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Abstract 
Uppsatsen handlar om retoriken i tv-spel. I tv-spelsforskningen pågår en debatt mellan ludologin 
och narratologin där ludologin menar att spel ska ses som spel och inget annat – exempelvis som 
en fotbollsmatch där spelet självt är det huvudsakliga innehållet och där ingen frågar efter ytterli-
gare mening. Narratologin menar att spel i grunden är berättande eller bär på berättande drag – att 
en fotbollsmatch följer en överskådlig dramaturgi och berättande mönster. I denna uppsats för jag 
in retoriken till denna diskussion. Spel idag är ofta en blandning av regelbaserade spelmoment och 
ett narrativ, och denna blandform bär på sin egen retorik. Genom att analysera tv-spelet Uncharted 
2 via klassisk retorik vill jag åskådliggöra de övertygande grepp som spelet har gemensamt med 
äldre kulturformer och den muntliga kulturens särdrag som de definieras av Walter J. Ong. Syftet 
är att hitta ”tv-spelets retorik” – den retorik som används inom spelet för att göra spelet självt 
spelbart, attraktivt, övertygande, meningsfullt och underhållande för spelaren.     
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Den outforskade retoriken i tv-spel: analys av retoriken i 
Uncharted 2 och en jämförande studie med den muntliga 
kulturens särdrag 

Inledning  
I den här uppsatsen kommer jag analysera tv-spelet Uncharted 2: Among Thieves utifrån ett narra-
tologiskt, ett klassiskt dramaturgiskt och ett ludologiskt perspektiv. Jag kommer sedan under upp-
satsens gång koppla dessa tre perspektiv till klassisk retorik.  I en fördjupning kommer jag sedan 
gå till tiden då den klassiska retoriken uppstod – i skiftet mellan den muntliga och den skriftliga 
kulturen. Utifrån de särdrag som Walter J. Ong definierar den muntliga kulturen med kommer jag 
sedan att analysera tv-spelets struktur och traditioner.   

Varför analysera spelet Uncharted 2?1 För det första för att det är ett omtyckt spel. Spelet ut-
vecklades av studion Naughty Dog och släpptes 2009 till hyllningar av både kritiker och spelare. 
Mitt andra motiv till valet är att spelet är i en mening ”vanligt”. I en recension av spelet Uncharted 
2:Among Thieves i magasinet Level nr 42 skriver recensenten Thomas Wiborgh:  

Tjusningen med Uncharted 2:Among Thieves kan bara teoretiseras till en viss gräns. 
Det är ingen slump att det skrivits avhandlingar om Ico och Shadow of the Colossus, 
medan Naughty Dog, utöver allmänt erkännande också får ”nöja” sig med miljontals 
sålda spel och ett guldkantat Hollywoodkontrakt.2  

De två spelen Wiborgh först räknar upp, Ico och Shadow of the Colossus, är allmänt ansedda som 
unika spel med gripande inslag som sägs bevisa att spel kan vara konst – de tas nästan undantags-
löst upp i populärkulturella artiklar, akademiska uppsatser och essäer som handlar om tv-spelets 
status som konstverk. De två spelen är synnerligen konstnärliga och dragningskraften att skriva 
om dem i olika sammanhang är förstårlig.  

Uncharted 2 är däremot, vad jag skulle säga, ett ”vanligt” tv-spel i den meningen att det för-
kommer inslag som är vanligt förekommande i tv-spel idag, såsom skjutande, smygande, platt-
formshoppande och pussellösande.3 Till detta har utvecklarna lagt till en välskriven berättelse, med 
karaktärer och en klassisk dramaturgi i klass med filmens hollywoodmatiné. Blandningen av be-
rättandet och spelmomenten gör att spelet hela tiden känns roligt att spela. Den amerikanska sidan 
IGN skriver:  

 

[---] even though you're technically doing the same sort of shooting, climbing and puz-
zle solving throughout the game, the different ways the scenes are presented gives 
Among Thieves a greater sense of gameplay variety than the original.4 

Wiborgh skriver i tidningen Level:  

I grund och botten är det ett plattformsäventyr med ett stadigt grepp om automatkarbi-
nen. Skillnaden är bara hur mycket bättre Naughty Dog har blivit på att maskera över-
gångarna. Där Drake's Fortune [det första spelet] ibland var skelettartat – actionse-
kvens, pussel, actionsekvens, plattform – flödar händelserna fritt i Among Thieves. En 
pusselsekvens i ett underjordiskt tempel agerar för några minuter plattformsbana när 
Drake måste nå en avlägsen platå. En eldstrid kan när som helst bli en strategisk pröv-
ning när han tvingas spela ut flera stridande fraktioner mot varandra och samtidigt spa-

                                                
1 Uncharted 2: Among Thieves släpptes 2009 enbart till konsolen Sony Playstation 3(Ps3). Utvecklare Naughty Dog.   

2 Thomas Wiborgh, recension av Uncharted 2 i Level nr 42, Oktober 2009 s. 63.  
3 Petter Hegevall, recension av Uncharted 2. 

http://www.gamereactor.se/recensioner/19451/Uncharted+2%3A+Among+Thieves/ (12-01-25)  
4 Recension av Uncharted 2 på IGN. http://ps3.ign.com/articles/102/1026373p1.html (12-01-29)  
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ra på blyet. Till och med själva striderna har ett rejält djup i Drakes förmåga att söm-
löst växla mellan handgemäng, precisionsskytte och klättring.5 

 
Båda recensenterna är överens om att Uncharted 2 är ett väldigt bra spel och räknar upp många av 
de spelmoment som spelet innehåller. IGN skriver om ”presentationen” och Wiborgh om ”flödan-
de händelser”. De är alltså någonstans överens om att sättet på vilket Naughty Dog strukturerat 
spelet (narrativet och spelmomenten) är en huvudanledning till att spelet tas väl emot av spelaren. 
”Vanligheten” i de enskilda spelmomenten blir något ovanligt bra på grund av den övergripande 
strukturen. Min förutsättning är att via den klassiska retoriken skönja vad det är för grepp i spelet 
som fungerar. Sedan kommer jag koppla spelet till den muntliga kulturen, för att förhoppningsvis 
skönja vilka likheter tv-spelet har med den muntliga kulturens kännetecken. Den muntliga kultu-
ren som också klassisk retorik är sprungen ur. 

Bakgrund och problemdiskussion 

Tv-spelsforskningen är ung, men en egen terminologi och tradition börjar sakta utkristalliseras. 
Senare i uppsatsen kommer jag gå igenom några av de termer inom tv-spelsforskningen som är 
väsentliga för min uppsats, men först är det av vikt att gå in på bakgrunden till den diskussion som 
förs inom tv-spelsforskningen. För att hårdra det finns det två läger med olika syn på tv-spel: ludo-
login och narratologin. Anhängare av ludologin vill helt skilja på spelandet och berättandet. De 
menar att spel inte bygger på andra medieformer och att det är något väsenskilt från berättandet. 
De ser en motsättning mellan att spela och att tillägna sig en berättelse.  

Tv-spelsteoretikern Gonzalo Frasca skriver i en artikel ”ludology meets narratology” (1999) 
följande: 

 We will propose the term ludology (from ludus, the Latin word for "game"), to refer to 
the yet non-existent "discipline that studies game and play activities". Just like 
narratology, ludology should also be independent from the medium that supports the 
activity.6 

Frasca vill med ludologin studera spel som spel, inte utifrån något annat område. Problemet är att 
medieformen tv-spel är ung och forskare kommer från andra skolor. I sin öppningsartikel för sidan 
gamestudies.org (2001) skriver Espen Aarseth följande:  

We all enter this field from somewhere else, from anthropology, sociology, 
narratology, semiotics, film studies, etc, and the political and ideological baggage we 
bring from our old field inevitably determines and motivates our approaches.7 

Det är med andra ord kanske inte bara ett problem, som Frasca menar, utan en grundförutsättning 
att vi bara kan se spelet som spel via andra skolor. Dock är Frascas huvudpoäng den att tv-spel är 
värda att ta på allvar och genom att koppla ludologin till tv-spel får andra skolor något att förhålla 
sig till.  

Narratologerna inom tv-spelsforskning menar dock att det finns en berättelse i allt spelande 
och att denna berättelse är det viktiga. Anhängare av narratologin menar att allt spelande bär på en 
form av narrativ för att vara meningsfullt. Ett spel som ofta kommer upp i debatten ludologi mot 
narratologi är spelet Tetris skapat av Alexey Pajitnov, 1984. Spelet går ut på att sortera in olikfor-
made fallande block i helrader. När en helrad pusslats ihop försvinner den. Om spelaren inte lyck-
as sortera in tetrablocken växer högen av ofullständiga helrader och når tillslut skärmens ovankant 
och spelet är över.   

