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Abstract
This essay examines the narrative aspect of interactive fiction. The study uses Janet H. Murrays 

analysis of the digital environment and the properties of it as procedural, participatory, spatial and 

encyclopedic. From this, her three characteristic pleasures in digital narratives - immersion, agency 

and transformation - are examined from the perspective of interactive fiction. The study also exa-

mines Nick Montforts analysis of interactive fiction as a potential narrative and a simulated world 

or environment. His comparison of interactive fiction with the literary riddle is also used in regards 

to puzzles and other game-related aspects in interactive fiction as a part of storytelling. Furthermo-

re, the essay uses Espen J. Aarseths analysis on ergodic text and non-linearity to place interactive 

fiction in a tradition of participatory texts not necessarily bound to the computer.

 The essay show how the repeated and sudden nature of death in interactive fiction poses a poten-

tial problem in its aspiration to create a cohesive storytelling experience. Death can however be 

used as an aid in other narrative aspirations, such as humour. Furthermore, the participatory aspect 

of interactive fiction can create a meaningful and strong emotional response to the death of non-

player characters.

 The essay also show how interactive fiction may use puzzles and other challenges as a method to 

create suspense and drama. The quality of interactive fiction as a simulated world enables it to crea-

te mazes and related experiences based on spatial navigation. Especially it underlines its capacity to 

in this manner portrait abstract concepts such as bureaucracy in a convincing and literal way.

 Finally the essay proposes that interactive fiction can be viewed as a bridge between traditional 

literary texts and the new digital texts of computer based entertainment. The essay therefore sug-

gests that interactive fiction, with its expressed literary ambitions, is especially qualified as a star-

ting point for understanding computer games as a capable storytelling tool. Further studies on inte-

ractive fiction may help reach a deeper understanding of the narrative qualities of computer games.
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1. Inledning

”At End Of Road

You are standing at the end of a road before a small brick building. Around you is a forest. A small 
stream flows out of the building and down a gully.”1

Under 1980-talet blev hemdatorn ett nytt inslag i många hushåll. Datorn var inte längre begränsad 

till laboratorium och universitetscampus. Istället flyttade den in i vanliga människors arbets- och 

hobbyrum. Men vad var denna grå plastlåda egentligen? Var det ett arbetsredskap, en underhåll-

ningsmaskin, eller något helt annat? Denna ambivalenta inställning till datorn är kännetecknande 

för ett nytt redskap, vilket tycks erbjuda löften inom många områden. Ambivalensen stämmer också 

bra in på datorspel, och på dess löften att erbjuda underhållning i form av berättelser och utmaning-

ar. Precis som datorns plats i hemmet var oklar, var datorspel något nytt och oprövat. Hur skulle 

man se på detta nya, och var skulle det placeras in? Var datorspel att betrakta som en elektronisk 

variant av något av följande: flipperspel, schackbräde, karate, grottforskning, utförsåkning. Eller var 

de snarare en släkting till den klassiska romanen, teaterpjäsen eller filmen? Eller rörde det sig om 

något helt nytt, väsensskilt från allt som kommit tidigare. I takt med att datorspelsbranschen vuxit i 

anseende, omfattning och ekonomisk omsättning, har denna fråga kanske blivit mindre intressant. 

Datorspel idag har en självklar plats såväl i hemmet som i media.

 Den genre datorspel som allra tydligast betonade släktskapet med litteraturen var ‘interactive fic-

tion’, eller textäventyren som de också kallades. Under några år sågs denna genre som romanens 

nästa evolutionära steg - som en ny typ av litteratur där läsaren själv deltog aktivt i berättelsen. Un-

der nittiotalet försvann den helt från rampljuset och ersattes av spel med mer fokus på grafik och 

rörlig bild. Textäventyren försvann från butikens spelhyllor, och från branschtidningarnas recensio-

ner. Man slutade tala om en ny slags roman, och började istället tala om en ny slags film. Istället för 

‘interactive fiction’ blev begrepp som ‘interactive movie’ och ‘multimedia’ modeord.

 Idag är även dessa borta, ihågkomna endast som reliker från ett årtionde av övertro på vad högre 

lagringskapacitet och snabbare datorer skulle kunna erbjuda. Idag marknadsförs knappast datorspel 

som interaktiv litteratur eller interaktiv film. Släktskapet med andra typer av medier tonas ned, kan-

ske i takt med att datorspelen i allt högre grad fått en egen plats kommersiellt och kulturellt.
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 Släktskapet mellan datorspel och andra typer av berättande är ändå intressant att undersöka. Inte 

för att vi längre tror att datorspelen ska ersätta dom, men för att nå en djupare och bättre förståelse 

för datorspelen själva. Vilken typ av berättelser är det datorspelen kan ge oss? Hur påverkar interak-

tiviteten och spelmomenten dessa berättelser? Finns det rentav datorspel utan något som helst narra-

tiv? Detta arbete pågår idag på många fronter och från många vetenskapliga fält. 

 Den här uppsatsen ämnar undersöka de gamla textäventyren, den genre som marknadsfördes 

som, och på stort allvar kallades ‘interactive fiction’. Dessa verk är intressanta framförallt för att de 

har ett sådant tydligt släktskap med romaner och annan litteratur. Precis som i en roman presenteras 

hela handlingen i form av berättande och beskrivande text. Samtidigt utmärker sig textäventyren 

genom en varierande bredd vad gäller själva spelmomenten. Vissa av verken innehåller inga spel-

moment i form av pussel, och är knappast att betrakta som datorspel i något annat avseende än att 

de tillverkades och såldes jämte dessa. Somliga produkter, som Nord and Bert Couldn´t Make Head 

or Tail of It, förkastar rentav helt ett klassiskt narrativ till förmån för ordvitsar och en lek med alfa-

betet.

1.2 Syfte och frågeställning
Den här uppsatsen ämnar bidra till arbetet att  skapa en teoribildning kring interaktiv fiktion (IF) ge-

nom att undersöka hur dessa kan förstås med hjälp av narratologiska teorier. Med utgångspunkt från 

tidigare forskning kring narration i datorspel och andra så kallade ”nya” medier diskuteras ett antal 

berättartekniska fenomen utifrån narrativa begrepp.

 Syftet är att vidga förståelsen för vilka narrativa aspekter som är unika eller används särskilt väl 

när det gäller IF. Löpande i uppsatsen kommer jämförelser att  göras dels med mer traditionella me-

dier som litteratur, och i viss mån även gentemot andra typer av datorspel. Stor vikt läggs vid hur IF 

på ett uttalat sätt erbjuder spelaren (interaktören) en berättelse likväl som en spelmässig utmaning i 

form av pussel och problemlösning. Diskussionen mellan datorspel som i första hand narrativ eller 

spel har dominerat forskningen, och denna fråga rör sig ständigt i bakgrunden under hela uppsatsen. 

 De narrativa aspekterna av IF granskas och diskuteras utifrån tre uppslag. Först hur IF presenterar 

en simulerad värld, därefter hur pussel och problemlösning påverkar narrativet. Slutligen diskuteras 

hur döden framställs i IF och vad den har för betydelse för narrativet. Uppsatsens frågeställning ly-

der: På vilka sätt kan interaktiv fiktion skapa och påverka ett narrativt berättande? På grund av 
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ämnets natur avslöjas i denna uppsats lösningen på ett fåtal pussel från olika verk av interaktiv fik-

tion. Detta är dock i mycket begränsad omfattning, och bör inte förta nöjet för en potentiell spelare 

mer än lite.

1.3 Teori och metod
Vad gäller den narratologiska grunden utgår uppsatsen från Mieke Bals teorier, sammanställda i 

Narratology - Introduction to the Theory of Narrative. Detta ställs mot forskning kring datorspel 

och annan datorbaserad text. Framförallt används Jane Murrays Hamlet on the Holodeck - The Fu-

ture of Narrative in Cyberspace och Espen J. Aarseths Cybertext - Perspectives on Ergodic Littera-

ture som bakgrund för en diskussion kring teoribildning för datorbaserade narrativ. Murrays ut-

gångspunkt är till stor del narratologisk, det vill säga hon betonar mediets egenskaper som berättel-

ser. Aarseth företräder istället en så kallad ludologisk syn på datorspel, vilket innebär att de betrak-

tas utifrån sina egenskaper som spel, och inte enkelt kan jämföras med andra berättande medier. 

Dessa får därför tjäna som representanter för de två dominerande riktningarna i forskningen. Som vi 

ska se dras dock många slutsatser i de båda verken som inte motsäger varandra.

