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1 Inledning 
Ända sedan barnsben har lek och spel varit en stor del av mitt liv. Från det att jag spelade Mono-

pol med familjen till det att jag köpte min första dator, en Amiga 500, för surt förvärvade jultid-

ningspengar. Med datorn färdades jag genom tid och rum, och räddade magiska kungariken från 

ondskefulla demoner med lika delar svärd och joystick. Jag spelar fortfarande mycket datorspel; 

allt från rollspel och äventyrsspel, till FPS1-spel och strategispel. En del av arenan har också flyt-

tats ut på Internet i och med MMO-spelens2 intåg. Jag är långt ifrån ensam med mitt intresse; 

2010 såldes över fem miljoner digitala spel i Sverige3, en siffra som jämfört med de föreliggande 

åren var förhållandevis låg. Undersökningar visar att mer än en fjärdedel av alla Sveriges tonår-

ingar spelar någon form av dator- eller tv-spel varje dag4 medan över 80% spelar någon gång då 

och då, en siffra som är jämnhög med hur ofta resten av befolkningen spelar (vilket spräcker my-

ten om att spel bara är för barn).5 Datorspel är alltså ett kulturellt fenomen som inte bör viftas 

bort hur som helst – det är något som har en stor och viktig plats i många människors liv. 

Litteraturläsning har även den varit en stor del av mig; de sagor jag fick läst för mig som liten, till 

hög- och tystläsning av barn- och ungdomsböcker i skolan till att ta mig igenom och totalt förlora 

mig i episka berättelser som sträcker sig tiotals böcker som även de handlar om hjältar som räd-

dar magiska kungariken från ondskefulla demoner. Jag läser nog lika mycket idag som jag gjorde 

förr, men bland de som är unga idag ser det annorlunda ut med ständigt sjunkande litteraturläs-

ning på fritiden.6 

De nya ämnesplanerna i svenska och litteratur för gymnasiet, som träder i kraft i och med GY11, 

nämner vad litteraturundervisning ska ge möjlighet åt eleverna att lära sig. De nämner också att 

inte bara traditionell skönlitteratur är något som skall finnas med i undervisningen; även film, 

drama och ”nya medier” ska användas i samma syfte. Jag skulle hemskt gärna se att dessa ”nya 

medier” skulle kunna få vara datorspel. För ärligt talat; varför inte? 

 

 

                                                 

1 First person shooter, spel i 3D-miljö som spelas ur ett förstapersonsperpektiv där fingerfärdighet och reaktions-
förmåga spelar stor roll och där skjutvapen står i centrum. 
2 Massively Multiplayer On-Line, flerpersonsspel som spelas i en grafisk miljö över Internet, där minst 1000 personer 
är aktiva samtidigt. Ofta i fantasymiljö. (se Filiciak, 2003, s. 87). 
3 Nordic game solutions report – Game sales in the Nordic 2010 
4 Ungdomsstyrelsen, 2010, s. 10.  
5 Dataspelsbranschen, 2010, s. 4.  
6 SCB, 2005, s. 59-61. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Ämnesplanerna i svenska i GY11 säger vad syftet är med skönlitteraturläsning och vad elever ska 

kunna lära sig av att läsa och diskutera skönlitteratur. Syftet med min uppsats är att försöka ta 

reda på hur och om datorspel kan användas i samma syfte i frågor rörande bland annat etik, iden-

titet, stilistik och litterära begrepp. Film och drama har numera sin självklara plats i klassrummet, 

men på vilka villkor kan datorspel följa? Min frågeställning blir därför som följer: 

Vilka beröringsytor, likheter och skillnader finns mellan datorspel och skönlitteratur och på vilket 

sätt kan detta påverka hur datorspel kan finnas med i litteraturundervisningen? 

3 Förhållandet mellan datorspel och skönlitteratur 

Här vill jag försöka klarlägga vad ett datorspel är för något, varför spel är en stor del av vår histo-

ria och vår identitet och varför vi spelar spel. Detta för att kunna hitta något fundament att stå på 

för att nysta i förhållandet mellan datorspel och skönlitteratur. Jag kommer att dra paralleller mel-

lan skönlitteratur och datorspel, både i allmänhet men i ett undervisnings-, lärande- och skol-

sammanhang i synnerhet. Datorspel måste hamna i förgrunden i en sådan bakgrund då det dels är 

föremål för min studie, dels för att datorspelens villkor och möjligheter nog är mindre kända och 

erkända för gemene man än vad skönlitteraturens är. 

3.1 Vad är ett datorspel? 

För att kunna förklara vad ett datorspel är, sätts det lättast i relation till analoga spel. Antropolo-

gen Johan Huizinga, som myntade termen Homo Ludens (den spelande människan), beskrev spel 

(i generell bemärkelse som ”play”) som  

a free activity standing quite consciously outside ”ordinary” life as being ”not serious”, but at the same time 

absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, and no profit 

can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space according to fixed rules 

and in an orderly manner.7 

Denna beskrivning har under årens lopp behövts utvecklas; bland annat beskrivs alla spel som att 

de har en inneboende konflikt som driver spelet framåt, både vad gäller handling och själva spe-

landet. När spelforskningfältet, ludologi, växte fram växte också teoretiseringen kring spel. Inter-

aktion och representation (i meningen att ett spel är en slags subjektiv representation av verklig-

                                                 

7 Huizinga, 1949, s. 13. 



3 

 

heten) blev viktiga begrepp, liksom att ett spel tar plats i riskfria miljöer.8 Frågan om datorspel är 

på lek eller på allvar har diskuterats – vissa datorspel har blivit seriösa e-sporter med tusentals 

utövare och åskadare. 

Datorspel skiljer sig också från analoga spel genom elektronikens och teknikens roll; en dator kan 

automatisera spelets regler och ha tusentals parametrar i luften samtidigt så att mycket komplexa 

spel är möjliga. Datorspel har också inbyggt olika svårighetsnivåer eller olika banor du ska ta dig 

igenom, något som i analoga spel närmast skulle kunna vara olika motspelare. En annan viktig 

punkt är att datorspel har möjligheten att genom sin multimodalitet, med bild, regler, text, ljud 

och upplevelsen knuten till tekniken, innehålla en spännande berättelse på helt andra sätt än var 

analoga spel har,9 men som skönlitteratur och film mycket väl kan erbjuda. 

Alla spel innehåller också regler, och en distinktion mellan två sorter har gjorts; ludus och paedea. 

Ludusregler är de regler som bestämmer hur spelet vinns eller förloras (att kungen blir tagen i 

schack eller att prinsessan räddas i Super Mario Bros.) och paedearegler är de som bestämmer hur 

spelare kan manipulera spelvärlden men som inte bestämmer en vinnare eller en förlorare (du kan 

flytta en bonde två steg framåt i schack och stampa ihjäl svampar i Super Mario Bros., men det är 

inte nödvändigt för att vinna). Spel som präglas av ludusregler följer ofta en slags aristotelisk 

dramaturgi med en början där spelarna och reglerna presenteras, en mitt där spelarna agerar ut-

ifrån reglerna samt ett slut där konsekvenserna av spelarnas beslut i förhållande till reglerna står 

klara. De har även en tydlig narrativ struktur och fungerar bra i dikotomiska världar, t.ex. science 

fiction eller fantasy, för att göra vägen till målet relativt tydligt; allt från stora militärstrategispel till 

klassiska plattformsspel har tydliga ludusregler. I spel där paedearegler dominerar och som kanske 

helt saknar ludusregler finns inte samma uppdelning i vad som är goda respektive onda handling-

ar varpå den narrativa strukturen uteblir från själva spelet. Det kan dock fortfarande mycket väl 

skapas en historia i spelarens egen fantasi. Exempel på sådana spel är t.ex. Minecraft och The 

Sims. I dessa spel finns enbart regler som berättar för dig hur du kan manipulera världen du be-

finner dig i, alltså regler som du kan följa, men som inte innebär att du vinner spelet. Paedearegler 

kan finnas med för att få spelaren att ta moraliska ställningstaganden som är väsentliga för hur 

spelet upplevs. Det är manipulationsregler som kan belöna och bestraffa, men aldrig definiera en 

vinnare. Kort sagt kan de regler som styr hur en spelare kan agera i ett datorspel delas in i två ka-

                                                 

8 Man skiljer därför på spel och hasardspel, alltså spel där risken att förlora riktiga pengar är stor, se Juul, 2003. 
9 Juul, 2003.  
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tegorier; de som bestämmer vad du kan göra i spelet, och de som bestämmer vad du bör göra för 

att vinna.10 

Datorspel har beskrivits som: 

Any forms of computer-based entertainment software, either textual or image-based, using electronic plat-

forms such as personal computers or consoles and involving one or multiple players in a physical or net-

worked environment.11 

En definition som den ovan, alltså en mjukvara skapad i syfte att underhålla där en eller flera spe-

lare deltar via elektroniska plattformar, innefattar även annan mjukvara, t.ex. sociala nätverk. In-

nehållet behöver därför också definieras. Ett datorspel är inte ett gäng häftiga funktioner, massa 

fräsig grafik, en kedja utmanande pussel och problem eller en spännande miljö och en medryck-

ande handling.12 För att något ska vara ett datorspel och inte säg en interaktiv berättelse (som har 

en spännande miljö och en medryckande handling) eller ett program som bara spottar ur sig ma-

tematiska ekvationer att lösa (som är en kedja utmanande pussel och problem) krävs att det be-

står av alla dessa element i någon grad, inte bara ett av dem.  

3.2 Varför spelar vi datorspel? 

The ability to play is a very general innate feature that characterizes all mammals. To play means to perform 

an activity for pleasure, not out of necessity, although the survival value of playing may be to train impor-

tant skills, from motor skills to imagination and hypothesis-formation.13  

Människan har i alla tider spelat spel, men varför? Det finns flera möjliga förklaringar, och en är 

en evolutionär sådan; grottmänniskan som var hemma och övade på att kasta stenar och spjut på 

träd (alltså spelade, med egenuppsatta regler) mellan jakterna var både i en trygg och säker miljö 

men blev på samma gång bättre på att träffa sitt byte när jakten väl kom. Denna grottmänniska 

kunde alltså se till att leva tillräckligt länge för att föra vidare sina gener samt att lättare skaffa mat 

till familjen.14 Spelet har alltså haft en evolutionär betydelse och har varit av stor vikt i the survival 

of the fittest. Att spela spel (och även datorspel) kan då sägas något som är hårdprogrammerat in i 

vår DNA. Människan har i alla tider även berättat historier och myter, för att förstå omvärlden 

och oss själva, som en naturlig del av individ och samhälle.15  

                                                 

10 Frasca, 2003, s. 221-236; Ang, 2006, s. 306-325. 
11 Frasca, 2001, s. 4. 
12 Newman, 2004, s. 15. 
13 Grodal, 2003, s. 140. 
14 Fahlstein, 2004.  
15 Den s.k. Homo Narrans, den berättande människan. Se t.ex. Fischer, 1989, och Niles, 1999. 



