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1. Inledning 

- 1.1 Syfte 

Denna uppsats kommer fokusera på datorspelens roll som en plattform för berättande samt hur 

dessa kan simulera en filmisk upplevelse. Vi lever nu trots allt i en tid då bl a datorspelens grafiska 

förutsättningar har utvecklats på ett sådant sätt, så man kan jämföra det med en datoranimerad film. 

Detta öppnar inte bara upp möjligheten för en intressant grafisk berättelse. Det blir även intressant 

att se hur tekniken används för att berätta dessa berättelser samtidigt som man försöker hålla 

begränsningar så att det fortfarande kan klassificeras som spel. Jag kommer i denna uppsats 

diskutera detta med hjälp av fyra olika spel som utgångspunkt för min analys. Förutom detta, så 

tänker jag även använda en del av utrymmet för att diskutera spelarens roll och hur stor den blir för 

spelens spelmekanik som såväl berättelse. 

 

- 1.2 Problemformulering 

Jag har nu gett en inblick i vad det är jag kommer göra och den första samt mest centrala frågan för 

mitt arbete blir då: Hur filmiska kan datorspel vara i sin berättelse samt sin simulering? På vilket 

sätt används tekniken för att kunna berätta spelets övergripande berättelse, så att faktiskt vi kan se 

det som en filmisk simulering? I samband med dessa frågor, så finner jag det viktigt att även 

diskutera hur stor plats berättelsen har i datorspelen. Om ett spel fokuserar på en bra berättelse, 

förminskas spelmekaniken då för att berättandet måste få en större plats eller går det att kombinera 

en bra spelberättelse med bra spelmekanik eller finns det en möjlighet att dessa två kan samarbeta? 

Vad är det som utvecklare man vill att spelaren ska fokusera på? Som jag nämnde i första punkten, 

så är det framför allt berättandet och de filmiska aspekterna som blir det centrala målet för denna 

uppsats. Dock vill jag poängtera att det är viktigt med diskussioner kring spelarens upplevelse. Inte 

bara av den övergripande berättelsen i spelet (vilket dock blir centralt), utan även av spelet som en 

helhet. 

 

- 1.3 Analysobjekt 

I denna uppsats har jag lagt fokus på fem olika spel. Anledningen till att jag valde dessa spel beror 

på att det är olika nivåer av djup i den övergripande berättelsen i dessa fyra spel. Spelen i detta fall 

består av Super Mario Galaxy, Uncharted: Drake´s Fortune, Heavy Rain och Mass Effect. Det blir 

fyra olika nivåer av berättande. Den linjära ploten prioriteras på olika sätt. Från Super Mario 
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Galaxy där spelglädjen blir större än den uttänkta ploten till Heavy Rain som i princip fungerar som  

en interaktiv film där spelglädjen möjligen inte är lika prioriterad. För just den filmiska 

simuleringen jag försöker påvisa i dessa spel, så har vi t ex det nyligen nämnda Heavy Rain och 

Mass Effect-spelen som i en trilogi ger en berättelse liknandes Star Wars eller varför inte spelet 

Uncharted: Drake´s Fortune där den övergripande berättelsen kan liknas vid en valfri Indiana 

Jones-film. Jag kommer dock gå in närmare på dessa i analyserna och ge perspektiven över hur 

dessa blir filmiska i användandet av tekniken samt deras former av berättande.  

Som jämförelsematerial, så kommer jag även diskutera spelet Alan Wake som även den en del av 

mitt urval. Anledningen för denna bonus är att det är ett intressant spel ur en aspekt när man 

diskuterar hur vårat spelande kan bli ett berättande i form av spelomgångar och en övergripande 

plot som inkluderar möjligheten att inte endast uttala sin berättelse i form av bildspråket, utan även 

bli återberättad i text. Även för detta spel kommer jag ge exempel på hur det simulerar en filmisk 

upplevelse och förmågan att ha tillgång till både story och plot när det blir en valfri möjlighet. 

 

- 1.4 Metod 

Under arbetets gång, så kommer jag använda mig av bl a spelen jag valt till mitt urval. Jag har redan 

klarat dessa spel innan, såklart, så jag anser mig ha tillräcklig information som kan vara till hjälp. 

Så, Jag kommer ändå att spela igenom dessa spel igen även om jag inte kan spela alla ända till slutet 

på grund av att spellängden på vissa är allt för lång för att kunna hinna. Vid tillfällen som jag 

behöver en scen från spelet, så använder jag mig av Youtube om det så är för att ge en hänvisning 

till källa eller påminna mig om saker jag kan tänkas behöva för min teori. I övrigt som en 

uppbackning för teorierna och analysernas del, så kommer jag använda mig av olika böcker inom 

ämnet datorspel och film. Dessa böcker kommer hjälpa mig med tidigare analyser av berättande om 

det så är inom restriktionerna för filmens eller datorspelens värld. Vissa essäer om liknande ämnen 

kommer vara av intressant vikt för denna uppsats där jag använder mig av intressanta tidigare 

teorier och analyser skrivna av tidigare studenter. 

 

- 1.5 Förklaring av vissa termer 

I denna punkt ska jag gå igenom vissa termer som dyker upp under uppsatsen som möjligen kan 

anses som oklara för vissa läsare.  

Vad är då en berättelse? Först och främst, ser jag det viktigt att kunna skillnaden mellan story och 

plot. Plot t ex hanterar det flöde som vi får ta del av i den version som berättelsen visas upp i. 

Hjälten försöker rädda prinsessan, hjälten tänker tillbaka på de lyckliga stunderna denne hade med 

prinsessan och hjälten lyckas rädda prinsessan. Story ger en djupare och mer kronologiskt 
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ordningsam insikt där delar som ligger i ploten och utanför får en mer tidsenlig betydelse. För det 

tidigare exemplet, så har då hjälten de lyckliga stunderna med prinsessan, hjälten försöker rädda 

prinsessan som blivit kidnappad och hjälten lyckas rädda henne. Det blir inte lika stor betydelse för 

spelarens upplevelse av den övergripande berättelsen (eller ploten) i spelet när det kommer till story. 

Story (enligt definitionerna av ”plot” och ”story”) förblir mer en form av återberättande av själva 

berättelsen medan ploten då blir den huvudsakliga berättelsen som berättas i sin ordning för att 

skapa t ex intresse hos åskådarna/åhörarna.  

I denna uppsats kommer jag även ta upp speltermer som kan vara svåra att förstå vid en första 

anblick, men förklaringen för dessa uppstår inom samma område. T ex under delen om just 

cutscenes i datorspel, så kommer jag diskutera Setups (utgångslägen) som i grunden hanterar 

introduktionen av miljö, karaktär och utbrytande händelse. Cutscenes här menas filmsekvenser i 

spel som kan vara uppbyggda på olika sätt där ”Setups” då är en av de för att ha en form av plot. 

För en egen notering viktigt att ta med sig i läsningen, så kommer jag oftast tala om dessa 

”konstanta berättelser” eller ”linjära ploten” där jag då menar den konstanta berättelsen som alltid 

håller sig fast oavsett hur vi spelar spelet när vi får den möjligheten. Det är oftast med dessa 

filmsekvenser som man för den uttänkta, konstanta berättelsen framåt. 

Under uppsatsen kommer jag även diskutera berättandet i datorspelen ur två aspekter. Det linjära 

berättandet och det icke-linjära berättandet. Det förstnämnda använder jag vid diskussioner över ett 

spels övergripande plot. Hjälten introduceras, prinsessan kidnappas, hjälten räddar prinsessan. Så 

som ploten är uttänkt på förhand. Det icke-linjära berättandet väljer jag att diskutera i samband med 

spelomgångar som en form av berättande. Den övergripande ploten blir kvar som den alltid är, men 

under spelets gång så spelar vi alla olika och berättar då resan till målet på olika sätt. Det finns 

egentligen flera tillfällen där man egentligen borde använda sig av skillnaden mellan linjärt och 

icke-linjärt när det kommer till berättelser, men jag väljer dessa två förenklingar i denna uppsats 

som får tillhöra mina förklaringar för dessa två typer av berättande. Allting för enkelhetens skull 

även om jag inser att jag valt två typer som kan utökas på många sätt. 

 

- 1.6 Teoridel 

När det kommer till tidigare skrivet material om just berättande i datorspel, så har vi här ett arkiv 

som är väl diskuterat. Detta är ett ämne som skrivits om i såväl som faktaböcker, uppsatser och 

blogginlägg t ex. The Ultimate guide to Video Game writing and design är en bok jag kommer ha 

stor användning av i min uppsats. Här går författarna igenom hur man konstruerar en berättelse, 

miljöer, karaktärer, dialoger, mm i ett datorspel och ger tips och råd över vad det är man bör tänka 

på som spelförfattare. En mer grundläggande bok i ämnet är Understanding video games: The 
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essential introduction. Dock är det här bara ett kapitel där berättandet i datorspelen hanteras och 

resterande blir en översikt över vad spel är och hur man kan definiera grunderna för ett spel. På 

internet finns här en myriad av tidigare forskning över hur datorspel skapar ett narrativ i sina 

spelomgångar t ex. Ett av exemplen väl värt att notera i samband med detta är Video games 

storytelling: why minecraft matters
1
 där författaren förespråkar hur ett icke linjärt och öppet spel 

kan berätta. 

Tack vare min handledare har jag även fått tips här över olika uppsatser inom ämnet som kommer 

vara till hjälp för mig under uppsatsen. First Contact är en uppsats av Petter Nordqvist där han 

diskuterar och analyserar möjligheterna med de pågående narrativen som sker under spelets gång. 

Mats Söderholm, även han tidigare student från Skövde, har i sin uppsats Berättande i spel hanterat 

hur spelaren kan uppfatta en linjär berättelse i tre spel centrala för hans analys. För just mina 

analyser över hur spel blir filmiska upplevelser och simuleringar av det, så lyckas jag inte hitta så 

mycket i böckerna, men däremot så tjänar internet detta syfte. Denna länk
2
 är bara en i mängden där 

man talar för hur vissa spel kan platsa in lika gärna som en hollywood-film. 

Med dessa några exempel, så har jag ingen rädsla för att inte komma ur detta tomhänt i brist på 

källor. 

 

Mellanakt 

Jag väljer här att diskutera berättandet (både det linjära samt icke-linjära) i datorspel som en 

introducerande punkt för mitt arbete på grund av att det blir en viktig del. Om jag ska visa på hur 

datorspel simulerar en filmisk upplevelse för spelaren, så måste jag se till hur den linjära 

berättelsen i spelen är uppbyggd och hur berättandet (det linjära) skiljer sig från film. 

 

2. Berättandet i spelens värld – Ett problem? 

Spel som ett berättande medium är väl diskuterat och analyserat och det blir så gott som en fråga 

om en kamp mellan Narratologi och Ludologi. Med andra ord konsten att berätta konkurrerar med 

spelupplevelsen där berättandet är mer kritiskt i vissa spel samt motsatsen att ett spel kan leva utan 

ett berättande. Jag vill även göra det klart att benämna datorspel som ett medium är värt att 

diskutera, men jag följer strömmen på nätet som föredrar att se datorspel just som medier. Vi har 

spel med en konkret, linjär plot och vi har motsatsen i och med att datorspel handlar mycket om  

underhållning som behöver olika typer av variation. Vi vet dock att berättandet i spel inte är samma 

sak som berättandet i en film. Det är ett grundläggande faktum. Ett datorspel kan försöka simulera 

                                                 
1 Keith Ballard - 2011 

2    Alexandra Geraets - 2012 
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ett filmiskt berättande, men det faller tillbaka i och med att det faktiskt har sina begränsningar 

(interaktivitet, kontroll, mm) som måste finnas för att vi fortfarande ska kunna tolka det som ett 

datorspel: spelaren måste kunna ingripa, avbryta, ändra riktning, osv. Jag vill dock i denna uppsats 

diskutera spelens form av berättande samt den filmiska upplevelsen.  

Jag utgår alltså här ifrån fyra olika spel för att jag ska få fyra olika berättande nivåer inom 

datorspelen. Vad jag menar med detta är i vilken grad dessa berättelser berättas. Spelen jag valt är 

Mass Effect (består av tre spel egentligen, men jag definierar de som ett om inte precisionen krävs), 

Heavy Rain, Uncharted: Drakes´s fortune samt Super Mario Galaxy. Dessa fyra pekar på olika 

former av berättande och just sättet på hur de berättas. Från det lättsamma spelet Super Mario 

Galaxy där spelglädjen i att springa runt på de olika banorna/nivåerna blir högre satt än vad vi kan 

kalla det narrativa till Heavy Rain som simulerar för oss en filmiskt plot-driven, interaktiv thriller 

om en kidnappad pojke, en mördare och fyra personers olika mål. Mass Effect och Uncharted: 

Drake´s Journey blir ett mellanting av dessa och spelar även en stor roll för min uppsats. 

Att avgöra berättandets roll i ett spel är ett ämne fortfarande värt att diskutera. I denna uppsats så 

kommer jag innefatta spelteoretiker som Jesper Juul med andra. Jag har en stor vilja att undersöka 

berättandet och spelupplevelsen i samband med varandra, deras roller, spelarens egna interaktioner i 

berättandet, mm. Huvuduppgiften för min uppsats är fortfarande att undersöka hur datorspel 

simulerar den filmiska aspekten, men först känner jag det viktigt att ge en viss grund, som jag 

tidigare sagt, över spelens berättande som en grundläggande punkt för mitt arbete. Lite har 

visserligen redan blivit sagt, men detta är ett ämne lätt att falla in på att diskutera över. 

 

I boken Understanding Video Games: The essential introduction, så har vi ett cirkulärt diagram 

skapat av Jesper Juul över vad som kan definieras som spel
3
, vad som inte är spel och vad som 

ligger på gränssnittet mellan att vara eller inte vara datorspel. Det finns aspekter i detta diagram 

som jag anser möjligen är föråldrade i och med hur han placerar vissa delar utanför 

speldefinitionen. Boken medger att vissa aspekter av diagrammet kan diskuteras vidare och när det 

kommer till spelets berättande (åtminstone Jesper Juul´s definition av berättande/storytelling), så är 

jag även där villig att hålla med honom till viss grad på hans punkter som argumenterar för att 

”storytelling” inte tillhör speldefinitionen. Ett exempel är att han anser hans aspekt av storytelling 

ha ett förutspått resultat i slutändan medan spel inte har det. Detta stämmer om vi ser till 

spelomgångar som ett berättande. Det finns för många variationer vi kan spela ett spel på. Vi har 

dock den övergripande storyn som ett spel kan ha och även om vi har där ett förutspått resultat, så 

                                                 
3 Nielsen, Smith, Tosca - 2008, s 35 
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kan vi inte försäkra den vetskapen under de tillfällen där vi spelar. Dessa tillfällen är för dyrbara för 

ett spel i kombination med dess övergripande story.  

Jag vill dock lägga in ett inlägg här. Det jag har att säga mot honom på denna punkt är att 

exemplifiera med spelet Heavy Rain där vi har flera olika,visst antal dock, sätt att spela spelet på 

under själva fortlöpandet av ploten. Detta är ett exempel där spelomgångar oftast kan likna vid 

varandra. Olika, men konstanta slut presenteras beroende på dina val och man kan inte riktigt dö på 

det traditionella sättet för spel vilket ger det, om än många möjliga, förutspådda slutresultat. I 

många övriga spel, så är det klart att resultatet skiftar när vi spelar om vi då ser till teorin att varje 

spelomgång är ett berättande. Det blir olika historier för varje spelare och varje spelomgång 

eftersom vi inte spelar spelet på exakt samma sätt. Vi kan härma taktiker andra spelare använder, 

men det blir fortfarande jag som spelar spelet på mitt sätt. Så i och med aspekten över Storytelling 

enligt Jesper Juul´s definition av det, har han självklart rätt i det, men det är om man då ska se 

Storytelling som en nuvarande, pågående form av berättande. Frågan är dock om man verkligen ska 

räkna detta till spelets narrativa form? Vad jag menar är att när vi talar om ett berättande i datorspel, 

vad är det oftast vi talar om i det sammanhanget? Är spelarens resa, berättandet som sker under 

tiden vi spelar, lika viktig som den uttänkta övergripande ploten för ett spels narrativa form? Det 

korta svaret på dessa frågor skulle jag vilja personligt svara ett simpelt ”Ja” på, men att det är 

viktigt att kunna avskilja dessa två aspekter från varandra. 