                                                
5 Thomas Wiborgh, recension av Uncharted 2 i Level nr 42, Oktober 2009 s. 61. 
6 Gonzalo Frasca,” Ludology meets narratology:Similitude and differences between (video)games and narra-

tive.”(1999) http://www.ludology.org/articles/ludology.htm (11-06-21).  
7Espen Aarseth, inledningsartikel om tv-spelsforskning.  http://www.ludology.org/articles/ludology.htm (11-06-21).  
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Janet M. Murray, som är en litteraturvetenskaplig forskare skriver följande om sin interpretation 
av narrativet i tv-spelet Tetris i  Hamlet on the Holodeck (1997):  

This game [Tetris] is a perfect enactment of the overtasked lives of Americans in the 
1990s – of the constant bombardment of tasks that demand our attention and that we 
must somehow fit into our overcrowded schedules and clear off our desks in order to 
make room for the next onslaught8.  

Spelet är abstrakt och öppnar för tolkningar. Murray ser här en parallell till det vardagliga livet i 
ett Amerika som överfull av sysslor. Markku Eskelinens, en annan spelforskare, svarar som följer 
på Janet M. Murrays tolkning av Tetris:  

Instead of studying the actual game Murray tries to interpret its supposed content, or 
better yet, project her favourite content on it; consequently we don't learn anything of 
the features that make Tetris a game. The explanation for this interpretative violence 
seems to be equally horrid: the determination to find or forge a story at any cost, as 
games can't be games because if they were, they apparently couldn't be studied at all.9 

Enligt Eskelin är denna tolkning som Murray gör meningslös, den säger inget om själva spelet, att 
hon nedvärderar spelet som spel och måste påtvinga en berättelse för att göra studiet (och kanske 
också spelet) meningsfullt.  

Ian Bogosts slutsats i Unit Operations(2006), där han tar upp Murrays tolkning av Tetris och 
Eskelinens svar, är följande:  

If Murray’s interpretation is ”horrid” because it is determined to find a story at any 
cost, perhaps Eskelin’s is horrid because it is determined to conceal wordly reference 
at any cost. In both interpretations, something is lacking.10  

Det Murray saknar är en faktisk koppling till själva spelmekaniken i sin tolkning av spelet, men 
samtidigt, menar Bogost, saknar Eskelin i sin formalistiska11 beskrivning av Tetris en koppling 
mellan spelet och omvärlden. Bogost förordar en medelväg genom användandet av ”unit opera-
tions” och att hitta de enheter som både framhäver de formalistiska särdragen i spelet, samt att 
tolka spelet i sin omvärldsliga kontext. En sådan ”unit” är tetrisblocken som metaforer för ”upp-
gifter”.  Bogost fortsätter sitt resonemang och försöker koppla samman ludologi och narratologi  

Ludology has been characterized by its coverage of the unique features of games, and 
narratology in the traditional sense of the word is the study of narratives across media, 
including oral and written language, gestures, and music. Interestingly, this variety of 
narratology is much more similar to ludology than its detractors may acknowledge. 
Narratology owes a deep debt to structuralism in general [---] Even the Russian for-
malists’ approach to narrative […] implies rule-based analyses of narrative discourse.12  

Ian Bogost menar, tolkar jag det som, att narratologins metoder, speciellt under den ryska forma-
lismen, innehöll analyser av regelbaserade narrativa diskurser och därför inte skiljer sig så pass 
mycket från ludologin som ludologerna skulle vilja påstå. Bogosts stärker då samtidigt Frascas 
mening att ludologi är ett fristående forskningsfält som kan användas inte bara på tv-spel utan all 
form av mänsklig regelbaserad verksamhet – även då en ludologisk  analys av ett narrativ (ett re-
gelbaserat berättande, ett spel mellan olika narrativa beståndsdelar).  

Spel är en kulturform och medieform som mer och mer upptar det sociala rummet och popu-
lärkulturen. Nya generationer som alltid spelat tv-spel växer ständigt, det motiverar att mediet 
måste studeras på sina egna villkor. Den debatt som florerar inom tv-spelsforskningen visar på att 

                                                
8 Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck, Cambridge, MIT Press, 1997, s.144.  
9 Ian Bogost, Unit Operations: An approach to Videogame Criticism, Cambridge, MIT Press, e-book, 2006, s. 

100 och Markku Eskelins artikel i original: http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/ (11-06-21).   
10 Bogost, 2006, s.100.  
11 Eskelins formalistiska analys innehållande, narratologins ”order, speed, frequency, duration, simultaneity, and 

time of action”: (fig 4.) http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/ (12-02-07)  
12 Bogost, 2006, s.68.  
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forskningen är i allra högsta grad levande, och den visar också hur viktigt mediet är. Attityden 
gentemot tv-spel har ändrats sedan Frasca skrev sin artikel 1999.  

Själv vill jag förhålla mig öppet och följa Bogosts linje att man bör se spel som spel men ock-
så förankra dem i en kontext. Jag använder därför både ludologin och narratologin i min analys av 
tv-spel, men jag vill även införa ett tredje spår, retoriken. Om ludologer anser att narratologer ser 
berättelser i alla former av spel menar jag att man kan se retorik i all form av mänsklig kommuni-
kation och därmed också i tv-spel. I avsnittet om tidigare forskning kommer jag förklara hur mitt 
sätt att se på retoriken när det gäller tv-spel skiljer sig från den tidigare tv-spelsforskningens sätt 
att tillämpa retorik på tv-spel.  

Syfte 

Syftet med min undersökning är att hitta en tredje väg mellan ludologernas och narratologernas, 
när det gäller att utforska tv-spel. Det finns oftast två uppenbara komponenter i ett tv-spel, dels att 
spelaren styr spelet (interaktivitet) och dels att spelet bär på en berättelse vars syfte är att tydliggö-
ra eller motivera varför spelaren ska utföra en uppgift/händelse i spelet. Ibland kan spelmomenten, 
att en karaktär är bra på att hoppa, bidra till berättelsen, ibland kan berättelsen motivera varför 
spelaren inte kan utföra en uppgift i spelet. (Exempelvis den vanligt förekommande lavavärlden i 
tv-spel där spelaren (avataren) inte kan gå på lavan.) I båda fallen krävs en kommunikation och ett 
förmedlande mellan spelskaparen och spelaren. Där kommer retoriken in i bilden. Syftet är att 
försöka skönja tv-spelets egen inre retorik, alltså inte den omkringliggande retoriken; retoriken i 
handboken, i hur du spelar tv-spelet, retoriken i reklam för tv-spel, retoriken i recensioner av tv-
spel, etc. Den övergripande frågan blir: Har tv-spelet sin egen retorik? Denna fråga kräver dock 
sin fördjupning. Den hittar jag i den muntliga kulturen som den definieras av Walter J. Ong.  Den 
klassiska retoriken har enligt Ong sina rötter i den muntliga kulturen och jag ska göra en jämfö-
rande analys mellan Ongs syn på muntlig kultur och tv-spelet Uncharted 2 i sak och tv-
spelskulturen i allmänhet. Här förehåller jag mig fritt till de likheter jag hittar, jag låter Ongs lista 
av definitioner styra upplägget och jag associerar både till tv-spel i sak och till tv-spelskulturen i 
stort. Där det är fruktbart blandar jag in andra exempel på tv-spel för belysa aktuella jämförande 
tankegångar vid respektive punkt. Vilka likheter mellan den muntliga kulturen och tv-spel finns 
det? Är det dessa likheter som bidrar till att vi kan finna den klassiska retoriken (som kommer ur 
den muntliga kulturen) i tv-spel? 
 Med ”sin egen retorik” menar jag den retorik som verkar inom spelet och påverkar spelaren till 
handling i spelet. Det är både ett frammanande av vilja att spelaren ska spela vidare och ett kom-
municerande av hur spelet styrs. Den kommunikationen leder (när den är lyckad) till att ett spel 
upplevs som ”verkligt”, ”bra”, ”roligt”. Vad jag skulle kalla en förståelse av spelet. Jag skiljer 
därvidlag mitt angreppssätt från dels den forskning som rör retoriken i tv-spelens kontext (reklam, 
instruktionsböcker) och dels retoriken i tv-spel som påverkar spelaren till handling utanför spelet 
(propaganda).  