5 

 

En annan orsak till att spela datorspel är att det helt enkelt är roligt.16 Dels erbjuder spel konkreta 

och snabba belöningar för ett visst handlande, som spelaren kan se och känna av direkt, likt 

Skinneriansk betingning. Det är också roligt på samma sätt som böcker och filmer kan vara kul, 

som ett sätt att fly verkligheten; begreppet ”läslust” har nog inte gått någon förbi, och skolans 

styrdokument nämner också detta. Med vårt intellekt förstärker vi upplevelsen vi får i den fiktiva 

världen och har chans att känna meningsfullhet för att det är lärorikt. Vi tycker det är roligt att 

öva oss på olika beteenden och färdigheter.17 Ju längre bort människor kommer från att behöva 

vara fysiskt vassa i alla avseenden för sin egen överlevnad, ju närmre kommer vi också det viktiga 

i att ha sociala, mentala och emotionella färdigheter för att överleva, något vi också kan öva på 

genom att spela – t.ex. att läsa och skriva, eller, i datorspelskontexten, att tolka och interagera.  

För många datorspelare är känslan av kontroll ytterligare en orsak till att spela. Du har kontroll 

över ditt eget liv och är inte någon nickedocka eller någon spelpjäs i händerna på ödet, systemet 

eller gud.18 I en postmodernistisk värld kan detta vara ett enkelt sätt att känna tillhörighet och 

mening, att skapa en identitet. Även om litteratur också kan vara identitetsskapande är det kanske 

tvärtom med känslan av kontroll – du vill förlora kontrollen ett tag och bara följa en historia. 

3.3 Immersion – att bli uppslukad av en annan värld 

I datorspelsforskning talas ofta om immersion. Det betyder ungefär att vara uppslukad eller totalt 

försjunken i något, alltså vad i datorspel som får spelaren att tappa bort tid och rum och vad som 

får spelaren att fortsätta spela. Samma sorts känsla kan en läsare av skönlitteratur få, att inte kun-

na lägga ifrån sig en bra bok, t.ex. Datorspel erbjuder dock andra sorters immersion än vad böck-

er gör. 

Sensorisk immersion har att göra med hur dina sinnen inte kan fokusera på annat än det som sker 

på skärmen och är en stor del i FPS-actionspel där reflexer och fingerfärdighet är viktigt. Utma-

ningsbaserad immersion handlar om att bli uppslukad genom problem som ska lösas och de be-

löningar som ofta är konsekvensen av att ha löst dem. Problemlösningsaspekten är något av det 

viktigaste för datorspelare, oavsett vilken genre av spel eller i vilket syfte som ett datorspel spelas. 

En sista sorts immersion är den fantasibaserade, som är vanlig i äventyrs- och rollspel, och det är 

detta som datorspel och skönlitteratur har gemensamt.19 Det har att göra med att spelaren relate-

rar till karaktärerna, händelserna och miljön på skärmen - emotionella och intellektuella band mel-

                                                 

16 Huizinga, 1949, s. 2-11. 
17 Filiciak, 2003, s. 87-102. 
18 Kelly 2, 2004, s. 28-30, 76-80. 
19 Mäyrä, 2008, s. 106-110. 
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lan spelare och simulation. Texten blir en värld. Alla spel har något av dessa tre element men av 

olika vikt. Ett turbaserat rollspel erbjuder inte så mycket sensorisk immersion men väl utmanings- 

och fantasibaserad, medan en FPS saknar imaginära kvaliteter där du istället inte kan lämna skär-

men på grund av sensoriska och utmaningsbaserade skäl.20 Alla datorspel påverkar dessutom hela 

kroppen; ögat, örat, musklerna, hjärnan. Att du har så många sinnen aktiva samtidigt kan innebär 

att immersionen blir starkare när du spelar än när du läser, och förstärker också handlingen och 

upplevelsen. 21 

Datorspelare beskriver sig få samma upplevelse när de träder in i ett datorspel som när de kliver 

in i en bok; att bli uppslukade och insugna och inte kunna lägga den ifrån sig.22 För att dra ytterli-

gare en parallell till och jämföra med skönlitteraturen stannar jag vid den fantasibaserade immer-

sionen en stund och tänker på hur Judith Langer skriver om litterära föreställningsvärldar. Litte-

rära föreställningsvärldar är ”textvärldar i våra sinnen [som är] en funktion av ens personliga och 

kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad man vet, hur man känner 

sig och vad man är ute efter”23; världar som du kliver in i och ut ur hela tiden under din läsning 

och som gör att läsningen (eller spelandet) känns relevant och tilltalande. Om den fantasibaserade 

immersionen är en gemensam nämnare för datorspel och litteratur är de litterära föreställnings-

världarna den plats vi befinner oss i när vi upplever den.  

3.4 Olika perspektiv och vad det har för betydelse 

Datorspelets visuella kvaliteter spelar stor roll för hur en spelare uppfattar och upplever spelet. 

Bland annat är det skillnad på om ett spel presenteras i första- eller tredjepersonsperspektiv och 

om spelet är tvådimensionellt eller tredimensionellt. De tvådimensionella spelen kan visas från 

t.ex. ett uppifrånperspektiv (som klassikern Arkanoid eller Space Invaders) eller som ett sidscrol-

lande  plattformsspel (som Super Mario Bros). Dessa perspektiv inger en känsla av att i första 

hand kontrollera en karaktär på en skärm, inte att i första hand ”vara där”. Sådana spel erbjuder 

ofta låg fantasibaserad immersion men hög problembaserad och viss sensorisk. 

Ett tredimensionellt actionäventyr i förstapersonsvinkel, ett FPS-spel, innebär att spelet upplevs 

av spelaren direkt utan någon synlig medierande karaktär. Det av karaktären du spelar som syns 

på skärmen kan på sin höjd vara en hand som ofta håller i någon sorts vapen och spelaren och 

karaktären ser vad som händer på skärmen exakt samtidigt. Detta medför att spelaren i första 

                                                 

20 Mäyrä, 2003, s. 108-111. 
21 Grodal, 2003, s. 129-156; Juul 2001. 
22 Kelly, 2004, s. 47; Berger, 2002, s. 191. 
23 Langer, 2005, s. 23. 
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hand fokuserar på att ha snabba reflexer och god hand-öga-koordination för att klara spelets 

uppdrag, alltså de som är uppsatta av ludusreglerna, vilket innebär hög sensorisk immersion.24  

Ett tredimensionellt actionäventyr i tredjepersonsvinkel innebär att spelaren har en karaktär som 

medierar mellan sig och spelet, mellan två olika världar. Karaktären har ofta ett namn och en 

bakgrundshistoria, och sådan spel tenderar att vara mer åt äventyrshållet än åt action. Huvudka-

raktären är både subjekt och objekt då spelaren både spelar en karaktär och samtidigt identifierar sig 

med den i spelvärlden. Som spelare ser du både rakt igenom din karaktär samtidigt som du ser 

spelvärlden genom den.25 I tredjepersonsspel är ofta den fantasibetonade immersionen hög; be-

rättelsen spelar större roll än i FPS-spel och dessa spel har stora beröringsytor med skönlitteratur 

i och med att de behöver en bra berättelse för att få spelaren att spela vidare. Att möta NPC26:s i 

spelet kan också upplevas olika beroende på vilket perspektiv du intar – möter du dem i första-

personsperspektiv interagerar du med dem som ”dig själv”, medan om du möter dem i tredjeper-

sonsperspektiv möter du dem som en förlängning av dig själv, en avatar27. 

Olika perspektiv och grafiska förutsättningar innebär alltså olika sorters immersion och spelandet 

av spelet kan beroende på dessa faktorer vara mer eller mindre lika läsningen av skönlitteratur. 

Detta innebär dock inte i sak att olika berättarperspektiv i ett skönlitterärt verk gör läsning av 

verket mer likt spelandet av ett spel, men det kan på samma sätt påverka inlevelse och empatise-

rande med karaktärerna. Du upplever alltid den fiktiva världen genom karaktärernas (eller berätta-

rens) ögon i en bok, hur de beskriver den, vilket inte är sant i 3D-spel där du istället upplever spe-

let genom både dina egna och karaktärernas ögon.  

3.5 Narrativitet och berättande i datorspel 

En av de största beröringsytorna mellan datorspel och skönlitteratur är narrativitet, eller berät-

tande. Böcker berättar historier liksom datorspel gör, men är inte helt lika. En skillnad är att spe-

larens aktiva val påverkar utgången av berättelsen vilket läsarens inte gör – det är en fråga om in-

teraktivitet. Om du väljer att lägga ner en bok halvvägs igenom slutar den ändå på samma sätt, 

med samma handling, medan om du pausar mitt i ett spel har det inget definitivt slut än, och 

verkligen ingen handling som leder fram till ett. Jag ska försöka reda ut vilket förhållande som 

datorspel har till berättande, så som vi känner igen det från traditionell skönlitteratur. 

                                                 

24 Mäyrä, 2008, s. 104-115. 
25 Mäyrä, 2008, s. 104-115. 
26 NPC – Non-playable character, karaktärer i datorspel som styrs av datorn.  
27 Avatar – En elektronisk visualisering av en spelare, den fysiska figur i den digitala världen som spelar styr.  
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En traditionell berättelse är linjär. En eller flera personer följs åt, kronologiskt, genom faserna 

början, mitten och slutet, vilka är förutbestämda av en författare. Det behöver inte vara ett stor-

slaget skönlitterärt verk, utan kan vara en enkel sak som att berätta om något intressant som du 

såg på väg till jobbet imorse – det är så vi uppfattar verkligheten så därför låter vi den återberättas 

så28. Studier har visat att när datorspelare skall återberätta sin spelupplevelse gör de detta i form 

av en berättelse, inte i form av sina egna upplevelser; spelet går inte ut på att trycka på rätt knap-

par i rätt tid, utan att rädda världen från ondskefulla rymddemoner.29 På det här sättet närmar sig 

alltså uppfattningen av spelandet uppfattningen av läsandet och en berättelse står nästan alltid i 

centrum.  

Alla sorters spel, både digitala och analoga, kan ses som ett slags symboliskt drama30 eller som ett 

visualiserat narrativ31, mycket i och med spelets inneboende konflikt. I schack handlar det om ett 

krig mellan två små kungariken där spelaren är general eller härförare medan The Sims är en slags 

dokusåpa fokuserad på familjeliv och de små händelserna där spelaren är regissör, en av avatarer-

na eller rent av en gud. Om man då tar i beaktning att det inte är en berättelse som bara spelas 

upp, utan en interaktiv historia som spelaren har aktivt deltagande i för att skapa, kan följande 

vara sammanfattande: 

The act of play is seen not as an act of reading narrative but rather in producing – in a real sense – narrative 

sequences as a consequence of play.32 

Narrativa sekvenser, delar ur en berättelse, skapas alltså som en konsekvens av hur du spelar. 