 Nick Montforts Twisty Little Passages - An Approach to Interactive Fiction har varit fundamental 

för den historiska bakgrunden till interaktiv fiktion, samt för en mer detaljerad diskussion kring var 

IF hör hemma gentemot andra typer av datorspel, och andra typer av datorbaserade texter. Mont-

forts uppsats Toward a Theory of Interactive Fiction används också till stor del då den lägger vikti-

ga grundstenar för en teori kring IF. 2

  Den tidigare forskningen kring IF är mycket begränsad. Bara ett fåtal forskare har intresserat 

sig för IF på akademisk nivå. Även hos de som skrivit om datorbaserade narrativ, exempelvis Mur-

ray och Aarseth, har IF varit  hänvisat till några sidor. Nick Montforts bok utgör det första heltäck-

ande forskningsarbetet som fokuserar på IF utifrån dess unika egenskaper. Hans forskning kan ock-

så ses som en reaktion mot att IF försummats som något trivialt i akademiska studier.3  Förutom 

Montfort finns enskilda bidrag i form av uppsatser från exempelvis Graham Nelson, som också ut-

vecklat verktyget Inform för att skapa verk av interaktiv fiktion. Utöver detta är fältet  i princip  be-
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gränsat till forskning inom det datorvetenskapliga fältet, till exempel ur ett  programmeringsper-

spektiv.

 Av förklarliga skäl är en stor del av forskningen kring datorbaserade narrativ dominerad av att 

hitta användbara begrepp  och förklaringsmodeller, samt att koppla forskningen till andra, redan 

etablerade fält, exempelvis narratologi. Terminologin är därför ofta överlappande, och utan tillgång 

till en större kontext kan många begrepp vara förvirrande. Inte minst gäller detta själva begreppet 

interaktiv fiktion. Vad som åsyftas med IF är inte uppenbart, och begreppet kräver ett historiskt 

sammanhang för att vara meningsfullt. En diskussion om detta är därför på sin plats. Som Montfort 

påpekar är begreppet  IF inte heller helt tydligt definierat, även om det oftast syftar specifikt på da-

torspelsgenren textäventyr.4 I uppsatsen används denna förståelse av IF. Materialet som undersökes 

utgörs av ett kvalitativt urval. De begränsas till några av de mest populära titlarna utgivna av In-

focom samt Adventure, vilket räknas som det första verket av IF. Ett fåtal titlar ur andra datorspels-

genrer nämns också i undersökningen, också dessa utvalda på kvalitativa grunder utifrån hur väl de 

illustrerar exempelvis döden i narrativ. Jag anser att  detta urval är tillräckligt för undersökningens 

syfte då de olika titlarna av IF skiljer sig åt sinsemellan vad gäller litterär genre, ton och innehåll. 

Jag anser de vara representativa för kommersiell IF. I avgränsande syfte tas inte icke-kommersiella 

verk upp, trots att flera av dessa vore intressanta att inkludera i ett framtida arbete.

 Montfort föreslår att användaren av IF kallas ‘interaktör’, vilket är den term som i uppsatsen 

mestadels kommer att användas. I specifika fall där den litterära aspekten av IF understryks kan an-

vändaren kallas läsare. På samma sätt används ibland den etablerade termen spelare i de fall där IF 

explicit  åsyftas som en genre av datorspel. I samtliga fall menas den tänkta person som använder 

verket, och förvirringen mellan de tre termerna borde vara obefintlig eller minimal.

1.3.1 Vad är interaktiv fiktion?
’Interactive fiction’ (förkortas IF, min svenska översättning är interaktiv fiktion) är en typ av dator-

program som blev populära under slutet på 1970-talet, och hade sin kommersiella höjdpunkt årtio-

endet därpå. Karaktäristiskt för IF är att programmet genererar en berättande text, vilket interaktö-

ren svarar på genom att skriva in kommandon. Detta genererar ny text, som beroende på vad inter-

aktören gjorde för handlingen vidare. De flesta IF-program är utformade som spel, det vill säga det 
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gäller att övervinna hinder för att nå fram till ett slutmål. Kommersiellt har IF också alltid mark-

nadsförts, recenserats, sålts och bedömts som spel. Dock är i strikt mening inte alla IF spel i den 

meningen att de innehåller pussel och problem. Några, särskilt senare tidens amatörutvecklade IF, 

innehåller inga pussel alls utan fokuserar enbart på att presentera en interaktiv berättelse. Diskus-

sionen kring huruvida datorspel är en lämplig term för IF, eller ens för många övriga genrer av in-

teraktiv underhållning berörs kort i slutdiskussionen, men faller annars utanför ramen av denna 

uppsats.

 Interaktiv fiktion som genre uppstod 1975 i och med Will Crowthers program Adventure. Det är 

också känt som Advent, efter namnet på datorfilen. Crowther, vars hobby var grottkrypning, basera-

de spelets miljö på ett grottsystem - Flint Mammoth Cave System i Kentucky. Spelet skrevs delvis 

för att hans två döttrar, Sandy och Laura Crowther, skulle få uppleva en del av glädjen med att ut-

forska grottor. Adventure spreds gratis mellan datorer anslutna till ARPANet - en slags föregångare 

till Internet - och blev snabbt mycket populärt. Don Woods, anställd på SAIL (Stanford Artifical 

Intelligence Laboratory), upptäckte spelet 1976 och kontaktade Crowther för att bygga vidare på 

produkten och skapa en större och mer avancerad version av Adventure. Denna version är den mest 

kända, och har blivit stilbildande inte bara för efterkommande IF-verk, utan för datorspel i stort.5 

 Oräkneliga antal efterföljare skapades de närmaste åren på nätverksanslutna universitet världen 

över. Det som skulle bli det mest kända hette Zork, och skapades först till stordatorn på Massachu-

setts Institute of Technology (MIT) 1977. Detta IF-verk utvecklades sedan och delades upp i tre de-

lar som såldes kommersiellt till persondatorer under namnen Zork I: The Great Underground Empi-

re (1980), Zork II: The Wizard of Frobozz (1981) och Zork III: The Dungeon Master (1982).6

 Dessa spel blev enorma försäljningssuccéer, och bidrog till att göra distributören Infocom (grun-

dat 1979), till den största och mest ansedda tillverkaren av textäventyr under åttiotalet. Infocom be-

tonade de narrativa aspekterna av sina produkter, och ’interactive fiction’ kom att bli ett signum för 

företaget.7 Även om tillverkaren Adventure International hade sålt textspel kommersiellt tidigare, 

hade dessa gått under en mängd olika namn såsom ‘storygames’, ’computer fictions’ och ‘compu-

novels’. I och med Infocoms dominerande ställning på marknaden blev ‘interactive fiction’ sam-

8

5 På grund av sin popularitet har ett flertal versioner av Adventure skapats, både gratis och kommersiellt, av olika människor utan anknytning till de 

två ursprungliga upphovsmännen. Några av de spridda versionerna går istället under namnet Colossal Cave. 

6 Montfort, Twisty Little Passages - an Approach to Interactive Fiction, 85-93.

7 Ibid, 7.



lingsnamnet för denna typ av program. Jämsides användes också begreppet ’text adventure games’ 

eller helt enkelt ‘text adventures’, främst för att särskilja dessa spel mot de grafiska äventyrsspel 

vilka växte i popularitet under senare delen av årtiondet.

1.3.2 Äventyrsspel och dess underarter
Själva begreppet ’adventure games’ (‘äventyrsspel’ på svenska) är i mångt och mycket godtyckligt, 

och mer av ett  varumärke än en definition. På samma sätt som inom film- och litteratur, används 

genreindelning i datorspel för att ge en bild av ett förväntat innehåll gentemot konsumenterna. 

Äventyrsspel används på detta sätt snarast som en kontrast till andra spelgenrer än som en själv-

ständig definiton. Generellt menas spel där störst fokus läggs på problemlösning, än på exempelvis 

snabb handling och reaktionsförmåga. De skiljer sig däremot från de rena pusselspelen genom att 

också innehålla upptäckande och utforskning av en spelvärld, samt att ha ett  starkt berättande in-

slag. I allmänbhet kan man skilja mellan textäventyr (’text adventure’) och grafiska äventyrsspel 

(’graphic adventure’). Denna typ av indelning är dock varken helt knivskarp eller oproblematisk. 

För det  första lanserades redan tidigt produkter som använde sig av både text och grafik, och alltså 

inte med lätthet kunde sägas vara textäventyr eller grafiska äventyr. Faktum är att de allra flesta gra-

fiska äventyr innehöll - och innehåller - text i någon narrativ form (alltså frånsett bruk av text i spe-

lets menyer, användarmanual och så vidare). Textäventyr däremot innehåller oftast text som enda 

narrativa medel, även om tillbehör som spelets kartong och manual kan vara illustrerat. IF-spel kan 

i vissa fall innehålla grafik, men detta är att betrakta mer som en estetisk utsmyckning som inte är 

en del av produktens narrativ. På samma sätt  kan en textbok innehålla illustrationer för att  komplet-

tera texten. 

 I takt med att  datorernas kapacitet ökar går trenden mot att spel förlitar sig allt mindre på text och 

mer på grafik för att driva narrativet. I stort sett alla spel som lanseras idag har övergett textkom-

mandon för att påverka handlingen till förmån för en mer direkt styrning med mus och spelkontrol-

ler (såsom joystick och gamepad). Ett av de sista exemplen på kommersiella spel med textkomman-

don som input, men med grafik som den primära narrativa drivkraften var Starship Titanic (1998). 

