i nutid.


Realtidsrenderat – När spelmotorn räknar ut och skapar grafiken i realtid.


Spelvärld – Den virtuella värld där spelet tar plats.


Surround – Omgivande ljud. En teknik med flera högtalare för att ge känsla av rymd då man har fler


dimensioner och kan höra var ljudet kommer ifrån.


Taktil – Beröringskänsla. En teknik för att återge rörelse som vibrationer.


Textur – 2D-grafik man lägger på polygoner i 3D för ökad realism.


Virtuell verklighet – En datorgenererad värld där man försöker skapa känslan av att det är verkligt.
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