  

Beroende på hur man själv ser spelets berättande (Den övergripande berättelsen som väntar oss eller 

berättandet som porträtterar våra återberättande av den övergripande berättelsen). Jag skulle vilja 

citera ur uppsatsen First Contact av Petter Nordqvist här när han diskuterar kort resan till målet med 

hjälp av uttrycket ”Emergent Gameplay” som han använder i samband med datorspelet Deus Ex: 

”Emergent gameplay skapas i min mening i Deus Ex extremt effektiv just på grund av hur spelet är 

upplagt. Spelaren har alltid ett mål han ska ta sig till, men spelet bryr sig inte alls om hur han 

faktiskt tar sig dit. Spelaren kan upptäcka det genom att bara utforska spelvärlden eller få ledtrådar 

från NPCs m.m.”4. Detta blir intressant i och med att det visar hur spel inte alltid behöver hålla oss i 

handen och visa ”så här ska du göra” med hjälp av en så kallad ”tutorial” (eller hjälpmeddelanden). 

Det är med spel som Deus Ex eller Oblivion (vilket också ingår i Nordqvists diskussion) som vi kan 

skapa detta icke-linjära berättande och hjälper oss i vårat ”rollspelande” som den avatar vi 

kontrollerar. Detta kan, notera att jag lägger tonvikten på ”kan”, öka intresset för den övergripande, 

konstanta ploten när vi får chansen att agera fritt i övriga fall. Frihet kan leda till en större personlig 

                                                 
4 Petter Nordqvist - 2009, s 21 
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koppling till den övergripande ploten. 

De flesta i vår nutid tänker nog inte på, och detta är bara en slutsats jag dragit av vad jag fått ut från 

olika spelforum, att just vårat eget handlande i spelen inte spelar lika stor roll för det narrativa flödet 

som spelens filmiska scener. Många verkar begripa den viktiga skillnaden dock mellan ett icke-

linjärt berättande (vilket jag i denna uppsats definierar som spelomgångar om det skulle vara oklart) 

och ett spels övergripande plot, men det är inte lika diskuterat när det argumenteras för ett spels 

berättande, med andra ord det pågående narrativet i en spelomgång. Det är möjligt att majoriteten 

vet skillnaden innerst inne i att kunna berätta något icke-linjärt och då inte bara i spelsammanhang, 

men det är inte heller något fel med att diskutera ett spels plot som komponeras ihop med cutscenes 

(filmsekvenser). Även dessa blir en intressant form av underhållning som jag kommer att ta upp 

senare. Hur som helst, så får jag intrycket att det diskuteras allt mer om filmsekvenser i ett spel när 

man diskuterar berättandet överlag i datorspelen. Att man ser till helhetsbilden över vad som händer 

i spelet ända till slut-texterna. Prinsessan kidnappas, fienden kommer in i mitten av spelet och 

förstör, Prinsessan räddas i slutet. Det är även denna del som jag kommer att lägga mycket fokus på 

senare i uppsatsen när jag diskuterar hur filmiska berättandet i de utvalda spelen är. 

Jag skulle vilja dela in teoretikerna över datorspelens berättande i två grupper här. Den ena ser en 

spelomgång som ett narrativt flöde medan den andra gruppen ser spelets övergripande, tänkta story 

som det narrativa flödet (galaxen hotas, hjälten måste rädda galaxen, hjälten klarar det och lyckligt 

slut). Jag är medveten om att det egentligen inte är så lätt att dela in dessa tycken i endast två 

grupper, speciellt eftersom detaljerna i dessa teorier skiftar på olika plan, men jag anser detta 

fortfarande på ett sätt endast vara en förenkling av att begränsa spelberättandet i teorins grupper. 

Hur som helst, i båda fallen så blir spelaren en så kallad ”medberättare”. Det är vi som spelare som 

måste röra oss framåt för att berättandet (även det icke-linjära) överhuvudtaget ska kunna fortsätta, 

så att vi kan se vad som händer i den övergripande ploten härnäst. Även om storyn och ploten redan 

är planer av spelskaparna på förhand, så är det vår uppgift som spelare och medberättare att avtäcka 

denna konstanta berättelse för oss själva. Datorspelen har trots allt en interaktiv roll som måste 

utföras av oss spelare. Spelet Heavy Rain, åter igen, blir ett intressant exempel  i denna diskussion, 

men jag återkommer till det senare. 

 

Nu har jag tagit upp en del om spelarens roll, spelomgångar och kort gått in på teorier av Jesper Juul 

över hans insyn på berättande/storytelling i datorspel. Jag personligen har alltid tyckt att spel har ett 

berättande, men jag måste inse tack vare Jesper Juul att jag personligen aldrig tidigare tänkt på den 

uppenbara idén att vi berättar medan vi spelar (dock till en viss grad) och att det finns ett argument 

för att Storytelling (Juul´s definition) inte passar in på spel i samband med den övergripande ploten 
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i spelet. Så vad menas när vi vill diskutera spelets berättelse? Detta får mig att verkligen fundera 

över vad som definieras som ett berättande.  

Det leder mig till dessa frågor: Vad är kriterierna för ett berättande samt en berättelse, och finns det 

möjligheter att applicera dessa på datorspel ändå? Man kan tycka att detta borde tillhöra mina 

frågeställningar, men även om detta är viktigt att diskutera, så blir det inte lika centralt och 

långvarigt för min uppsats som de redan skrivna centrala frågorna. Hur som helst, en så kallad 

basregel har vi ärvt redan från Aristoteles tid med att en berättelse har en början, en mitt samt ett 

slut. En serie med olika händelser som följer varandra efter ett visst schema. Det är den 

grundläggande teorin för en berättelse oavsett om den anses bra eller dålig. Ett annat speciellt 

grundläggande faktum är att berättelsen har någon som berättar den. Berättandet är något som sker 

inom ett pågående nu. Du berättar en berättelse. Du förtäljer en historia. Hur kan detta appliceras på 

datorspel? Jag vet att vissa datorspel har en fullt hörbar berättare av typen voice over, men det blir 

fortfarande en fråga om att man visar mer än vad man berättar när det kommer till datorspelen. Kan 

man inte då se visning som ett berättande, eller är det behovet av ord som måste finnas nära? 

Datorspelen faller, som sagt, på att de visar och kontrolleras mer än vad de berättar, men en 

berättelse i spelen framgår mest av dialogerna i det. Visandet, kontrollen och vad karaktärerna säger. 

Det är här jag skulle kunna dra den fina gränsen mellan ”showing and telling” också, men den 

teorin, om än väl grundad, består ungefär av två olika dialogtyper i en berättelse. Dessa kan även 

appliceras på skillnaden mellan story och plot. Dessa kan appliceras på dialogen i ett spel, men det 

är inte vad jag menar när jag säger att det finns en skillnad mellan att berätta i ord och visa en bild. 

Hur kan spel berätta om det inte har en berättare som det saknas i de flesta fallen? 

  

I fallet med t ex Mass Effect, så kan vi spelare/åskådare bara anta att det är en explicit berättare, 

men det är inget vi får veta förrän i slutet av spelet, så på så sätt blir spelet då en fråga om att visa 

allting tills vi kommer till den explicite berättaren i slutet. Då kan man även ställa sig frågan: Vem 

berättar om denne berättare som berättar om dina äventyr i mass Effect? Är det ett krav att ha en 

berättare ett helt spel igenom och behöver en berättare vara någon som berättar? Som sagt, när vi 

väl spelar spelet, så tror vi att vi upplever ett rymdäventyr som sker i detta nu, men i och med 

berättaren som dyker upp i slutet, så kan vi inte vara säkra. Är detta en berättare som berättar om 

legenden Shepard i efterhand för sitt barnbarn? Ungefär ”han gjorde så mycket för vår galax” eller 

berättade han hela tiden om Shepard under tiden vi spelade även om vi då blev visade? Det är här vi 

kan diskutera intressanta aspekter av spel som har den typiska osynliga berättaren och att vi spelar 

blir medberättarna som för berättarens uttänkta berättelse vidare, men vi som spelare väljer att 

berätta berättelsen på vårat egna sätt, men strävar inte från de kritiska punkterna som utgör själva 
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storyn. Detta är väldigt intressant och avancerat, men möjligt att diskutera. Mass Effect berättar på 

andra sätt än i kravet att ha en berättare, men jag återkommer till det i min diskussion om spelet. Jag 

lutar mig åter igen på boken Understanding Video Games och hänvisar till ett intressant exempel 

som används när man diskuterar en idé till ett pågående narrativ: 

”An example: A virtual living room is designed, the avatar is placed on a couch, and a dragon is 

placed under the couch. What we then have is not a story, but a story is what we may get. What we 

have is a starting position with narrative potential, but without direction”
5
. 

Här har vi t ex ett fall där vi har miljön planerad, men sedan beror det på vad vi ska göra med 

miljön. Man kan fråga sig i detta fall om en miljö räcker för ett narrativ, men som vi märker här så 

krävs det mycket mer detaljer innan vi riktigt kan bygga på något. Hur vi ska bygga upp den till ett 

fullskaligt berättande, en konstant story med plot. Vi har, som sagt miljö och karaktärer här, men nu 

måste vi även fråga oss ”Vem är avataren? Vad gör draken under soffan? Varför är de i 

vardagsrummet? Möjliga frågor som kan bygga upp en berättelse i sig. Detta är dock inte det enda 

som vi måste fundera på i detta sammanhang med spel. Vi måste även tänka på hur spelaren 

kommer spela ut denna narrativa idé, hur ska detta kunna berättas och då appliceras in i ett spel? 

”Narrative exists to support the gameplay”
6
. Med detta citat i baktanke, så måste vi då även fundera 

över vilket spelsätt som kan användas i samband med denna miljö. Kan det vara ett peka-och-klicka 

äventyrsspel? Innan man tänker på berättelser i datorspel, så måste man först och främst fundera på 

vilket spelsätt och hur stor spelglädje som måste få plats i spelet och sedan måste man i samband 

med detta då tänka på hur man kan berätta och det vanligaste alternativet då är filmsekvenser. 

 

2.2 Cutscenes – Ett välgjort försök att simulera en filmisk upplevelse? 

Alla spel har inte filmsekvenser, men de som har det använder dessa för att försöka förmedla en plot 

i ett spel på ett sätt som kan likna vid film. Cutscenes (eller ”filmscener” som jag kommer benämna 

dem i uppsatsen) är oftast passiva i sin form. Det är ett tillfälle för spelaren att ta en paus från 

spelandet och uppleva den övergripande ploten vidare. ”Play is interrupted and we watch a ”film” 

where the game characters interact or something happens that is out of our control”
7
. Filmscener i 

ett spel blir i ett avseende ett pris för spelaren. Lyckas man komma tillräckligt långt i spelet, så 

belönas man med en filmscen som fortsätter den övergripande linjära berättelsen i spelet. Så 

samtidigt blir filmscenerna en paus från spelandet, ett pris för att ha avancerat dig framåt samt ett 

avbrytande i det själva spelandet. Detta blir även en chans för det linjära berättandet i spelens värld 

                                                 
5 Nielsen, Smith, Tosca – 2008, s 183 

6 Dille & Platten – 2007, s 140 

7 Nielsen, Smith, Tosca – 2008, s 176 
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att få sin plats. Filmscenerna i spelen ger oftast en konkret bild av vad den övergripande ploten i 

spelen består av, men det handlar fortfarande om att visa mer än att berätta i ord beroende på hur 

informationsrik dialogerna i spelet är. Dessa filmscener kommer, som jag tidigare nämnde, ha en 

ganska central plats i min uppsats eftersom det trots allt är de filmiska aspekterna (de filmiska 

simuleringarna) av spelen och då även berättandet (det linjära samt icke-linjära) jag kommer 

diskutera (även om jag gått genom berättandet en del redan i denna uppsats).  

 

Jag skulle i denna diskussion vilja använda mig av boken The ultimate guide to video game writing 

and design som i grunden är en handbok för människor som vill lära sig författa narrativ inom 

datorspelens gränser, men den hjälper oss även förstå rollerna som spelens filmscener har för 

berättandet när det kommer till att berätta i både ord och bild. I boken listas olika syften som 

filmscenerna har i spelen. Några av dessa är Setups, Advancement, Character Journeys, Impart 

information, mm
8
. För att summera dessa i korthet, så hanterar ”Setups” oftast filmscenerna i början 

av spelet där något introduceras. Karaktärer, utbrytande händelse, mm. ”Advancement” tillhör den 

delen som inte bara behöver begränsa sig till just filmscener i ett spel, men det handlar om mycket 

av hanteringen av hur nya karaktärer, erfarenheter eller vapen presenteras som ett bevis för att man 

faktiskt kommer någon vart i sitt spelande. Något sker och du låser upp nya möjligheter som din 

karaktär kan använda sig av. I The Legend of Zelda: Ocarina of Time t ex, så får du tillgång till ett 

svärd kallat ”Master Sword” vilket är bättre i styrka än ditt förra efter att ha samlat tre olika 

”gudastenar”. Den tredje typen av cutscenes, ”Character Journeys”, är en viktig indelning av 

filmscener i och med att det är en som hanterar filmscenerna tillsammans med berättandet under 

spelandets gång. Ett typiskt exempel för denna del är när vi via en scen får bevittna hjältens 

utveckling som person. Hur hjälten kanske står på en klippa och tittar ut över stjärnhimlen medan 

han tänker för sig själv om sin resa och vad den har givit honom/henne, vad denne har lärt sig. 

”Impart information” är en intressant del i och med att den består mestadels av fakta. Ett exempel 

som slog mig här är spelet Metal Gear Solid där huvudkaraktären Snake då och då får meddelanden 

via sin radio från sitt överbefäl för att upplysa honom om uppdragets objektiva delar, varna honom 

för olika saker, etc. Med andra ord, att på ett kreativt sätt ge spelaren information via en filmscen. 

Ett meddelande. Vissa äldre spel har denna funktion också. Som t ex det första Legend of Zelda-

spelet där en text dyker upp, om man väntar tillräckligt länge vid titel-skärmen, som förklarar 

bakgrundsberättelsen kort. Alla dessa typer av filmsekvenser är inte alltid närvarande i alla spel, 

men det är inte alltid som de behöver det beroende på vilken genre spelet tillhör. Spelar vi ett 

                                                 
8 Dille & Platten – 2007, s 22 
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rollspel t ex, så är antalet filmscener i spelet stort eftersom det försöker bidra med en övergripande 

plot samt karaktärer som det är meningen att vi spelare ska sätta oss in i och filmsekvenser tjänar 

det syftet i måttlig mängd. Vad jag menar med detta är att i vissa fall där antalet filmscener blir för 

många, så finns då risken att vi inte bryr oss om vad som hände karaktärerna i spelet eftersom vi 

inte får lika mycket kontroll över dessa. Vi behöver fortfarande ha en interaktiv roll ofta i spelen. Så 

medan filmscener i ett spel är ett oftast nödvändigt tilltag för att kunna berätta en linjär plot i ett 

spel, så kan det tjäna motsatt effekt om antalet filmscener blir alltför högt. 

 

När jag ändå är inne på ämnet, så tycker jag att det känns värdigt att även diskutera hur relativa 

filmscenerna i spelen blir för försäljningen alternativt marknaden. Vad jag menar med detta är att 

det är nu för tiden oerhört många av spelen som marknadsförs med filmtrailers där man använt sig 

av filmscenerna i spelet som de gör reklam för och gjort en trailer av detta tillsammans med 

passande musik för att möjligen kunna bygga upp den potentiella köparens vilja att äga spelet allt 

mer. I vissa fall används såklart filmklipp från när någon spelar själva spelet i dessa speltrailrarna. 