Rent textbaserade spel och berättelser produceras fortfarande av entusiaster och sprids via internet, 

men kommersiellt är IF numera att betrakta som övergiven.
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1.3.3 Mieke Bals narrativa begrepp
Mieke Bal beskriver i sin bok ”Narratology - introduction to the theory of narrative” de grundläg-

gande begreppen i en allmän teori för narrativa texter. Enligt  henne kan man dela in en narrativ text 

i tre olika nivåer - text, berättelse och fabula. Dessa tre kan var och en beskrivas, och har egna uni-

ka egenskaper, men är inte oberoende av varandra och kan inte helt separeras, utan måste betraktas 

tillsammans.

 Text, definierar Bal som en begränsad helhet, uppbyggd av tecken.8 Tecknen kan vara ord och 

meningar, men också andra typer av symboler, till exempel målade linjer, ett foto eller en filmruta. 

Att texten är begränsad syftar inte på dess betydelse, funktion eller bakgrund, utan enbart på att den 

har en synlig början och ett slut. En narrativ text är en text i vilken en agent förmedlar en berättelse 

till en tänkt mottagare.

 En berättelse är innehållet i sagda text, och skapar en särskild presentation eller ”färgläggning” 

av en så kallad ‘fabula’. Den presenterar fabulan på ett visst sätt.

 En ‘fabula’ är en serie av logiskt och kronologiskt sammanhängande händelser, som skapas eller 

upplevs av aktörer. En händelse definieras som en förändring från ett  tillstånd till ett  annat. Aktörer 

är de som utför eller upplever dessa händelser genom sina handlingar (”acts”). 9

 Detta är de tre nivåer utifrån vilka man kan betrakta en narrativ text. Enligt Bal bygger dessa alla 

på komponenter från de övriga. Fabulan består av händelser och aktörer samt utspelas alltid i en 

viss tid och på en viss plats. Dessa element skapar fabulan, och ligger till grund för den ovanliggan-

de narrativa nivån - berättelsen. Berättelsen i sin tur kan betraktas som en palett vars syfte är att 

färglägga fabulan, och ge den olika aspekter. Resultatet är en distinkt berättelse, olik andra berättel-

ser även i de fall då de delar samma fabula.

 En fabula som har färglagts till en berättelse är dock inte tillräckligt för att vara en text. För detta 

krävs att berättelsen förmedlas. Det krävs också en agent som förmedlar, en slags mellanhand mel-

lan texten och mottagaren. Detta är inte synonymt med själva författaren, utan kallas av Bal för ”en 

fiktiv talesman”, eller berättaren.10 I en narrativ text finns också delar som inte är att betrakta som 

narrativa, det vill säga inte ”för berättelsen framåt”. Dessa delar kan vara en beskrivning av någon-

ting, en person eller en plats, eller ett uttryck för en åsikt, eller något annat som berättaren förmed-
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lar som inte har ett  direkt samband med fabulans händelser. Därför menar Bal att  man kan dela in en 

text i olika delar som är narrativa, beskrivande och argumenterande.11 Som vi ska se har dessa dis-

tinktioner stor betydelse vid studiet av interaktiv fiktion.

1.4 Tidigare Forskning
Forskningen kring datorspel täcker en bredd av vetenskapliga discipliner - från beteendevetenskap 

och psykologi till datorvetenskap och litteraturvetenskap. En av de stora debatterna har behandlat 

just datorspelens narrativa egenskaper. Forskare som Janet H. Murray menar att datorer erbjuder 

nya möjligheter till expressivt berättande, men beskriver ändå detta nya medium utifrån ett klassiskt  

narrativt perspektiv. I inledningen till sin bok Hamlet on the Holodeck (1997) skriver hon:

Just as the computer promises to reshape knowledge in ways that sometimes complement and so-

metimes supersede the work of the book and the lecture hall, so too does it promise to reshape the 
spectrum of narrative expression, not by replacing the novel or the movie but by continuing their 

timeless bardic work within another framework.12

Mot denna syn står den ludologiska (av latin ludo ”spela”), vilka betraktar datorspel främst utifrån 

sina egenskaper som just spel. Ludologin ser datorspel som ett eget fenomen, inte lämpliga att ana-

lysera utifrån befintliga narratologiska redskap. En av företrädarna för detta synsätt är Espen J. Aar-

seth, som i sin bok Cybertext - perspectives on ergodic literature (1997), hävdar att det finns grund-

läggande skillnader mellan spel och berättelser.

To claim that there is no difference between games and narratives is to ignore essential qualities of 

both categories. And yet, as this study tries to show, the difference is not clear-cut, and there is sig-
nificant overlap between the two.13

Ludologerna menar istället att datorspel bör betraktas utifrån sina egna egenskaper, nämligen själva 

spelets regler och system. Att ett spel kan ha narrativa egenskaper utesluts inte, men de betraktas 

varken som nödvändiga eller som betydelsefulla för spelet. Skillnaden mellan en narrativ och en 

11

11 Bal, Narratology - Introduction to the Theory of Narrative, 9.

12 Murray, Janet H. Hamlet on the Holodeck - The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge: The MIT Press, 1997, 10.

13 Aarseth, Espen J. Cybertext - perspectives on ergodic literature. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997, 5.



ludologisk syn på datorspel är dock varken knivskarp eller ömsesidigt uteslutande. Man kan snarare 

betrakta de två synsätten som en skillnad i vilka av spelens egenskaper man lägger fokus på. Ytter-

ligare en faktor i diskussionen är att alla former av datorbaserade narrativ inte måste ses som da-

torspel. Ett exempel på en annan form är hypertext-romaner, där läsaren klickar sig fram genom 

textpartierna och på så vis väljer vilken riktning handlingen ska ta. Varken Murray eller Aarseth be-

gränsar sin forskning till spel, utan beskriver dessa endast som en del av ett flertal olika former av 

datorbaserade texter. Enligt Murray är däremot datorspel den mest spridda och kommersiellt fram-

gångsrika formen av datornarrativ, även om hon kritiserar dessa för att ofta misslyckas med att in-

nehålla ett engagerande narrativ.14 Forskare som Nick Montfort, vilka specifikt riktat in sig på IF, 

belyser mediets egenskaper både som spel och som narrativ.

Systematically relating interactive fiction to “game” and “story” requires more than the ad hoc ap-

plication of terms and concepts from literary theory,  narratology,  and gaming. Although humanists 
and scientists can be prodded toward insight by offhand approaches, deeper insights and more sub-

stantial progress require a methodological framework, a way to evaluate results, and some sort of 
common language and understanding about the nature of the topic under consideration.15

Montfort menar vidare att begreppet ‘spel’ behöver definieras ytterligare. Alla IF räknas idag som 

spel, även sådana som inte innehåller någon form av pussel eller problemlösning.16 Istället för att 

begränsa IF till ”enbart” spel använder han begreppet ’IF work’ i sin forskning, vilket också denna 

uppsats gör med den svenska översättningen ’IF-verk’. 

 Montfort betraktar IF utifrån fyra distinkta aspekter. Dels är det ett textgenererande datorpro-

gram och ett potentiellt narrativ, det vill säga ett system som skapar narrativ genom interaktion, 

Dessutom är det ett spel, med vilket han menar en uppsättning regler inom vilket ett specifikt resul-

tat eftersträvas. Slutligen är IF att betrakta som en simulering av en värld eller miljö. 17

 En viktig distinktion som Montfort gör är alltså att inte betrakta IF som ett narrativ i sig själv, 

utan som ett potentiellt narrativ. Det är alltså först i interaktionen med programmet som ett narrativ 

skapas. Att bara läsa en transkription av en spelsession, eller granska den lagrade texten i program-

12

14 Murray, Hamlet on the Holodeck - The Future of Narrative in Cyberspace, 51.

15 Montfort, Nick. ”Toward a Theory of Interactive Fiction”. I IF Theory Reader. Kevin Jackson and Mead J. Robinson Wheeler (Red). 25-58. Ver-

sion 2. Boston: Transcript on Press, 2011, 26.

16 Montfort, Twisty Little Passages - an Approach to Interactive Fiction, 14.

17 Ibid, 23.



met, är inte den avsedda upplevelsen av IF. Montfort kopplar IF till potentiell litteratur, som det 

beskrivs av den franska litterära gruppen Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle).18 

1.4.1 Datorn som en scen för cyberdrama
Enligt Janet H. Murray är datorn en plattform för nya berättelser på samma sätt som tryckkonsten 

var en plattform för romanen, och kameran för filmen. Murray  ger datorn som narrativ plattform 

fyra distinkta egenskaper. Den är processbaserad (procedural) och deltagande (participatory).19 

Med detta menas att datorn arbetar i processer, som sätts igång av användaren - detta är vad som 

tillsammans kan göra berättelsen interaktiv. Den är också spatial, det vill säga har förmågan att 

framställa rum på ett sätt  som inte är bundet till att beskriva eller avbilda det.20 Slutligen är den 

encyklopedisk, det vill säga har förmågan att lagra och presentera information i en omfattning som 

inte varit  möjlig tidigare.21 Enligt Murray  ligger dessa egenskaper till grund för tre karakteristiska 

upplevelser som beskriver datorbaserade narrativ - immersiva (‘immersive’), medverkande 

(‘agency’) och omvandlande (‘transformative’). 