Narrativiteten kan ses som själva maskineriet som för äventyret framåt och som spelaren och si-

mulationen båda har del i, där spelaren står för handling och spelet står för storyn.33 Som spelare 

har du alltså inte frihet att bestämma allt över historien. All text och alla berättelser, oavsett me-

dium, är på något sätt förutbestämda, och i datorspelet är det spelskaparens intentioner, spelets 

regler och grafiska begränsningar som sätter ramar och gränser. Spelaren har olika val att göra för 

att få spelets berättelse att gå åt olika riktningar; det är val som spelaren måste göra för att något 

ska hända, att aktivt utveckla historien. Miljön och karaktärerna redan är bestämda av spelet, lik-

som av författaren till en roman, varför frågan om interaktivitet är mycket viktig. Att kunna på-

                                                 

28 Fischer, 1989, passim. 
29 Carlquist, 2002, s. 10-13. 
30 Murray, 1997, s. 142-144. 
31 Ryan, 2001. 
32 Newman, 2004, s. 104. 
33 Newman, 2004, s. 100-106; Carlquist, 2002, s. 14-16; Carr et al., 2006, s. 30-44; Brown, 2008, s. 6-8. 
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verka spelvärlden är den största skillnaden mellan narrativiteten i datorspel och skönlitteratur,34 

och det berättande som försvinner när monologer och tankar uteblir från texten ersätts med 

överföringar av känslor mellan spelare och den karaktär som spelaren styr.35 

I datorspel är det nödvändigt att gå igenom många olika stadier för att komma till slutet som kan 

se olika ut varje gång beroende på hur stadierna har gåtts igenom. Spel har alltid en nivå av oviss-

het som bestäms i regler och slump, lika väl som de nästan alltid har en ödesfaktor likt traditionell 

narrativ media – att vinna ett spel ligger mest i spelarens händer men också en del saker utanför 

dennes kontroll (som författarens avsikter, om man jämför med ett skönlitterärt verk); informa-

tion i form av text byts delvis ut mot regler, vilket hjälper oss att förstå.36 Narrativitet i datorspel 

och i skönlitteratur skiljer sig alltså åt även på frågan om linjäritet; en boks handling och slut är 

alltid detsamma, medan du i ett datorspel själv väljer, inom vissa ramar, handling och slut.37 När 

en författare skapar ett skönlitterärt verk, kommer han eller hon se till så att det alltid uppför sig 

likadant, för sådan är tryckt text. När en författare skapar ett simulativt verk, alltså ett spel, ser 

han eller hon till att spelen följer vissa regler, men att spelen kan uppföra sig hur de vill inom de 

reglerna. Författare till narrativa verk kan ses som domare och författare till simulationer kan ses 

som lagstiftare.38 

Berättande kan komma i tre olika skepnader i datorspel; out-of-game (filmer, cut-scenes och ljud-

spår där spelaren inte kan styra), in-game (spelaren med val av dialog och handling styr berättel-

sen) samt externt material (fan-fiction, spelmanualer och liknande). Det som är speciellt för da-

torspel i förhållande till skönlitteratur är alltså in-game-berättandet.39 

När berättelsen fortlöper kan vissa paedearegler också ändras – din karaktär går upp en nivå och 

får nya egenskaper, du befinner dig under vatten och måste simma istället för att gå. Olika sorts 

problem som ska lösas för att gå vidare i en handling kräver alltså ibland nya regler. Detta förhål-

lande mellan berättelse och regler fungerar åt båda hållen och förtydligar att datorspel både är 

berättelser och simulationer på samma gång. Ett datorspel består av olika mikrovärldar, må det 

                                                 

34 Grodal, 2003, s. 129-156; Ryan, 2001; Frasca, 2003, s. 221-236. 
35 Gunder, 2007, s. 111-131. 
36 Frasca, 2003, s. 221-236. 
37 Murray, 1997, s. 30-38, Carlquist, 2002, s. 10-12. 
38 Frasca, 2003, s. 221-236.  
39 Carlquist, 2002, s. 10-18. 
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vara olika platser i ett fiktivt universum eller olika nivåer i ett plattforms- eller pusselspel, där oli-

ka regler måste gälla för att spelet ska fortsätta bli intressant.40  

Om spel är text kan också datorspel ses som ett slags ultimat postmodern litteratur, där läsaren 

styr handlingen med texten och författaren är ”död”. All text kan ses som spel, och vice versa, ur 

ett postmodernt perspektiv. 41  

3.5.1 Problematisering av att se datorspel som berättelser 

Att se datorspel som en förlängning av drama, narratologiskt, är inte så svårt att förstå, men vad 

händer då med pusselspel som Tetris? Representerar Tetris det postmoderna samhällets krav på 

att bygga en egen identitet och att pussla ihop sitt liv i ett virrvarr av statiska klossar som faller 

med samma takt som i en fabrik i en Dickensroman, en kritik mot spillrorna efter det Kalla Kri-

get, eller är det helt enkelt en simulation, något som spelaren kan manipulera enligt uppsatta reg-

ler utan att någon berättelse ligger bakom?  

Ett spel som Tetris har en väldigt låg grad av narrativitet, men är ändå ett spel.42 Detta tog spel-

forskarna fasta på i sina försök att göra spelvetenskapen till något annat än en förlängning av 

forskning kring litteratur eller film. Spel baseras framförallt på simulering och inte representation, 

på regler och inte på berättande, sade de. Kastar jag en boll till dig förväntar inte du dig att den 

ska börja berätta en historia, utan du agerar med bollen inom ram- och regelfaktorer som på för-

hand är uppsatta och styr själv berättelsen genom dina handlingar – du vet vad som skiljer ett spel 

från en berättelse, kort sagt.43 

En simulering kan definieras som något som modellerar ett källsystem genom ett annat system 

där det behåller en del av beteendena som originalsystemet hade. Ett bra exempel på en simule-

ring är något som är populärt i vissa skolämnen; forumspel. Ett system beskrivs (t.ex. samhällssy-

stemet) genom ett annat system (en pjäs) där uppträdandet i pjäsen liknar det i samhällssystemet 

(behåller vissa beteenden). Meningen är inte att nå fram till en lösning på ett problem utan snara-

re att simulera fram olika möjliga fortsättningar och ge grund för debatt – där ludusreglerna inte 

behöver styra.44 Spel är alltså mycket mer än en berättelse, det är en upplevelse.  

                                                 

40 Ang, 2006, s. 320-324. 
41 Carr et al., 2006, s. 11. 
42 Ryan, 2001. 
43 Eskelinen, 2001. 
44 Frasca, 2003, s. 221-236. 
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En annan kritik som har framförts har med tid att göra. Detta är viktigt i berättelser och tid fun-

gerar inte på samma sätt i datorspel. De saker som händer på skärmen kan inte vara forna eller 

framtida händelser utan alltid sådant som sker i nuet eftersom spelare kan påverka dem direkt. 

Tiden för berättelsen är synkron med det för berättandet och vad som händer härnäst är inte 

klarlagt än – det som händer på skärmen inte bara uppfattas och tittas på nu, utan de sker verkli-

gen nu också.45 Men, på samma sätt som vi kan skilja på spel och berättelser (jämför med att en 

boll inte berättar en historia) kan vi också urskilja vad som faktiskt är eller kan vara en berättelse i 

ett spel, oavsett om den sker nu och om vi påverkar den.  

Det har diskuterats om narrativa element behöver förekomma i spel överhuvudtaget. Ett dator-

spel är ändå ett datorspel, oavsett om där finns en berättelse eller inte och beroende på från vilket 

perspektiv du ser spelar berättelsen större eller mindre roll.46 Bara för att litteraturvetenskapliga 

metoder och teorier kanske inte var tillräckliga för att förstå ett datorspel betyder inte det att de är 

onödiga, tvärtom; de är en del av att kunna förstå helheten av ett spel.47  

Spel behöver alltså inte ses som narrationer utan kan ändå vara fängslande. Berättandet är bara en 

del av spelupplevelsen.48 Däremot använder sig spel av narrationer för olika syften. Allt i ett spel 

bör inte beskrivas i termer av narrativitet då själva upplevelsen av kontroll hamnar i bakgrunden 

till förmån för en berättelse som skaparna har bestämt på förhand.49 Spel bör istället beskrivas 

och analyseras utifrån både narratologiska och ludologiska perspektiv, beroende på vilken ut-

gångspunkt som tas i studien; simulation är hur reglernas struktur ser ut och narration är hur 

händelsernas struktur ser ut, och de är båda viktiga element i spel. Beroende på vilken disciplin du 

studerar datorspel utifrån kan du fokusera på antingen eller.50  

 

  

                                                 

45 Juul, 2001; Newman, 2004, 103-106. 
46 Björk, 2007, s. 234. 
47 Ryan, 2001. 
48 Ang, 2006, s. 313-315. 
49 Juul, 2001. 
50 Brown, 2008, s. 10; Linderoth, 2007a, s. 21. 
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4 Datorspel och lärande i förhållande till svenskämnet i GY11 

Jag har nu försökt att klarlägga förhållandet mellan skönlitteratur och datorspel med speciellt fo-

kus på berättande. Jag har också försökt att behandla varför man spelar datorspel med samman-

fattningen att vi faktiskt lär oss något av det, och det ligger i vårt intresse att lära oss saker. Steget 

till att ta in datorspel i klassrummet, på liknande villkor som skönlitteratur, är därför inte så långt. 

Det som behöver behandlas nu är på vilket sätt som datorspel kan komma in i svenskundervis-

ningen, och vad vi faktiskt kan lära oss av att spela.   

4.1 Ämnesplanerna i Svenska i GY11 om skönlitteratur 

I ämnesplanerna för svenskämnet som framställs i GY11 hittar jag några olika spår, eller övergri-

pande ämnen, som undervisningen ska syfta till. Ett handlar om litteratur och text, ett om språk 

och kommunikation samt ett om källkritik och vetenskaplighet. Ur min utgångspunkt är inte 

kommunikation och språk det väsentliga, och inte heller vetenskapliga texter. Jag ser få tillfällen 

där datorspel som estetiskt objekt, som Spel, kan användas för dessa syften, men ser istället möj-

lighet för edutainmentspel här, alltså spel skapade speciellt för undervisning. Litteraturaspekten är 

för mig den viktigaste och där som datorspelen kan få komma in på lika villkor som andra typer 

av text. Jag utgår från kurserna Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3 samt Litteratur. 

Den övergripande tanken med litteraturläsningen är att vi ”genom litteraturen lär [känna] vår 

omvärld, våra medmänniskor och [oss] själv”51. Detta har att göra med identitets- och empatiska-

pande, men också att lättare kunna föra oss och interagera med andra människor, om sociala, 

emotionella och mentala färdigheter. Det utvecklas i ämnets syfte till att skönlitteratur är en ”källa 

till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar”52 

och vi genom den ska kunna ”se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum”53. 

Jag vet att jag, och många med mig, har jobbat tematiskt i skolan och skönlitteraturen har där haft 

en speciell plats med allmänmänskliga teman som kärlek, död, lycka och makt. Eleverna ska även 

få möta olika typer av skönlitteratur, utländsk som svensk, från olika tider och från olika författa-

re, och få lov att själva relatera till dessa utifrån sina egna erfarenheter. 

Det mer konkreta som eleverna skall ges förutsättningar att utveckla har att göra med kunskaper 

om litteraturhistoriens centrala verk, författarskap och sammanhang samt kunskaper om genrer, 

berättartekniska drag och stilistiska drag, samt att utgå från de lästa verken och få producera egen 

                                                 

51 Skolverket, 2011, s. 248. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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text. Det handlar om förhållandet mellan verk och samhälle, etik och moral samt censur, men 

även saker som tematik, metaforik, symbolik, motiv och att kunna tolka litteratur från olika 

vinklar.  

Det vore fullt möjligt (och troligtvis uppskattat av eleverna) att i svenskundervisningen behandla 

datorspelens historia på samma sätt som litteraturhistorien utan att bryta mot styrdokumenten. 