Oftast sker det i trailers som visar spel där man sätter spelandet högre än berättandet som t ex Super 

Mario Galaxy. Det är dock oftast vanligast att blanda mellan filmscenerna i spelen och visa upp lite 

av spelsättet, men att man lägger lite mer fokus på filmscenerna i spelen som marknadsförs i 

trailern. Om vi ser till trailern från Mass Effect 3 som släpptes strax vid utgivningen av själva spelet, 

så är det svårt att kunna skilja denna från en datoranimerad film i och med vi inte riktigt får någon 

insyn på hur man spelar spelet. Det blir mer en fråga om att frambringa berättelsen i spelet och ge 

en inblick över de intriger som komma skall med hjälp av grafiska förutsättningar och högt 

tryckande musik
9
. 

Mass Effect är trots allt tre spel där storyn är ganska viktig och tung i informationsmängden, så den 

kräver sin filmiska trailer för att bygga upp förväntningarna inför den sista delen i rymdsagan.  

 

2.3 Alan Wake – Mellanhanden 

spelet Alan Wake är ett intressant exempel att ta upp här. Denna ingick tidigare i mitt urval eftersom 

jag planerade ha detta spel som en introduktion till de analyser som skulle komma, men jag fick 

inse senare att detta spel får vara del av mitt urval i och med att den fortfarande blir central för 

uppsatsens ämne. 

Jag vill ställa samma intressanta frågeställning min handledare ställde till mig under mitt arbete med 

denna uppsats: ”Att bestämma aktörers handlande, är inte det ungefär som att vara en författare?”. 

                                                 

9    http://www.youtube.com/watch?v=AluTOOCVXVQ 
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Det är sant att det är vi som spelare som bestämmer om spelet ska fortsätta eller inte och vi blir 

dessa medberättare som följer vår ”avatars” händelser genom spelet. Vi författar vår spelresa på ett 

bildligt tillvägagångssätt. Genom vår avatar kan vi berätta genom att endast ta kontroll över denne 

och se berättelsen utföras beroende på hur väl vi spelar spelet. Här kan man också åter igen 

diskutera skillnaden mellan varje spelomgång som ett berättande och den övergripande, uttänkta 

storyn samt ploten i ett spel som väntar oss som ett annat berättande. I båda fallen, dock, så kvarstår 

det konstanta faktumet att vi blir medberättare som med hjälp av vår avatar berättar och avslöjar 

spelets story allt eftersom vi lyckas komma vidare. Alan Wake lyckas dock faktiskt även med 

bedriften att ha berättande ord under spelets gång. Det blir inte bara en fråga om att visa ett 

berättande i bild och dialoger, utan även en text som faktiskt berättar (då menar jag inte som 

undertexter som vissa spel erbjuder). Jag förklarar detta vidare strax, men väljer först att beskriva 

handlingen i spelet kortfattat. I spelet så tar vi kontrollen över den fiktionella, utbrända författaren 

Alan Wake. Han har ett skrivande projekt på gång, men han lyckas inte skriva något, så Alan och 

hans fru Alice reser på semester till den lilla byn Bright Falls. Väl där, sätter de sig till ro i en stuga 

ute på sjön Cauldron Lake. Det tar inte lång stund, dock, förrän kaoset uppenbarar sig. Alice 

kidnappas av något utomstående paranormalt fenomen och Alan, i ett försök att rädda henne, 

misslyckas och tappar minnet. Han vaknar senare i en bil som är på väg att falla från ett stup, hans 

fru är borta och minnet av vissa händelser har totalt försvunnit. 

Detta är, som sagt, en väldigt kort version av händelseförloppet i spelet och det är nu spelarens mål 

att resa igenom skogarna i Bright Falls för att slåss mot människor som blivit besatta och kunna 

hitta Alice igen. Under spelets gång, så kan spelaren hitta utrivna manuskript till boken ”Departure” 

som Alan faktiskt hade tänkt börja på, men inte lyckades med på grund av sin utbrändhet. I dessa 

manuskript läser han, underligt nog, om sitt pågående äventyr i sökandet efter Alice och det 

paranormala mörker som försöker stoppa honom. T ex, i ett manuskript han hittar: 

”The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the 

darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the 

blood of his victim.”
10 

Detta är som sagt ett exempel ur de olika manuskript Alan hittar från sin pågående bok han inte 

lyckats skriva ännu och dem författar/berättar hans nuvarande äventyr från olika vinklar. Vissa 

gånger hittar han manuskript som berättar om tillfällen han kommer möta senare i spelets gång, 

tillfällen som redan varit och även tillfällen han själv inte varit med om som berättar om 

sidokaraktärernas del i händelseförloppet.  

                                                 
1 0 Alan Wake, Remedy Entertainment - 2008 
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Spelet blir verkligen en fråga om återberättande i spel när vi har dessa manuskript som bestämmer 

vad som kommer att ske, vad som har skett, osv. Vi får chansen att uppleva dessa händelser visuellt 

samt via text om vi så önskar. Alan Wake blir ett spel där man inte kan neka till att det finns ett 

berättande i flera former tillgängligt, men detta blir fortfarande aspekter av den linjära upplevelsen. 

Däremot, dock, så har vi fortfarande det att avataren Alan inte kontrollerar sina handlingar. Det är vi 

som spelaren som tar kontrollen och då blir det inte säkert att vi orkar uppfylla de kommande 

händelserna. Spelaren kanske dör innan, ger upp och hittar ett annat spel eller nått. Oavsett vad, 

även om spelet faktiskt har ett berättande, så är det fortfarande ett krav att vi som spelare måste röra 

oss framåt för att spelet ska kunna fortgå (vilket jag varit inne på tidigare). Det blir vår uppgift att 

kunna få berättelsen till punkt och i fallet med Alan Wake, samla alla manuskript för att kunna förstå 

det hela perspektivet av den linjära storyn. Vi behöver dock inte samla alla manuskript. Det är en 

frivillig uppgift som vi kan välja att åta oss om vi önskar veta mer om vad det egentligen är som 

händer, de bakomliggande faktorerna för dessa paranormala händelser, och se hela denna händelse 

återberättas framför oss i spelet. Vi kan även välja att samla alla manuskript, men avbryta Alan´s 

läsning av dem med ett knapptryck och då blir det mer en fråga om att bara vilja kunna samla 

allihopa för äran av det. Detta blir en myriad av flera olika berättelser och då hamnar vi åter igen på 

spelomgångar som berättelser. Den enda konstanta kärnan i detta blir den uttänkta, linjära ploten 

som väntar oss beroende på hur bra vi lyckas spela. 

När det kommer till berättandet inom spelens värld, linjärt eller icke-linjärt, så måste vi framför allt 

även tänka på spelarens upplevelse av spelen i och med att spelupplevelsen här kombineras med 

den övergripande, uttänkta ploten. Vi har vår ”virtuella flickvän” Alice som vi måste rädda. Detta 

gör vi med avataren Alan. Vi vill få reda på kidnapparens identitet lika mycket som att vi vill rädda 

Alice. Prioriteringarna kan skifta också beroende på spelaren. Detsamma gäller även när vi slåss 

mot de paranormala fienderna kallade ”The Takens” (eller simpelt nog ”mörkervarelserna” som jag 

kallar de för enkelhetens skull) i Bright Falls skogar. Vi vill kanske veta varifrån dessa kommer, hur 

de uppstod, hur man stoppar dem, osv. Det blir ett mysterium som spelaren väljer att kunna delta i 

eller om denne bara vill spela igenom för att ha spelat spelet. En så kallad ”Gamer” med andra ord 

som mest bryr sig om att spela igenom och vilja vara bäst (generell förklaring). Vi har även 

mysterium pågående angående boksidorna Alan hittar under sitt äventyr från den bok han inte 

lyckades börja skriva ännu, men kan fortfarande hitta sånt han faktiskt har skrivit. Vi har olika 

faktorer här där spelaren kan välja vilken del denne vill prioritera i sitt spelande. Är spelaren mer 

intresserad av att t ex rädda sin flickvän eller vilja förstå anledningen till varför Alan kan hitta 

manuskript från en ofärdig bok? De flesta av dessa faktorer flyter till slut ihop som vi förstår, vilket 
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gör att spelaren får lösningen på det mesta oavsett vad denne väljer, så på ett sätt har vi här ett klart 

resultat redan, eller så klart som vi väljer att utföra detta i och med att man kan missa 

boksidorna/manuskripten om man så önskar och få vissa delar av spelets linjära story oklara.  

Hur som helst, medan vi har dessa mål i spelet, så får vi även det uppenbara målet under spelets 

gång att hålla oss vid liv i och med mörkervarelserna som ständigt attackerar spelaren. Man har ett 

väldigt begränsat antal batterier till sin ficklampa och ammunition till sina vapen, vilket betyder att 

man inte kan slåss mot allting man möter och får böja sig för mängden som attackerar dig och 

springa ifrån vissa (vilket höjer stämningen/känslan för just spelen av genren Survival Horror där 

man måste lära sig spara på vissa saker i och med att de kan bli kritiska vid ett senare tillfälle i 

spelen).  

Vad jag vill få ut från att exemplifiera med just spelet Alan Wake i förhållande till berättandet inom 

spelens värld, är att jag ville visa på kopplingen mellan ett spel som har en förutbestämd plot 

samtidigt som den lyckas återberätta både i bild och text via dessa olika manuskript man hittar samt 

tiden du själv spelar eller får ta del av en filmsekvens som berättar detta du kanske läst eller 

kommer läsa i ett manuskript. De fyller för det mesta ut en del av berättandet vilket öppnar upp 

möjligheterna för skillnaden mellan en story och en plot i spelet. Vi får ta del av den planerade 

berättelsen genom Alan Wakes äventyr som redan är utlagt för oss, men vi får även, om vi så önskar 

som jag tidigare sagt, även ta del av sidoberättelserna i och med  manuskripten/boksidorna som 

fyller ut tomrummen på vissa ställen och förklarar vidare sådant vi inte får uppleva i spelet. Endast i 

de manuskript vi hittar dock. 

Jag ska strax gå in på spelen huvudsakliga för min analys, men innan det, så vill jag se en intressant 

del av berättandet i Alan Wake ur en annan typ av perspektiv. Något som jag finner värt att ta upp i 

och med spel som har en övergripande plot och simulerar in detta i ett spel. Jag har redan diskuterat 

den konstanta ploten och hur storyn får sin plats i spelet. Det vi kan få ta del av om vi lyckas klara 

det från början till slut, men jag har inte riktigt gett en översikt över hur berättandet är uppbyggt. 

Vad jag vill komma fram till är att spelet är intressant nog uppbyggt som en tv-serie på sex stycken 

avsnitt (de två expansionerna ej inräknade). Spelet är helt enkelt uppdelat i sex olika delar (alla 

närvarande på skivan), med en öppning i varje med korta sekvenser ”Det här har tidigare skett i 

Alan Wake”. Sedan börjar avsnittet du spelar igenom och precis när något spännande är på väg att 

ske, så avbryts detta med att vi får en typ av ”fortsättning följer”-händelse i och med att en 

bakgrund klistras in och musik spelas för att senare fortsätta in på nästa kapitel/del. En högst 

intressant simulering av en tv-serie i spelformatet och det var en av anledningarna till att jag ville 

nämna detta spel i samband med uppsatsen. Det visar på hur spelet kan berätta, återberätta 

händelser, visa möjligheter till skillnader mellan story och plot samt simulera en närmast filmisk 
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upplevelse.  

 

Med detta sagt med baktanken att vara användbart, går jag nu över till huvudspelen för min analys. 

Både hur berättandet (mest den linjära ploten) hanteras i spelen samt hur vi kan se dessa som 

filmiska upplevelser/simuleringar. Fyra olika spel, fyra typer av berättande inom spelens värld och 

hur höga prioriteringar berättandet har i dessa spel. 

 

3.1.1 Super Mario Galaxy – Berättelsen och berättandet 

Det första spelet ur mitt urval jag ska diskutera är spelet Super Mario Galaxy till spelkonsolen 

Nintendo Wii. Spelet blir ett av exemplen där spelupplevelsen prioriteras högre än fokuset på själva 

den linjära ploten. Det blir dock mer av en fast plot här än i t ex det första spelet Super Mario Bros. 

genom olika Super Mario-spel, så har de linjära berättelserna utvecklats på olika sätt, men 

huvudmålet och grundidén har oftast bestått av att rädda prinsessan Peach från draken Bowser som 

ständigt kidnappar henne (Jag är medveten om att Bowser är en blandning av drake, sköldpadda och 

andra ting, men jag väljer "drake" för enkelhetens skull). Detta är en grundlig faktor i Super Mario-

spelen vi ständigt förväntar oss i dessa spel och Super Mario Galaxy har inget syfte att ändra på den 

grundregeln. Det är bara det att det blandas in mer ting här i den här övergripande ploten än att bara 

rädda prinsessan och stoppa Bowser. För att summera den presenterade ploten i kort, så handlar 

Super Mario Galaxy om Mario, såklart, som har blivit inbjuden av prinsessan Peach till 

”Stjärnfestivalen” som sker varje hundrade år. När Mario väl anländer till slottet och festen i princip 

kan börja, så attackeras festivalen av Bowser och han kidnappar prinsessan och lyckas med ett 

typiskt ”rymd-tefat” även ta med hennes slott på köpet. Mario försöker rädda henne, men 

misslyckas på grund av Bowser´s hantlangare som stoppar honom. Han faller ner från skyn och 

hamnar på en okänd liten planet och möter där, efter ett kort tag, Rosalina som visar sig vara moder 

till en flock Lumas (små baby-stjärnor är nog den enklaste förklaringen för dessa). Rosalina och 

hennes Lumas är villiga att hjälpa Mario och bestämmer sig för att åka efter Bowser i deras 

svävande observatorium (en typ av rymdskepp), men för att den ska kunna röra sig, så måste de ha 

stjärnor i och med att observatoriet styrs av så kallad ”stjärnkraft”. Detta betyder att Mario måste 

resa genom planeter och galaxer nåbara inom observatoriets gräns för att kunna samla stjärnor och 

på så sätt få kraft nog att hinna ikapp Bowser och rädda prinsessan Peach. Som i Alan Wake har vi 

möjligheten att samla ting, trots att det är stjärnor i detta spel och inte utrivna boksidor. Vi har inget 

krav på att samla alla stjärnor i spelet, men vi behöver fortfarande ett visst antal som måste samlas 

för att storyn ska kunna fortsätta. I Alan Wake, dock, så är det få manuskript som är ett måste för 

plotens framgång. 
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Dock håller sig storyn i Super Mario Galaxy till en barnvänlig och lättförståelig nivå som vi fått 

prov på här genom min förklaring av den. Främst då för att Super Mario-spelen oftast räknas som 

barnspel oavsett vem det är som spelar. Barn ska kunna förstå vad det är som sker även om de inte 

behöver förstå allt. Det är lätt att påstå att ett spel kan ha en övergripande story och det har även 

super Mario Galaxy, men finns här någon riktig story och plot? Jag har redan diskuterat berättande i 

spelen och varit inne på olika möjligheter. Det blir intressant här i fallet med detta spel. Vi har här t 

ex två överhängande händelser som kvalificerar för en godkänd berättelse. Rädda prinsessan från 

Bowser och fylla på Observatoriet med stjärnor. Jag personligen ser detta som två konkreta 

händelser vilket kan ingå i ett berättande. En serie av händelser som är beroende av varandra, men 

finns här någon som berättar detta? Som jag nämnt innan, så har vi det här problemet med att spel 

visar mer än de berättar och berättandet faller in på dialogen då. man kan även fundera på om 

dialogen tillför mer åt att visa än att det berättar. Då i sådana fall måste man även ta hänsyn till 

frågan hur mycket berättande det är i en film om man ändå ska jämföra story och berättelse som i 

vissa fall blir detsamma. En film visar, visst, men filmer har den egenskapen att inte vara interaktiva 

upplevelser förutom att kunna trycka på paus-knappen på fjärrkontrollen eller något liknande. Ett 

berättande blir mer kritiskt för att hålla intresset uppe i en film. T ex, så behöver vi karaktärer att 

känna något för under vårat tittande (som exempel bara) medan det i spelen blir ett alternativ 

endast. Som jag nämnde tidigare, i Alan Wake, så har vi möjligheten att ta del valfri mängd av 

berättelsen om vi vill samla mer av boksidorna. I filmens värld, så ska allting vara med på filmen. 