 Det immersiva beskriver Murray som förmågan att leva sig in i en berättelse, och låta sig omslu-

tas av den. En berättelses immersiva egenskaper är en förutsättning för att försätta mottagaren i ett 

liminalt tillstånd, att mentalt vara helt fokuserad på berättelsen. En konsekvens av mediets immersi-

va egenskaper är känslan av medverkande i berättelsen. Detta är inte något som vanligtvis uppstår i 

ett  narrativ, men datorns egenskap att reagera på kommandon gör detta möjligt. Liksom i mer tradi-

tionella narrativ, som exempelvis teater, är medverkan i digitala miljöer underställd regler - ofta 

presenteras användaren valmöjligheter som begränsar medverkan. 

 Slutligen menar Murray att datorns digitala miljö uppmuntrar till ständig omvandling. Varje ob-

jekts egenskaper är till exempel inte bundet av några yttre faktorer, och kan därför snabbt förändras. 

Datorspel tenderar att uppmana till flera omspelningar, med olika val och med olika slut som resul-

tat. Dett sker genom ett kaleidoskopiskt  narrativ som påminner mer om en mosaik än om den linjära 

texten hos en bok. Detta gör datorspelen till ’multiform stories’, det vill säga ett dramatiskt narrativ 
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som presenterar en situation eller berättelse i flera versioner.22 Traditionella texttyper, som romaner 

och pjäser kan vara sådana multiform-berättelser, men i ett linjärt format. Texten är gjord för att lä-

sas en gång, från början till slut. I IF däremot är det vanliga att interaktören tar sig igenom texten 

flera gånger för att upptäcka fler möjliga händelser.

1.4.2 Datorn som en plattform för ergodisk litteratur
Espen J. Aarseth lägger i sin uppsats Nonlinearity and Literary Theory (1994) grunden för en ny  

litteraturteori kring elektroniska texter.23 Han menar att det inte råder någon inneboende fundamen-

tal skillnad mellan elektroniska texter och sådana tryckta på papper. Textualitet kan inte definieras 

utifrån plats eller tid. Don Quixote är samma text i en bok som på en datorskärm.24 Text bör istället 

studeras och klassificeras utifrån vilken information den innehåller, och hur den presenterar denna 

information. Aarseth föreslår också en distinktion mellan linjära och icke-linjära texter. Med detta 

syftar Aarseth inte på någon kvalitét inom det narrativa flödet, eller textens innehåll. Det syftar 

istället på en yttre kvalitet, hur texten är arrangerad och strukturerad. En text kan ju till innehållet 

vara icke-linjär, det vill säga kasta sig fram och tillbaka i handlingen, men ändå vara presenterad på 

ett  linjärt  sätt. Aarseth menar att linjära texter kan betraktas som enbart en variant av icke-linjära 

texter.

 Vid första anblicken kan linjär text  tyckas ha en naturlig hemvist i tryckta böcker, och icke-linjär 

på en datorskärm. Enligt Aarseth stämmer detta dock inte vid en närmare granskning.25 För det  förs-

ta kan tryckt text på ett papper lika gärna vara konstruerad för att läsas icke-linjärt, exempelvis i en 

encyklopedi. Faktum är att vilken bok som helst tillåter läsaren att  slå upp  en sida på måfå, och bör-

ja läsa var som helst i texten. Tryckt text är alltså inte till sin natur vare sig linjär eller icke-linjär. 

Aarseth lånar en term från datorvetenskapen och kallar den ’random access’.

 I allmänhet presenteras icke-linjär text mer effektivt på en dator än på papper, men detsamma är 

sant om text som är särskilt beroende av att läsas linjärt. Enligt Aarseth kan en dator presentera text 

i ett linjärt flöde på ett sätt som inte tillåter läsaren att "fuska" genom att hoppa till ett senare parti i 

texten. Detta kan till exempel åstadkommas genom en hypertext där varje parti text bara länkar 
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framåt till nästa parti, så att det enda sättet att komma till slutet är genom att klicka sig igenom hela 

texten.

 Aarseths slutsats är därför att  det inte går att  ställa upp en knivskarp och tydlig gräns mellan linjär 

och icke-linjär text.26 Istället använder han begreppet ergodisk  text, från de grekiska orden ergon 

och hodos, vilka betyder arbete och stig.27 Med denna term syftar Aarseth på texter som kräver en 

icke trivial ansträngning för att läsas. En vanlig bok kvalificerar sig inte som ergodisk, eftersom ar-

betet med att vända på sidorna anses trivialt. Däremot måste texten inte vara genererad på en dator - 

som ett av de äldsta exemplen på ergodisk litteratur nämner Aarseth det kinesisk verket I Ching - 

förändringarnas bok.28  Detta verk går att  spåra tillbaka till cirka 1000-talet  före Kristus, och är en 

samling orakel-texter som läses utifrån en slumpgenerator, till exempel genom att kasta några mynt. 

Totalt kan I Ching generera 4,096 olika textkombinationer. 

 Ett annat exempel på pappersbaserade ergodiska texter, som inte Aarseth nämner, är de spelböck-

er av typen Choose your own adventure vilka var populära under 70- och 80-talen. Dessa uppvisar 

många strukturella likheter med IF-verk på en dator, med den största skillnaden att läsaren inte själv 

kan skriva in kommandon som påverkar handlingen. Istället är han eller hon begränsad till de val-

möjligheter som texten presenterar i slutet av varje textstycke. Varje val korresponderar sedan mot 

ett nummer, som läsaren får bläddra fram till i boken.29

 Aarseth vill alltså inte i första hand dela in en text i om den är datorbaserad eller inte. Datorn är 

att  betrakta som en plattform bland flera, som visserligen utmärker sig i att presentera ergodiska och 

icke-linjära texter, men som lika väl utmärker sig i att presentera traditionella, linjära texter. Det är 

viktigt att understryka att inte heller Murray ser datorgenererade narrativ som något i sig speciellt, 

utan istället talar om speciella aspekter, inte unika för mediet, men som med större lätthet eller na-

turlighet framställs. I kombinationen av dessa aspekter uppstår vissa typer av narrativ. Aarseth och 

Murray går snarast isär vad gäller synen på litteraturteori. Murray använder begrepp och modeller 

från narratologin. Aarseth kritiserar detta och menar att vår förståelse av datorbaserade texter inte 

har mycket att hämta från klassisk dramateori. Istället bör forskningen rikta in sig på att skapa helt 

nya modeller.30
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2. Analys

”This is the living room of your new house, a pretty nice room, actually. At least, it will be when all 

your stuff has arrived as the removals company said they would have done yesterday and now say 
they will do while you're on vacation. At the moment, however, it's a bit dull. Plain white, no car-

pets, no curtains, no furniture. A room to go bughouse in,  really. Another room is visible to the 
west, and a closed front door leads outside.”31

Namnet ’interaktiv fiktion’ tycks förmedla två löften. För det första att vara en fiktion, det vill säga 

en påhittad berättelse. Detta i sin tur ger en potentiell konsument av IF associationer till flera ingre-

dienser som vi har kommit att förvänta oss av en god berättelse - drama, spänning, karaktärsstudier, 

kanske rentav humor och erotik. Det andra löftet - interaktiv - är mer diffust och väcker kanske  till 

liv mer skilda associationer. Inom datorvetenskapen har ordet interaktiv kommit att betyda en pro-

cess som är bereoende av så kallad input från en människa, till skillnad från sådana datorprocesser 

som är helt automatiska, exempelvis kompilering.32 IF tycks alltså locka med ett löfte om att låta 

läsaren stiga in i rollen som aktör, att få uppleva och påverka fabulans händelser i en berättelse de 

samtidigt både läser och skriver. Vi kan diskutera i vilken grad ett sådant löfte infrias. Defintions-

mässigt är dock IF interaktivt, då det är beroende av input från läsaren för att berättelsen ska föras 

vidare. 

2.1 En simulerad värld med narrativa nivåer
Alla former av berättande är beroende av att upprätta ett liminalt tillstånd hos åskådaren - en känsla 

av att den verkliga världen kopplas bort till förmång för den fiktiva. Detta kan vi med Murrays ter-

minologi kalla immersion. Ett sätt som traditionella berättelser har skapat immersion är genom att 

inte låta åskådaren själv påverka berättelsen.33 I ett deltagande narrativ däremot kan det  liminala 

tillståndet tyckas bräckligt. För hur kan man helt omslutas av en berättelse samtidigt som man själv 

utför verkliga handlingar?34
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 Enligt Murray kan deltagande narrativ istället skapa och upprätthålla immersion genom att hitta 

och definiera gränserna mellan berättelsens fiktiva värld och den verkliga. Detta har skett, och sker, 

i andra medier såsom teatern där man talar om att förhålla sig till den så kallade fjärde väggen (den 

mot publiken).35  Murray menar att  datorbaserade narrativ ofta understryker denna gräns mellan 

verklighet och dikt, att den lägger stort fokus vid den fjärde väggen, och gärna testar hållbarheten i 

det liminala tillståndet.36

 Ett IF-verk inleds typiskt med en presenterande text som beskriver det  första ”rummet” och 

ibland också ger viss bakgrund kring protagonisten och vad denne ska göra. Därefter avstannar be-

rättelsen, och inget mer händer förrän interaktören ger sitt första bidrag genom att skriva in ett 

kommando, och således interagerar. Redan på en basal och grundläggande nivå är alltså det potenti-

ella narrativet beroende av interaktion utifrån för att förverkligas.