Det är dock inte detta som är syftet med min uppsats att bevisa, men det är värt att nämna då alla 

spel har en samhällelig och kulturell kontext som, likt skönlitteraturen, också har stilbrytare, fin- 

och fulkultur och många olika genrer. Detta kan vara en idé att lyfta när ett datorspel används 

som skönlitteratur i skolan; vad är en berättelse utan sin kontext?  

4.2 Identitetsskapande, identifikation, moral och empati 

Att skapa sin egen identitet är något som gymnasieskolans styrdokument varit inne på även innan 

GY11, och identitetsskapande har varit ett av skönlitteraturläsningens självklara mål, likaså har 

moraliska spörsmål dryftats i berättelser i alla tider som ofta har som funktion att skapa empati. 

Hur förhåller sig datorspel till detta? 

I moderna onlinerollspel, MMORPG:s, finns det mängder av chanser och möjligheter att testa sig 

fram till en identitet. Vi kan i dessa manipulera våra olika ”själv” och multiplicera dessa till oänd-

lighet, allt utan de risker som detta skulle medföra i verkligheten. När du börjar med att spela ett 

rollspel börjar du nästan alltid med att skapa eller välja din karaktär, alltså den projektion du ger 

av dig själv in i spelvärlden. Som spelare har du stor frihet att skapa dig själv och se till att du blir 

sedd så som du vill bli sedd, både ditt utseende, ditt beteende och ditt agerande. Du kan interage-

ra med andra spelare eller med spelvärlden och prova dig fram i din identitet utan risken att bli 

tillintetgjord av samhällets strukturer.54 

Oavsett hur olik karaktären på skärmen är spelaren vid tangentbordet, liknar de varandra på nå-

got sätt; från att namnet kan vara likt ens eget eller någon i ens närhet till att överföra känslor och 

värderingar. Då du ser dina egna handlingar och dess konsekvenser något sånär direkt och ”nära” 

dig själv behandlar du din karaktär med respekt och kan pröva dig fram i olika situationer för att 

se hur omgivningen reagerar och på så vis främja ditt identitetsskapande; rollspelande är något 

som de flesta människor, om inte alla, gör varje dag i vanliga situationer, på jobbet, i skolan, i af-

fären, med vänner och familj. Att det inte bara finns ett ”själv”, utan olika sådana i olika sociala 

                                                 

54 Filiciak, 2003, s. 87-102; Linderoth, 2007b, s. 69-83. 
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relationer är ingen ny tanke, och med datorspel blir det en arena att pröva sig fram vilken av des-

sa olika ”själv” som är gångbara i olika situationer.55 

Om nu de handlingar som spelare utför i spelet speglar spelarens personlighet kan detta proble-

matiseras genom att fråga sig om en spelare verkligen skulle kunna t.ex. skjuta ner 25 andra män-

niskor på gatan bara för att personen gör detta i ett datorspel. Viktigt att tänka på är att spelaren 

också vet att spelvärlden och den verkliga världen är separata, på samma sätt som en film eller en 

bok inte heller är verklighet, eller att tacklingar i ishockey är okej men inte tacklingar på snabbkö-

pet.56 En spelare kan dessutom välja att göra något som i verkligheten anses omoraliskt för att i 

spelet nå ett mål eller lösa ett problem, vilket inom de regler som spelet har är helt okej.57 Det är 

också ett sätt att testa sig fram; bara för att en spelare identifierar sig med en karaktär eller bygger 

sin identitet genom att lära känna sig själv genom datorspel betyder alltså inte det att spelaren 

skulle göra samma sak i verkligheten – som att skylla John Lennons död på Räddaren i nöden. Ju 

mer du spelar och upptäcker, desto större blir kartan och du börjar se hur saker hänger ihop.58 

Spel skapar empati genom spelares handlingar och spelvärldens reaktioner på dessa, framförallt 

nyare spel med någon form av karmasystem.59 Vi bör inte vara rädda för att vara lite elaka i spel 

heller; tänk på en av litteraturhistoriens giganter, Brott och straff, där protagonisten är en mörda-

re. Visst får jag som läsare förståelse för Raskolnikov, och empatiserar stundom med honom, ge-

nom att jag får följa med i hans tankar och känslor, hans liv och elände. På det sättet kan svåra 

och allmänmänskliga frågor som demokrati, krig och fred behandlas i datorspel, då dina hand-

lingar, beroende på motiv, får världen att se lite mindre svart eller vit ut. Spel tydliggör konse-

kvenser av etiska dilemma och kan vara en god källa till att få fundera på just sådana spörsmål.60 

Du lär dig av dina misstag också – i vissa fall lönar det sig att vara omoralisk av rätt anledningar.61  

Ett datorspel med många narrativa kvaliteter erbjuder också ett sätt att bygga en identitet via själ-

va spelandet. Liksom att läsa en bok där du får känslor för karaktärerna finns det möjlighet att 

empatisera med karaktärerna i spelet, lära känna grundvalarna till mänskliga handlingar och tän-

kande.62 Det aktiva deltagandet i skapandet av en berättelse kan sägas ha stor inverkan - hur ka-

raktären utvecklas och om han eller hon lyckas med sitt uppdrag. Speciellt framträdande är detta i 

                                                 

55 Filiciak, 2003, s. 87-102.  
56 Kelly 2, 2004, s. 58-61. 
57 Newman, 2002. 
58 Aarseth, 2007, s. 220-222. 
59 Schulzke, 2009. 
60 Brown, 2008, s. 77-92; Dini, 2011.  
61 Aarseth, 2007, s. 220-222. 
62 Frasca, 2001.  
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äventyrs- och rollspel.63 De känslor som berättelsen väcker förstärks om spelet spelas i tredjeper-

sonsperspektiv, där karaktären som tidigare nämnt både är subjekt och objekt, varför de moralis-

ka ställningstaganden som spelare tvingas ta ofta är känslosamma och svåra.64 När du läser en bok 

och får reda på att den där älskvärda bifiguren dör kan du bli emotionellt påverkad, men om dina 

aktiva val får samma sak att hända påverkar det dig på ett annat sätt.  

4.3 Stilistiska drag och litteraturvetenskapliga begrepp 

Jag har hittat ganska lite skrivet om hur man kan lära sig litteraturvetenskapliga begrepp genom 

att spela datorspel, med detta inte sagt att datorspel är fulla med symbolik och metaforik, upp-

byggda av klassiska berättarstrukturer med både dialog och monolog; möjligheterna finns där, det 

har bara inte kartlagts så mycket än. För mig som van datorspelare och läsare av skönlitteratur 

(och inte minst litteraturvetare) är det dock inte svårt att se hur det är möjligt att lära sig sådant. 

Spel är, likt andra berättelser och texter, fulla av olika nivåer av inter- och hypertextualitet.65 Från 

blinkningar till kända myter genom att döpa ett monster till Belsebub till att ta existerande litterä-

ra världar och göra en egen vinkling på dem, som spelet Dante’s Inferno som bygger på Den 

Gudomliga Komedin.  

Äventyrs- och rollspel (framförallt det sistnämnda) innehåller mycket dialog och är beroende av 

valet av dialog lika mycket som karaktärens handlingar, genom att på samma sätt som film ofta 

handla om tidigare händelser (för att ge tittaren/spelaren en kontext) snarare än att leda fram till 

ett klimax. Dialogen har som uppgift att via karaktärer på skärmen informera spelare/tittare66 

men kan också ha för uppgift att driva på en story. Beröringsytorna med skönlitteratur finns alltså 

också i den kommunikation mellan karaktärer som finns i ett datorspel. 

Det är svårt att skapa ett spel som bygger på samhällskritik, på samma sätt som skönlitteratur 

(tänk Orwells 1984), men då spel är del av en kulturell samtid är det omöjligt att stå utanför det 

samhälle som de produceras i. Det finns en hel del sådana ”seriösa” datorspel, som mer liknar 

debattinlägg, 67 men även vanliga, estetiska datorspel kan innehålla metaforer, analogier och alle-

gorier med social och politisk mening. 

 

                                                 

63 Newman, 2002. 
64 Grodal, 2003, s. 129-157; Brown, 2008, s. 10-18. 
65 Atkins, 2003, 14-16. 
66 Smith, 2002.  
67 Woods, 2004.  
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4.4 Datorspel som redskap för kommunikation och samarbete 

MMORPG-spel, eller virtuella världar i en sådan miljö, har visat sig vara uppskattade och effekti-

va i när man jobbar med problembaserat lärande. Studenter lär sig samarbeta, att fördela roller i 

en grupp och ta dessa på allvar samt att kommunicera på ett effektivt sätt.68 På samma sätt kan 

hela kurser baserade i MMO-miljö ha fördelar för att lära sig hur andra människor fungerar i 

grupp, inte bara hur du själv gör det. Genom att alla i en grupp på något sätt börjar på noll och 

verkar i samma miljö som de skall lära sig om växer ett samarbete ganska snabbt fram, vilket 

dessutom ett måste i många MMO:s.69 Även sådant som att lära sig se bakom olika diskurser in-

går i MMO-spel, i interaktionen med både spelvärlden och med andra spelare, genom att lära sig 

jargongen, språket och vilka handlingar som är accepterade. Frågor som rör samhällsstrukturer 

och normer kan alltså komma till ljuset och diskuteras.70 

5 Metodavsnitt 

5.1 Urvalsmetod och –diskussion  

De spel som är mest lika traditionell skönlitteratur är äventyrs- och rollspel71 och i en litteraturve-

tenskaplig studie är det spel som är så lika skönlitteratur som möjligt som jag ska studera.72 Ut-

ifrån den bakgrund jag har målat upp ska spelen vara spelade i tredje person och ha ett estetiskt 

syfte. De ska ha ludusregler implementerade för att komma närmre en tydlig narrativ struktur. 

Hur populära spelen är spelar egentligen ingen roll73, utan tillgänglighet och eget intresse får styra. 

Nyare spel är överlag mer episka varför detta kan spela in.74 Vissa spel kan kallas för bildningsspel, 

där spelkaraktären utvecklar sina förmågor i ett ”fattig-till-rik”-scenario.75 Detta är att jämföra 

med hur en klassisk fantasyroman är uppbyggd, en slags Hero’s Journey, och är ett tema som 

präglar många äventyrs- och rollspel76 vilket också är att föredra i min undersökning för tydlighe-

tens skull. Jag väljer också att spela singleplayerspel, som påminner om den tysta, enskilda läsning 

som är praxis i gymnasieskolan. 

                                                 

68 Sancho et al., 2009, s. 110-124. 
69 Delwiche, 2006, s. 160-172. 
70 Steinkuehler, 2006, s. 38-52. 
71 Newman, 2004, s. 91-97. 
72 Aarseth, 2007, s. 213-215. 
73 Ämnesplanen talar om att den litteratur som ska användas i undervisningen ska vara ”representativ”, varför spel 
som räknas som ”stora” eller ”stilbildande” får företräde, men det är inget krav. 
74 Carlquist, 2002, s. 10. 
75 Aarseth, 2007, s. 220-222. 
76 Carlquist, 2002, s. 18-33. 