Allting som är viktigt åtminstone. Spel har en tendens att visa sådant som inte är av vikt för storyn. 

I fallet med Super Mario Galaxy, så får vi endast de värdefulla dialogerna i början och slutet. 

Resten, eller mitten om man så vill, består nästan endast av vårat egna spelande. De flesta Super 

Mario-spelen är uppbyggda på detta vis. Super Mario Sunshine har vissa dialoger i mitten som 

faktiskt tjänar ett berättande syfte för storyn, men i det mesta övrigt så saknar berättandet i Super 

Mario-spelen en mittendel. det finns inget relaterat till den överhängande storyn i mitten av spelen 

(de flesta då med vissa få undantag). Betyder detta att Super mario Galaxy inte kan räknas som att 

ha ett berättande? Möjligt att diskutera och det är här jag vill rikta uppmärksamheten åter igen mot 

spelomgångar som ett berättande. Inte som en ifyllnad för att en mittendel saknas, utan mer som ett 

alternativ för att bygga på ploten, men göra den icke-linjär. Vi har redan diskuterat kort att du som 

spelare blir en medberättare av handlingen i spelet i och med att du avslöjar olika händelser ju 

längre framåt du lyckas komma i spelet och du väljer själv vilka delar det är du vill ska berättas för 

dig, så på ett sätt tack vare denna teori kan man anse dina handlingar som Mario tillhöra 

berättandet. Du lyckas klara av en bana, till exempel, och det tillhör då berättelsen. Även dina 
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handlingar du gjorde inom gränserna för denna bana/nivå. Ville Mario bara komma åt stjärnan i 

slutet av nivån eller stannade han kvar extra länge och samlade mynt för att kunna öka på sin 

livsräknare? Att se ett berättande på detta vis kan vara acceptabelt, såvida man inte kan anse detta 

som faktiskt den enda lösningen på hur spel har ett berättande. För att använda mig av 

Understanding Video Games igen, så talar den för att ett spel inte har ett ensamt berättande och att 

upplevelsen ändras varje gång
11

. Detta har vi redan konstaterat, visst, men boken faller även in på 

att det också handlar om skillnaden mellan, åter igen, om ludologi och narratologi. I detta fall, även 

om Super Mario Galaxy har en överhängande plot (ett väntat händelseförlopp), så kan vi inte påstå 

på samma sätt att det är samma berättelse vi kommer få ta del av här. Jag själv har alltid varit kritisk 

till att se spelomgångar som en del av ett berättande och inte minst då även räkna med ”Game 

Over”-skärmen som uppstår när man dör i spelet. 

  

Super Mario Galaxy är antagligen ett av spelen där spelupplevelsen är högre än prioritering av story 

och plot, men det har vi redan också konstaterat. Det är mer underhållande att springa och hoppa 

omkring i de olika banorna formade på ett väldigt underhållande och estetiskt sätt. Vi kan bry oss 

om det övergripande händelseförloppet, men när det gäller just ett Super Mario-spel, så vet vi oftast 

vad som kommer hända i slutet. Vägen till målet blir intressantare än målet själv i detta avseende. 

De flesta vill säkert kunna klara av spelet till dess slut, men i och med bristen på variation i 

berättandet för Super Mario-spelen, så borde nivåerna vara av mer intresse. På vägen till målet kan 

man fundera på om utvecklarna kanske har ändrat det väntade händelseförloppet för variationens 

skull, men jag som spelat detta till dess slut kan erkänna att story och ploten för Super Mario-spelen 

har inte skiftats speciellt drastiskt. Den övergripande ploten i detta spel blir åter igen bara en grund 

för att kunna göra ett nytt spel med nya intressanta nivåer. De andra spelen jag kommer diskutera i 

denna uppsats kommer ha ett större behov av en narrativ tråd (dock mest när det kommer till den 

linjära biten av berättelsen), så jag övergår till att diskutera hur den linjära ploten i Super Mario 

Galaxy ger av en filmisk simulering/upplevelse i sitt berättande. 

 

3.1.2  Super Mario Galaxy – Den filmiska upplevelsen 

Jag skulle inte vilja påstå att Super Mario Galaxy är ett tacksamt exempel när det kommer till att 

förklara hur den simulerar en filmisk upplevelse när det kommer till den linjära ploten. Det blir 

dock intressant på ett svårt sätt. Jag vill inte forcera fram något bara för att tvunget visa min teori att 

spelen idag är så utvecklade i sin teknik och sitt berättande att man kan se dem som filmer. Jag har 

                                                 
1 1 Nielsen, Smith, Tosca – 2008, s 172 
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redan givit några av mina egna, samt Jesper Juul´s, ord och redan förklarat skillnaden att ett spel 

som Super Mario Galaxy inte riktigt kan ha ett berättande beroende på hur man ser möjligheterna 

med spelomgångar som ett berättande, men att där dock finns en övergripande plot som väntar dig 

om du lyckas spela från start till slut. Detta är ett klart faktum för alla fyra spel i mitt urval samt 

utanför den restriktionen. Jag har redan gett en kort summering över det uttänkta händelseförloppet 

i spelet, men jag tänkte gå in mer på detta, lite djupare, och då känns det lägligt att börja i början.  

 

Spelet introducerar berättelsen med en simulering av en sagobok, eller den är åtminstone uppbyggd 

som en sagobok i och med att man simulerat bläddrar sida med ett knapptryck och läser en text 

tillhörande med bild. Det blir som en sagobok i teven om man ska språka sig simpelt. Den 

berättande texten behandlar stjärnfestivalen som sker var hundrade år. Bakgrundshistoria om hur 

den kom till i sitt ursprung och hur kraftstjärnorna skapades (de som Mario måste samla under 

spelets gång). Detta är dock inte relativt för att rädda prinsessan senare. Det är mer användbar 

kunskap, om så önskas, att tänka på om man undrar över delar med Rosalina och hennes Lumas. 

Efter detta, så får vi en bild av prinsessan och ett visuellt simulerat brev från henne till Mario där 

hon skriver att hon väntar på honom på festivalen och att det är något hon skulle vilja ge honom. 

Spelaren tar efter detta kontroll över Mario och skyndar sig mot Peach´s slott. I och med detta, så 

har vi nu en bakgrundshistoria över t ex stjärnfestivalen och kraftstjärnorna som Mario kommer 

samla senare som sagt. Dessa båda får sin mening då och är väl skrivna in i den övergripande 

berättelsen i spelet, men det blir åter igen bara en bakgrundshistoria där vi kan fundera på gränserna 

mellan story och plot. Det mesta får sin förklaring i en bakgrundshistoria i början och vi har även 

det faktumet att spelaren med sin avatar Mario vill såklart veta vad det är prinsessan ska ge dig på 

festivalen, så anledningen till att du startar ditt äventyr finns där också. Upplägget liknar det från 

Super Mario 64 där prinsessan skrev ett brev till Mario att han skulle få en tårta hon hade bakat om 

han kom till slottet för att besöka henne, men det visade sig vara Bowser som lurade honom när han 

väl kom dit och på så sätt fick Mario ett nytt mål vilket då blev att rädda prinsessan från Bowser. 

Dock här i Super Mario Galaxy, även om brevet här faktiskt var från Peach denna gång, får vi i 

detta spel vara med och bevittna hennes kidnappning medan hon redan är kidnappad i Super Mario 

64. Detta ger ett resultat av mer ingående filmsekvenser som måste behandla Bowsers återkomst, 

kidnappningen och Marios misslyckande med räddningen i början. Så denna gång har vi både 

överraskningen från Peach och räddningen av henne som vi måste fullfölja i spelet. Hon blir den 

centrala punkten för detta äventyr oavsett om vi som spelare bryr oss om detta eller inte. Jag är 

medveten om att jag håller på och växlar mellan titlar och story-punkter här samt fortfarande är inne 

på formen av berättandet, så jag ska försöka fokusera mig så gott jag kan på spelet från mitt urval i 
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de filmiska aspekterna.  

För att få en fast punkt till spelet jag diskuterar, så skulle jag vilja fortsätta diskutera filmscenerna 

(cutscenes) här och dess viktiga delar. Vi har här en ”Setup”-filmscen där det mesta introduceras 

med andra ord. Prinsessans kidnappning blir en del av den filmiska upplevelsen när vi sitter i 

sofforna och får ta del av detta genom filmscenen som visas i olika kameravinklar. Frågan är hur 

intresserade/delaktiga vi känner oss när vi ser detta som en film. Vet man vad Super Mario är för 

typer av spel, så är detta en del av spelen som vi oftast kan räkna med att vi vet vad som kan ske. 

Prinsessan kidnappas ännu en gång. Bryr vi oss där hemma i sofforna och känner vi verkligen 

medkänslan i detta och vill genast börja spela, så att vi ser hur det kommer gå i slutändan för att vi 

verkligen vill rädda prinsessan efter denna kidnappning eller är det så att vi inte bryr oss om de 

filmiska sekvenserna i just Super Mario Galaxy eftersom dom tjänar mer syftet att pausa upp 

spelandet och berätta en övergripande plot som inte intresserar oss? Är det kanske så att Super 

Mario-spelen redan är utdöda som en narrativ underhållning och vi bryr oss endast om att spela de 

olika underhållande banorna? Vi är redan medveten om att detta blir ett fall där det senare scenariot 

är mer troligt för ett Super Mario-spel, men det är samtidigt svårt att säga eftersom vi alla spelar 

spel på grund av olika individuella anledningar. Hur som helst, Super Mario-spelen skiftar i sitt 

linjära berättande då och då samt fokuserar på olika platser, men prinsessans kidnappning blir oftast 

en konstant faktor när vi pratar om just denna spelserie.  

Så vilken roll tjänar egentligen de filmiska scenerna i detta spel? Det uppenbara svaret i detta fall är 

att de blir belöningen för hur långt du har kommit i spelet samtidigt som denna filmiska upplevelse 

av ett linjärt berättande vi kanske inte bryr oss om blir, som jag sa nyligen, en paus i spelandet. Det 

blir ett tvåeggat svärd med både en positiv och en negativ sida beroende på vad det är vi vill få ut av 

upplevelsen. I och med denna korta kritik av filmsekvenserna i spelet en aning här, så kan vi då 

alltså till det positiva se dessa sekvenser som en belöning för hur långt vi kommit i spelet, hur kan 

detta då se ut i framgången av vårat spelande? I början har ingenting hänt, då kan vi påstå att spelet 

straffar dig genom att kidnappa prinsessan. Nära inpå slutet, så har du varit duktig och samlat 

stjärnor för fullt och därför belönas du med en filmscen över förberedelser och resan mot den sista 

utmaningen vilket då är Bowser i detta fall. Din resa leder någonstans i slutändan. I slutet lyckas du 

besegra Bowser och blir då belönad med prinsessans räddning och en filmscen som ger ett avslut 

för spelet tillsammans med en ”Credit Roll” (text med spelutvecklarna medverkandes i 

produktionen) som ger dig ett klart tecken att du klarat spelet och räddat galaxerna från Bowser. 

Efter allt detta, vad blir då du som spelare kvar med? Vad återstår nu efter att du spelat spelet? Det 

korta svaret här är fina minnen från såväl nivåerna du rest igenom samt att du faktiskt lyckades 

rädda prinsessan och galaxen i slutändan. Från spelupplevelsen, så kommer du kanske ihåg en 
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speciell nivå som du tyckte var rolig, svår, irriterande, mm. Super Mario Galaxy anses vara ett 

väldigt bra spel inom en kritisk standard (baserat på olika betygsskalor från spelsidor på internet) 

och just sista striden mot Bowser är verkligen intressant och hektisk i och med hur den utförs. Detta 

blir den sista utmaningen du får ta del av i spelet innan du kan slå dig till ro med slutsekvensen, så 

du kämpar i princip för att kunna få se slutet på denna övergripande plot. Den sista filmscenen i 

spelet. Så hur blir detta filmiskt? Först och främst, så spelar grafiken här en viss roll i och med att 

den är inbjudande och vacker att se på. Om vi tar en jämförelse med grafiken från den första 

Nintendo-konsolen på åtta bitar, så har vi här en renodlad 3D-grafik där vi kan hitta likheter med 

olika typer av animerade barnfilmer. Filmscenerna utspelandes i olika typer av kameravinklar tjänar 

detta syfte likväl. Som jag nämnde tidigare, så finns det filmiska aspekter närvarande här i och med 

t ex kameravinklar från olika håll, de inbjudande färgerna, den barnvänliga ploten, den 

lättförståeliga dialogen. Dock är Super Mario-spel överlag inte lika tacksamma som de andra spelen 

ur mitt urval och jag har inget syfte att vilja forcera fram något som sagt. 

Under själva utvecklingen, så kommer dock spelskaparen på ett problem under sitt arbete. Ska 

han/hon välja att ha ett bra berättande, så måste systemet med spelglädjen förminskas. En duglig, 

eller väl kunnig, speldesigner måste sätta spelupplevelsen samt spelglädjen högre än berättandet vid 

en punkt under utvecklingsarbetet. Hur blir detta då relaterat till Super Mario Galaxy som en 

filmisk upplevelse? Mitt korta svar för detta är för att det finns en filmisk mening i presentationen 

av spelet. Inte så uppenbar i de andra exemplen jag kommer använda mig av och inte lika insättande 

i berättandet heller. För att förtydliga detta på en förstående nivå: spel såväl som film är i princip en 

visuell resa som vi kan njuta av. Det är redan uppenbart att det inte är jag själv som är Mario. Han 

är endast en avatar jag kan använda mig av för att kunna rädda prinsessan i spelet. I film har vi 

visserligen ingen egentlig avatar, men vi kan skapa ett band mellan oss själva och huvudkaraktären. 

Vi kan lägga liknelsen här på att vi kan känna något medlidsamt för Sam Worthington i Avatar 

(2009) vilken också är en visuellt intressant resa, men skillnaden blir att vi inte kan kontrollera 

honom precis som vi inte kan kontrollera Mario under filmsekvenserna i Super Mario Galaxy. 

Mario, dock, blir ingen karaktär som är bra skriven. Han blir endast ett skal som vi bildligt talat kan 

hoppa in. Jag kommer diskutera bra skrivna karaktärer senare även där vi som spelare inte alltid kan 

förlika oss. Precis som på film, och då även filmsekvenserna under spelet, introduceras 

huvudkaraktärer, hotet, det som hotas och en möjlig lösning på hotet som huvudkaraktären måste 

kämpa sig fram för att kunna nå. Vi har här en berättande aspekt i början som liknar vid en films 

berättande med introduktionen över karaktärer. Det går t ex att likna dessa introducerande aspekter 

vid valfri film där vi får en uppfattning över karaktärer och miljö. Hur som helst, det blir sedan du 

som spelare (eller åskådare om vi ser detta ur ett film-perspektiv) som måste hjälpa 
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huvudkaraktären som visas genom att spela vidare eller låta bli att avbryta mitt i händelseförloppet 

(kan liknas vid att åskådaren trycker filmen på paus och förhindrar resan att fortsätta om än det inte 

är i samma typiska grad som för spelare i och med spellängden). Som sagt, så har vi här ett syfte i 

och med introduktionen som visar ur ett filmiskt perspektiv vårat mål med spelet, våra objektiv vi 

ska följa och det är därefter som vi får fritt rörelsemönster i avataren. I fallet med just detta spel, så 

tjänar de inte alltför ofta uppkommande filmsekvenserna en berättande aspekt samtidigt som det får 

ett syfte att ge spelaren en chans för andrum i spelandet och att kunna luta sig tillbaka och titta på 

den framgång denne arbetat sig fram mot. 