 Detta bör också kopplas till begreppet  diegesis som inom filmvetenskapen betecknar det som be-

rättas - som motsats till mimesis, det som visas. Diegesis är alltså den narrativa världen, och det som 

hör till den. Exempelvis är ljudet av en dialog i en film diegetiskt ljud, medan filmmusiken, som 

publiken hör men inte rollfigurerna, är icke-diegetisk. Exempel på text som är icke-diegetisk är ka-

pitelförteckningen i en roman, samt för- och eftertexter i en film. Interaktiv fiktion har en naturlig 

del av texten som är icke-diegetisk, nämligen interaktörens kommandon att exempelvis spara spelet 

eller avsluta det. Kommandon som påverkar spelvärlden - exempelvis att gå norrut eller öppna en 

dörr, är däremot diegetiska. Nick Montfort beskriver också en narrativ nivå som är hypodiegetisk, 

det vill säga utgör en berättelse i berättelsen.37 Ett av de mest slående exemplen är IF-verket A Mind 

Forever Voyaging, där interaktören spelar rollen av en dator - PRISM. Datorn spelar upp flera olika 

simuleringar om framtiden, i vilka PRISM spelar rollen av en människa - Perry Simm. Narrativets 

”verklighet” med PRISM  är alltså diegetisk, men de simulerade scenerna med Perry Simm är hypo-

diegetiska. Slutligen kan man tala om exodiegesis, där en karaktär på den diegetiska nivån uppvisar 

kunskap om den icke-diegetiska. Ett  exempel på detta är när en rollfigur i en film är medveten om 

det faktum att han eller hon är i en film, och på olika sätt uppmärksammar den fjärde väggen.38
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2.2 Pussel som en del av narrativet
En av de viktigaste modellerna som Montfort föreslår för att förstå interaktiv fiktion är en jämförel-

se med den litterära gåtan. Han beskriver denna som en form av poesi, vilken formulerar en fråga 

(ibland implicit) och gömmer svaret i ledtrådar.39 Interaktiv fiktion och gåtor har fyra viktiga likhe-

ter: båda presenterar en systematisk värld, är något som ska lösas, erbjuder en utmaning, samt är 

litterära och kluriga (’puzzling’).40

 Gåtan presenterar en värld i form av en metafor. IF:s sätt  att presentera en värld är, som vi sett, i 

form av en simulering. En gåta formuleras med en uppmaning om att lösas. Detta gäller även IF, 

som i likhet  med de flesta andra datorspel kan ”klaras”, det vill säga spelas till en upplösning.41 Uti-

från dessa likheter menar Montfort att  gåtan kan ses som en av de viktigaste föregångarna till inter-

aktiv fiktion. De kluriga aspekterna står inte i ett  motsatsförhållande till de litterära, utan båda måste 

tvärtom verka i samspel för att nå avsedd effekt i ett IF-verk.

 Det är lätt att koppla gåtan som enbart en del av IF:s pussel, det vill säga dess attribut som spel. 

Montfort menar att det visserligen är enklast att förstå likheterna mellan gåta och IF genom att 

granska pusslen, men insikterna är även applicerbara på ett IF-verk som inte alls innehåller några 

pusselmoment.42

 Att likna IF vid en gåta kan ge oss en bättre utgångspunkt för att förstå dess speciella narrativa 

egenskaper, snarare än att betrakta den utifrån uppdelningen narrativ eller spel. Problemet med en 

strikt narratologisk eller ludologisk syn på IF är att de narrativa elementen inte kan frikopplas från 

spelmomenten och vice versa. Att föreställa sig pusslen i ett IF fristående från dess berättelse är 

meningslöst. Jag menar att  pusslen bildar en del av narrativet, och bidrar till berättelsen på ett för 

formen unikt sätt. Enklast illustreras detta med hjälp av ett exempel ur Adventure. Ett av de första 

problemen spelaren ställs inför är att ordna ljus i den mörka grottan. Har man sedan tidigare tagit 

med sig en lykta, är lösningen uppenbar.

Darkness
It is pitch dark, and you can't see a thing.
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>light lantern

You switch the brass lantern on.

In Debris Room
 You are in a debris room filled with stuff washed in from the surface. A low wide passage with  

cobbles becomes plugged with mud and debris here, but an awkward canyon leads upward  a n d 
west.43

Som pussel betraktat är detta givetvis trivialt. Men som exempel för hur pusselmoment i IF är inte-

grerat med det narrativa flödet tjänar det oss väl. Om vi vill kan vi föreställa oss texten från denna 

session utklippt ur Adventure, och tryckt i en (mycket kort) bok. Vi har då skapat en annan slags 

text, men med likadan fabula. Resultatet skulle bli ungefär som följer:

 It is pitch dark, and you can't see a thing. You switch the brass lantern on. You are in a debris  
room filled with stuff washed in from the surface. A low wide passage with cobbles becomes  plug-

ged with mud and debris here, but an awkward canyon leads upward and west.

Det är en berättelse som knappast skulle vinna några litterära priser. En skicklig författare skulle 

förmodligen brodera ut texten ytterligare, kanske understryka huvudpersonens utsatta läge i mörk-

ret, och förmodligen förmedla känslan av triumf och framgång när lyktan tänds. Men problemet - 

att  det är mörkt, och lösningen - att tända lyktan, är en del av berättelsens fabula. Det som har änd-

rats är vilket uttryck de tar sig i berättelsenivån.

 En av de mest grundläggande sätten för att skapa drama i en berättelse är konflikt. En traditionell 

novell eller roman använder sig av problem och hinder för att skapa konflikter, av i stort sett samma 

natur som IF. Det är rentav mycket svårt  att föreställa sig en berättelse utan någon form av problem 

som måste lösas.

 Ett hinder kan vara något så simpelt som att ordna ljus i en mörk grotta, eller något  betydligt mer 

sofistikerat. Det kan innebära att döda en drake, att  hitta en skatt eller att lura bort en stor orm. Alla 

dessa är exempel på pussel från Adventure, men skulle lika gärna kunna återfinnas som problem i 

en roman.44 Skillnaden ligger i IF:s interaktiva natur. En konflikt i en IF-berättelse lämpar sig väl att 
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uforma som ett praktiskt problem - ett  pussel. I en roman kan vi heja på hjälten, och i viss mån dela 

dennes känsla av triumf när ett hinder övervinns. I ett IF-verk blir det upp till spelaren själv att hitta 

lösningen, och triumfen av ett övervunnet hinder blir dess egen. Jag menar att pussel i ett IF-verk 

inte kan ses som något skilt från berättelsen, utan som en form i vilken berättelsens hinder manifes-

terar sig. Det finns inget narrativ utan någon form av konflikt, och ett sätt att gestalta konflikt i IF är 

genom pussel. Nick Montfort får anses ha en liknande inställning, då han också understryker puss-

lens betydelse för narrativet i IF: ”For one thing, the puzzles in a work of interactive fiction func-

tion to control the revelation of the narrative; they are part of an interactive process that generates 

narrative.” 45

 Pussel kan alltså ses som en konflikt vilket utgör en del av narrativet. Däremot manifesteras inte 

alla slags konflikter i ett IF-verk som ett pussel. Det kan exempelvis finnas karaktärsbundna och  

ideologiska konflikter. Dessa gestaltas som regel på ett mer traditionellt sätt genom att beskrivas 

eller förmedlas i den berättande texten. Vissa typer av konflikter skildras dock extra väl i en digital 

miljö - sådana där datorns spatiala, processbaserade, deltagande och encyklopediska egenskaper kan 

utnyttjas. En sak som Murray tar upp, är navigeringen i en labyrint. I en traditionell litterär text kan 

labyrinten beskrivas som något förvirrande och hotfullt  - det mest kända exemplet är troligtvis den 

grekiska myten om Theseus och labyrinten på Kreta. IF däremot, kan på ett unikt sätt placera inter-

aktören i denna labyrint. Labyrinterna i Adventure, Zork eller andra verk kan upplevas på ett direkt 

sätt. Navigeringen i dessa är inte metaforiska utan bokstavliga.46 

 Ett bra exempel på hur detta kan förstärka narrativet ges i Bureaucracy (1987). Spelet är baserat 

på författarens erfarenheter från verkligheten, och tar upp  de problem som i en snårig byråkrati kan 

uppstå som ett resultat av en adressändring. Spelets mål verkar på ytan trivialt - att få tag på ett nytt 

kreditkort som skickats till protagonisten med post. Som ett resultat av adressbytet skickas dock all 

post till fel adress, och bankkontot spärras då det gamla kreditkortet gått ut. Varje vanligtvis trivial 

sak i spelet omges därför av hinder i form av en snårig byråkrati. Följande utdrag ur Bureacracy 

illustrerar situationen väl:
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Bank
You are in The Fillmore Fiduciary Trust Bank. There is an exit to the south and teller windows to 

the north.