17 

 

Jag väljer att analysera spel med olika perspektiv, linjäritet och genrebeskrivning för att få en 

bredd och en fingervisning om hur olika spel berör skönlitteratur. 

5.1.1 Edutainment 

Edutainmentspel, alltså spel skapade speciellt för att användas i lärandesyfte, har visat sig hjälpa 

elever som tidigare varit svaga i just det ämnet eller området som spelet använts i. Den extra mo-

tivationen i snabba belöningar, tilltalande miljöer och en känsla av att själv vara i kontroll kan 

vara en förklaring. För elever som redan har goda kunskaper i ett ämne verkar inte edutainment 

påverka åt något håll.77  

Edutainmentspel kan mycket väl vara ett sätt att lära sig på och kan vara nog så motiverande, 

men sådana spel är spel på samma sätt som läroböcker är skönlitteratur. Narrationen är i stort 

sett utbytt mot enkla sant-eller-falskt-frågor utan handling. Spel som aktivt försöker vara lärorika 

faller ofta platta. Dessutom är användandet av edutainmentspel inte synonymt med att använda 

sig av spel som ett pedagogiskt redskap78, lite som att en upptryckt stencil mer är en slags tidsspa-

rare och snabblösning för en lärare att dela ut till elever som denne inte hinner hjälpa, än ett red-

skap för lärande. Sitt syfte till trots är edutainmentspel inte intressanta för min uppsats. 

5.2 Metod och metoddiskussion 

Då datorspel är ett hybridiserat medium kan hybridiserade metoder tillämpas, metoder som tar 

från alla de discipliner som datorspelsvetenskap berör,79 men för mig som litteratur- och språkve-

tare är det logiskt och fullkomligt naturligt att tänka på datorspel som interaktiva narrationer, och 

litteraturvetenskapliga metoder är därför att föredra utifrån mitt perspektiv.80 Det har inte hunnit 

komma någon normativ analysmetod än för att fältet är relativt nytt, vilket innebär att akademiker 

helt enkelt får prova sig fram i sina metoder.81 En välformulerad analys, kritiska observationer 

och gott om självreflektion kan därför också bli viktigare, och mer fruktbara, än teoretiska diskus-

sioner.82 

En analys utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv dock inte att du bara analyserar själva nar-

ratologin utan även spelarens upplevelser, känslor och tankar. Även i out-of-game-berättande är 

                                                 

77 Virvou, Katsionis & Manos, 2005, s. 54-65. 
78 Egenfeldt-Nielsen, 2007, s. 185-199. 
79 Dover & Kennedy, 2006, s. 84; Kücklich, 2006, s. 95f. 
80 Newman, 2004, s. 9-11; Kücklich, 2006, s. 102.  
81 Linderoth, 2007b, s. 207ff. 
82 Aarseth, 2007, s. 225-228. 
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användaren aktiv i form av intellektuellt, emotionellt och kognitivt engagemang.83 Hur datorspel 

spelas påminner på många sätt om hur skönlitteratur ska läsas inom det postmoderna paradigmet, 

med en aktiv läsare som skapar texten – fast här i en interaktiv miljö.  

Professor Espen Aarseth, en av förgrundsgestalterna och auktoriteterna på datorspelsstudier och 

elektronisk text, lägger fram en metodologi för studiet av spel som estetiskt objekt. Han menar 

att det inte går att använda samma metod för att studera ett pusselspel som Tetris som ett rollspel 

som EverQuest, men att det finns element som är generella i alla spel i virtuella miljöer: 

- Själva spelandet, alltså spelarens handlingar, strategier och motiv 

- Spelets struktur, alltså de regler som spelaren måste följa samt de som simulationen själv 

måste följa 

- Spelvärlden, alltså det fiktiva innehållet – utformningen av det virtuella rummet, texturer 

och färger, etc. 

Alla spel kan beskrivas med denna modell, där spelets struktur är det viktigaste då ett spel utan 

regler är mer av en lek än något annat. Dessa element, eller nivåer, har olika tyngd i olika spel. 

Strategispel och FPS-spel är dominerade av regler, rollspel är dominerade av själva spelandet och 

äventyrsspel är dominerade av spelvärlden. Då olika spel har olika tyngdpunkt menar Aarseth att 

olika typer av spelforskning är möjlig från olika discipliner och med olika utgångspunkter, och 

inget spel hamnar under bara en kategori. Ett spel där spelvärlden och spelandet dominerar, t.ex. 

ett äventyrsspel med rollspelselement, kan du alltså studera med litteraturvetenskapliga metoder 

utan problem.84 Med Aarseths typologi kan jag alltså, för att återknyta till mina urvalsprinciper, 

även här utröna att äventyrsspel och rollspel är att föredra att studera för min del. 

Att spela ett datorspel själv är ett krav för att kunna analysera det. En datorspelare, liksom ett 

romanläsare, får tillgång till något som inte en observatör kan få tillgång till; upplevelsen av att 

spela. Det är stor skillnad på att spela ett spel för nöjes skull och att spela det i ett akademiskt syf-

te, vilket kan jämföras med att titta på respektive studera film.  

Att veta vilken sorts spelare jag är kan också vara till nytta. Det jag uppskattar i datorspel är att 

kunna röra mig i en annan värld, att få reda på hemligheter och utforska, vilket gör att jag hamnar 

under kategorin upptäckare. För mig är inte att vinna det viktigaste, utan att förflytta mig djupt in i 

                                                 

83 Newman, 2004, s. 91-97. 
84 Aarseth, 2007, s. 213-215. 
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spelvärlden och få en häftig upplevelse.85 Detta, tillsammans med mitt intresse och datorspelsva-

na, är bra förutsättningar för att analysera äventyrs- och rollspel, som i mångt bygger på just upp-

täckter. Att nämna att jag själv blir forskningsobjekt är också viktigt – då jag själv skapar berättel-

sen, vilket jag inte gör när jag läser skönlitteratur, ingår jag och mina upplevelser i allra högsta 

grad i studien.  

Det jag ska titta på när jag spelar är hur olika signifikanter går ihop till en större struktur, liknande 

en klassisk textanalys – hur produceras mening inom just detta systemet? Här handlar det bland 

annat om karaktärer, narrativitet, dramaturgi, konsekvenser av handlande, konflikter, tematik och 

perspektiv, men också likheter och skillnader mellan datorspel och andra sorters medium med 

liknande semiotik.86 Literacitet, alltså förmågan att kunna läsa och skriva, är idag inte bundet till 

enbart den faktiska skrivna texten. Då texter idag i större utsträckning multimodala, med flera 

olika sätt att kommunicera på, t.ex. skriven text, bild och ljud, kan begreppet användas för att be-

skriva förmågan att läsa och producera inom olika kontexter. Gee (2003) kallar dessa olika kon-

texter eller områden för semiotiska domäner. Att vara literat i en semiotisk domän är dig till gagn 

om du skall lära dig att läsa och producera inom en närliggande sådan. Äventyrs- och rollspels-

domänen ligger t.ex. nära domänen för fantasyromaner och klassiska berättelser, och att kunna 

läsa och skriva i en viss sorts genre berättelser kan i en annan domän, datorspelandet, mycket väl 

betyda att kunna tolka och interagera. Då du känner igen både form och innehåll i olika uttryck 

och företeelser är det av vikt att hela tiden jämföra mellan olika domäner för att se hur pass nära 

de ligger varandra.87 För mig och min undersökning är detta väldigt viktigt att ha i åtanke, då 

samma eller liknande metoder och läsningar av skönlitteratur och datorspel kan användas då des-

sa semiotiska domäner är nära varandra. Detta gör även att jag kan lägga mer fokus på berättan-

det i datorspel och inte t.ex. kontroller, gameplay eller regler, som mer hör till en ludologisk ana-

lys av datorspel. Det innebär också att jag bör dra paralleller och jämföra med skönlitteratur och 

att jag kan använda mig av litteraturvetenskaplig terminologi. 

Jag kommer att hålla en diskuterande ton i min undersökning, som kommer att bli en sorts när-

läsning av datorspel, och kommer att dela in analysen av varje spel i fyra områden: 

- Genre och klassifikation, där t.ex. immersion och perspektiv diskuteras 

- Sättning och bakgrund, där t.ex. konflikt, handling och miljöer diskuteras 

                                                 

85 Aarseth, 2007, s. 217. 
86 Mäyrä, 2008, s. 152-158. 
87 Gee, 2003, s. 13-50. 
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- Karaktärer, där t.ex. empati, motiv och identitetsskapande diskuteras 

- Konsekvenser av handlande, där t.ex. moral, linjäritet och interaktivitet diskuteras 

Utöver detta kommer jag att väva in saker som tematik, hur olika litteraturvetenskapliga begrepp 

som t.ex. metaforik kan användas och hur narrativiteten och berättandet ser ut. 

5.2.1 Fusk 

Att fuska anses i allmänhet vara fult. Men om du sitter själv med din dator och ett spel du själv 

har köpt, vart i liggen skadan? Jag funderar över de gånger jag inte lyckats ta mig igenom en skön-

litterär bok för att jag inte riktigt förstår den, och läsupplevelsen förstörs för att det är för svårt. 

Då jag sökt information om t.ex. författarens politiska bakgrund eller det metaforiska bildspråket 

har jag kunnat uppskatta boken bättre. Är det då någon skillnad att även i datorspel fuska för att 

göra spelet lite lättare att ta sig igenom och därmed bibehålla upplevelsen? Fundera på följande: 

Det är svårt att föreställa sig en professor i litteraturvetenskap som öppet säger sig bygga sina analyser av 

klassikerna på Bra Böckers sammandrag.88 

Min trovärdighet kan alltså påverkas, och fusk kan också få mig att klara av spelet ”för lätt” och 

den stora upplevelsen kan bli utbytt mot uttråkning? Samtidigt är det kanske nödvändigt att läsa 

en walkthrough eller knappa in en fuskkod för att kunna se spelet i hela sin komplexitet. 89 Det 

kan alltså finnas en inneboende konflikt mellan att njuta av att spela och att analysera ett spel.  

 

 

  

                                                 

88 Aarseth, 2007, s. 219. 
89 Aarseth, 2007, s. 223. 
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6 Undersökningen 

6.1 Fallout: New Vegas 

6.1.1 Klassifikation och genre 

Fallout: New Vegas (Bethesda studios/Obsidian entertainment, 2010), här förkortat FO:NV, är 

ett äventyrsrollspel med FPS-element i 3D-miljö där du möter världen från ett i förstapersonsper-

spektiv. Det finns möjlighet att byta till tredjepersonperspektiv, men spelet blir ur teknisk syn-

punkt svårspelat då – det är skapat att spela i förstapersonsperspektiv i första hand. Förstaper-

sonsperspektivet innebär också att stridssystemet känns och fungerar ungefär som i ett FPS-spel 

med skillnaden att spelaren kan frysa speltiden och få ett system som mer liknar de turbaserade 

rollspelen – den sensoriska immersionen blir mindre viktig. De andra rollspelselementen är tydli-

ga. Du kontrollerar en karaktär som kan vara dig själv, eller en projektion av dig. Du får själv be-

stämma namn, utseende och egenskaper, och egenskaperna och färdigheterna utvecklas i takt 

med att din karaktär går upp nivåer (level). Med hjälp av dina egenskaper och de föremål du sam-

lar på dig interagerar du med olika NPC:s och med omvärlden. Då du kan växla mellan första- 

och tredjepersonsperspektiv kan man säga att du flera grader av immersion är tillgängliga i spelet 

vilket bäddar för olika sorters upplevelser och identifieringsmöjligheter. Blir spelet för direkt och 

skrämmande kan du växla till tredjepersonsläge, och blir det för långsamt tempo kan du växla till 

förstaperson. Det är ett spel som är svårt att lägga ifrån sig, så att säga. Jag har sammanlagt spelat 

FO:NV i över 100 timmar, både för mitt eget nöjes skull men främst inför studien. 