Om det var så att spelet faktiskt var en film i detta sammanhang, så skulle vi nog kunna kalla Super 

Mario Galaxy för en barnfilm med den relativt lättförståeliga överhängande storyn och den 

varierande mängden med inbjudande färger. De andra spelen jag kommer diskutera i denna uppsats 

har inte just denna uppsättning av ljusa  färger som Super Mario Galaxy. Ta bara Uncharted: 

Drake´s Fortune t ex. Färgerna är rika, visst, men inte lika mycket barnvänlig, färggrann miljö som 

Super Mario Galaxy. 

 

3.2.1  Uncharted – En fråga om berättandet 

I detta spel har vi en klarare linjär plot att ta på än i det tidigare diskuterade exemplet, Super Mario 

Galaxy, där det övergripande händelseförloppet endast blir sekundärt och spelupplevelsen sattes 

högre. Jag väljer att börja med att beskriva ploten kort i detta spel. Spelet börjar med att 

skattsökaren Nathan Drake (vilken är din avatar genom spelet) tillsammans med reportern Elena 

Fischer hittar en kista med en dagbok tillhörande den historiske äventyraren sir Francis Drake. I och 

med dagboken, så finner de information om den mytologiska staden El Dorado och tillsammans 

med Elena Fischer och Nathan´s vän Victor Sullivan (sully), så kan sökandet efter El Dorado börja 

med dig, spelaren, som Nathan Drake. Efter ett kort tag in i äventyret genom en resa i djungeln, så 

får du även reda på att det finns ett gäng banditer med i denna lek som också vill nå fram till El 

Dorado, så det blir nu din uppgift att kunna hitta den mytologiska staden före dem samtidigt som du 

skjuter dig genom djungeln, ruinerade städer och andra ställen under resans gång. 

Jag vill åter igen falla in på denna typiska del att ett berättande ska ha en början, mitten och ett slut 

för att den ska kunna klassas som ett berättande. Början här får bestå av spelets introduktion i och 

med att vi får något av en uppfattning över vad allting är och vad som försiggår. Frågan kommer då 

till vad i spelet vi kan definiera som medelpunkt. I Super Mario Galaxy, så kunde vi låta 

spelomgångarna ta den platsen, men då i vetskap om att det blir ett linjärt berättande som faller 

samman med ett icke-linjärt. Detta, dock, är vettigt i spelsammanhang, men ett problem när man 

vill diskutera spelets plot i och med att spelet då saknar en mittenpart. Hur som helst, Uncharted: 
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Drake´s Fortune har lite mer att servera här när det kommer till ploten. T ex så uppdagas det nya 

ting i det linjära berättandet som utökar det vi redan har att fundera på och måste ta in beroende på 

hu väl investerade vi vill bli i den linjära berättelsen. För att fortsätta exemplifiera, så får vi reda på 

att banditerna arbetar tillsammans med en annan lägre typ av banditer från området. Vid en punkt 

allt senare i spelet får vi reda på att Nathan´s vän Sully hjälper banditerna i sitt försök att hitta El 

Dorado (dock med tvång, så det är ingen frivillig hjälp han erbjuder). När vi sakta börjar närma oss 

slutet allt mer, så får vi även reda på att en staty som visar sig vara värdefull, innehåller en typ av 

förbannelse som muterar människor till monster. De monster som du, avataren Nathan, får slåss mot 

här då, består egentligen av tidigare människor som muterats. Detta blir åter igen en parallell vi kan 

dra till filmerna med Indiana Jones eller valfria äventyrsfilmer med skatter inblandade i 

händelseförloppet som ett mål för karaktären och där vissa gånger realismen i vad som påträffas 

under resans gång kan ifrågasättas. Inte helt olikt Indiana Jones and the kingdom of the crystal skull 

(2008). Här har vi visserligen en dödskalle som man spekulerar tillhör något som bara kan vara 

utanför denna värld, men vi får aldrig riktigt bekräftat realismen i hur detta kan vara möjligt ända 

tills slutet när de faktiskt stöter på dessa utomjordingar. 

Jag har i och med detta gett en kort summering över händelseförloppet i spelet Uncharted: Drake´s 

fortune och tagit mig tid att prata om det, men jag har inte riktigt gått in på karaktärerna för detta. 

Anledningen till att jag tar med detta i diskussionen över berättande är att varje linjärt berättande 

behöver sina karaktärer och det överhängande händelseförloppet i Uncharted:Drake´s Fortune 

hänger på att vi har karaktärer som passar in för just detta syfte. 

Nathan är vår snabbkäftade, omtyckta äventyrare som blir vår avatar under spelets gång (vilket jag 

tidigare nämnde) och det är dessa personlighetsdrag som blir intressanta i en diskussion över spelets 

berättande. Medan Mario i Super Mario Galaxy i grund och botten mest blir ett skal som vi kan 

använda oss av, så har Nathan Drake (samt medkaraktärerna då) förmånen att porträtteras som en 

riktig person med hjälp av de grafiska förutsättningarna där detaljer i ansikte som kropp påverkar 

simuleringen av en riktig människa. Jag försöker inte påstå här att Mario (eller någon annan 

karaktär inom det universumet) inte har någon personlighet, men att det här i Uncharted blir en mer 

avancerad simulerad upplevelse av karaktärerna och att det kan vara lättare att känna igen riktiga 

personer i dessa. Personlighetsdrag, mentala tankebanor, ansikten, mm. Detta hjälper även en del 

för den filmiska simuleringen jag kommer diskutera inom kort. 

Nästa punkt jag vill diskutera här som en övergång senare till de filmiska aspekterna av spelet är 

spelomgångar som ett berättande i just det första Uncharted-spelet och vår upplevelse av spelet. 

Spelet blir storslaget när det kommer till spelupplevelsen i och med att det finns tillfällen då vi som 

spelare kan bli väl indragna i detta äventyr. T ex vid de tillfällen vi måste hänga vid sidan av en hög 
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klippa och måste ta oss framåt i sidled hängande från denna klippa. Det blir tillfällen då vi känner 

att vi verkligen inte vill släppa taget om denna klippa för vi vill verkligen inte dö i spelet. Speciellt 

inte om vi jämför med Super Mario Galaxy och med detta menar jag då främst, åter igen, att det 

beror på de grafiska förutsättningarna i spelet. I Super Mario-spelen har vi en avatar som simulerar 

en karaktär som kunde vara lika gärna tagen ur en barnfilm och dödssekvenserna blir oftast icke 

synliga (i och med att han kan hoppa ner i hål) eller komiska. Det blir en mer allvarligare effekt i 

Uncharted: Drake´s Fortune. När ditt liv ligger på noll, så byts färgerna ut mot ett grått lager, 

Nathan faller, halvt ödslig musik spelas och, om en medhjälpare finns i närheten, så skriker denne 

efter Nathan i panik. Döden blir lite mer allvarlig här, men i och med att detta trots allt är ett spel, så 

börjar du om vid den senaste sparpunkten.  

Det blir en mer realistisk simulering av världen runtom i spelet och karaktärerna, men vi har 

fortfarande de gränser som innefattar för just spelet. Vi är begränsade till ”game space” 

(spelarutrymmet) helt enkelt. Det är även detta spelutrymme som skapar en del av den filmiskt 

realistiska simuleringen i spelet med hjälp av, åter igen, grafiken och djungel-ljuden som används i 

bakgrunden (till exempel. För att ge en viktig påminnelse dock: ”Game spaces are not realistic, but 

reductive; they reproduce some features of the real world, but create their own rules in order to 

facilitate gameplay”
12

. Miljön är viktig för just Uncharted: Drake´s Fortune eftersom detta just är 

ett äventyrsspel och då är det viktigt att inte ha denna bekväma zon som ett spelutrymme. Djupa 

grottor, sjunkna skepp, djungler, mm får bli den arketyp av olika miljöer som får användas här för 

att kunna dra liknelsen till ett äventyr samt ge den en liknelse av en äventyrsfilm. Det är även här 

jag går in på de filmiska aspekterna i spelet. 

 

3.2.2  Uncharted – Den filmiska upplevelsen 

Jag har redan använt mig av liknelsen som Uncharted: Drake´s Fortune har med Indiana Jones-

filmerna, men det finns såklart fler exempel som kan användas här för att visa hur denna 

äventyrsserie av spel kan passa vid som en filmisk upplevelse. Ett ännu bättre exempel från filmens 

värld jag kan använda mig av i samband med spelet (och även uppföljarna) är filmen Mumien 

(1999) eller dess uppföljare där vi har dessa arketyper för en äventyrsfilm som passar in i spelen. 

Äventyrandet i sig med okända ställen, bortglömda skatter, gamla ruiner, människor som vill ha 

skatten för sig själv, pistolskjutningar, mm. Jag lägger dock liknelser nu åt sidan för en kort stund 

för att fortsätta koncentrera mig på spelet i fråga. Som säkert är förståeligt i förhand, så har detta 

spel mer att erbjuda när det kommer till den filmiska biten jämfört med Super Mario Galaxy. Inte 
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bara det faktum att Uncharted: Drake´s fortune har en mer fast plot som kräver sitt djup, men det 

blir ett spel där vi kan tala igen om förutsättningarna med mer realistiska grafiska förutsättningar i 

och med simuleringen av riktiga människor. Jag har varit inne på detta under delen med berättandet 

i Uncharted: Drake´s Fortune, men detta blir en viktig punkt värt att återkomma till när man talar 

om den filmiska upplevelsen. Vi kan här dock fortfarande märka skillnad på vad som är 

filmsekvenser i spelet och vad som inte är det med hjälp av att det blir en liten ändring i de grafiska 

förutsättningarna, men spelet gör fortfarande sitt jobb i den simulerade realismen. När jag ändå 

diskuterar simuleringen av riktiga människor, så anser jag det även viktigt att inkludera det faktum 

att detta spel faktiskt bistår dig med röstaktörer för att förenkla denna simulering. Nolan North, 

röstaktör åt huvudkaraktären Nathan Drake i spelet, har på senare tid blivit oförglömlig tack var 

denna gestaltning av rollen som, åtminstone jag, liknar vid karaktären Rick O´Conell från filmen 

Mumien när det kommer till personlighet och möjligen lite inspiration från honom i ansiktet hos 

Nathan (dock endast personlig åsikt). Super Mario Galaxy t ex hade sina röstaktörer, men det blir 

fortfarande en stor skillnad i och med att röstaktörerna där begränsas till att endast göra ljud ifrån 

sig medan texten på skärmen sköter den linjära berättelsen. Här i Uncharted: Drake´s Fortune 

presenteras talet tillsammans med undertext (”subtitles” helt enkelt) om man så önskar. Dialogen 

här blir även väldigt viktig för att forma karaktärerna (både huvudkaraktären samt 

sidokaraktärerna). Det är trots allt vid dialogen som vi lär känna karaktärerna och vad det egentligen 

är som sker i denna värld. All information till spelaren/åskådaren ges genom dialogerna samt 

filmsekvenserna i spelet, så det är trots allt inte bara för en filmisk simulering som dessa existerar. 

 

Vi får denna filmiska känsla av äventyrsgenren redan i början av spelet när vi presenteras med en 

filmsekvens under oceanen tillsammans med en text på skärmen som sakta tonas in: ”There must a 

beginning of any great matter, but the contuining unto the end until it be thoroughly finished yields 

the true glory – Sir Francis Drake, 1587”. Kort efter detta tonas texten ut och kameran fokuserar 

sig på en kista som blir uppdragen då av Nathan och Elena där vi även får en diskret introduktion av 

dessa båda karaktärer
13

. Som i Super Mario Galaxy, så har vi det faktum att kameravinklarna håller 

sig endast vid konstanta, bestämda vinklar under filmsekvenserna och när det blir vår tur att 

kontrollera Nathan, så får vi tillgången till den fria kameran. Betyder detta att den filmiska 

simuleringen endast sträcker sig till filmsekvenserna i spelet? Detta beror helt enkelt på hur vi kan 

se spelupplevelsen. Kan spelupplevelsen anses filmisk? Vi tar här rollen som Nathan Drake, 

äventyrandes genom djungel, ruiner, grottor, mm i en väl arbetad miljö i snygg grafik. Skapar vi en 

                                                 
1 3 Klippexempel:  http://www.youtube.com/watch?v=2r9opp1MsNQ 

http://www.youtube.com/watch?v=2r9opp1MsNQ
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film medan vi spelar eller skapar vi bara ett berättande när det kommer till det icke-linjära? Vi kan 

känna stress eller lättartad panik när vår avatar sakta håller på att dö och spelaren försöker hitta ett 

ställe att skydda sig bakom. Om vi har en lyckad emotionell koppling mellan karaktären i filmen 

och åskådaren, så kan vi känna liknande känslor, men det blir fortfarande snäppet starkare i och 

med att detta blir en karaktär som vi faktiskt kan kontrollera. Vi kan på så sätt lättare bygga upp en 

koppling mellan vår avatar än en karaktär i en film, men jag vill starkt understryka här också att det 

handlar om två olika kopplingar. Vi har trots allt två medium (jag är en av de som förespråkar 

datorspel som ett medium) här som var och en är beroende av olika saker för att fungera. 

Interaktivitet, kontroll, spelande upplevelse, mm. Därför kan vi inte riktigt se delarna från 

Uncharted: Drake´s Fortune när vi får kontrollera Nathan som en filmisk simulering i och med att 

det blir en annan typ av mottagande från åskådarens sida, en annan form av hängivelse till det som 

sker på skärmen än i film. Vi utvecklar någon form av koppling mellan huvudkaraktären Nathan 

Drake och oss själva här. När Tomb Raider-spelen kom ut, så fick vi till exempel chansen att spela 

som den äventyrliga kvinnan Lara Croft (ett spelkoncept som i grunden inte var helt olikt 

Uncharted-spelen). Detta ledde till att vi kunde fråga oss hur det kom sig till att manliga spelare 

(som exempel) kunde bilda en koppling mellan sig själva och denna tuffa, äventyrliga kvinna. För 

att citera: ”In the case of Lara Croft, most of the players aren´t fantasizing that they are Lara, so 

something else is in play. Discovering the relationship between the player and his or her 

surrogate(s) in the game (the player´s character) will go a long way to helping you establish exactly 

what story elements should motivate action”
14

. Anledningen till att jag tar upp detta i samband med 

en filmisk upplevelse är just att vi, beroende på situationen i filmen med karaktären, utvecklar detta 

band. För att dra ännu en parallell till äventyrsfilmer, så blir vi mer insatta om Indiana Jones träffar 

på ormar när han innan nämnt att han verkligen hatar de. Samma typ av koppling kan kombineras 

med Uncharted: Drake´s Fortune här, men det blir mer i den form att vi inte vill att något ont ska 

hända den kvinnliga reportern Elena eftersom Nathan inte vill det. 

Annat blir det dock när filmsekvenserna i spelet tar över. Här vill jag påstå att det blir samma form 

av hängivelse och tack vare de punkter Uncharted: Drake´s Fortune sätter för att definiera just 

äventyrsgenren, så har vi det faktumet att detta i sin form med den linjära ploten, karaktärerna, 

dialogen och de realistiska miljöerna faktiskt kan överföras till film. Dock kan vi bara se detta spel 

som en filmisk simulering till en viss nivå som med de flesta andra spelen där ute. Vi kan känna 

samma koppling till karaktärerna i spelet som vi antagligen skulle gjort om de visades på film och 

vi kan acceptera den övergripande linjära berättelsen som fullt kapabel att applicera på valfri B-film 
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inom äventyrsgenren (eller A-film om man så vill, men jag tror personligen den linjära berättelsen i 

någon av uppföljarna skulle lyckas med det bättre när det kommer till den övergripande 

berättelsen). 