>north
Teller #5

This window has a sign above it that says:
THIS WINDOW FOR WITHDRAWALS ONLY.

The teller at the window says, "Do you wish to make a withdrawal?"

>>no
The bank teller instructs you to go to window 7.

>east

Teller #6
A sign on the window says NEXT WINDOW PLEASE.

>east

Teller #7
This window has a sign above it that says:

THIS WINDOW FOR DEPOSITS ONLY.
The teller at the window says, "Do you wish to make a deposit?"

>>no

The bank teller instructs you to go to window 8.

>east
Teller #8

This window has a sign above it that says:
THIS WINDOW FOR ADDRESS CHANGES ONLY.

The teller at the window says, "Do you wish to file a change of address?"

>>yes
"Our records show that we already sent you a change-of-address form. We cannot allow more than 

one form to be outstanding for any one customer at any one time. I am only doing my job," she 
says.

Unfortunately, the bank has closed. You are whisked out of the bank with an efficiency that the 

bank obviously never applies to approving mortgages or clearing out-of-state cheques.47

21

47 Bureaucracy. 1987. Douglas Adams; Infocom.



I en vanlig roman hade detta kunnat vara en underhållande satirisk berättelse om det moderna tjäns-

tesamhället. Som IF däremot blir satiren förstärkt, eftersom protagonistens vedermödor får en kon-

kret form. Att slussas mellan de olika luckorna kräver en aktiv handling av spelaren, och den frust-

ration protagonisten förmodligen upplever när han nekas att adressändra, och när banken plötsligt 

stänger, förvandlas till spelmoment som drabbar spelaren själv.

 Som Nick Montfort påpekar är knappast en handling som själva förflyttandet från ett rum till ett 

annat normalt att  betrakta som ett  pussel i IF.48 I exemplet ovan blir dock förflyttandet åtminstone 

ett  hinder, om än inte ett  regelrätt pussel, på grund av den utdragna processen och det faktum att 

spelaren gång på gång skickas till ett nytt ställe. Pusslet i fråga blir istället att fundera ut hur man 

ska kunna få en ny blankett för adressändring, eller alternativt kringgå det  problemet genom att hitta 

den utskickade blanketten på protagonistens gamla adress. Byråkratins utmaningar illustreras alltså 

väl i formen IF, genom datormediets förmåga att kräva aktivt deltagande hos spelaren.

2.3 Döden som en del av narrativet
Janet Murray  menar att en effekt av att datorbaserade narrativ till sin natur är transformativa (‘trans-

formative’) är dess förhållande till protagonistens död.49 Vi ser denna effekt  i de allra flesta IF-verk. 

Spelarens misslyckande leder till protagonistens död, varpå spelet måste startas om från början, el-

ler från en tidigare sparad plats.

 Traditionellt används en karaktärs död för att skapa spänning eller dramatik i en berättelse. Möj-

ligheten att en protagonist dör ger en känsla av vikt. Som läsare uppmanas vi att bry oss om karak-

tärerna i en berättelse, och risken att en av dom avlider tjänar ofta väl som motivering att läsa vida-

re. I IF däremot, liksom i andra typer av datorspel, är döden knappast denna hotfulla ödesdigra möj-

lighet. Döden är istället en konsekvens av spelet, något som inträffar gång på gång. Att svara fel på  

en gåta i Leather Goddesses of Phobos resulterar i död, och spelet avslutas. Att  skriva för många 

misslyckade kommandon i Bureacracy leder till att protagonistens blodtryck blir för högt, och spe-

let avslutas. Döden är ofta resultatet av att misslyckas med spelets utmaningar och pussel. Men fak-

tum är att i många av de mest kända IF-verken är döden inte bara en konsekvens av interaktörens 
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misslyckande. Det  är rentav en konsekvens av slumpartade förhållande som ofta inte går att 

undvika.50 I Adventure dyker det  ibland upp en ondskefull dvärg som kastar en yxa mot protagonis-

ten. Nästan alltid missar han, men ibland resulterar detta i att spelet får ett tidigt och snöpligt avslut.

 En konsekvens av detta är att döden i IF ofta inte har någon dramatisk tyngd. Döden innebär inte 

en sorg eller förlust, eftersom berättelsen genast fortsätter från en tidigare punkt i narrativet. Hos 

interaktören uppstår troligtvis inte någon känsla av sorg för protagonistens (ofta bråda) död, utan på 

sin höjd en känsla av frustration över att behöva börja om från början. Interaktören blir intresserad 

av att hålla protagonisten vid liv främst för att det är enda sättet att  komma fram till slutet, samt för 

att inte utsättas för det obekväma i att återupprepa en del av berättelsen den redan upplevt.

 Man kan tänka sig två likartade problem med detta. Om berättelsen gång på gång avbryts med att 

huvudpersonen dör, och sedan fortsätter vid en tidigare punkt, kan detta påverka upplevelsen av be-

rättelsen negativt. Det är som att gång på gång bli avbruten i läsningen av en spännande bok. Ett 

annat problem är att interaktören inte lockas att bry sig om protagonistens väl och ve. Om döden 

inte innebär någon större konsekvens kan den knappast tjäna som förhöjare av dramats spänning.

 I IF och andra spel där narrativet utgör en stor del av lockelsen (som grafiska äventyrsspel) har 

man försökt hantera den döden på olika sätt. Ett  sätt är att designa spelet så att protagonisten aldrig 

dör. En av de mest kända skaparna av äventyrsspel, Ron Gilbert, förespråkade denna riktning i sin 

artikel Why Adventure Games Suck And What We Can Do About It (1989):

”It is bad design to put puzzles and situations into a game that require a player to die in order to 
learn what not to do next time. This is not to say that all death situations should be designed 

out. Danger is inherent in drama, but danger should be survivable if the player is clever.”51

Ron Gilberts egna äventyrsspel, exempelvis The Secret of Monkey Island (1990), kännetecknas just 

av att protagonisten inte kan dö annat än undantagsvis. Trots detta innehåller spelets narrativ ofta 

farliga situationer, vilka dock interaktören får oändligt  med tid på sig att lösa. Man skulle kunna 

tänka sig att detta i sig kan bli ett problem - att  dramat framställer en farlig situation, men att prota-

gonisten aldrig drabbas av den. Precis som dramats illusion kan brytas av att  ständigt dö och starta 

om, kan ett drama som presenterar fara men aldrig några konsekvenser riskera att bli spänningslöst. 
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 Här kan vi ana en konflikt  mellan ett verks ludologiska och narrativa aspekter. Ur ett spelper-

spektiv fungerar döden väl som konsekvens av ett misslyckande, och hotet att  behöva spela om vis-

sa delar av spelet kan tjäna som motivering att  försöka undvika döden. Ur ett strikt narrativt per-

spektiv däremot skapas det bästa dramat av att protagonisten riskerar att  dö endast en gång, och att 

denna död ger som konsekvens att narrativet  avslutas. Utmaningen blir alltså att hantera hotet att dö 

på ett balanserat sätt, så att det på samma gång bidrar till dramats spänning och fungerar som en 

motivering att klara de hinder och pussel som erbjuds.

 En annat sätt  att  hantera döden är att presentera den inte som något dramatiskt, utan som något 

komiskt. De många dödarna blir helt enkelt en källa för skratt. Hitchhikers guide to the galaxy 

(1985) är ett IF som framställer dödens komik med nästan poetisk ambition. Protagonistens död 

följs nästan alltid av en lång, välformulerad och komisk text. Resultatet gör att protagonistens död 

förvandlas från att  bli något interaktören försöker undvika, till att bli något som medvetet eftersträ-

vas för att få ta del av dessa meta-berättelser.

Your serious allergic reaction to protein loss from matter transference beams becomes a cause ce-
lebre among various holistic pressure groups in the Galaxy and leads to a total ban on demateriali-

sation. Within fifty years, space travel is replaced by a keen interest in old furniture restoration and 
market gardening. In this new quieter Galaxy, the art of telepathy flourishes as never before, crea-

ting a new universal harmony which brings all life together, converts all matter into thought and 
brings about the rebirth of the entire Universe on a higher and better plane of existence. However, 

none of this affects you, because you are dead.52

Andra exempel är de många grafiska äventyrsspel som producerades av företaget Sierra On-Line, 

exempelvis Space Quest 3 (1989) och Kings Quest 5 (1990). Även här var döden ständigt närvaran-

de. Att  leda protagonisten utför ett stup, plocka upp  fel sak eller ibland bara stå stilla, resulterade 

ofta i en explicit  grafisk dödsscen, en förolämpande text om interaktörens bristande kompetens, och 

en uppmaning att ladda ett  sparat spel, börja om eller stänga av. Liksom i många av Infocoms textä-

ventyr kan detta ses som ett nöje i sig med spelet, medan det hos andra är en källa för frustration.53

 Flera av Infocoms IF-verk använder protagonistens död som ett ganska abrupt straff för att miss-

lyckas, på ett sätt liknande det i Hitchhikers guide to the galaxy men ofta utan dess komiska ele-
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gans. I företagets mer sentida utgivningar rörde man sig dock oftare mot att undvika och bortförkla-

ra döden på olika sätt. I A Mind Forever Voyaging (1987) utforskar protagonisten gott om farliga 

situationer, men detta resulterar aldrig i att narrativet avslutas, eftersom protagonisten är en dator, 

och farorna endast en del av en simulering. Detta verk presenterar alltså en diegetisk förklaring på 

protagonistens död som konsekvens av ett misslyckande. Samtidigt utgör den ett försök att uppnå 

en balans mellan verkets ludologiska och narrativa aspekter. En förutsättning för detta är, som vi 

sett i diskussionen om narrativa nivåer, att  A Mind Forever Voyaging utspelar sig både på en diege-

tisk och en hyperdiegetisk nivå. Så länge spelets död förläggs på den hyperdiegetiska nivån kan be-

rättelsen alltid fortsätta på den diegetiska nivån. Som interaktör behöver vi aldrig väckas ur dramats 

illusion genom att ifrågasätta hur protagonisten kan dö och återupstå.