Metod och avgränsningar 

Jag vill i denna uppsats först försöka finna en inre retorik för tv-spel. Metoden blir att jämföra tv-
spelets struktur med den klassiska retoriken. Den syn på retoriken som är vägledande för mitt ar-
bete sammanfattas bra i Lindqvist Grindes allmänna retorikdefinition: ”Retoriken behandlar alla 
former av språklig och symbolisk påverkan”.13 Anledningen till valet av spelet Uncharted 2 är 
dess kombination av element som är vanligt förekommande inom dagens tv-spel, i kombination 
med dess popularitet hos både spelare och kritiker. Spelet representerar med sitt innehåll sin struk-
tur och uppbyggnad hur en majoritet av tv-spelen ser ut idag. Men spelet är också omtyckt av både 

                                                
13 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Studentlitteratur, 2008, s. 25. 
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spelare och kritiker. Spelet är ett tekniskt mästerverk med välansett estetiskt uttryck och bra regi.  
Dessa egenskaper sammantaget gör spelet till ett bra objekt för min analys och alla dessa uttryck i 
samverkan tar jag med i min retoriska analys av spelet. För att fördjupa analysen ytterligare går 
jag till den muntliga kulturen som den definieras av Walter J. Ong.  Den klassiska retoriken har 
enligt Ong sina rötter i den muntliga kulturen och jag ska göra en jämförande analys mellan Ongs 
syn på muntlig kultur och tv-spelet Uncharted 2 i sak och tv-spelskulturen i allmänhet. Är det de 
eventuella likheterna med den muntliga kulturen som gör att vi kan applicera en klassisk retorisk 
analys på ett modernt spel?  

En avgränsning sker i det att jag inte kommer analysera spelets troper och figurer. Visst skulle 
det vara intressant eventuellt gå in på spelets metonymi, metaforer och synekdokes, men jag foku-
serar istället på talets uppbyggnad och spelets grundläggande pisteis (ethos, pathos, logos). Med 
stor säkerhet kommer framtida tv-spelsforskning mynta fler begrepp som kommer belysa tv-
spelets olika beståndsdelar – men det är inte säkert att det kommer att kallas för spelets retorik. Jag 
kommer heller inte gå in på den moderna retoriken i någon större utsträckning, med undantag för 
Kenneth Burkes identifikationsbegrepp. Och jag kommer enbart ta upp den del av forskningen 
inom ludologin och narratologin som jag ansett vara väsentlig för min analys.      

 

Tidigare forskning  
Här kommer jag gå igenom några av de teorier och begrepp inom ludologin och narratologin som 
är relevant för den här uppsatsen. Men först vill jag klargöra att ludologin inte är synonymt med 
tv-spelsforskning.  Ludologin är ett eget fält och dess teorier kan appliceras även på andra områ-
den. Ludologin kan dock sägas vara huvudfåran inom tv-spelsforskningen som forskare från andra 
områden måste förhålla sig till, om de så kommer från narratologin, estetiken, filmvetenskapen 
eller retoriken. 

Min ingång är retoriken, men jag vill inte säga att tv-spel är retorik, utan att tv-spel har sin re-
torik. Jag avgränsar därmed frågan om tidigare forskning till frågan om ”retorik och tv-spel”. Vid 
en sökning på gamestudies.org, som samlar mycket av den nya forskningen om tv-spel, kom det 
53 träffar på sökorden ”game” och ”rhetoric”. En majoritet av dessa artiklar handlar om retoriken 
runt om själva spelet. Exempel är: Retoriken i texter om tv-spel.14 Retorikens ethos och dess in-
verkan på adaptionen från film till tv-spel.15 Retoriken kring spelmissbruk.16 Den artikel som kom 
närmast mitt syfte att finna retoriken inom tv-spelet handlade om att se tv-spelet Final Fantasy 
som en leksak, som i sin tur kunde användas för att skönja skillnader mellan olika kulturer.17      

De böcker som rör tv-spelsforskning som jag i huvudsak utgår ifrån talar heller inte om reto-
rik. Janet M. Murray bildar dock en hel del nya uttryck som skulle kunna tas för retoriktermer. Jag 
kommer gå igenom dem i nästa avsnitt. Ian Bogost formulerar sin teori om ”unit operations” och 
den har likheter med retoriken i att den delar in ett verk i dess grundkomponenter och ser vad des-
sa enskilda delar ger för effekt. Bogost ser med vilka enheter som t.ex. bildar filmgenren film noir 
(trench coat, low key-ljussättning, etc.) och retoriken bryter ner talet och ser på vilka effekter de 
enskilda delarna och talet som helhet ger – exempelvis retorikens ironi fungerar bara om avsända-
re och mottagare är medvetna om kontexten.  

                                                
14 http://gamestudies.org/1102/articles/paul 
15 http://gamestudies.org/07010701/articles/wallin 
16 http://gamestudies.org/06010601/articles/cover 
17 http://gamestudies.org/0902/articles/voorhees (samtliga: 11-06-30).  
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Ian Bogost har i sin text ”The Rhetoric of Video Games” i boken The Ecology of Games: Youth, 
Games and Learning18 en målsättning som ligger nära min undersökning. Jag fördjupar mitt reso-
nemang kring hans begrepp om ”procedurell retorik” i följande avsnitt om ludologin.  

Det är i huvudsak fyra verk jag använder i min analys. För ludologidelen utgår jag från Janet 
M. Murrays Hamlet on the Holodeck (1997). Jag kopplar samman denna bok med resonemanget 
som förs i Walter J. Ongs Muntlig och skriftig kultur. För att få en djupare inblick i tv-spelets 
struktur och uppbyggnad utgår jag från Ian Bogost och hans bok Unit Operations. Huvuddelen av 
retorikanalysen, och alla dess termer, bygger jag på Janne Lindqvist Grindes bok Klassisk retorik 
för vår tid.    

Ludologi  

I boken Game Cultures tar Jon Dovey och Helen W. Kennedy upp två sätt att spela: regelbaserat 
spelande och improviserat spelande.  

 

•Ludus – rule-based games. Chess is often cited as the clearest example. Often applied 
to games which have a clear win or lose conclusion, or zero sum games.  

•Paidia – open-ended play, spontaneous improvised play, often thought of as ‘true 
creative’ play – active, tumultuous, exuberant. Here we might apply the term to simu-
lation games like Civilization, Age of Empires or The Sims, where there is no clear 
winning or losing state, just a dynamic ‘sandbox’ to play in endlessly.  

In practice, of course, applying ludus or paidia is more than likely to produce a spec-
trum with varying degrees of both categories present.19 

 
”Ludus” är alltså regelbaserade spel, eller det regelbaserade inom tv-spelet.”Paidia” är det som är 
öppet för improvisation. I schack är pjäsernas rörelser bestämda efter vissa regler, dvs. ”ludus”, 
men vilken av de rörbara pjäserna som flyttas i varje given situation är upp till spelaren, dvs. ”pai-
dia”. Den sista meningen i citatet ovan är av vikt, då det ofta uppstår situationer inom dagens tv-
spel som drivs av ”ludusregler” men öppnar för improviserad ”paidia”-lek mellan målsättningarna. 
I Uncharted 2, som har en strikt linjärt övergripande berättelse utan förgreningar, föreligger det 
två skikt: ett underliggande lager av ”ludusregler”, som leder till ständig framåtrörelse och ett 
överliggande, för framåtrörelsen mindre viktigt, lager av ”paidia” improviserat, lekfullt spelande. 
Exempelvis att spelare ska ta sig förbi vakterna som vaktar en port i spelet regeln, men hur spela-
ren tar sig förbi vakterna är öppet för improvisation och lek. Någon skjuter vakterna (med alla de 
implicita regler som skjutandet medför) någon smyger sig förbi vakterna. Men alla spelarens be-
slut leder framåt i berättelsen.    

 Janet M. Murray går i boken Hamlet on the Holodeck igenom begreppet ”immersion”. ”Im-
mersion is a metaphorical term derived from the physical experience of being submerged in wa-
ter.”20 skriver Murray, och det är alltså vad som sker när vi träder in i en datormiljö. Men ”immer-
sion” uppstår också när vi tar del av en stark berättelse. Murray skriver:  

A stirring narrative in any medium can be experienced as a virtual reality because our 
brains are programmed to tune into stories with an intensity that can obliterate the 
world around us. 

                                                
18 Ian Bogost, ”The Rhetoric of Video Games” i boken The Ecology of Games: Youth, Games and Learning, 

2008, Katie Salen (red.) finns på följande sida: http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/dmal.9780262693646.117 
(11-06-21). 

19Dovey och Kennedy refererar till Roger Caillois bok Man Play and Games, 1961. Dovey, Jon. Games Cultures: 
Computer Games As New Media. Berkshire, GBR: McGraw-Hill Education, 2006. s. 25. 

20 Murray, s.98.  
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”Immersion” är dock ett måntydigt begrepp och det används på olika sätt inom tv-
spelsforskningen. Men för min uppsats räcker betydelsen att det handlar om, vad jag skulle säga 
är, inlevelse eller ovilja att ta sig ut ur upplevelsen, brist på störande element som påminner om att 
det är något upplevt.21 Till begreppet ”immersion” hör också de närbesläktade ”engagement” och 
”presence”, men jag ser dem bara som förfinade och specialiserade varianter av samma mänskliga 
egenskap att engagera sig och bli uppslukad av ett medium. 22  
      ”Immersion” är alltså ett mångtydigt begrepp där forskningen ännu inte kommit överens om 
hur det exakt definieras. Min tolkning av de tre begreppen ovan följer i grund och botten Murrays 
definition. ”Immersion” översätts enligt mig till ”inlevelse”. Oavsett om det är på en diegetisk, 
ickediegetisk, psykologisk, sensorisk (via VR-hjälm etc.) eller sinnlig (estetisk) nivå lever vi oss 
in i tv-spelet och underkastar oss de regler denna värld innehar.  