Nu när jag diskuterat ett spel där man kan hitta delar passande för en filmisk simulering, så går jag 

nu över till ett spel, Heavy Rain, där simuleringen verkligen vill övertyga dig om att det faktiskt är 

en interaktiv film du tittar på. Åtminstone så fort jag diskuterat berättandet i den vilket är oerhört 

viktigt i detta samband. 

 

 

3.3.1  Heavy Rain – Berättandet framför allt 

Nästa spel jag kommer diskutera berättandet i är spelet Heavy Rain och här har vi ett riktigt 

tacksamt exempel att diskutera. Berättandet (eller mer av den linjära ploten) i detta spel är oerhört 

koncentrerat i och med att det försöker simulera en filmisk deckare/thriller till stilen. För att 

fortsätta med min planering att ge en översiktlig handling över spelen jag diskuterar, så väljer jag 

såklart göra detsamma med detta. Under spelets gång, så får du chansen att spela som fyra olika 

personer med sina egna personliga berättelser, bakgrunder och olika anknytningar till varandra och 

vi börjar då spelet med huvudkaraktären Ethan Mars och vi får en överblick över honom och hans 

trevliga familjeidyll i lyxvillan under rörelser vi bestämmer. Om vi bestämmer oss för att Ethan ska 

titta ut genom fönstret, så får vi se honom stå där i vardagsrummet tittandes på sina barn medan han 

ler ända tills vi väljer att avbryta denna händelse med ett knapptryck. Hur som helst, så blir detta ett 

idylliskt lugn där man bara väntar på att något tragiskt kommer hända när som helst för att avbryta 

denna lycka. Vid ett besök i ett köpcentrum råkar den ena av Ethan´s båda söner, Jason, försvinna i 

folkmassan och i slutändan bli påkörd av en bil. I och med Jasons död förvandlas familjens liv till 

misär i och med att Ethan hamnar i en svår sorg, hans fru lämnar honom och han får leva 

tillsammans med sin andra son Shaun i ett mindre hus. Inte långt efter denna händelse, så tar en ny 

punkt i ploten fart och Shaun kidnappas av den väl beryktade Origami-mördaren som mördar sina 

offer och lämnar en origami-figur i deras händer. Denne mördare har bundit fast Shaun någonstans 

och låter det dalande regnet sakta dränka honom. Det blir då upp till Ethan att försöka hitta platsen 

där Shaun är gömd genom att göra allt det som Origami-mördaren säger åt honom att göra via 

skrivna textmeddelanden från en mobiltelefon och på så sätt kunna få adressen där hans son är 

gömd. Ethan måste dock skynda sig innan regnet hinner dränka hans son. Detta är en av 

händelserna i spelet och då sett ur Ethans perspektiv. Som jag tidigare nämnde, så tar spelaren 

kontroll över fyra olika karaktärer i spelet med sina egna bakgrunder, motiveringar och 

personligheter. Dessa skiften av karaktärer utspelar sig varje gång som spelet byter till ett nytt 
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kapitel och återkommer till tidigare karaktärer, så man spelar alla fyra karaktärer i olika omgångar. 

Den första centrala karaktären vi får ta kontroll över är då Ethan Mars som försöker få sin son 

tillbaka. Den andra karaktären är Madison Paige som arbetar som journalist och i spelets gång fast i 

ett scoop om just Origami-mördaren. Hon träffar även på Ethan Mars under spelets gång där hon 

försöker få grepp om Ethan´s problem. Vi får i och med detta en insyn på Ethan även om han inte är 

karaktären i det tillfället som vi kontrollerar. Den tredje karaktären spelaren får ta kontroll över i 

spelet är Norman Jayden, FBI-agent, som fått i uppdrag att hjälpa polisens utredning i Origami-

fallet. Han använder sig av speciella solglasögon med inbyggd Virtual Reality-teknik för att kunna 

hitta vitala föremål/ledtrådar för fallet. Tack vare den avancerade analys-utrustningen i glasögonen, 

så kommer det tyvärr med ett pris i form av hallucinationer och andra biverkningar. Detta gör att 

han då även får en defekt i att han ständigt är i behov den fiktionella drogen Triptocaine. Även 

Norman Jayden stöter på Ethan Mars vid vissa tillfällen under spelets gång i och med att Ethan blir 

huvudmisstänkt för att vara Origami-mördaren. Den fjärde karaktären vi får spela som i denna 

deckare är privatdetektiven Scott Shelby. Han har ingen riktig koppling så att han kan använda sig 

av polisstyrkor eller avancerad teknologi. Han porträtteras här som den lätt irriterande anti-hjälten 

som bara vill få sitt jobb gjort och även han hamnar då såklart in i fallet med Origami-mördaren 

tack vare hans klient Laura Winters som förlorat sin son. 

Vi märker med hjälp av denna synopsis och dess karaktärer att vi här har ett berättande, ett linjärt 

uttänkt flöde som väntar oss. Heavy Rain är en filmisk thriller med många olika slut. Allting beror 

på hur du spelar, hur snabb du är med dina val och vilka frivilliga val du gör. Spelet är en riktigt 

underhållande resa hela vägen ut, men den visar även på ett problem med att vara ett spel. I och 

med att berättandet tar en sådan plats i spelet, så skadas en del av sättet du spelar spelet på. Vad jag 

menar med detta är problematiken med att du under spelets gång inte alltid behöver styra din avatar, 

det är oftast rätt knapp du ska trycka på vid rätt tillfälle eller välja en av knapparna utan att veta 

konsekvenserna. Allt detta skapar spänning och en möjlighet till flera olika slut i och med alla dessa 

val som måste utföras under spelets gång. Det blir inte samma form av lekfull interaktivitet som vi 

är vana vid i t ex Super Mario Galaxy eller Uncharted: Drake´s Fortune där vi har den fulla 

kontrollen över vår avatar. Det är fullt möjligt vid en punkt i Heavy Rain att bara lägga ifrån sig 

spelkontrollen och låta spelet spela sig själv, men detta betyder då såklart att du får det sämsta 

möjliga slutet som spelet har att erbjuda. 

Berättandet i Heavy Rain blir som en enda stor labyrint som fortfarande håller sig väldigt rak. Vad 

jag menar är att det finns ett visst flöde som spelet måste hålla. Spelet rör sig hela tiden framåt även 

om vi som spelare kanske inte ens vill det. Som jag nämnde tidigare i denna del, så kan vi välja att 

låta Ethan Mars titta på sina barn hur länge vi än önskar och detta kan smälta in i det resterande 
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narrativet i spelet, men det blir samtidigt ett stopp för oss spelare i flytet (eller ”the flow” med andra 

ord när det går bra för oss i spelet och vi ständigt tar oss framåt. Ett vanligt uttryck i sambandet är 

att ”nu har jag ett flyt på gång här”). Dessa stunder när vi kan välja att bara låta Madison Paige 

ligga i sängen och titta ut genom fönstret stoppar detta flöde. Vi spelar inte under dessa delar, men 

det är något som snärjs in i spelets narrativ: ”Hon tittade ut genom fönstret och tänkte på...”. 

Förutom vid dessa möjliga stopp för spelaren, så försöker spelet hela tiden röra sig framåt, som 

sagt, och slutet du får som resultat beror på dina val under spelets gång. Vi börjar labyrinten med en 

rak korridor, där vi kan stanna om vi så önskar, för ett kort tag. Sedan blir det två avgränsningar, vi 

väljer en av vägarna och där väntar två avgränsningar till. Dessa korridorer möts senare igen för ett 

avslöjande över vem det är som faktiskt är mördaren, men att denna korridor senare avgränsar sig 

allt mer beroende på vem som överlever och vem som dör under spelets gång. Alla fyra karaktärer 

vi får möjligheten att styra har möjligheten att dö, men det blir en bestämd död och dessa karaktärer 

lyckas då inte hänga med ända in i slutet. För att ta ett personligt exempel här, så lyckades jag tyvärr 

få Norman Jayden död och detta ledde då till att resten av hans möjliga uppträdanden togs bort och 

jag blev kvarlämnad med de tre resterande i slutändan och lyckades rädda Shaun. Det finns 

nämligen även en möjlighet att du misslyckas rädda Shaun, vilket leder till att han får drunkna, om 

du väljer för många felaktiga alternativ under spelets gång. 

Innan jag avslutar diskussionen om berättandet i Heavy Rain, så vill jag som en sista punkt 

diskutera kort över spelomgångar som ett narrativt flöde i samband med detta spel. För de som 

spelat Heavy Rain, så är det redan en självklarhet att du kan inte riktigt dö på samma sätt som i t ex 

Uncharted: Drake´s Fortune. Under tiden du spelar spelet och din karaktär råkar dö på grund av ett 

misstag med knapptryckningen från din sida, så dyker det inte upp någon skärm som säger ”Game 

Over”. Gör du ett misstag, så att karaktären dör i spelets berättelse, så förblir denna karaktär död 

tills spelets slut. Detta blir en intressant insyn på att ha ett narrativt flöde i ett spel och hur man 

verkligen kan argumentera för att spelomgångar, åtminstone i detta spel, inte passar som ett 

argument för att det tillhör ett berättande och att det istället blir en form av stopp-punkt i berättandet 

tills du väljer att fortsätta spela från det stället spelet tillåter dig att börja om på. Som sagt, de 

karaktärer du kontrollerar i spelet Heavy Rain kan bara dö en gång under vissa tillfällen i spelet och 

oavsett vilket alternativt slut du uppnår som resultat, så får du fortfarande ett slut, bra eller dåligt, 

med en tillhörande ”Credit Roll” (lista med medverkande som oftast visas i slutet på film eller spel). 

Detta är ett ämne som leder mig direkt in till nästa punkt i denna uppsats. 

 

3.3.2  Heavy Rain – Ett filmiskt berättande 

För att börja med denna punkt i uppsatsen, så vill jag fortsätta från den tidigare avslutande delen 
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och diskutera flödets roll för en filmisk upplevelse i samband med då Heavy Rain. För den filmiska 

upplevelsens skull och för att tala om det, så flyter den linjära ploten vidare oavsett hur du väljer att 

spela spelet. Det narrativa flödet i spelet hjälper mig att kunna förenkla teorin över hur spel 

simulerar det filmiska, men det ger dock ett problem i frågeställningen om man kan kalla Heavy 

Rain för ett spel eller en interaktiv film. Det som hjälper teorin över att det tillhör definitionen av 

spel är på grund av att det faktiskt har ett så kallat ”game space” (spelutrymme). Även om vi har ett 

linjärt berättande, så är det fortfarande vi som bestämmer hur kort eller lång berättelsen ska vara. 

Du kan vid flera tillfällen styra din karaktär och oftast bestämma dess val i olika miljöer. Jag har 

visserligen redan diskuterat detta, men om du väljer att Ethan ska stå vid glasdörren och titta ut på 

sina barn, så gör han det tills du trycker på en knapp som avbryter det. Upprepningar åt sidan, det 

jag vill komma fram till här är att det blir intressant i och med att även en händelse som denna blir 

simulerat åt det filmiska hållet. Vi ser Ethans glada ansiktsuttryck när han tittar ut på sina barn och 

man kan höra de naturliga ljuden spelas i bakgrunden. Det jag vill poängtera här är hur vi har 

möjligheten i och med en sådan här händelse att knyta ett band med karaktärerna (i detta fall Ethan). 

Det mesta, åter igen, tack vare de grafiska förutsättningarna som spelet erbjuder i och med 

simuleringen av verkliga människor. Det finns såklart fler och bättre tillfällen i spelet som lyckas 

med detta, men precis som under en film, så vill vi inte att något ont ska hända huvudkaraktären och 

möjligen de som står denne närmast. Tillfällen då man kan förmedla känslor till åskådaren eller 

spelaren. Jag är medveten om att detta blir subjektivt eftersom det inte går att bestämma vad just du 

ska tycka i en utvald situation. Så egentligen får vi här endast en möjlighet att kunna få fram en 

känsla för detta scenario eftersom att Ethan som tittar ut på sina barn är en valfri möjlighet. Det 

bygger dock in en filmisk simulering i sig när vi får denna filmsekvens presenterad. 

Jag ska dock inte kvarstå vid denna scen i min analys och väljer att gå vidare nu till resten av spelet 

och likheterna med film. Jag har redan tidigare i delen om berättandet i spelet diskuterat hur spelet 

simulerar en filmisk upplevelse i våra ögon. Mycket här består av kameravinklarna och musiken 

som används för att förmedla denna känsla. I början av spelet, t ex, delas vinklarna upp till olika 

bildrutor som visar ett ställe var från sovrummet som huvudkaraktären Ethan Mars befinner sig i 

tills det han vaknar upp. Allt detta sammanfaller tillsammans med den stillsamma, lite 

melodramatiska musiken som spelas upp i bakgrunden. Det är en lugn tillvaro vi får se här. Musiken 

försvinner inom kort när Ethan vaknar upp och du som spelar får börja kontrollera hans rörelser. 

Inte långt efter detta, måste vi som spelare, som Ethan Mars, duscha av oss innan den linjära ploten 

kan fortsätta vidare. Medan Ethan duschar får vi denna filmiska känsla ännu en gång med 

kameravinklar som skiftar under hans duschande från olika vinklar med en stillsamt spelande 

musik, åter igen, spelandes i bakgrunden för att senare stängas av när han är klar med duschen och 
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vi kan börja kontrollera honom igen. Spelet uppmanar oss som spelare under denna introducerande 

del av spelet att ständigt lyssna på vad det är karaktären tänker för tillfället vilket vi kan göra genom 

ett knapptryck. Vid ett tryck på knappen och val av tankeverksamhet, så kan vi då få höra en kort 

monolog över karaktärens tankar om just det ämnet vi valde. Det blir alltså en inre monolog hos 

karaktären. 

Den introducerande delen av spelet slutar när Jason har blivit överkörd av bilen och vi ser hans 

ballong sakta flyga uppåt tillsammans med den melodramatiska musiken för att diskret porträttera 

att Jason faktiskt dog. Efter detta, följer vissa av namnen på de som medverkar i spelet med text 

som smälter in i bilden medan kamerafokuset ligger på olika delar av staden där spelet är meningen 

ska utspela sig i samt en del av människorna tillhörande denna stad. Regnet faller ner, allt ger 

intrycket av en dyster stämning, den passande musiken spelas och allting i spelet gick verkligen från 

spelets lyckliga tillvaro i introduktionen till denna punkt när allting blir emotionellt ledsamt. 

 

Det filmiska slutar inte heller de gånger vi faktiskt får ta kontroll över våran karaktär. I vanliga fall 

med spel, så hör det till vanligheten att cutscenes (filmsekvenserna) i spelet bidrar med den delen 

för att de, enligt namnet, är meningen att erbjuda en filmisk aspekt och på så sätt kunna föra 

berättelsen/ploten vidare. Vid tillfällen då vi måste trycka på en knapp/olika knappar systematiskt 

enligt skärmens anvisningar, så leder även detta till hur karaktärernas rörelser blir filmiska även om 

det så är att vi kontrollerar de med knapptrycken. Det jag vill få fram här i det hela stora 

perspektivet är att Heavy Rain visar på hur ett spel kan vara fullt filmisk i sin simulering. Så vad är 

det som gör interaktiviteten här mer filmisk än när vi t ex spelar Super Mario Galaxy? Ska den 

filmiska simuleringen av den linjära ploten i Super Mario Galaxy bara falla in på filmsekvenserna 

och varför kan vi inte se spelandet i det som en filmisk upplevelse? Först och främst, så har vi i 

Heavy Rain ett linjärt berättande som kräver sin mängd av filmiska simuleringar för att den vill 

efterlikna en thriller som t ex filmen Seven (1995) med Brad Pitt och Morgan Freeman. Heavy Rain 

har ett högare krav på det linjära berättandet och behöver då allt mer filmsekvenser för att kunna 

berätta den övergripande ploten. Super Mario Galaxy försöker inte efterlikna någon film och även 

om man kan överföra den linjära berättelsen i spelet till en barnfilm, så är den fortfarande inte 

tacksam för en filmisk simulering rakt igenom som Heavy Rain eftersom Super Mario-spelen alltid 

har hanterat spelglädjen före en linjär berättelse medan Heavy Rain däremot hellre vill hantera den 

linjära berättelsen än spelglädjen. Olika typer av underliga tv-serier och en spelfilm, Super Mario 

Bros (1993) har redan bevisat den svåra överföringen med spelserien till ett sådant format. Det blir 

för mycket interaktivitet och kontroll som krävs för att man ens ska kunna definiera filmerna som 

spelen. Heavy Rain blir ett mer tacksamt exempel att kunna föra över till film. Först har vi, som 
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sagt, den linjära berättelsen i spelet som redan här är utgjort för det filmiska syftet, karaktärerna 

som är mer avancerade i sina personligheter, användandet av kameravinklarna under spelets gång. 