6.1.2 Sättning och bakgrundshistoria 

Under en tid i mänsklighetens historia som präglades av krig om naturresurser tryckte världens 

två supernationer, USA och Kina, på sina stora röda knappar samtidigt. I oktober år 2077 utplå-

nades nästintill allt liv på hela jorden i ett massivt kärnvapenkrig som var över lika fort som det 

startade. De flesta människor som lyckades överleva gjorde så i stora underjordiska bostadssy-

stem, så kallade vaults, där de antingen hade köpt in sig innan kriget eller där regeringen ville göra 

sociala experiment. Några hundra år efter kriget öppnas vault efter vault, och invånarna möts av 

en värld där ”äta-eller-ätas”-regeln styr, där människor försöker återskapa civilisation och samhäl-

le, där djur- och växtliv (och till viss del människor) har muterats och där avancerad teknik möter 

små autonoma jordbrukssamhällen. Detta är Falloutvärlden, av vilket FO:NV är en del av; det 

nordamerikanska postapokalyptiska landskapet efter det tredje världskriget. Det har släppts en 

mängd spel i samma serie som alla utspelar sig på olika platser i forna USA och i olika tider. Yt-

terligare gemensamt, och unikt, för dem alla är den mörka humorn och Kalla Kriget-nostalgin i 

bildkonst, design och populärkulturella referenser. I FO:NV är även den musik som förekommer 
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i form av uppsnappade radiosignaler från mitten av 1900-talet; swing, rhythm’n’blues, crooner, 

calypso, barbershop och jug band country.  

FO:NV utspelar sig i Nevadaöknen på 2280-talet, där spelaren iklär sig rollen som en kurir som, 

under en helt vanlig leverans till New Vegas (en oas av synd i ett kargt landskap byggt på ruinerna 

av Las Vegas), blir skjuten i huvudet och bestulen på sitt paket. Spelet börjar med en cutscene 

som förklarar lite av bakgrunden till Falloutuniversumet samt vad som sker i Nevada, där också 

spelaren ses gräva sin egen grav medan en man i schackrutig kostym riktar en pistol mot dennes 

huvud. Efter en smäll finner sig spelaren på en brits i ett dammig, smutsigt rum med träväggar 

där solen lyser in genom plankorna över fönstren, och en äldre man som presenterar sig som 

doktor säger att spelaren överlevde ett skott i huvudet och att han har gjort vad han kan för att 

lappa ihop spelaren igen. En serie medicinska och psykologiska tester utförda av doktorn för att 

se om spelaren är vid sina sinnens fulla bruk fungerar som en karaktärsbyggarsekvens, varpå spe-

laren slussar ut i det postapokalyptiska landskapet. 

6.1.2.1 Centrala konflikter – vad handlingen bygger på 

Genom att prata med NPC:s, lyssna på radio, hacka datorer och läsa korrespondens lär sig spela-

ren snart om den konflikt mellan New California Republic, ett försök att skapa en lagbyggd stat i 

ett kaotiskt postapokalyptiskt landskap, med hundra år på nacken, och Caesars Legion, en gerilla-

armé bestående av frisläppta slavar och som lever på blodsspill. NCR och Caesars Legion slåss 

om kontrollen över Hoover Dam, som fortfarande ger elektricitet, och om vem som ska få kon-

trollen över New Vegas, som är autonomt och vill så förbli. Detta, tillsammans med att få reda på 

vem som sköt dig och varför, är kärnan i den konflikt som driver handlingen i FO:NV framåt. 

Konflikten blir tydlig främst genom dialog med andra karaktärer i spelet och det är upp till spela-

ren att utveckla och lösa den efter behag. 

Efter att ha spelat igenom spelet några gånger och varit med och skapat några olika slut, har jag 

sett hur spelet är fyllt av metaforer, symboler och allegorier. Kampen mellan NCR och Caesars 

Legion kan t.ex. ses som en allegori över kriget i Afghanistan; hur forcerad demokrati via makt-

övertagande och lagbygge möts av konservativa, våldsamma fundamentalister (vilkas kvinnosyn i 

mångt liknar talibanernas) och hur civilbefolkningen, som bara vill leva sitt liv ifred, blir drabbad. 

Att spela och diskutera ett sådant spel och ett sådant scenario kan vara ett sätt att försöka se hur 

samtiden har påverkat konsten och ett tillfälle att tala om censur och krig som litterärt tema.  
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6.1.2.2 Den nya zombievågen och den postapokalyptiska renässansen  

Under 2000-talet har det släppts mängder med filmer, böcker och spel med zombietema och näs-

tan lika många i en postapokalyptisk sättning. FO:NV har kanske inte zombies, men väl olika mu-

tanter som i alla fysiska avseenden är oerhört lika. Under Kalla Kriget var zombiefilmer väldigt 

populära och symboliserade ofta en slags vilja att skylla samhällets misslyckande på etablisse-

manget, på storföretag och regering, och en zombie eller en mutant var hur människorna skulle 

bete sig om marknaden eller staten skulle bestämma helt. Även kärnvapenhotet spelade in, där 

atombomben sågs med ömsom respekt och ömsom rädsla. Att intresset för att använda zombier 

i film och böcker har ökat kan faktiskt bero på datorspelen – så kallade survival horror games, 

FPS-spel med mycket pusselelement i skräckmiljö, tog många element från klassiska zombiefil-

mer, och dessa blev mycket populära. Film- och bokskapare inspirerades i sin tur av detta och 

försöker rida på den vågen.  

Postapokalyptiska miljöer kan ofta uttrycka en slags vilja till att sträva efter någon slags ursprung; 

skulle vi människor agera på samma sätt och bygga samma samhälle om vi tvingades börja från 

början? Vilket förhållande har människan till tekniken och naturen? Detta är ju utmärkta frågor 

rörande mänskliga villkor och allmänmänskliga teman som passar väl in med styrdokumenten. 

Postapokalyptisk litteratur och film finns det gott om och de teman som tas upp är i stort sett 

desamma. Både postapokalyps och zombier innebär också kunskap om genrer, motiv och meta-

forer, och hur olika medier påverkar varandra. 

6.1.3 Karaktärer – empati och identitet 

Då spelaren skapar sin egen karaktär och hur denne skall uppföra sig i spelet blir identifikationen 

med karaktären på ett sätt minimal, men det innebär också att spelaren kan få större empati för 

och identifiera sig mer med andra karaktärer i spelet då spelaren möter NPC:s som ”sig själv”, 

eller så som spelaren vill bemöta dem. Alla NPC:s har egna röster inspelade av röstskådespelare, 

men alla går inte att interagera med – bifigurer med större eller mindre roll. Vissa NPC:s kan du 

komma närmre än andra, och det finns möjlighet att få vissa karaktärer som följeslagare på ditt 

äventyr.  

En av dina möjliga följeslagare är Craig Boone, en ex-militär, specialiserad på krypskytte, som nu 

jobbar som vakt i ett litet autonomt samhälle. Boone ger ett kallt och hårt intryck. Ju mer tid du 

spenderar med honom, genom att göra uppdrag tillsammans med honom, att föra dialoger med 

honom eller att ta honom till olika platser, desto mer öppnar han sig för dig som spelare. Du får 

t.ex. reda på att han, när hans fru blev såld som sexslav av soldater ur Caesars Legion, kände sig 
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tvingad att skjuta henne för att bespara henne det lidande hon skulle ha utsatts för och att han 

söker hämnd på personen som sålde henne, vilket du som spelare kan hjälpa honom att utkräva 

om du vill. För Boone, i den värld han (och spelarens karaktär) lever i, med de förutsättningar 

och med den kunskap om vad som väntar en slav hos Caesars Legion, var det ett humant och 

rationellt handlande. Som spelare tar du ställning till om detta är något du kan stå bakom genom 

att t.ex. ta med honom som följeslagare, hjälpa honom sona för det, vägra att samarbeta med ho-

nom, etc. Att känna sig manad att ha ihjäl en närstående för att denne ska slippa lida är ett svårt 

ämne, men samtidigt ett som nog inte är främmande. Det är något som militärer och civilbefolk-

ning i krigsområden kan utsättas för, och inte bara fiktion, och är bara ett exempel på hur du som 

spelare får ifrågasätta och följa din moraliska kompass och få din egen syn på rätt och fel ifråga-

satt. 

Boone är, liksom många andra karaktärer i spelet, ingen endimensionell karaktär. Han visar ett 

stort hjärta och en empati för fattiga och utsatta, och brottas med sig själv vad han har tvingats 

göra som militär. Ett annat exempel på en komplex person är ledaren för Caesars Legion, Caesar. 

Som barn blev han och hans mor tvingade på flykt av rövarband och hittade fristad hos Follo-

wers of the Apocalypse, ett fristående samaritsällskap (tänk Läkare utan Gränser eller Röda Kor-

set). Hos dem fick han en utbildning i lingvistik och antropologi. Kanske på grund av sina trau-

matiska barndomsupplevelser utvecklar han narcissistiska personlighetsdrag, och när han läser i 

några gamla historieböcker om det gamla romarriket identifierar han sig med Julius Caesar, som 

med sin vältränade armé och centralstyrda stat kunde ta makten över nästan hela Europa. Genom 

att bli vän med och utbilda primitiva ökenstammar i stridskonst kunde han göra sig till deras leda-

re och föra krig mot konkurrerande stammar. Han bygger sin stat – Caesars Legion – på att ta 

slavar och genom terror, tortyr och skräck. Som spelare har du möjligheten att hjälpa Caesars Le-

gion att ta makten över Hoover Dam och New Vegas, med konsekvenserna att din karma sjunker 

och att du blir hatad och efterlyst av NCR och stora delar av civilbefolkningen. Caesar är, be-

skrivningen till trots, en karismatisk person som jag fann mig själv att tycka ganska bra om, om 

än en del av detta nog var att jag tyckte synd om honom och den person han hade blivit. Han är 

vältalig och har en stor vision, som han står fast vid även om hans segrar uteblir och styrkorna 

vacklar. Det är en man som drivs av tanken på en utopi där han står som ensam herre, och han 

ser NCR som ett sätt att upprepa den gamla världens misstag; korruption, demokrati och lösa 

tyglar leder till ett samhälle med inre konflikter. Han delar drag med andra, verkliga diktatorer och 

fältherrar, som t.ex. Napoleon, Hitler och den verkliga Caesar – både Caesar i spelet och i verk-

ligheten sägs lida av en hjärnsjukdom, en tumör eller en mask, som påverkar omdöme och ger 
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huvudvärk, anfall och svimningar. Intertextualitet är tydligt gällande Casear, och frågor om vad 

som driver människors maktbegär, villkor för krig och fundamentalism är teman som kan lyftas 

fram. Att hjälpa honom att uppnå hans mål, och på det sätt han vill göra det på, är på intet sätt 

tilltalande för mig som spelare. Men med tanke på att din egen existens är hotad av legionen är 

det ett val som kan motiveras av din egen överlevnad, eller av löften om att bli upptagen som of-

ficer i armén; olika villkor för mänskligt handlande. 