Min hypotes hur denna ”immersion” uppnås är influerad av det serievetaren Scott McCloud 
benämner som ”slutning” (”closing”) i sin serie om seriekonsten, Serier – den osynliga konsten 
(1993). I en serie av två bilder, där den första bilden föreställer ett öppet öga och den andra bilden 
föreställer ett slutet öga är det i mellanrummet mellan bilderna som själva ”rörelsen” sker hos be-
traktaren, att ögat sluter sig.23 Mellanrummet och kopplingen mellan dessa två olika bilder leder 
till en slutledning om vad som sker mellan rutorna i en serie. Kanske är denna egenskap innebo-
ende inom oss. Vi ser en mus som springer in bakom ett element och kommer ut på andra sidan, 
då tror vi inte, likt vad jag hört ormar gör, att det är en annan mus. Vi förutsätter och förstår att 
musen springer bakom elementet. Samma slutledning sker då vi ser två serierutor och automatiskt 
kopplar ihop vad som sker där i mellan. Denna ihopkoppling/slutledning kan ske med korta hopp, 
som att ett öga öppnas eller med mer elliptiska mått, exempelvis en bild på ett barn som föds och 
nästa bild en gravsten. Med ett ludologiskt perspektiv på serier kan vi säga att spelregeln i en se-
rietidning är att koppla samman det som syns i bild nummer ett, med det som syns i bild nummer 
två, etc. Sådana ”slutningar” är också vad vi hela tiden gör i vår vardag när vi ser ett halvt ansikte, 
en halv logotyp, ett fragment av kontokort eller när vi, när vi ser en film, anar vad som ska hända 
när någon slipar en kniv i ett klipp och när vi i nästa ser en inte ont anande person som går i en 
gränd. ”Slutningen” representerar en stor del av vår förmåga att uppfatta världen och vi verkar ha 
ett nöje av denna avkodning.24 Men det går också lägga till ytterligare en betydelse av ”slutning” i 
det att mediet sluter sig över oss. När vi tar del av en serietidning eller tv-spel – oavsett om den 
engagerar oss på en diegetisk eller estetisk nivå – tar den under vissa stunder vår fulla fokus. Min 
hypotes är att när sinnesintrycken bearbetas och hjärnan är upptagen med denna ”slutledningspro-
cess” belönas vi genom att föras längre och längre in i det som vi avkodar – vilket leder oss till det 
Murray menar med uttrycket ”immersion”. ”Slutning” är inte synonymt med ”immersion” utan 
föregår den.  

                                                
21 Alison McMahan försöker reda ut begreppet och förklarar att vi idag talar om två olika slags ”immersion”: en 

diegetisk och en ickediegetisk. Virtual reality och tredimensionella tv-spel ger upphov till en känsla av ”immersion” 
av ickediegetisk karaktär. Tre stycken villkor måste uppfyllas för att känslan av ”immersion” ska uppstå i virtual reali-
ty eller 3d-spel. 1.) Spelarens förväntningar måste vara likartade den virtuella miljöns/3d-spelets utformning. 2.) Spe-
larens agerande måste få tydliga verkningar i miljön/spelet. 3.) Världens konventioner måste vara konsekventa även 
om de inte är liktydiga med vår riktiga värld. Alison McMahan ”Immersion, Engagement, and Presence”, Mark J.P. 
Wolf, B. Perron The Video Game Theory Reader, Routledge, New York and London, 2003, s.68f.    

22 McMahan går vidare med att införa ett begrepp som är besläktat med ”immersion”: ”engagement”. Många spe-
lare engageras av spelet på en ickediegetisk nivå, där huvudkopplingen blir att samla poäng eller på annat sätt vinna i 
spelet utifrån strategier och genom att bemästra kontrollen. Engagemang i ett spel till nära nog besatthet kallas ofta för 
djupspelande (deep play). Ytterligare en förgrening av ”immersion” eller fördjupning, är begreppet ”presence” (närva-
ro).  Presence leder till en ökad känsla av närvaro i det medierade. Wolf Perron, s.69f.  

23 ”Slutning” översättning ifrån engelskans ”Closing”. Scott McCloud, Serier den osynliga konsten (1993) Medu-
sa, Epix förlag, Stockholm, 1995, s.5. 

24 Ibid., s.63-65. 
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Utöver begreppet ”immersion” är Murrays definition av digitala miljöer av vikt för min ana-
lys. Murray menar att digitala miljöer i huvudsak har fyra egenskaper. De två första gör den digi-
tala miljön interaktiv, de två sistnämnda leder till”immersion”. 

Procedurmässig/procedurell – datorer har en definierande egenskap i att de exekverar en serie 
av regler. Vi glömmer gärna, menar Murray, att datorn inte är en tråd eller stig, utan en motor. ”To 
be a computer scientist is to think in terms of algorithms and heuristics, that is, to be constantly 
identifying the exact or general rules of behavior that describe any process, from running a payroll 
to flying an airplane.”25 

Deltagande – ”Digital environments are participatory” menar Murray, ”Procedural environ-
ments are appealing to us not just because they exhibit rule-generated behavior but because we can 
induce the behavior. They are responsive to our input.”26 

Spatial – Murray menar att linjära media, såsom böcker och filmer kan avbilda rymd, men via 
”verbal description” eller bilder, ”but only digital environments can present space that we can 
move through.” Den spatiala egenskapen ligger till grund för det Alison McMahan kallar “Icke 
diegetisk immersion”.27   

Encyklopedisk – den sista av de fyra punkterna, menar Murray, kanske är viktigast för narra-
tivet. Det har med minnet att göra, i det att datorn kan lagra och nå lagrad information i stora 
mängder och i höga hastigheter. ”The encyclopedic capacity of the computer and the encyclopedic 
expectation it arouses make it a compelling medium for narrative art.”28 menar Murray.  

Dessa fyra egenskaper kommer jag sedan jämföra med Walter J. Ongs tankar om rapsoden, 
berättaren i den muntliga kulturen.  

Bogost använder Murrays idéer om det procedurella när han skiljer ”Procedurell retorik” från 
muntlig retorik (klassisk retorik), och ”visuell retorik”. Den visuella retoriken, menar Bogost, är 
den retorik som rör kommunicerande och övertygande via bilder, reklambilder, fotografier och 
film. ”Procedurell retorik”, menar Bogost, är det som hör till tv-spel. Den procedurella retoriken 
hänsyftar på den grundegenskap som digitala miljöer har: alla data och alla processer sker i da-
torns processor och är därmed procedurella. Vad som än sker i ett tv-spel är det en rad av under-
liggande regler som alla definierats av en programmerare som ligger till grund för förloppet. När 
en karaktär hoppar på spelarens kommando finns det regler för alltifrån det visuella till det fysiska 
i tv-spelsvärlden. All orsak och verkan är styrt av processer och allt som sker i tv-spelet har brutits 
ner till sina mest grundläggande element av programmeraren, för att sedan upplevas som en helhet 
av spelaren. Denna process går som en röd tråd från datorns innersta struktur till dess mest använ-
darnära yttringar, om det så handlar om ett ordbehandlingsprogram eller ett tv-spel. Procedurell 
retorik rör således inte statiska bilder, utan istället något som användaren går igenom eller upple-
ver genom att vara konstruerande och delaktig i en process. Procedurell retorik återfinns i simula-
tioner, där de underliggande reglerna är ideologibaserade. Bogost tar exemplet datorspelet Sim 
City där spelaren styr utvecklingen av en stad, underliggande är reglerna att låga skatter ger en 
hastigare recession, kärnkraft uppmuntras inte medan kommunal transport belönas i spelet.29 Ex-
emplen visar att de som programmerat simulationen, reglerna i spelet, har en viss ideologi som 
spelaren måste anpassa sig till oavsett egen ideologisk hållning.  