Dessa kameravinklar kan skiftas av spelaren, men inte i samma höga grad som i Super Mario 

Galaxy eller Uncharted: Drake´s Fortune. Du har fortfarande förutbestämda vinklar du kan skifta 

mellan. En annan aspekt som gör Heavy Rain mer tacksamt för det filmiska formatet är just det 

faktum att spelet blir som en enda filmsekvens rakt igenom. Vi kan inte alltid skilja på 

filmsekvenserna och spelsekvenserna i spelet eftersom det mitt i en möjlig filmsekvens oftast kan 

ske tillfällen då du måste hinna trycka på rätt knappar inom rätt tidpunkt. Detta blir ett fall när du 

faktiskt får styra dina karaktärer i mellansekvenserna. Frågan är om man då kan påstå att Heavy 

Rain endast består av mellansekvenser. Varför kan det inte bestå av endast spelsekvenser i en 

simulerad filmisk design? Båda alternativen kan diskuteras, men vi har fortfarande det 

grundläggande faktumet att spelet både låter dig spela (eller utföra förskrivna kommandon snarare) 

samt titta på passivt. 

Heavy Rain är ett tacksamt exempel, visst, men det blir även en minoritet i mängden av spel som 

kan diskuteras föras över direkt till ett filmiskt format. Det blir även en fråga över hur mycket man 

kan definiera det som ett spel när den linjära berättelsen måste ta för mycket plats. Det sista spelet 

(eller snarare de tre sista spelen) jag kommer gå in på i denna uppsats, Mass Effect-trilogin, ger ett 

intressant exempel för mina frågeställningar där man blandar dessa båda aspekter. 

 

3.4.1  Mass Effect – Berättandet samt berättelsen 

Det sista spelet jag kommer diskutera består här av tre stycken spel. Mass Effect är nämligen 

uppbyggd som en trilogi där den linjära berättelsen går igenom alla tre spel. Allt detta bildar då 

tillsammans en enda episk rymdsaga. Jag väljer ”episk” här i samband med den långa berättelsen 

och den storslagna resa vi som spelare får vara med om under alla dessa tre spel. Mass Effect har 

vid flera tillfällen blivit kallad en ”rymdopera”. För att förklara detta, så föredrar jag Wikipedias 

förklaring: ”Rymdopera är dramatiska äventyrsberättelser i en mer eller mindre uppdiktad 

rymdmiljö. Mycket är egentligen en "uppblåst" beskrivning av livet på Jorden i dag, där den ofta 

episka handlingen kan grundar sig på romanser/känslor, relationer, utforskning, rymdkolonisering, 

politiska förvecklingar och/eller krig.
15

” I och med denna förklaring, så borde vi då här förstå att 

dessa spel måste koncentrera sig på att ge en storslagen linjär berättelse i detta sammanhang och i 

detta fallet även kunna göra det i tre spel där det linjära måste sammanfalla som en enda lång, 

storslagen berättelse (plot). Jag väljer nu som nästa punkt att skriva en summering över det linjära 

                                                 
1 5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rymdopera 
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händelseförloppet i alla tre spelen.  

I det första spelet, titulerat Mass Effect simpelt nog, introduceras vi till karaktären Shepard. En 

rymdsoldat med ett mörkt förflutet där vi som spelare bestämmer karaktärens utseende och förnamn 

(även om han kommer tituleras som kapten Shepard hela tiden under spelets gång). Jag använder 

mig här av min egna grova översättning från Wikipedia här på grund av att inte slösa på 

textutrymmet
16

: Spelet fokuserar, som sagt, på protagonisten Shepard och dennes resa genom 

rymden för att kunna förhindra specialagenten Saren Arterius från att leda en armé av Geth (ett 

folkslag av androider) för att erövra galaxen. Under jakten på Saren, får Shepard lära sig att det 

finns något mycket värre där ute: ”The Reapers” (en länge utdöd art av mordiska jätterobotar som är 

så gamla, så att de blivit en myt för galaxens folk). Det visar sig senare att Saren hela tiden har 

blivit kontrollerad av Sovereign, en enorm Reaper, och att dennes nästa mål är galaxens huvudstad 

(The Citadel). Efter mycket om och men, lyckas Shepard till slut stoppa både Saren och Sovereign 

och allt blir åter igen lugnt. Han har dock nu lyckats bekräfta för alla tvivlare att Reapers faktiskt 

finns och har återvänt och att Sovereign inte var den sista Reapern som kommer försöka hota 

galaxens existens. 

Det är här det första spelet slutar och det andra spelet, titulerat Mass Effect 2, fortsätter denna 

berättelse två år efter händelserna i det första spelet. Mänskliga kolonier runtom galaxen attackeras, 

kolonisterna försvinner utan något som helst spår kvar. Spelets protagonist, Shepard, blir nu tvingad 

till en obalanserad allians med organisationen Cerberus (militär organisation som tänker på 

människors framför andra rasers välbefinnande) för att förhoppningsvis kunna hitta anledningen till 

dessa kidnappningar. Bevisen som hittas pekar på ”The Collectors” (Samlare) som består av en 

avancerad, mystisk ras av insektsliknande humanoider. För att göra detta värre, så visar det sig att 

Samlarna arbetar för Reapers. Shepard beger sig på ett ”självmordsuppdrag” genom att försöka 

stoppa Samlarna med hjälp av ett eget utplockat team av soldater, lönnmördare och specialister. 

I det sista kapitlet i trilogin (Mass Effect 3), så har Reapers återvänt i full styrka, och har börjat 

deras ”renande” (förstörelse) av galaxen. Människornas hemvärld Jorden blir ett av målen där 

attacken är som starkast. Under denna attack befinner sig Shepard på Jorden och måste fly. Efter 

denna flykt, måste han åter igen resa genom galaxen och hitta kapabla allierade till den absolut sista 

striden mot Reapers. Detta blir inte endast en kamp för Jordens skull. Det blir även en strid för att 

stoppa Reapers en gång för alla. 

Berättelsen i Mass Effect-spelen är väldigt intressant för sig i och med att det linjära berättandet kan 

blandas med det icke-linjära. Precis som i Heavy Rain, så har du möjligheten att få till olika 

                                                 
1 6 http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_Effect 
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scenarion under spelets gång beroende på dina val du gör i spelet. Det erbjuder tusentals tillfällen 

att ändra händelser som pågår och många faktorer blir inblandade. Ett exempel i det första Mass 

Effect-spelet jag kan använda i sambandet här är när två av dina besättningsmedlemmar vill offra 

sig för din skull, men du måste välja en som du ska rädda. Den du räddar, har då möjligheten att 

följa med dig till uppföljaren Mass Effect 2 medan den andra medlemmen inte kan återkomma i den 

linjära berättelsen förutom i möjligen någon dialog. Super Mario Galaxy och Uncharted: Drake´s 

Fortune hade ett linjärt berättande som faktiskt hade en redan utformad utgångspunkt i hur spelet 

skulle sluta. Heavy Rain och Mass Effect liknar nästan vid varandra i sitt linjära berättande, eller 

snarare uppbyggnaden av det. Dina val du bedömer spelar en viktig roll här. Hur som helst, jag sa 

tidigare att det linjära berättandet (den övergripande ploten) i Mass Effect-spelen kan blandas ihop 

med icke-linjära berättandet (spelomgångar) i och med valen som görs av dig under spelets gång. 

Detta är inte i samma grad som Heavy Rain där, om du gör något fel, så dör en karaktär och du 

fortsätter utan denne. Sant att samma regel gäller i Mass Effect-spelen, men medan Heavy Rain 

fokuserar på dina val under action-betonade handlingar, så gör du dina val i Mass Effect-spelen via 

dess dialog. Detta höjer intresset för den linjära berättelsen i trilogin eftersom det är avancerade 

samt, oftast, moraliska frågor du som spelare måste välja mellan. Du blir tvungen att försvara dina 

handlingar, ange politiska åsikter, ställningstagande i rasism samt mycket mer och allt detta under 

dialogerna i spelet. Den linjära berättelsen kan bara fortgå genom den icke-linjära berättelsen. Du 

blir tvingad till dessa val under ditt spelande och dialogvalen är vid vissa tillfällen baserade på ett 

moraliskt system där du kan höja din nivå i Paragon (fredlig, godhet) eller Renegade (aggressivitet, 

ondska). Beroende på ditt val, så påverkar detta också hur dina besättningsmedlemmar ser på dig 

och hur du uppfattas av andra. När det kommer till upplevelsen av datorspel överhuvudtaget, eller 

ludologi om man så vill, så är vi medvetna om att detta är en fiktionell värld och det blir subjektivt 

om vi tar dessa ”svåra” val i spelet på allvar. Oavsett valen, så förblir fortfarande ploten för det 

mesta konstant med dina små, personliga ändringar inom den. I alla tre av spelen, så kan vi vara 

säkra på att början och slutet blir konstanta i sin form, men inte just partiet i mitten när vi verkligen 

spelar. För att citera ur Petter Nordqvist´s uppsats om icke-linjärt berättande: ”Varje realdiskurs och 

realhistoria börjar dock alltid vid samma utgångspunkt eftersom spelet alltid börjar på samma sätt. 

Men efter spelets början så är det mycket upp till spelaren hur storyn kommer att se ut. Tittar man 

på spel som Grand Theft Auto IV och Oblivion så har mitt verk dock inte lika stor frihet gameplay-

mässigt, i dessa spel kan en spelare gå runt till många vilt skilda platser i spelvärlden och göra 

väldigt många olika saker.
17

”. Det finns ett antal filmsekvenser under spelens gång som förblir 

                                                 
1 7 Petter Nordqvist – 2009, s 20 
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konstanta dock, men oftast så finns det en skillnad mellan ”pre-rendered cutscenes” (sådana som är 

utformade i snygg, förarbetad textur och uppenbart inte tillhörande samma grafiska funktion som du 

spelar med) och ”in-game cutscenes” som består av filmsekvenser uppbyggda på samma grafiska 

funktioner som du spelar med. 

Den linjära ploten blir intressant ur en annan aspekt i att det har tre spel på sig att skapa ett linjärt 

övergripande narrativ som måste bero på spelarens val under dialogerna. Det finns tillfällen, även 

här, som spelaren har möjligheten att trycka på en knapp under filmsekvenserna för att bygga på 

flera olika grenar under det narrativa i spelomgången. Mitt under filmsekvensen, så kan det dyka 

upp en knappikon för ett fredligt alternativ eller ett aggressivt alternativ. Spelaren kan vid tillräcklig 

snabbhet då rädda en karaktär eller hindra en karaktär från att göra något beroende på situationen 

som presenteras. Hur som helst, för att återkomma till min punkt från det här, så har spelet tre spel 

på sig att skapa ett narrativt flöde om vi så ser det ur ett perspektiv från den linjära eller icke-linjära 

berättelsen. Vi kan välja att börja på, säg, Mass Effect 2 utan att ens spelat det första spelet och ändå 

ska det vara öppet för förståelse och vi kan fortfarande göra val som kan följa med oss in i Mass 

Effect 3, men det blir mer av en personlig upplevelse om vi börjar på det första spelet och lever med 

våra egna val in i det tredje och sista spelet. Karaktärer har dött efter vägen, vi kan ha svikit någon, 

vi (eller avataren) lever med ångesten över vissa av sina val, mm. Jag vill inte påstå att andra spel 

inte hanterar val så som Mass Effect-trilogin och att det sticker ut från mängden, men Mass Effect-

spelen blir ett exempel där vi märker skillnaden på valen vi kan göra i ett spel. Valen vi gör i den 

linjära berättelsen blandar sig med den icke-linjära. Den linjära berättelsen blir inte helt konstant i 

sin form. Heavy Rain kan argumenteras inom samma princip, men i Mass Effect-spelen finns det, 

som jag tidigare nämnde, flera olika faktorer som leder till andra. I båda spelen, så har vi 

definierade utgångspunkter. Såvida man inte bestämmer sig för att sluta Mass Effect redan vid det 

första spelet, så har Mass Effect 3 fyra olika slut, men tusentals faktorer under själva spelandet. 

Heavy Rain har ett större antal olika slut, men mindre faktorer under själva spelandet än Mass 

Effect-spelen. Detta beror mycket på vad spelen anser som rätt och fel. I Mass Effect-spelen, så 

säger inte spelet rakt ut att du gjort fel. Det får däremot låta dig leva med det val du gjort. I Heavy 

Rain, så anser en försenad knapptryckning vara fel i och med att det blir en faktor som gör att du 

kan förlora spelet (eller en karaktär åtminstone). 

Jag placerar jämföringar åt sidan nu för att gå in på en mer intressant aspekt som används i spelen, 

samt andra, för att skapa en linjär berättelse som ger sken av att ha mer djup i sig. Spelen ger dig 

funktionen att ha en ”codex” till hands i menyn. Codexet fungerar som ett lexikon (eller en 

uppslagsbok) för mer information om något du stött på under ditt äventyr. När du möter något nytt i 

spelet, så öppnas ett nytt inlägg upp i codexet där du får möjligheten att läsa om detta nya ting du 
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just stött på. En typ av bakgrundsinformation av objektet. Den är uppdelad i olika kategorier som 

rymdvarelser (om det så är mänskliga eller en annan typ), organisationer, teknologi, mm. Detta 

öppnar upp en intressant diskussion över hur väl utformad en diegesis kan vara. ”Diegesis” är lättast 

förklarat som ”själva världen spelet befinner sig i”. Det skiljer sig dock från ”game space” vilket är 

utrymmet du spelar i som är förbyggda ställen du besöker under spelets gång. ”Diegesis” består i 

princip av hela den fiktionella galaxen du befinner dig i samt dess tidigare skrivna, fiktionella 

historik. Åter igen, en aspekt där man kan ta upp det viktiga med att ha en skillnad mellan story och 

plot i ett spel samt hur viktigt det kan vara i spel som kräver sitt linjära berättande. Inläggen i 

Codexet består oftast av långa rader med information tillsammans med en voice-over som berättar 

denna text du lika gärna kunde läsa själv. Codexet är självklart även valfritt att läsa, så det blir en 

liknelse mellan Alan Wake här förutom att manuskripten där berättar en berättelse om det du får 

samt inte vara med om medan Codexet helt enkelt blir en historiebok. Dessa kan även berätta 

textmässigt, men ur ett annat perspektiv till skillnad från en sagobok. 

Det är här jag lämnar diskussionen med Mass Effect´s berättande eftersom jag anser att jag har 

diskuterat det värdefulla som behövde tas upp och jag övergår nu till att se alla tre spelen som en 

enda filmisk upplevelse. 

 

3.4.2  Mass Effect – Den filmiska trilogin 

Sättet som Mass Effect-spelen simulerar en film i sin form är inte helt olik den typ som Uncharted: 

Drake´s Fortune har. Vi kan märka skillnaden på de partier där vi får spela och där vi bevittnar en 

filmsekvens. Detta är en ganska vanlig uppbyggnad för spelen i vår nutid när vi låter 

filmsekvenserna sköta framgången av det linjära berättandet i spelen. Detta betyder då även att vi 

har samma funktioner när det gäller kameravinklarna i spelet. Det blir konstanta fasta vinklar under 

filmsekvenserna och mer valfri rörlighet när vi väl får kontrollera avataren Shepard. Åter igen, så är 

det dessa fasta kameravinklar vi har att förlita oss på för den filmiska simuleringen i spelet. 