 Alla slags berättelser lämpar sig knappast för denna typ av förklaring till protagonistens otaliga 

avlidanden. Att låta berättelsen utspela sig i en från spelvärlden simulerad verklighet (från vårt  per-

spektiv, en simulering i en simulering) eller att, exempelvis, protagonistens medvetande överförs till 

en ny kropp vid döden passar troligtvis bäst i science fiction- eller skräck-genren. En annan möjlig 

lösning kan inspireras av televisionens såpoperor, där berättelsens förflutna ofta måste skrivas om 

eller ändras. Det klassiska exemplet är från tv-serien Dallas, där en av huvudpersonerna plötsligt 

vaknar upp i sängen, och hela den föregående säsongen visar sig ha varit en dröm. På liknande sätt 

kan protagonistens död följas av ett uppvaknande från en mardröm vid en tidigare punkt i spelet. 

Detta är enbart menat som exempel på hur döden kan förklaras diegetiskt på olika sätt. Svårigheten 

med att använda hotet om död som ett sätt att  skapa spänning kvarstår dock, för även om döden får 

en diegetisk förklaring löper den risk att förvandlas för spelaren till enbart  en lärorik erfarenhet. 

Utmaningen ligger alltså i att för interaktören presentera protagonistens död som någonting för be-

rättelsen meningsfullt, och samtidigt hantera dess återkommande natur.

 Hittills har vi diskuterat döden endast i relation till protagonisten själv, det vill säga den karaktär 

interaktören kontrollerar. Datorns karaktäristiska egenskaper kan som vi har sett  där utgöra en svå-

righet för den som vill skapa ett  narrativ där döden är allvarlig och betydelsefull. Däremot kan den 

deltagande aspekten hos datorbaserade narrativ på ett  effektivt sätt skildra döden hos bikaraktärer 

(eller NPC, Non-Player Character). Janet Murray  tar upp detta, och anger Planetfall som 

exempel.54 Detta IF-verk utspelar sig på en främmande planet, där interaktören kontrollerar en ast-
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ronaut i hans eller hennes försök att överleva efter ett skeppsbrott. Till sin hjälp i berättelsen finns 

roboten Floyd, som följer med protagonisten och hjälper till vid flera problem. Roboten kommente-

rar också de flesta handlingar interaktören utför. Mot slutet av berättelsen måste protagonisten ta sig 

in i ett förseglat  laboratorium för att hämta ett kritiskt objekt - ett  passerkort. Labbet är dock vaktat 

av farliga mutanter. Floyd erbjuder sig att gå in i labbet, och rusar automatiskt in i dödens käftar. 

Strax efteråt staplar Floyd ut med passerkortet, läckande olja, och dör i protagonistens armar. Res-

ten av Planetfall utspelar sig utan robotens sällskap, och minnet av den käcke kompanjonen och 

hans hjältemodiga självuppoffring tjänar som en stämingshöjare. Många spelare framställer Floyd 

som en av de mest minnesvärda karaktärerna i datorspelens historia, och hans död är en sak som 

lyfter Planetfall från en serie pussel till en berättelse.

 En variant av detta återfinns i Leather Godesses of Phobos (1987). Även i detta IF har protago-

nisten en följeslagare - antingen en man (Trent) eller kvinna (Tiffany), beroende på vilket kön pro-

tagonisten har tilldelats av interaktören. Liksom i Planetfall får denna följeslagare vid några tillfäl-

len spela ut farliga situationer i protagonistens ställe.

 A radium-powered grenade clatters against the deck! You glimpse a shadowy figure, dressed in 
black, slipping away. Trent yells to hit the deck, and hurls himself onto the grenade! A sickening 

explosion splatters Trent all around the room! As you struggle to control your shock and nausea, 
your eyes fill with tears. You hang your head in sorrow for a moment to honor your brave, loyal 

companion who gave his life that humanity might be safe from the terrible scourge of the Leather 
Goddesses of Phobos.55

När detta inträffar i narrativet står interaktören vid första anblicken inför samma situation som när 

roboten Floyd dör i Planetfall. Detta berättargrepp tar dock i detta fall en oväntad vändning, då 

Trent/Tiffany senare i spelet återvänder oskadd:

 You hear panting as Trent dashes up behind you, somewhat out of breath. "Good, you're still here! 
Thank God that time traveller who wandered by the hold had a matter reconstituter!"56

Liknande situationer uppstår sedan vid flera tillfällen under berättelsens gång. Trent/Tiffany utsätts 

för allt mer farliga situationer, och tycks vid första anblicken förolyckas på allt mer katastrofala sätt 
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- han eller hon blir bland annat överkörd av en bil, bortförd av eunucker för att ätas av tigrar och 

försvunnen under vattenytan. Varje gång återvänder han eller hon dock, med olika otroliga förkla-

ringar till hur döden lurades. Vi ser alltså att IF-genren gärna utnyttjar etablerade dramaturgiska be-

rättargrepp på ett lekfullt sätt. Det absurda förhållandet till döden som datorspel innehar, uppmärk-

sammas gärna och är något man driver med. Trent eller Tiffanys duster med döden i Leather Godes-

ses of Phobos kan också ses som en avspegling av hur protagonisten själv dör upprepade gånger, 

och ändå alltid återvänder till spelet.

 Detta är ett bra exempel på hur datorbaserade narrativ tycks ha en självreflekterande aspekt, och 

som medium gärna utforskar och tänjer gränsen mellan verklighet och dikt. Att medvetandegöra de 

berättargrepp som skapar illusionen av drama återfinns i andra former av media - exempelvis böck-

er och film. Men datorbaserade narrativ, med sitt fokus på interaktion och deltagande, verkar, som 

Janet Murray påpekar, ha en särskild fallenhet för detta.57 IF utgör inget undantag, utan snarare ett 

av de tydligaste exemplen på detta. En annan faktor är särskilt hur berättarrösten i nästan alla verk 

tilltalar interaktören och protagonisten med ett direkt tilltal. Det vill säga interaktören uppmärk-

sammas. Det tycks ligga en inneboende medvetenhet i texten att den är en del av en fiktion. Det 

finns exempel på böcker skrivna på detta sätt, ur andra persons perspektiv. Mieke Bal nämner Mi-

chel Butors roman La Modification (1957) som exempel.58 Men det är betydligt vanligare att berät-

telsen förmedlas ur första person (med protagonistens egna ord) eller tredje person. Ett perspektiv 

ur andra person tillhör undantagen inom litteratur, men är dominerande inom IF.

3. Slutdiskussion
 Aspen J. Aarseth lägger till stor del fram relevant kritik mot att använda sig av narratologiska 

modeller för att granska datorbaserade berättelser. Hans perspektiv är att datorspel representerar ett 

nytt medium, så skilt från andra typer av berättelser att de begrepp vi tidigare använt för att  beskriva 

och förstå ett drama inte är lämpliga. Istället förespråkar han sökandet efter nya verktyg. Han har 

visserligen rätt i att man bör problematisera användandet av redskap från ett äldre fält (traditionell 

drama och litteratur) för att  förstå ett nyare (datorbaserade narrativ). Man kan däremot ifrågasätta i 

vilken mån det verkligen rör sig om ett helt nytt fält.
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 Både Aarseth, Murray och Montfort tycks vara överens om att datorbaserade narrativ inte inne-

håller en enskild unik egenskap  som gör den väsensskild från andra typer av dramatiska berättelser. 

Aarseth gör kopplingen till ergodisk litteratur, Montfort drar paralleller till den litterära gåtan, och 

Murrays tankar om immersiva, medverkande och omvandlande berättelser är inte heller unika. Det 

finns alltså kopplingar till traditionella narrativ. Det unika uppstår snarare i kombination av datorns 

olika egenskaper - delarna utgör en helhet som kanske kan resultera i en ny slags berättelse. 

 Den här uppsatsens har fokuserat på hur en specifik typ av datorprogram (IF) går att  förstå ur ett 

narratologiskt perspektiv. Vi kan se det narrativa hos IF som endast en aspekt av många. För att på 

ett  meningsfullt sätt skapa teoretiska verktyg för att beskriva och förstå IF och andra typer av da-

torspel måste vi därför ta hänsyn till alla dessa aspekter, inte bara de narrativa.