Mitt syfte med att blottlägga och analysera retoriken inom tv-spel har släktskap med denna 
”procedurella retorik”.  Ian Bogost förhåller sig i sin text ”The Rhetoric of video games”30 fortfa-
rande till stor del till tv-spelet som agitator, som ideologisk plattform och som ett verktyg att på-
verka spelaren till ytterligare handling utanför tv-spelet. Jag vill se på den ”procedurella retoriken” 

                                                
25 Murray, s.71-72 
26 Ibid., s.74  
27 Wolf Perron, s.68f. 
28 Murray, s.84. 
29 Bogost, 2006, s.103.  
30 Bogost, 2008, s. 119.   
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och dess verkan inom tv-spelet. Min syn på retoriken i tv-spel kan sägas bygga på två grenar av 
Ian Bogosts ”procedurella retorik”. Den ena grenen är spelet som ett övertygande argument för en 
sak som påverkar spelaren till handling utanför spelvärlden och den andra, som sammanfaller med 
min syn på retoriken, handlar om att spelet kommunicerar och argumenterar samt påverkar för sin 
egen funktion – att spelaren förstår hur den spelar, varför den vill spela. Mellan dessa två syner på 
retoriken i tv-spelet finns ingen motsättning, men min retorikdefinition kan sägas vara allmänt 
grundläggande: Först måste spelet övertyga som spel, sedan kan det övertyga som propagandame-
del.     

Ian Bogosts lanserar sitt begrepp ”unit operations” i boken med samma namn. Resonemanget 
går ut på att se enheter av meningsskapande i ett verk och att meningen sker i kopplingen mellan 
enheterna. Dessa enheter kan sedan lyftas ur specifika verk och ses verka utöver verksgränserna.  
Att se enheter och inte hela system, menar Bogost, fungerar på alla sorters kulturella verk och inte 
minst tv-spel. Bogost väljer ordet ”unit” (enhet) för att det pekar på något som både kan samverka 
med andra enheter i ett större system, och samtidigt tas ur det systemet och ge upphov till andra 
effekter när samma enhet bildar nya system (tillsammans med andra enheter). Bogost grundar re-
sonemanget på filosofen Graham Harman och dennes tolkning av Heideggers Zuhandheit, ”att 
vara redo för samarbete”, som är en egenskap hos enheter/väsen.31 Dessa enheter kan vara materi-
ella, ”hammare”, ”person”, ” och de kan vara konceptuella: ”svartsjuka”, ”rasmotsättningar”, ”po-
litisk ståndpunkt”32 och dessa ”units” går förstås också att dela in i underliggande ”units”. Poängen 
är att uppenbara meningen i en grupp samverkande ”units” och i meningsbildandet i själva kopp-
lingen dem i mellan, inte i själva enheternas existens. Bogost tar upp exemplet genetik: ”Genetics 
becomes a process of gene combination, rather than a circumstance of gene existence.”33 Bogost 
menar att ”unit operations” kan:  

be observed in any artifact, or any portion of any artifact, rather arbitrarily. I insist on 
this broader understanding of unit operations to allow its logic to resonate across ex-
pressive forms, from literature to film to software videogames.34  

Ett exempel kan vara subfilmgenren ”Film noir”. Några av genrens uppbyggande enheter är ”low 
key-ljussättning”, ”trench coats”, ”hårdkokt dialog”, ”svartvit fotografi” och en ”kvinnlig vacker 
skurk”. Om någon av dessa enheter tas ur sammanhanget kan de bidra till en ”film noir”-stämning 
i andra verk, om flera av dessa enheter sammanförs kan vi se att deras samverkan ger en högre 
grad av ”film noir”-känsla.  

Men det finns en nackdel i denna breda kategorisering att allting är ”unit operations”. När det 
exempelvis kommer till hans analys av filmen The Terminal 35 menar Bogost att en ”unit operator” 
verkar filmen igenom: (the)”uncorroborated wait” .36 Denna väntan sker både i filmens huvud-
handling och i dess bihandlingar. Jag skulle kalla denna ”ovissa väntan” för filmens tema som 
visas med en rad motiv. Men Bogost poäng är att det vi vedertaget kallar för ”tema” utgörs av en 
rad ”unit operators” – och när vi inser det får vi nya möjligheter att se effekten av andra ”unit ope-
rators” som tillsammans skapar det systemet: dvs. i The Terminals fall är det att ”sitta”, ”vänte-
hall”, ”byråkrati” etc. En kombination kan alltså vara av vikt, att både tala om vedertagna begrepp 
(tema, motiv) och länka dem med ”unit operations” (väntan, terminal, byråkrati). ”Unit opera-
tions” kommer jag att använda uppsatsen igenom när jag talar om olika sorters spelmoment som 

                                                
31 Observera, min översättning och tolkning av Bogosts sammanfattning av Harmans syn på Heidegger. Bogost, 

2006, s.5. 
32 Bogost, 2006, s.5 
33 Ibid., s.4.  
34 Ibid., s.14.  
35 The Terminal handlar om en man som fastnar på en flygplats då hans hemland skiftar regering, han får där 

vänta på att saker utom hans kontroll ska ordna upp sig innan han får komma in i USA. Steven Spielbergs The Termi-
nal(2004), analyseras utifrån dess ”unit operations” hos Ian Bogost, s. 15-19.  

36 Bogost, 2006, s.17.  



  Henrik Westberg, 2011 

11 
 

Uncharted 2 är uppbyggd utav. Det är blandningen av dessa enheter (units) som i sin ”öppenhet 
mot varandra” och sömlösa ihopsmältning ger spelet dess karaktärsfulla äventyrliga helhet.  

En rad andra definitioner av Tv-spelsbegrepp som används i uppsatsen står även att finna i bi-
laga 1.  

 

Narratologi  

Uncharted 2 är ett tv-spel med ett tydligt narrativ. För att närma oss spelets berättelse och se dess 
struktur är det nödvändigt att gå via narratologin, då det är ett fält som handlar om berättande och 
berättandets strukturer. Här kommer jag analysera Uncharted 2’s narrativ samtidigt som jag redo-
gör för de narratologiska begreppen.  

Det är i litteraturen (med Marcel Proust som huvudexempel) litteraturteoretikern Gérard Ge-
nette tar sin utgångspunkt i boken Narrative Discourse, där han går igenom narrativets struktur.  
Med hans tankar som utgångspunkt kommer jag här förklara Uncharted 2’s berättande struktur.    

En berättelse (narrativ) är en rad händelser efter varandra längs en tidsaxel.37 Händelser är 
kombinerade i sekvenser i en temporal ordning – så kallad ”naturlig kronologi” – och efter kausa-
litet – den ena händelsen orsakar den andra.38 Som användare (Rimon-Kenans ordval) av litteratur 
eller andra berättande medium har vi en intuitiv förmåga att abstrahera de berättande enheterna, se 
mönster och likartade berättelser över mediegränserna samt processa och återberätta berättelser.39  

Drivkraften i Uncharted 2 är dess karaktärer. Drake är en äventyrare just för att han beger sig 
ut på äventyr och i Uncharted 2 dras han ut av Flynn som i sin tur arbetar för Lazarevic. Det går 
att tänka sig andra icke-karaktärsbundna drivkrafter i berättelser som exempelvis naturkatastrofer 
eller berättelser där slumpen har en stor inverkan – men även dessa hamnar på ett karaktärsstadi-
um för att bli meningsfulla. Aristoteles ansåg att karaktärer bara var utförare av handlingen.40 I 
Uncharted 2 kan vi säga att karaktärerna är platta41 och endimensionella aktörer vars huvudsyfte är 
att vara kuggar i berättelsens kausala struktur. Spelaren kan via den endimensionella huvudperso-
nen Drake kanalisera sina egna känslor i det att spelaren utför handlingarna.   

Förutom händelserna, karaktärerna analyserar narratologin också textens tid.42 Textens tid 
kan sägas vara kronologin mellan berättelsen och texten (i mitt fall tv-spelet).43 Tiden kan indelas i 
ordning, längd och frekvens, där ordningen är när något sker, längden hur lång tid det rör sig om 
och frekvensen är hur ofta det förekommer i berättelsen. Ser vi till ordningen har jag strikt refere-
rat till Uncharted 2’s berättelse och inte dess historia,44 Efter som det inom narratologin finns en 
poäng att skilja dessa två termer åt. Historien (story, histoire) är vad vi kan skönja utifrån berättel-
sen (plot, recit). Texten (tv-spelet) som framställer berättelsen är alltid kronologisk, men innehål-
let, själva berättelsen, kan vara ickelinjär – Sida 1 leder till sid. 2 i en bok, eller tv-spelarens tid går 
framåt även om berättelsen rör sig bakåt. Uncharted 2 olika scenarier spelas en efter en annan och 
inom dessa scenarier utförs en handling efter en annan vilket leder spelaren kronologiskt genom 
äventyret. Men berättelsen i  Uncharted 2 börjar mitt i historien, för att sedan gå tillbaka till bör-
jan och sedan följer många tidsförkortningar där tid kapas bort. Historien är kronologisk – Un-
charted 2’s historia kan sägas handla om allt från det att Drake dras in i äventyret till att han står 

                                                
37 Gérard Genette, Narrative Discourse An Essay in Method,(1980) 1983 s.25.  
38 Shlomith Rimmon-Kenan, Narrative Fiction – contemporary poetics, Routledge, London, New York, 1983, 

s.16. 
39 Rimmon-Kenan, s.6.   
40 Aristoteles refereras här till av Rimmon-Kenan, s.34. 
41 Rimmon-Kenan, s.44.  
42 Utöver textens tid också karaktärisering, samt narrationens, fokalisering, nivåer och röster, och röstrepresen-

tation vilket jag inte kommer gå in på här då det rör sig i första hand om ”narrative fiction” – berättande i textform. 
Rimmon-Kenan, s. 6 – 117.  