6.1.4 Handlingars konsekvenser 

I FO:NV finns olika faktioner, eller grupper, som du hela tiden via dina aktiva val förhåller dig till 

på olika sätt via ett slags ryktessystem. De två största som handlingen kretsar kring är den kon-

flikt som tidigare nämnts mellan NCR och Caesars Legion. Du blir tvingad att ta sida och därige-

nom bestämma vem som ska segra i berättelsen. Du kan också välja att stötta civilbefolkningen, 

de som bara hamnat mitt i korselden, med konsekvensen att båda stridsförande parterna tycker 

sämre om dig. Att du i princip inte kan göra ett enda större beslut utan att någon eller någonting i 

spelvärlden påverkas av det innebär att du måste tänka igenom dina val; vill du se en centralstyrd 

stat där lag och ordning råder, en diktatur byggd på våld och vapen, autonoma samhällen som 

inte behöver lyda någon annan, en värld där kapitalet, marknaden och lustar styr eller någon form 

av mix? Det är ett sätt att ifrågasätta dig själv och din syn på livet under olika förutsättningar, och 

kanske få förståelse för hur andra människor i andra situationer tänker och handlar. Din ställning 

med de olika faktionerna påverkar hur du blir bemött, vilka platser du kan besöka och vilka upp-

drag som blir tillgängliga. Då alla handlingar, hur stora eller hur små den än må vara, har konse-

kvenser är moraliska och etiska frågor en kärna i spelet. 

6.1.4.1 Karmasystem 

Handlingars konsekvenser stannar inte bara vid hur olika grupper tar emot dig, utan också din 

allmänna ställning och ditt rykte i världen, symboliserat av ett karmasystem. Gör du ”goda” saker, 

som att t.ex. lösa konflikter utan våld så att alla parter blir nöjda eller ha ihjäl mutanter som för-

giftar vattnet i en liten by, så ökar din karma. Gör du ”elaka” saker, som att stjäla från goda män-

niskor eller att lösa alla konflikter med vapnet i högsta hugg, så minskar din karma. Oavsett hur 

du spelar spelet i förhållande till din karma kan du vinna det. Det kräver beslut och aktiva hand-

lingar baserade på etiska ställningstaganden. Ett exempel är när ett gäng förrymda fångar terrori-

serar en stad för att stadens invånare gömmer och beskyddar en handlare som de vill åt. Du kan 

välja att resa till fångarnas läger och berätta för dem var handlaren är, förlora karma och bli för-

skjuten från staden, men bli vän med fångarna och få tillgång till bättre vapen och andra uppdrag, 

eller så kan du försvara staden under fångarnas nästa attack, öka din karma och bli väl ansedd i 
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staden men bli fångarnas svurne fiende. Alla beslut har sina för- och nackdelar, om det så har att 

göra med hur du är ansedd i spelvärlden, vilka föremål och uppdrag du får tillgång till och vilka 

platser du kan besöka utan att bli skjuten eller attackerad på stört. Karmasystemet, och att hela 

tiden väga och reflektera sina val, är ett gott exempel på vad ämnesplanen i svenska kallar för en 

källa till självinsikt. Genom att du lär känna olika NPC:s, deras problem, livsvillkoren i en post-

apokalyptisk värld där ”äta-eller-ätas”-regeln, där fortfarande allmänmänskliga teman som makt, 

kärlek, död och överlevnad är tydliga får du också insikt i andra människors livsvillkor, om än 

fiktiva – att se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. 

6.1.4.2 Linjäritet 

FO:NV är ett icke-linjärt spel med multipla slut, ett nästintill oändligt antal olika handlingar, och 

mängder av olika spelupplevelser beroende på hur du spelar det; det finns t.ex. möjlighet att ta sig 

igenom spelet utan att ta till dödligt våld. Icke-linjäriteten innebär att olika personer spelar ige-

nom och upplever spelet på olika sätt, och kan bädda för intressanta och givande diskussioner – 

varför spelar jag spelet annorlunda än någon annan, och vad får det för konsekvenser? Att känna 

att du om spelare skapar din egen historia och att dina handlingar ger ett stort avtryck på spel-

världen, genom att gå från en obetydlig kurir till den som håller New Vegas framtid i din hand, 

följer i stort den dramaturgin i Hero’s Journey-berättelser (fast man kan diskutera huruvida det är 

särskilt hjälteaktigt att följa Caesars Legion).  

Fallout: New Vegas är ett spel med komplexa karaktärer där moral och handlingars konsekvenser 

hamnar i fokus. Interaktiviteten ligger i allt ifrån att välja dialog till att kunna manipulera objekt i 

spelvärlden – en känsla av att skriva sin egen berättelse med minimal hjälp från simulationen. 
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6.2 Grand Theft Auto IV 

6.2.1 Klassifikation/genre 

Grand Theft Auto IV (Rockstar Games/Rockstar North, 2008) är ett actionäventyrsspel i 3D-

miljö spelat i tredjepersonsperspektiv, här kallat GTAIV. Det i mångt och mycket ett linjärt spel 

där slutförande av olika uppdrag öppnar nya uppdrag och för handlingen framåt. Du kan välja att 

inte ta vissa uppdrag, men de allra flesta slutar bara på ett sätt, och misslyckas du med ett uppdrag 

har du chansen att göra om det tills det blir ”rätt”. Du kan dock, mellan uppdragen, leka i en 

sandboxvärld90, men detta har ingen större påverkan på hur berättelsen fortlöper; spel där hand-

lingen drivs av att klara av uppdrag snarare än hur spelare agerar i olika situationer är ganska van-

liga91 och liknar även på detta sätt en linjär skönlitterär berättelse där du kan bläddra tillbaka några 

sidor i boken för att läsa ett stycke igen. Spelaren driver fortfarande handlingen framåt men kan-

ske inte alltid så som spelaren vill att handlingen ska vara. Spelet är kontroversiellt i och med sitt 

råa våld, sitt fula språk och skildringen av kriminalitet. Jag har inte mött GTAIV innan studien 

gjordes, och har spelar det i ca. 25 timmar. 

6.2.2 Sättning och bakgrundshistoria 

GTAIV utspelar sig i den fiktiva staden Liberty City på USA:s östkust, som på många sätt liknar 

New York. Den undre världen är i fokus och genom att resa genom den gigantiska spelvärlden 

möter man både skitiga slumområden och lyxiga lägenhetskomplex, alla med sin egen funktion 

och plats i spelet. Hur NPC:s rör sig, pratar, kör bil och handlar i affärer är allt väldigt autentiskt 

– ansiktsuttryck och gestik likaså. Att stora ytor av spelvärlden är oväsentlig för handlingen ger 

ett extra djup och en förstärk känsla av att vara verkligt; du tar dig från plats A till plats B, men 

det som du passerar är sceneri, kulisser. Spelet har något filmiskt i sig just därför, men också för 

att mycket av handlingen utspelar sig i cutscenes, alltså små videoklipp utan interaktion för att 

markera övergången mellan olika ”akter” eller delar i handlingen.  

Spelet liknar modern kriminallitteratur och TV-serier, men sedd ur brottslingens synvinkel. Några 

moderna exempel är TV-serien Dexter, där huvudkaraktären är en seriemördare som samtidigt 

hjälper polisen med att lösa brott, eller Sopranos, där organiserad brottslighet och italiensk maffia 

står i fokus och glorifieras. Redan här finns en stor konflikt mellan samhället och de som står 

utanför detsamma eller som försöker att rasera det – spänningen och ambivalensen i att vara ”the 

bad guy” är inte att ta lätt på.  

                                                 

90 Sandbox är ett begrepp som betecknar en spelvärld utan ludusregler, där du precis som i en sandlåda mer leker och 
upptäcker än spelar. 
91 Walker, 2007, s. 307-311. 
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6.2.2.1 True Crime 

Att vara fascinerad av historier där verkliga brott, eller brott som kan vara verkliga, är det som 

driver handlingen förklarar varför deckarromaner och kriminalserier är så populära. De har ofta 

en tydlig protagonist och en tydlig antagonist där historien slutar med att det goda segrar. GTAIV 

(och andra liknande kriminalhistorier) fungerar dock inte på samma sätt, trots att de yttre fakto-

rerna är likadana. Om ”det goda” hade segrat i en historia där brottslingen är protagonist hade 

nog varit riktigt tråkigt. Du som läsare/spelare har spenderat åtskilliga timmar med att lära känna 

rollfiguren, och helt plötsligt så sätts han i fängelse, blir skjuten av polisen, eller slutar upp med 

att vara brottsling av någon outgrundlig och löjlig anledning. GTAIV gör inte anspråk på att 

skildra verkligheten, men sättet som historien berättas på, genom att inte be om ursäkt för att an-

vända grovt språk, våld och drogrelaterade teman, gör att autenticiteten blir påtaglig och känns. 

Men finns där något annat än en snygg och verklig ”yta”? Jag personligen har inte så god känne-

dom om hur den undre världen ser ut, mer än de dokumentärer och nyheter jag ser på TV, men 

visst tror jag att det här kan hända på riktigt.  

Kriminalserier på TV är ofta fulla av politiska kommentarer och verkar påverka tittarna till att bli 

mer kritiska mot hur brottsligheten ser ut där de bor, framförallt med hur regering och statsmakt 

sköter brottsbekämpning.92 Om berättelsernas skapare är medvetna om (och även om de inte är 

det) hur läsare och spelare uppfattar och påverkas av att ta del av en historia öppnar upp för att 

kunna diskutera diskurser – vilka motiv som kan ligga bakom en berättelse och hur detta uttrycks, 

hur de kriminella framställs, vilket nationalitet de är, hur kvinnor porträtteras och hur lagens väk-

tare agerar. I GTAIV är motiven till de kriminella handlingarna ganska lätta att förstå – social mi-

sär, strävan efter makt och snabba pengar, vilket väl är ungefär varför folk drivs in i kriminalitet. 

6.2.2.2 Dialog och cutscenes – berättande utan interaktivitet? 

GTAIV är fyllt av statisk dialog och cutscenes, och i de flesta fallen kan du inte påverka utgången 

av dessa. Cutscenerna har professionella röstskådespelare och liknar animerade filmer, och ofta 

har de funktionen att introducera en ny karaktär eller ett nytt uppdrag. Dialogen är likadan; som 

spelare kan du på din höjd svara ”ja” eller ”nej” på frågor om du vill göra ett uppdrag eller inte, 

utan att för den sakens skull påverka handlingen. En cutscene, utan chans att interagera, ändå be-

tyder att du som spelare måste vara aktiv för att kunna skapa relationer och band till karaktärer, 

för att kunna förstå hur och varför du ska handla och för att kunna hända med i handlingen. Här 

kan perspektivet också skifta men också tiden – det kan utspela sig just nu eller vara en tillbaka-

                                                 

92 Holbrook & Hill, 2005. 
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blick. Andra sorters berättande medier, som film och skönlitteratur, använder sig också av sådana 

tekniker för att skapa spänning och för att få läsare/tittaren/spelaren att veta vad som sker. Då 

handlingen i mångt drivs av dessa dialoger och cutscenes är interaktiviteten på ett sätt låg, men 

banden som knyts till karaktärerna och till miljön och sättningen är desto starkare och större. 