Åtminstone en av de viktiga aspekterna. Den andra är den övergripande berättelsen. Den linjära 

ploten är utbredd till tre delar med varsin början samt slut som dock fortfarande knyter ihop till 

varandra. Inte helt olikt den form som Star Wars-filmerna har. Det blir här en aspekt av introduktion 

och avslut i filmerna. I den första filmen, Episode IV: A New Hope, så öppnas den med anfallet på 

rymdskeppet och kidnappningen av prinsessan Leia. Vi följer senare in detta på robotarna RD-D2 

och C3PO samt deras resa till ökenplaneten Naboo för att leta reda på Obi- Wan Kenobi och visa 

honom det holografiska meddelande prinsessan spelade in i roboten R2-D2 precis innan hon blev 

tillfångatagen. Det är på denna planet som robotarna träffar Luke Skywalker, osv. Allt detta tillhör 

den introducerande delen av filmen och den slutar då senare med ceremonin över att de lyckats 



38 

förstöra imperiets rymdbas Dödsstjärnan. Detta blir en seger för stunden och ett passande tillfälle att 

avsluta den första filmen med vetskapen om att det onda Imperiet fortfarande är ett hot och kan 

därför fortsätta utnyttjas som en ”plot-device” i uppföljarna som blir våra hjältars mål att förhindra. 

De två följande uppföljarna är byggda på liknande sätt att det måste finnas en öppning samt ett 

avslut, så att ploten inte fortsätter direkt där den slutade från filmen före. Det brukar oftast ha gått 

en tid i händelseförloppet sen den tidigare filmen. Episode VI: Return of the Jedi blir då den film 

som måste sätta punkt för detta hot och då få till ett avslut som inte är i behov av flera uppföljare. 

 

Hur som helst, för att återkomma till min originella, tidigare nämnda punkt, så har de tre spelen i 

Mass Effect-serien liknande typ av uppbyggnad när det kommer till den linjära ploten alla tre spel 

igenom. I det första spelet får vi den introducerande delen i och med att vår egenskapade 

avatar/huvudkaraktär presenteras tillsammans med vissa sidokaraktärer och själva hotet. Dock i 

denna introduktion, så består hotet endast av Saren Arterius. Det blir långt senare in i spelet som vi 

får veta att han kontrolleras av Reapern Sovereign och det är då det nya, större hotet presenterar sig 

i formen av denna intelligenta ras kallad Reapers. De tillfälliga antagonisterna för det första spelets 

räkning, dock, blir här Saren och Sovereign, men att de anländande Reapers återstår som det 

universala hotet. För att dra liknelsen med Star Wars igen, så är det Dödsstjärnan här som placeras i 

första filmen som en typ av antagonist (även om det egentligen blir mer av ett konstruktivt hinder 

mot målet). Besegra hela imperiet blir, som sagt, en senare fråga. Reapers från Mass Effect utnyttjas 

då, precis som Imperiet, som en plot-device för uppföljarna där det tredje spelet måste ge allting ett 

klart slut som inte är i behov av fler uppföljare. 

Detta är en värdefull aspekt att ta till sig när man diskuterar den linjära ploten genom de tre spelen, 

men hur hänger detta ihop med teorierna över den filmiska simuleringen i spelen? Jag har redan gett 

liknelsen med uppbyggnaden i Star Wars, men det blir mer av en kopia av just berättarformen från 

en film (som även den är en så kallad rymdsåpa). Jag vill dock återkomma till en viktig punkt som 

förenar Star Wars med Mass Effect: De är båda visuella upplevelser med kravet på en väl formad 

linjär berättelse (plot) för att de ska fungera. Detta kan argumenteras vara en nödvändighet för de 

flesta filmer och spel där ute, men när det gäller spelen så är det viktigt att även komma ihåg 

grundregeln i spel med att den linjära berättelsen endast ska vara sekundär och lämna plats för 

själva spelandet. Mass Effect (alla tre spelen) måste dock ha ett linjärt berättande för att de ska 

kunna visa upp denna simulering av ett film-äventyr. Det finns två typer av filmsekvenser som 

presenteras i Mass Effect. Den första är de evigt konstanta filmsekvenserna som märks att de är 

förarbetade och formade i en annan grafisk struktur än när man spelar. Dessa för handlingen vidare 

genom bestämda spår (som filmsekvenserna i Uncharted: Drake´s Fortune). Sedan har vi 
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filmsekvenserna som kan pågå under spelandet. Dessa dyker oftast upp vid dialoger, när din 

karaktär för dialog med andra karaktärer, du utför handlingar under dialogen, mm. Kameran är 

konstant här vid bestämda vinklar, men du får mer frihet i hur du väljer att genomföra denna 

filmiska sekvens även om friheten inte är total. 

Mass Effect i formen för de berättande och filmiska aspekterna är inte helt olik de berättande och 

tekniska aspekterna hos Uncharted: Drake´s Fortune, men det blir en mer valfri syn på denna 

filmiska aspekt i Mass Effect. Båda kan jämföras med filmer inom liknande genre, tekniken används 

ungefär på samma sätt, men de berättas väldigt olika i och med att du har ett linjärt spelupplägg 

(Uncharted: Drake´s Fortune) mot ett mer öppnare (Mass Effect). 

 

 

4. Den slutliga diskussionen 

Då har vi slutligen anlänt till den sista spalten i denna uppsats, så vad har jag bidragit med i 

slutändan? Vi har nu gått igenom berättandets roller i datorspel som ett översiktligt perspektiv samt 

över de fyra spelen i mitt urval. Jag har fått fram den slutliga och självklara grunden att berättandet i 

datorspel måste vara sekundärt för att kunna fokusera på spelandet. Vi kan dock fortfarande tala om 

den linjära ploten i ett datorspel och då inte inkludera våran egna spelomgång i denna diskussion. 

Även om spelomgångar skapar ett berättande i sig, så bör vi fortfarande tänka på det viktiga faktum 

att datorspel kan ha en övergripande, uttänkt plot med oftast en fast utgång i slutet. Det är många 

datorspel som har en fast, övergripande plot som vi inte kan ändra på (Uncharted: Drake´s Fortune 

och Super Mario Galaxy), men jag har även gått in på spel där utgången inte alltid är lika konstant. 

Det finns flera faktorer i spelen som skiftar och leder den övergripande ploten i ny riktning med 

hjälp av olika val som spelaren kan bestämma över. Sluten möjliga för spelaren att låsa upp är 

konstanta och redan uttänkta i sin form, men det finns ett alternativ över vilket slut man vill kämpa 

för (Mass Effect och Heavy Rain). På tal om att tänka ut formen, så har jag även varit inne på hur 

djupt det konstanta berättandet kan vara i datorspel när man diskuterar frågan om story och plot i 

detta digitala medium. Ett exempel är möjligheten att kunna läsa ”codexet” i Mass Effect-spelen 

som tar upp spelvärldens tidigare historik och information om raser, teknologi, planeter, mm. Något 

som jag känner att jag borde tagit med i detta sammanhang är hur vi kan hämta teorier från 

spelvärldarna till vår egna vardag.  

Som jag sa tidigare, så har jag även gått igenom lite här och där om aspekterna över att se 

spelomgångar som ett berättande. Det är fullt brukbart och en mening att se dessa som ett pågående 

narrativ, men det blir även ett problem i hur vi definierar ett berättande. Om vi dör i spelet och 
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startar om från senaste sparade punkt, så kan vi argumentera för att det är en händelse som har 

”media in ceres” (som börjar i mitten av storyn, men räknas fortfarande som en början på en plot). 

Jag vill inte argumentera för att det inte blir ett berättande, men det blir ett obekvämt sätt att se en 

berättelse. Det blir en icke-linjär plot som utspelar sig i den ordning som presenteras, men den 

saknar storyn, en kronologisk ordning av saker som kan skett tidigare och ett skede som är uppradat 

för att skapa känslor hos åskådaren. Även efter denna uppsats, så är berättande i datorspel 

fortfarande ett problematiskt område att diskutera i och med de blandade utgångarna av det, men vi 

kan fortfarande diskutera det ur två aspekter vilket då blir berättandet som den redan uttänkta linjära 

ploten som berättas för dig när du lyckas ta dig framåt i spelet samt den andra aspekten vilket då 

blir spelomgångar som berättelser vilket då blir en blandad röra som man måste diskutera igenom t 

ex vad definieras som början, mitten och slut.  

 

Spelutvecklare måste vid ett stadium bestämma sig om de vill göra ett roligt spel eller berätta en 

story (detta nämnde jag tidigare i uppsatsen). Det är inget fel att vilja berätta en linjär plot i ett spel, 

men frågan blir då hur den ska berättas.  Dialoger blir ett väl använt alternativ, men filmsekvenser i 

spelen blir allt mer vanligt i vår nutid när man ska berätta den linjära, övergripande ploten i spelet 

vilket leder till att vi inte kan undgå diskussioner om att de har en filmisk aspekt i sig. Det säger sig 

självt att filmsekvenserna finns där i spelet för att förmedla en simulering likt film. Det blir en 

blandning att kunna få spela och kontrollera avataren på skärmen samtidigt som vi får möjligheten 

att bara sitta och se en filmsekvens utföras, som om vi skulle se vilken film som helst. Jag har gett 

här fyra exempel, på hur denna filmiska simulering kan porträtteras. Alla spelen i mitt urval har 

filmsekvenser någonstans i spelen och de används på olika sätt och är blandade i sin prioritering 

över hur mycket spelen är beroende utav dem. I fallet med Super Mario Galaxy, så är det inget krav 

att behöva filmsekvenserna i och med att det vill fokusera på spelglädjen, men i och med att den har 

ett linjärt berättande och vill göra det på ett finare sätt än att endast inkludera dialog som en metod 

för berättande, så väljer utvecklarna att göra det som hör till normen nu för tiden vilket är att 

använda filmsekvenser. Som jag sa tidigare, De blir ett irriterande stopp i spelglädjen, en belöning 

för att visa att du faktiskt kommer någonstans i ditt spelande, osv. I Uncharted: Drake´s Fortune 

och Mass Effect-spelen, så måste filmsekvenserna användas allt mer eftersom vi har en längre och 

djupare linjär berättelse som måste berättas. Vi har en simulering med karaktärerna som får mer liv i 

sina personligheter och former med hjälp av de avancerade grafiska förutsättningarna samt det 

faktum att de faktiskt får någon som pratar för dem, denna röstaktör som får porträttera denna 

karaktär. Denna filmiska simulering handlar om att utvecklaren har gjort ett val angående detta i 

designformen för spelet. Designvalet av att göra ett spel liknande film synes alltför väl i spelet 
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Heavy Rain. Här används inte bara filmsekvenserna för att berätta vidare den övergripande 

handlingen i spelet. De används hela spelet igenom med väldigt lite frihet i kamerarörelserna under 

själva spelandet. Frågan blir då också vad som kan räknas som spelande när allting kvarstår som en 

interaktiv film och spelandet i sig blir en diskussion i detta samband.  

Jag har nu i denna uppsats, som sagt, visat prov på fyra olika typer av berättande när det kommer 

till den linjära ploten och det djup som existerar i de berättande spelvärldarna som presenteras. 

Detta har dock blivit allt mer fokuserat på berättelsen i spelen än just den filmiska simuleringen i 

och med att det inte går att tala om den filmiska aspekten i spelen utan att diskutera den berättande 

delen som blir en bärande punkt för denna aspekt. Fyra typer av berättande i en linjär plot för 

datorspel samt då på samma gång gett fyra olika typer av filmiska aspekter. Prioriteringar skiftas, 

spelglädjen, berättelsen, spelarens val, karaktärernas presentationer, simuleringar av verkliga 

människor och barnfigurer. Allting blandas och prioriteras på olika delar beroende på spel. 

 

Så åter igen tillbaka till min huvudfråga: Hur filmiska kan datorspel vara i sitt berättande samt sin 

simulering? Den filmiska aspekten kan sägas vara skiftande beroende på vilket spel vi spelar. Från 

Super Mario Galaxy som kan ses som en barnfilm om den skulle föras över till det filmiska 

formatet, men fokuserar på filmsekvenser och text för att ge en bakgrundsberättelse och fokusera på 

spelglädjen i första hand till Heavy Rain som helt enkelt vill berätta en linjär plot som vid designen 

kan liknas vid filmen Seven och därför se spelglädjen som sekundär och kan därför väldigt lätt föras 

över till ett filmiskt format. 

Jag vill även inflika här kort och be dig, läsare, fundera på hur spelindustrin/spelskaparna väljer att 

visa upp sina spel. Det är här vi åter igen kan diskutera så kallade speltrailers. Jag har redan 

diskuterat detta kort under filmsekvensernas roller och tog då upp hur den utvalda trailern till spelet 

Mass Effect 3 visade på en trailer som lika gärna kunde höra till samma kategori som hos en 

datoranimerad science-fiction film. Spelandet i sig prioriterades mindre och filmsekvenserna fick 

sin plats i den presenterade trailern.  

Spel är inte filmer, men vi ser framfarten i att allt fler spel använder sig av simuleringen av filmiska 

aspekter på olika stadier genom spelens gång (t ex om man marknadsför spelet via en filmisk trailer 

som jag nyss nämnde). Mycket av detta beror på hur stor plats den linjära berättelsen får i spelet. jag 

vill här gå tillbaka till början av denna uppsats där jag diskuterade kopian av Jesper Juul´s diagram 

som kunde hittas i Understanding video games: The essential introduction. Jag blev tvungen att 

böja mig för den i sin helhet även om hans definition av spel förblir något begränsade. Vad jag 

menar är att han absolut inte har fel, men han har tre stycken kategorier i sitt diagram där dessa är 

regler för det som inte anses vara spel, de som ligger på gränsen till att vara spel och det som kan 
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räknas helt som spel. I och med de spel jag tagit upp och allt nyare spel, så finner vi fler spel som 

hamnar på gränssnittet för att vara spel inom hans diagram och det finns en risk till att hans diagram 

inom några år kan komma att bli föråldrat i och med att spel som utnämnt medium utvecklas allt 

efter tiden. Det finns en risk, även om den kan anses omöjlig när vi tittar på vissa punkter, att spelen 

i framtiden kommer övergränsa definitionen av att inte vara spel. Detta är dock bara en lös teori 

baserad på hur spelutvecklingen har sett ut genom åren. 

 

Spelindustrin förnyas ständigt och om vi åter igen tittar till nyss nämnda bok, så har vi ett diagram 

över försäljningen av spel mellan åren 1996 och 2005 (Sid 13). Som vi kan se, så har siffrorna 

ständigt ökat hela tiden med en liten, närmast obetydlig, svacka det sista året. Grafiken har ständigt 

uppdaterats och detta har lett till att flera möjligheter går att utforska med spel som utnämnt 

medium. Alla de fyra spel jag diskuterat här är relativt nya med avancerad grafik. De har alla 

filmiska aspekter och mycket av det beror just på grafiken och filmsekvenserna. Super Mario 

Galaxy prioriterade spelandet mer än den själva linjära ploten, eller åtminstone att den var väl 

igenkänd sen tidigare spel, för att kunna prioritera spelglädjen och sätta alla sina kort på det. Vi har 

endast filmsekvensernas grafiska förutsättningar som får agera som det filmiska i just det här spelet. 

Storyn blir som sagt sekundär. 

Jag har med hjälp av denna uppsats lärt mig något viktigt. Datorspel har oftast en fast utgångspunkt, 

ett förutbestämt slut, men det är vägen dit som blir det problematiska när vi diskuterar skillnaden 

mellan att ta del av en berättelse och ett berättande. Vi har fasta punkter där den linjära berättelsen 

behöver en filmsekvens för att förtälja detta vidare, men vägen mellan dessa fasta punkter blir våran 

egna berättelse och därför blir den aldrig konstant, alltid skiftande.  

 

Det är med datorspel vi tar del av en berättelse som vi skapar. 
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