43 Rimmon-Kenan, s.44.  
44 Genette, s.29. 
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och blickar ut över bergen i slutet av berättelsen. Historien börjar med att Drake sitter i strandba-
ren och där går med på att hjälpa Flynn med inbrottet på museet. Berättelsen börjar dock med att 
Drake vaknar i det hängande tåget. Historien är alltid A, B, C, D, E, F, G, H, vad gäller dess sce-
ner (händelser). Däremot är berättelsen i Uncharted 2’s fall inte kronologisk, om vi något god-
tyckligt och övergripande bokstaverar händelserna och scenerna skulle det kunna se ut som följer: 
G(tåg), A(bar), G, B, G, C, D, E, F, G. ”G” är då tågolyckan där vi först finner Drake, ”A” är 
strandbaren och i början av berättelsen ser vi att berättelsen går fram och tillbaka i historien. Be-
rättelsen Uncharted 2 börjar med Drake hängande i aktern på ett tåg som hänger utför ett stup och 
från den punkten i berättelsen går händelserna framåt. Men det första som sker när Drake tagit sig 
uppför tåget är att berättelsen blickar tillbaka och visar vad som skett tidigare i historien, denna 
tillbakagång kallas för analeps.45 I Uncharted 2 färdas vi framåt och tillbaka i historien under be-
rättelsens början, och varje analeps leder till en framåtrörelse vid olika punkter i historien. Motsat-
sen till analeps är proleps, att blicka framåt i historien. En slags proleps kan sägas används när 
Drake ironiskt ställer frågan ”vad kan gå fel?” i historiens början och vi vet att han i berättelsens 
början hänger halvt ihjälskjuten i aktern på tågvagnen.  

Det är omöjligt att säga vilken tidslängd en text i en bok innehar46 och där är texten likvärdig 
tv-spelets temporalitet – en spelare kan uppehålla sig på en plats olika lång tid, men tv-spelet kan 
även övergå till filmens temporalitet i att den kan binda händelseförloppet till en bestämd tidsåt-
gång. Uncharted 2 växlar mellan en interaktiv och öppen temporalitet som bestäms av spelaren 
och en sluten, mer filmisk temporalitet där spelaren anpassar sig till händelser som sker i en låst 
och bestämd tidsordning och längd. Inom litteraturen finns det däremot andra relationer mellan 
berättelsens längd och textens omfång. Ellipsis är den mest hastiga formen av berättande47 exem-
pelvis kan ett år berättas på en rad (det sker också i Uncharted 2 där en textrad berättar att tre må-
nader har passerat.). Den mest minimala hastigheten kallas descriptiv paus där ingen framåtrörelse 
alls sker i berättelsen. När framåtrörelsen i berättelsen sker i samma hastighet som texten kallas 
det för scene. I tv-spel och i allra högsta grad Uncharted 2 sker berättandet i samma tempo som 
utförandet, spelaren skjuter och spelet ”berättar” att spelaren skjuter – för att göra ett övertydligt 
exempel.  Ett tv-spels längd är alltid beroende av spelaren, dels dennes färdighet och dels dennes 
intention. För en spelare som tycker det är meningsfullt att uppehålla sig vid ett ställe i spelet kan 
spelet vara i oändlighet. För den spelare som följer berättelsen varar Uncharted 2 mellan femton 
till tjugo timmar. Men dess berättelse utspelade över ett antal dagar kanske veckor och mellan 
scenerna i Uncharted 2 sker det stora berättarmässiga tidshopp. Slutligen har vi summeringen 
(summary) där berättelsen kan kondenseras till ett kort stycke men berätta större delar av historien. 
Summering är ett vanligt grepp också i tv-spel, oftast i början av berättelsen förklaras på några 
korta rader vad som skett och i vilken situation karaktärerna nu befinner sig i.      

Diegesen är ett begrepp som står för berättelsens värld. I Uncharted 2’s fall är det tv-spelets 
berättelsevärld och allting som karaktärerna i berättelsen kan uppfatta, ljud och objekt, tillhör be-
rättelsevärlden.48 I Uncharted 2 visas skyltar som beskriver temporala förflyttningar, exempelvis 
”tre månader senare” och dessa hör inte till diegesen, (men väl till berättelsen), inte heller instruk-
tioner om knapptryckningar tillhör diegesen, dessa kan sägas vara extradiegetiska – liggande utan-
för berättelsevärlden. Instruktioner för knapptryckningar som ska utföras av spelaren skulle jag 
dock placera även utanför berättelsen, då de är helt avskiljt från berättanden,– att jämställa med 
t.ex. sidnummer i en bok, som (oftast) inte är en del av berättelsen och kan skilja sig från upplaga 
till upplaga, utan inverkan på berättelsen.   

                                                
45 Rimon-Kenan, s.46f.  
46 Rimon-Kenan, s.51.  
47 Ellipsis, descriptive paus, scene, och summary, Rimon-Kenan, s.53f.  
48 Susan Hayward, Cinema Studies: Key Concepts. Florence, KY, USA: Routledge, 2000. s. 84. 
http://site.ebrary.com/lib/gavlebiblioteket/Doc?id=5001587&ppg=105 
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En vilja hos spelaren att nå upplösningen i berättelsen kan frambringas genom de frågor som be-
rättelsen ställer. Genom de implicita frågor som ställs när Drake hänger från tåget triggas spela-
rens nyfikenhet. Nya händelser kan både besvara tidigare ställda frågor och peka framåt med nya 
frågor. På så vis kan händelser länkas i en kedja av enheter. En teori inom dramaturgin, som jag 
här valt att kalla ”jämviktsdramaturgin”, kommer från teoretikern Tzvetan Todorov. Den pekar på 
att det inte enbart är frågor som driver berättelsen, utan även krafter. Modellen ser ut som följer:  

 1. Jämviktstillstånd 2. Rubbning av jämviktstillstånd 3. Erkännande av rubbning 
(point of no return) 4. Försök att gottgöra 5. Återställande av den ursprungliga jämvik-
ten.49 

I denna modell kan vi se att det inte bara är ”frågor” som driver berättelsen framåt utan även orsak 
och verkan. Krafter (exempelvis det onda mot det goda) sätts i rörelse och berättelsen utmynnar i 
en jämvikt. I början av berättelsen i Uncharted 2 där Drake hänger i aktern på ett tåg utför stupet, 
har redan rubbning av jämvikten skett. Den narratolgiska termen för detta är ”in media res”, att 
börja mitt i berättelsen, efter det att konflikten etablerats. Som spelare är det enda sättet att klara 
sig att erkänna denna rubbning och klättra uppåt. Här är det inte ”frågan” som driver spelaren utan 
en mer primal vilja att överleva – främst med den direkta inbyggda skräcken de flesta människor 
har för höga höjder och rädslan att falla. När Drake nått toppen och en temporär jämvikt i berättel-
sen, är det frågor om vad som gått snett och varför Drake hamnat i situationen som driver berättel-
sen och i första hand spelaren framåt. 

Upptakten till tågolyckan sker i en analeps. Det råder jämvikt och Drake sitter i baren vid en 
strand. Flynn och Chloe övertalar Drake till att rubba jämviktstillståndet. Den totala rubbningen 
sker i det att Drake blir lurad och hamnar i fängelse. Där kunde berättelsen vara över, men Drake 
erkänner den större rubbningen av jämvikt, hans motiv blir att finna den skatt, Chintamanistenen, 
som utlovas av Chloe. Det blir en kapplöpning efter skatten, motståndaren är antagonisten Lazare-
vic (den som lurade Drake i äventyrets början). Hela berättelsen utspelar sig i en analeps fram till 
dess att berättelsen hunnit i kapp scenen med tågolyckan. Därefter utspelar sig berättelsen inte i en 
återblick.  

Todorovs analysmodell fungerar också på själva spelandet och ”ludusreglerna”. I spelet Tetris 
sker en ständig rubbning av jämvikt i och med de fallande blocken leder till att spelet tar slut om 
spelaren inte tar kontrollen och genom att följa ”ludusreglerna” får spelet att fortsätta. I Uncharted 
2 drivs rubbningen av narrativet, men också av ”ludusreglerna”: exempelvis är reglerna att  spela-
ren ska skjuta motståndarna innan motståndaren skjuter spelaren, och i varje rum med motståndare 
sker en rubbning av jämvikt som sedan återställs.  Todorovs ”jämviktsdramaturgi” fungerar alltså 
som analysmodell för hela berättelsen men också i dess enskilda spelmoment.  