GTAIV liknar på detta sätt ”klassiskt” berättande. 

6.2.3 Karaktärer 

Huvudkaraktären, som är den som du spelar som, i GTAIV är 30-årige Niko Bellic, en före detta 

soldat, som kommer till Liberty City från forna Jugoslavien för att bygga sig en framtid och för 

att komma bort från sitt förflutna, men också för att leta upp en person som var ansvarig för en 

massaker i ett krig som orsakade hans vänners död. Nikos kusin Roman är den som välkomnar 

honom till det nya landet, med löften om vackra kvinnor, snabba bilar och massvis med pengar, 

men som istället är en småkriminell taxiföretagare som har råkat i trubbel hos olika gäng och ligor 

i och med stora skulder. Roman använder Niko och hans våldsamma förflutna för att kunna nå 

toppen, och Niko dras mellan att göra rätt för sig, att hämnas, att gå vidare och att hjälpa sin fa-

milj. Niko dras mellan fascination och äckel inför materialismen i sitt nya hemland USA, och han 

drar sig för att använda våld men tar till vilka metoder som helst för att skydda sin familj och sina 

vänner. Han har en jordnära inställning till livet, men tiden som soldat och som brottsling har 

gjort honom cynisk. Niko är, som protagonist, både en hjälte och en anti-hjälte. Han gör eller 

tvingas göra kriminella dåd men gör dem av anledningar som han själv tycker är rimliga och reso-

nerar ofta snarare än handlar impulsivt. Trots, eller tack vare, att det är spelaren som får Niko att 

utföra dessa handlingar, finns chans att utveckla empati för honom. Hans sätt att tänka, uppfatta 

världen och möta andra människor kan framstå som ganska vettig för en man som varit med om 

så mycket.  

Karaktärerna i GTAIV är inte, med undantag för Niko, vad man kan kalla för komplexa karaktä-

rer. De är ofta platta eller är väldigt överdrivna och komiska, och diskussioner om stereotyper 

och dikotomi kanske kan bära frukt i ett sådant här sammanhang. I kriminallitteratur i stort är 

stereotypiska karaktärer inte ovanligt; det är en lång tradition av att göra karaktärer tydliga för att 

koncentrera sig på själva brottet och handlingen där karikatyrer av nationaliteter (t.ex. den girige 

juden, den hårdkokte och fåordige sovjeten, eller den galna araben) har varit populärt,93 och 

GTAIV är inget undantag. Ryssarna är hårdkokta och fåordiga, asiaterna är korthuggna och ar-

betsamma, jamaicanerna röker gräs och säljer droger. Även här finns en likhet mellan datorspel 

                                                 

93 Rubinstein, 2010. 
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och andra sorters fiktion – handlingen och brottet står på något sätt i centrum, och konflikten 

blir tydligare med överdrivna karaktärer.  

6.2.4 Konsekvenser av handlande – våld och fria val 

Då våld och kriminella handlingar krävs för att handlingen i spelet ska drivas framåt funderar jag 

över hur ”fritt” spelet egentligen är, och vilken sorts moral och etik som spelet innebär. Du kan 

tvingas bryta mot din egen moraliska kompass. Likt hur du när du läser en roman bevittnar (läser) 

om hur andra personer gör saker som just du inte skulle ha gjort, men du vill gärna veta vad som 

händer härnäst. Du kan välja att lägga ner boken om du tycker den är för våldsam, och du kan 

välja att inte spela om du tycker det är obehagligt, men i inget av fallen får du reda på hur berät-

telsen slutar. Linjäriteten innebär att du inte kan välja bort våldet varför GTAIV är likt en roman 

eller en film på det här sättet. Niko som person inbjuder till moraliska diskussioner om t.ex. rät-

ten att ta någon annans liv, om det alltid är fel att begå brottsliga handlingar och om familjen, och 

hans bakgrund som yrkessoldat, med inget annat val än att bli kriminell för att försörja sin familj, 

lämnar utrymme åt samhällskritik. Interaktiviteten är, linjäriteten till trots, stor i GTAIV. Du kan 

välja att prata med folk på gatan, att stjäla bilar, att ta ströjobb, att handla kläder, ja; agera i värl-

den som Niko och skapa den tillsammans med honom. Friheten kan upplevas som stor i spelet, 

vilken den är i förhållande till hur du som spelare kan röra dig och agera, men friheten är en illu-

sion; tydlig på det sättet att handlingen är styrd94 men otydlig på det sättet att jag sugs in i världen 

och inte riktigt bryr mig om jag är styrd eller inte.  

I GTAIV väcks frågor om moralitet, men spelaren har inte stor möjlighet att påverka berättelsen 

varför beröringsytorna med skönlitteratur är något tydligare. Karaktärerna är endimensionella och 

bygger på fördomar och stereotyper, något som faktiskt funkar i sammanhanget. 

  

                                                 

94 Se Frasca, 2003b, för en diskussion om Grand Theft Auto 3 och frihetskänslan. 
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7 Avslutande diskussion 

I min uppsats har jag försökt att klarlägga några beröringsytor mellan skönlitteratur och datorspel 

genom praktiska exempel via två olika spel. Jag har också försökt att sätta in dessa beröringsytor i 

skolans kontext genom att diskutera vad skönlitteratur ska lära oss enligt styrdokumenten och om 

datorspel kan lära oss samma saker, och jag vet inte hur jag ska svara på en sådan fråga. Att möj-

ligheterna och förutsättningarna finns i datorspel är självklara i och med den största berörings-

ytan, berättelsen, men hur det rent praktiskt ska gå till i klassrummet vet jag inte – en studie där 

datorspel används som skönlitteratur hade varit intressant att göra eller ta del av. Jag vill verkligen 

inte se ännu en uppsats eller studie om lärares och elevers uppfattning om datorspel – sådana 

studier är för mig högst ointressanta och säger inte ett dugg om hur datorspel faktiskt fungerar i 

en lärandesituation. Jag hade verkligen velat se och prova hur det skulle vara att låta elever skapa 

en egen berättelse i ett datorspel. Sandboxspel som Minecraft är utmärkt till detta; det finns 

mängder av populära och vägjorda följetänger på videodelningssajter.95 Datorspel ger möjligheten 

att skapa en berättelse tillsammans i realtid och försöka återberätta den på en mängd olika sätt. 

En möjlighet till att göra studier på spel från olika kulturer går också; jag är av den uppfattningen 

att japanska rollspel, t.ex. den populära Final Fantasy-serien, är mer ödesbestämda och linjära och 

sagolika än västerländska. Det hade varit spännande att diskutera och gräva djupare i. 

Jag vet inte om spel är ett komplement till skönlitteratur, eller om det att går att byta ut den ena 

mot den andra, eller om den ena formen av berättande är mer värd eller bättre. Vad datorspel har 

som skönlitteratur saknar i form av samverkande immersioner, interaktivitet och förstapersons-

perspektiv är inte till skönlitteraturens absoluta nackdel heller – datorspel saknar t.ex. monolog 

och att ge förutsättning att i själva läsandet använda sin fantasi. En del av vad skönlitteraturen 

skall lära oss i skolan kan datorspel lika väl göra, samtidigt som datorspel har unika egenskaper 

vilket gör att det måste, förr eller senare, få status i det svenska klassrummet som estetiskt verk. 

Det handlar om att uttrycka samma saker men i olika medier och på olika sätt. Datorspel och 

skönlitteratur delar en anfader – berättelsen.  

Jag har funderat på att likheterna mellan Langers litterära föreställningsvärldar och vad Huizinga 

kallar för ”den magiska cirkeln”96 är slående. I en värld vars existens förordar att den är något an-

nat än verkligt måste anknytningen till verkligheten ändå vara stark för att skapa mening. Kanske 

                                                 

95 Se t.ex. serien ”Shadow of Israphel” på YouTube, som följs av nära en miljon tittare från hela världen. 
96 Den plats där spelet äger rum – frånskilt från verkligheten där andra regler och lagar gäller än vad som gäller i övri-
ga samhället, där spelaren rör sig från och till under spelets gång. 
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är även en traditionell roman enligt denna definitionen en simulation; ett slutet, mindre system av 

regler och text som ska simulera ett större system? Det är inte omöjligt. All text symboliserar och 

simulerar något annat än vad det utger sig för att vara.  

Jag ser också problem med att ta in spel i klassrummet. Moraliska aspekter där våld, sex och dro-

ger, som spelaren dessutom kan vara skapare av, vävs in är något som krävs en stark motivering 

för att ta in. Eller gör det? Moralpaniken över våldsamma datorspel har jämförts med den över 

jazzmusik eller deckarromaner, något vi som samhälle har lyckats ta till oss och göra till en del av 

vårt kulturella arv. Betänk vad som visas och berättas om på nyheterna varje dag, med krig, mord 

och brott, som dessutom är verkligt, och tänk också på stora litterära verk där utförliga beskriv-

ningar av hemska dåd med ibland tveksamma moraliska slutsatser som är prisade som stora. Eller 

våra religiösa skrifter, sagor och myter från alla världsreligioner – våldsamma och blodiga som de 

är, så sägs att vår moral ska komma därifrån! Jag menar inte att säga att våldsamma datorspel får 

lov att finnas för att annan våldsam media finns, men att istället ta in det i skolan för att på ett 

sakligt sätt låta eleverna behandla detta tillsammans med lärare och andra vuxna – som annan 

media med suggestiva teman har fått lov att göra.  

Ett problem av mindre moralisk karaktär och mer praktisk handlar om speltiden. Att spela ige-

nom Fallout: New Vegas eller Grand Theft Auto IV tar åtskilliga timmar, och hur motiverar man 

ett sådant val? Som lärare hinner du inte med allt som ämnesplanerna vill att du ska ta upp om du 

väljer kommersiella spel med goda litterära kvaliteter – de tar sin tid att uppleva. Jag undrar också 

om du som lärare skall utgå från elevernas befintliga spelande eller introducera något helt nytt.  

Trots att den digitala och multimediala världen (med framförallt Internet och hemdatorer) har 

varit ett faktum i nära 20 år, känner fortfarande många elever att deras kunskap inte räknas i sko-

lan.97 En elev som spenderar sin fritid med att spela historiska strategispel har förmodligen myck-

et kunskap och intresse för historia, men får ändå uppfattningen att ”den riktiga kunskapen” är 

den som lärs ut i skolan, det som ”kommer på provet”. Det handlar om att ta detta intresse och 

dessa kunskaper och ge eleverna möjlighet att utveckla dessa. Att argumentera för att ta in ele-

vernas digitala vardag i klassrummet är enkelt; det är inte först (eller mest) i skolan som barn och 

ungdomar kommer i kontakt med världen och kunskap om den. Om nu läsning och lärande ska 

kräva mer aktivitet från läsaren, men böckerna fortfarande är svarta bokstäver på vit bakgrund på 

en bunt papper – varför då inte använda sig av ett interaktivt medium? 

                                                 

97 Prensky, 2008, s. 40-45. 
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