 Datorn bör ses som en plattform för många olika slags narrativ, snarare än något som fundamen-

talt skapar en viss typ av berättelse. Datorns spatiala, processbaserade och encyklopediska egenska-

per gör den visserligen lämplig för interaktiva, deltagande berättelser med spelinslag. Men som 

Aarseth visar är datorn lika kapabel att presentera traditionella berättelser av linjär, icke-ergodisk 

modell.

 Datorns möjlighet att presentera en simulerad värld är en förutsättning för många av de mest at-

traktiva egenskaperna hos datorns narrativ, men den är inte unik. En historisk parallell står till ex-

empel att finna i den gamla muntliga berättartraditionen, där berättaren på många sätt förlitade sig 

på sin publik för att  anpassa berättelsen. En modern motsvarighet är rollspel, där spelledaren skapar 

en värld, men låter sina spelare påverka berättelsen och navigera världen. Skillnaden att datorns si-

mulering av en värld är bokstavlig, och spelledarens är metaforisk, är i praktisk mening endast en 

semantisk spetsfundighet. I narrativ mening - för dramats upplevelse - ser jag ingen skillnad i om 

världen existerar förprogrammerad i en dator, eller fantiseras ihop av en person. Snarare ligger för-

delen hos människan, som har förmågan att  improvisera och förändra världen och berättelsen för att 

på ett unikt sätt passa den enskilde spelaren. Kanske är det alltså av större vikt att dela in texter i 

dess grad av deltagande och medverkan, snarare än hur de i strikt mening är interaktiva.

 Ytterligare förståelse kan också nås genom att  belysa hur de olika egenskaperna hos IF belyser 

och förstärker varandra, snarare än står i ett motsatsförhållande. Forskningen har länge fokuserat på 

distinktionen mellan datorspel som en form av narration, eller den ludologiska synen på spel som 

något eget. Visserligen kan vi inte begränsa spel till dess narrativa natur - det är att bortse från dess 
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uppmaning om deltagande och medverkan. Snarare kan vi argumentera för att  just spelmomenten 

tjänar till att förstärka den narrativa effekten. Genom att  läsaren förvandlas till en spelare, blir denne 

en medaktör i berättelsen. Genom att övervinna hindren - lösa pusslen, hitta rätt i labyrinten - blir 

känslan av triumf i slutet på berättelsen starkare. Framgången tillskrivs också spelaren själv. Han 

eller hon är ansvarig för berättelsens lyckliga upplösning. På liknande sätt (fastän betydligt mindre 

vanligt inom IF och datorspel i allmänhet) blir ett tragiskt slut en skam och en sorg som spelaren till 

viss del själv måste bära. Ur ett ludologiskt kan man alltså inte bortse från narrationens betydelse. 

Att avskriva själva berättelsen som oviktig är att missa en av de stora anledningarna till att  många 

köper och konsumerar datorspel. Detta är särskilt tydligt vid en studie av IF. Dessa textäventyr 

marknadsförde sig explicit  som digitala berättelser, där en del av äventyret gick ut på att övervinna 

hinder. I denna kontext blir pusslen något viktigt. Det uppstår en motivation hos spelaren, eller för 

att använda Murrays terminologi, en känsla av medverkan.

 Även i sådana spel som saknar ett explicit berättande inslag, exempelvis Schack, finns ett narra-

tiv i bakgrunden. Schack är inte bara ett spel - det är ett slagfält. Det är inte bara pjäser man flyttar - 

det är kungar, bönder och biskopar. När spelet spelas skapas ett liminalt tillstånd. Frågan är därför 

om man alls kan tala om spel utan ett narrativ. Kanske kan vi bara skilja mellan verk där det narra-

tiva är ett explicit syfte, och där det är en liminal konsekvens.

 Betyder detta då att  de narrativa aspekterna är att betrakta som de huvudsakliga, och själva spe-

landet som något underliggande? Snarare är min mening att  narrativ som fenomen är betydligt lösa-

re, kapabelt att uppstå i många olika företeelser - både där det är en avsedd effekt och där det inte är 

det. Det  är också betydligt svårare att definiera. Termen datorspel är därför på många sätt begrän-

sande och missvisande. Den förmedlar inte de allra flesta spelens förmåga till starka och fängslande 

narrativ. Det är de berättande inslagen som gör spelens utgång betydelsefulla för spelaren - när de 

lockas att bry sig om den bakomliggande berättelsen och dess karaktärer, det är då själva spelet 

växer och får betydelse. Samtidigt är spelmekanikerna - hindren och utmaningarna - fundamentala 

för att spelaren ska känna sig delaktig. IF är kanske den variant av datorspel som bäst lyckats etab-

lera en balans mellan narrativ och spel. Allt från produkternas namn och marknadsföring till dess 

litterära presentation av spelvärlden signalerade en narrativ ambition lika mycket  som, om inte mer 

än, en spelteknisk.
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 Som den här uppsatsen försökt visa, har IF flera drag som skiljer dessa verk från traditionella be-

rättelser såsom böcker. De är till exempel ‘multiform stories’, det  vill säga de uppmanar interaktö-

ren att spela igenom berättelsen flera gånger - med olika resultat varje gång. Detta gäller också då 

IF-verken ofta är konstruerade på ett sätt där protagonisten kommer att  dö flera gånger medan berät-

telsens upplösning eftersträvas. Detta kan ses som en svaghet vilket riskerar att krossa det liminala 

tillståndet. På en narratologisk nivå kan vi betrakta detta som att fabulan är mer dynamisk än i andra 

typer av berättelser. Två personer som upplevt samma verk av IF skulle kunna ha två helt olika upp-

fattningar om hur fabulan såg ut - baserat på hur och när narrativet avslutades med protagonistens 

död. Som vi har sett är dock inte detta det normala sättet att uppleva IF. Det tycks finnas en innebo-

ende acceptans i formen att döden är något flyktigt, och att ett narrativ hela tiden ändras och skrivs 

om ända fram till slutet. Att dö gång på gång kan visserligen ha en negativ inverkan på hur interak-

tören upplever berättelsen, men detta verkar snarare ha att göra med en frustration kring själva 

spelmomentet - att utmaningen är för stor. Protagonistens död och uppståndelse verkar inte i någon 

större utsträckning krossa det liminala tillståndet, lika lite som en synlig kuliss gör det på en tea-

terscen. Vi tycks ha förmågan att bortse från faktorer som stör illusionen av ett drama, förutsatt  att 

det finns andra faktorer som lockar oss att sjunka in i den.

 Dagens moderna spel tycks dela berättande verktyg med filmens värld på samma sätt som IF de-

lade de med litteraturens. Men på samma sätt som film och tv-produktioner till stor del har ersatt 

teater och annan scenisk konst kommersiellt, finns det fortfarande ett unikt kulturellt  uttryckssätt 

hos de senare. Varje person som hört en skicklig muntlig berättare på scen kan nog hålla med om att 

där uppstår något mellan berättare och publik som är svårt eller omöjligt att duplicera genom en tv-

ruta eller filmduk. Samma förhållande står mellan de ”primitiva” textäventyren och moderna grafis-

ka storproduktioner. Den taktila inmatningsmetoden att skriva in kommandon med tangentbord bi-

drar kanske med en unik känsla av att vara en medförfattare i ett elektroniskt skrivet verk. Presenta-

tionen av spelvärlden i form av text ger spelaren en länk till ett av de mest långvariga och bekanta 

medierna för berättande - det skrivna ordet. Det är därför min förhoppning att de unika narrativa 

egenskaperna hos IF ska fortsätta att  utforskas inom studierna av datorspel och narratologi i stort. 

Det är mycket möjligt att en av nycklarna för att förstå människans tendens att bilda narrativ står att 

finna i studiet av interaktiv fiktion.
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3.1 Framtida forskning
Under arbetet med denna uppsats har åtskilliga vägar blottlagts, vilka dock av utrymmesskäl inte 

kunnat följas upp. En aspekt är till exempel hanteringen av objekt inom IF och andra äventyrsspel. 

En stor del av spelens problemlösning är förknippat med att ha funnit rätt föremål och använda det-

ta vid rätt  tillfälle, på rätt sätt. En undersökning kring hur hanteringen av föremål eller objekt  utgör 

en del av narrativet kunde exempelvis utgå från Graham Nelsons uppsats Object Relations, ur IF 

Theory Reader.59  Ett annat område för framtida forskning är en koppling mellan datorspel - och 

kanske all form av narration - och leken. Leken beskriver ett liminalt tillstånd som hos barn har en 

naturlig plats. Hos vuxna infogas detta tillstånd inom ramen för traditioner och ritualer. Det är en 

identitets-skapande och meningsbyggande aktivitet. Traditionellt har forskningen kring detta hört 

hemma inom ämnet etnologi. Ett  tvärvetenskapligt forskningsprojekt skulle dock säkerligen kunna 

bidra till förståelsen för narrativ som en naturlig del av människans villkor.
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