Tydligare blir berättelsens intensitetsstruktur och berättelsens utveckling via vad jag här valt 
att kalla för ”Hollywooddramaturgin” – den dramaturgiska analysmodell som blivit näst intill 
standard inom produktionen av den moderna Hollywoodfilmen. Filmvetaren David Bordwell talar 
om ”Canonic story” eller ”kanonberättelsen” och beskriver den som en berättelseform som förlitar 
sig på karaktärscentrerad kausalitet.50 Enligt Bordwell visar strukturella analyser hur Hollywood-
berättelser följer samma mönster som består av ett ostört stadium, störningen, strävan/kamp, och 
elimineringen av störningen. 51 Det som jag tidigare refererat till som Todorovs jämviktsdramatur-
gi. Bordwell: ”In classic fabula construction, causality is the prime unifying principle.”52 En klas-
sisk berättelse, menar Bordwell, består oftast av två linjer av kausalitet: en linje handlar om hete-
rosexuell romans och den andra linjen rör en annan sfär, arbete, krig, ett uppdrag eller jakt, och 

                                                
49 Todorov skriver det mer specifikt för ett visst litterärt exempel som han tar upp, men innebörden är densamma, 

i Genres in Discourse, s.29. Jämviktstillståndet kallar Todorov ”Equilibrium”. 
50 Bordwell, s.157.  
51 Ibid.  
52 Ibid.  
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andra personliga relationer.53 Varje linje innehåller ett mål, ett hinder och klimax. Målet, hindret 
och klimax går att dela upp i ytterligare stadier, i det jag här refererar till som ”Hollywooddram-
turgins” analysmodell. Berättelsen följer en modell från början till slut och den modellen ser ut 
som följer:54  

 
Anslag – kan vara intensivt eller etablerande. Anslaget i Uncharted 2 har hög intensitetsnivå. 
Presentation – här presenteras karaktärerna, deras funktioner såsom de presenteras i holly-

wooddramaturgin. Viktigast för berättelsen i Uncharted 2 är antagonisten Lazarevic och protago-
nisten Drake, konflikten dem i mellan är det som driver berättelsen och är huvudkonflikten. Pre-
sentationen lägger också upp vad huvudkonflikten handlar om, presenterar delkonflikter och läg-
ger grunden för förståelsen av resten av berättelsen.  

Fördjupning – tar vid där presentationen slutar. När karaktärerna är etablerade och grundkon-
flikten är presenterad kan grunderna för konflikten fördjupas och förklaras ytterligare. Fördjup-
ningen kan också ge fördjupad information om karaktärerna och deras motiv.   

Konfliktupptrappning – Efter fördjupningsdelen sker det som kallas för ”Point of no return”, 
fram till den här punkten kan protagonisten lämna berättelsen när som helst, efter denna punkt 
måste protagonisten ta sig an antagonisten för att nå konfliktens lösning. I Uncharted 2 sker ”point 
of no return” då Drake fått all fördjupande information om sökandet på Chintmanistenen och åter-
kommer till den bergsby som vårdat honom för skador han ådragit sig under berättelsen. När Dra-
ke återkommer är byn överfallen och Schäfer, mannen Drake funnit i byn och som lett honom till 
den fördjupade informationen, har blivit kidnappad av Lazarevic. Drake måste följa efter och frige 
Schäfer. Konfliktupptrappningen är denna kidnappning och allt som sker där emellan fram till 
nästa punkt.     

Konfliktlösning – i Uncharted 2 ställs Drake emot Lazarevic i en kamp man mot man. Lazare-
vic blir dödad, men staden Shambala, där Livets träd finns, vars sav ger övermänskliga krafter, går 
också under. Därmed är konflikten uppklarad.  

Nedtrappning – efter det att äventyrets huvudkonflikt är löst ges publiken/spelaren en stund 
till eftertanke och intagande av resultatet. I Uncharted 2 ser vi Drake och hans flickvän Elena lät-
tat stå i den återuppbyggda bergsbyn och lättsamt skämta om vidare äventyr.  

Jag kommer återkomma till denna dramaturgi i analysdelen av uppsatsen och jämföra den med 
den klassiska retorikens dispositio. 

Retorik  

Som huvudsaklig utgångspunkt för retoriken kommer jag utgå från Lindqvist Grindes allmänna 
retorikdefinition: ”Retoriken behandlar alla former av språklig och symbolisk påverkan”.55 Men 
jag kommer även referera till andra retoriker genom historien och går här igenom de jag ämnar 
förhålla mig till i uppsatsen. Egentligen är det omöjligt att strängt definiera vad retorik är. Tolk-
ningarna har varit många genom historien och syftena med retoriken likaså.  

”Det grekiska ordet rhetor kommer från samma rot som det latinets orator och betyder ’en 
som talar offentligt’” skriver Walter J. Ong i Muntlig och skriftlig kultur. Han tar upp Aristoteles 
Retorik som exempel på att trots att retoriken rör det muntliga talet är den sprungen ur den skrift-
liga kulturens analytiska och vetenskapligt organiserade särslag56. Den första gruppen retoriker var 
sofisterna som betraktades som ett slags vishetslärare i Aten och vars världssyn gick ut på att varje 
fråga kunde ses på från två håll och att det alltid gick att hitta ett argument för och emot ett påstå-

                                                
53 Bordwell, s.157.  
54 Breum, s.57.  
55 Lindqvist Grinde, s. 25. 
56Walter, J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur – teknologiseringen av ordet, (1982) Göteborg, Anthropos, 1991, 

s.126-127.   
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ende. Sofisternas dualistiska syn kritiserade Platon vars filosofi gick ut på att det fanns en ideal-
värld, alltså en högre sanning.57  

Det har skrivits åtskilligt om den muntliga retorikkonsten genom historien och i boken Con-
temporary Rhetoric Theory tas tre huvudsakliga definitioner upp, 58 Aristoteles, Bacons och Bur-
kes. Aristoteles menade att retoriken är ”the faculty wherein one discovers the available means of 
persuasion in any case whatsoever”,59 att i vilket fall som helst hitta de medel som finns för att 
övertyga. Francis Bacons får med en moralisk dimension i det att han menar att retoriken är ”the 
application of reason to the imagination for the better moving of the will”, en moralisk dimension 
av retoriken som jag inte kommer röra vid allt för mycket i denna uppsats men ändå hjälper till att 
vidga uppfattningen om vad retorik kan vara. Slutligen tar Kenneth Burke upp sitt begrepp ”iden-
tifikation”. Övertygelsen/övertalningen sker endast i en kommunikation mellan två parter med ett 
gemensamt språk, kroppsspråk, tonalitet, bildspråk, m.m.60 Det är tre olika definitioner av retorik, 
som pekar åt något kommunikativt, icke regelbundet, som förändras utifrån situationen. Lindqvist 
Grinde skriver. ”[Retoriken]blir en teknik för att utreda allt sådant som är diskutabelt, allt sådant 
som inte endast kan förstås, beskrivas eller bedömas på ett enda sätt.”61  

Retorik handlar om en individ som försöker påverka en annan individ eller grupp till någon 
handling. Huvudsyftet är att uppnå persuasio och finna det som kan övertyga.62. Cicero skriver att 
retorik är: ”Speech designed to persuade”63 Det engelska ordet “persuasion” används i båda över-
sättningarna från såväl latin (Cicero) som grekiska (Aristoteles) och vid en översättning av “persu-
asion” till svenska står vi då inför två ord: “övertala” och “övertyga”64.  

Talaren möter alltid en publik och i denna publik råder en doxa. Doxa kan beskrivas som pu-
blikens tro, känsla och allmänna vetskap. Både de outtalade åsikterna, föreställningarna och veten-
skaperna, som de uttalade. Exempelvis att tala om tv-spel inför hundra tv-spelsutvecklare skiljer 
sig väldigt mycket från att tala om tv-spel inför hundra pensionärer på ett ålderdomshem. Att an-
passa sig till situationen kallas inom klassisk retorik för decorum. Decorum är i stort avhängigt av 
doxa och tillfället – kairos. Beroende på situationen och tillfället kan talaren tala med svåra speci-
aluttryck och lugn under ett förhållande och publik eller med yviga gester och känslouttryck till en 
annan publik under en annan situation.  
Vad talaren är ute efter är att på olika sätt vinna tillit för att sedan uppnå persuasio. Det finns tre 
olika bevismedel som talaren kan använda sig av för att vinna tillit. Aristoteles kallade dessa tre 
för pisteis (singularis pistis).65   

Ethos – en förtroendeingivande karaktär hos talaren eller i de karaktärer som talaren använder 
som exempel.  

Pathos – uppvisande av talarens känslor eller väckande av känslor hos publiken.   
Logos – argumenterande sakskäl.  
”Tillit” ska här ses på med både begreppen ”identifikation” och som grunden till att bli över-

tygad för att sedan bli berörd/rörd (movere). Nu ska här direkt sägas att Uncharted 2 inte har en 

                                                
57 Lindqvist Grinde, s.39 – 40.  
58 Lucaites, J.L. Condit, C.M. Caudill, S. (red) Contemporary Rhetorical Theory A reader, 1999 s.19.  
59 Detta översätts i Lindqvist Grinde med meningen ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga” Klassisk retorik för vår tid, 2008 s.30  
60Burke, en av 1900-talets främsta retorikteoretiker, tar upp identifikationens betydelse med ett klassiskt Aristote-

lesexempel där han talar om Sokrates som en gång sade ”[it´s easy] to praise Athenians among Athenians”. Kenneth 
Burke A Rhetoric of Motives, (1950), 1969, s.55. 

61 Lindqvist Grinde, s.43.  
62 Lindqvist Grinde, s.47.  
63 Inleder andra delen i Kenneth Burkes The Rhetoric of Motives, s.49, och är taget ifrån Ciceros, De Oratore. 
64I svenskan finns alltså en gradskillnad om vi menar ”övertala” eller ”övertyga”.  Jag ser på ordet “övertala” som 

ett handlingsbundet ord som verkar i ett kortare tidsperspektiv, dvs. jag kan vara övertygad om något men bli överta-
lad att handla annorlunda i ett givet fall, i det längre perspektivet kanske jag insåg (eller visste hela tiden) att det jag 
övertalades att göra stred mot min inre, moraliska övertygelse. 

65 Lindqvist Grinde, s.55. 
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uttalat politisk eller propagandistisk berättelse, men likväl finns där implicita ståndpunkter och 
åsikter inom verket som vinner tillit och lägger upp övertygandet för verket självt.   

Enligt romersk klassisk retorik har talaren tre plikter, denne ska behaga, undervisa och röra 
publiken. De latinska benämningarna är delactere (behaga), docere (att lära ut) och movere (att 
röra).66 Movere kan etymologiskt kopplas till engelskans ”move”, att röra sig eller röra något, och 
svenskans bli rörd och röra sig går också att häröra till begreppet movere. I dagligt tal säger vi att 
vi blir rörda av något, en närhet och syftning på berörd, men också att vi fysiskt rör oss – när vi 
exempelvis går till handling efter att vi blivit övertygade av en agitation.  

Den klassiska retorikens eloquence kan översättas till ”det konstfulla ordbruket”. Troligtvis 
sågs en god talare på med samma beundran under antiken som de goda programmerarna och 
konstnärerna på spelstudion Naughty Dog ses på idag, av en samlad spelvärld. Det är ett oantast-
ligt hantverk som i sin techné – konsthantverk, konstnärlighet, teknik – är beundrat, men i sina 
tematiska val kan bjuda in till diskussion. Med denna mästerlighet i utförandet av spelets techné 
läggs grunden för dess ethos. Men i spelandet upplevs det inte som att det är spelstudion som står 
för berättandet, det som upplevs är istället att ”någon” står bakom berättelsen. Inom litteraturen 
kallas denne ”någon” som innehar berättarrösten för den implicite författaren. Det är spelarens 
bild av ”den” som berättar, i hur den framställer berättelsen och i sin tur framställer ”sig själv” via 
detaljer denne pekar på, vilka ord den väljer till karaktärerna att säga, vilka valmöjligheter den ger 
karaktären i varje situation och hur äventyret artar sig.67 I praktiken kanske spelaren inte tänker på 
avsändaren under spelets gång, men om vi upplever något i spelandet är det inte en studio bakom 
berättelsen utan en ”berättare”, eller i alla fall ”konstruktör”. Skulle ”berättaren” helt plötsligt inte 
rädda Drake i sista sekunden, låta den onde segra, etc. då skulle det tala emot det ethos som spela-
ren förutsätter ska finnas där. Ethos hos karaktärerna går hand i hand med den gode berättaren. Vi 
måste godta att Drake alltid tar sig ur knipor, att kvinnorna tycker om honom, att han tycker om 
kvinnorna (men på olika sätt) och att skurken har en drivkraft som är godtagbar inom spelets ra-
mar och att dessa ramar följer äventyrsgenren. 

Den klassiska retorikens partesläran är fem steg som en talare bör gå igenom för att nå det 
perfekta talet. Lindqvist Grinde listar dem som följer: Inventio, dispositio, elocutio, actio och me-
moria. Partesläran handlar om: Inventio – inventera kunskap och hitta argument. Dispositio – 
välja i vilken ordning dessa ska sägas. Elocutio – med vilka ord talet ska framföras.  Actio – plane-
ra framförandet. Memoria – lära sig allt utantill.  Ordningen är omdiskuterat genom historien, ac-
tio sätts traditionellt sist, efter memoria men som Lindqvist Grinde hävdar behöver vi också me-
morera själva framförandet.68 Minnet har alltså en central roll inom den klassiska retoriken och 
själva framförandet, hur något sägs, är ofta lika mycket av vikt som vad som sägs. 
I partesläran ingår då dispositio – hur ett verks delar läggs upp för att uppnå bästa retoriska (över-
tygande) effekt.   Dispositio enligt konstens regler läggs upp på följande sätt69.  

1. Exordium eller prooemium: inledning  
2. Narratio: bakgrundsteckning 
3. Divisio eller partitio: framställning av talets delar, dess disposition 
4. Propositio: förslag 
5. Argumentatio, confirmatio eller probatio: bevisning eller argumentation 
6. Refutatio eller  confutatio: vederläggning av motståndarens argument 
7. Recapitulatio: sammanfattning 
8. Peroratio: avslutning  

                                                
66 Lindqvist Grinde, s.58.  
67 Wayne C. Booth, Rhetoric of Fiction, second edition, The University of Chicago Press, Chicago, London, 

(1961) 1983, s.70-74.  
68 Lindqvist Grinde s.59-61.  
69 Hela uppställningen: Lindqvist Grinde, s.201. 
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I analysdelen kommer jag tillbaka till denna uppställning i en genomgång av verkets drama-
turgiska uppbyggnad.  

Berättelsen är ett grepp som i vissa fall används för att stärka identifikationen mellan talaren 
och publiken, för att väcka förnuftet, tala till fantasin och väcka viljan till handling. I berättel-
sen/narrativet verkar de tre pistis (ethos, logos, pathos) för att vinna tillit och talarens avsikt är att 
uppnå de tre plikterna (delactere, docere, movere), att behaga, lära något nytt och att röra åhöra-
ren.  

 

Walter J. Ong: Muntlig och skriftlig kultur  

Walter J. Ong menar i boken Muntlig och skriftlig kultur teknologiseringen av ordet (1982) att 
skrivkonsten är en teknologi. Teknologier, menar Ong, är artificiella, men det artificiella är en 
naturlig del av det mänskliga. En väl tillägnad teknologi upphöjer det mänskliga livet.70 Teknolo-
gier är inte bara yttre hjälpmedel, utan förvandlar också medvetandet. För att exemplifiera tar Ong 
upp skrivkonstens analytiska och vetenskapliga förmåga. När Aristoteles skriver boken Retorik är 
det via skrivkonstens möjligheter att överblicka den muntliga kulturen (klassisk retorik handlar i 
grunden om talet och framförandet av orden). 71 Ong skriver: ”Den distans som skrivandet skapar 
gör att en ny sorts precision utvecklas i uttryckssättet genom att ett avstånd uppstår till det rika 
men kaotiska existentiella sammanhang där det muntliga yttrandet hör hemma.”72 Frågan blir då på 
vilket sätt dator- och tv-spel påverkar vår tankevärld?  

Ong listar nio punkter om den muntliga kulturens särdrag. Ongs huvudpoäng är att teknologin 
som är skriften har förändrat vår tankevärld. Listan över de punkter där den muntliga kulturen 
skiljer sig från den skriftliga kulturen (där vi ingår) ser ut som följer:  

I. Additivt snarare än underordnande73 
II.  Sammanställande snarare än analytisk. 
III. Redundant eller ordrikt 
IV. Konservativt och traditionellt. 
V. Nära den mänskliga livsvärlden 
VI. Agonistisk, kampinriktad. 
VII. Empatiskt och deltagande snarare än objektivt distanserat 
VIII. Homeostatiskt 
IX. Situationsbunden snarare än abstrakt 
 
En preliminär slutsats är att tv-spelet framträder på ett nytt sätt i ljuset av dessa punkter. Min 

tanke är att den muntliga kulturens särarter går igen i tv-spelet, och därmed framhäver både det 
specifika i ett enskilt tv-spel och i tv-spelskulturen i stort.  

Jag hävdar att exempelvis textanvändandet på internet (social medier, e-post, forumsinlägg) är 
en återgång till den muntliga kulturens behandling av ordet. Smileys har införts som en digital 
motsvarighet till kroppsspråk och mimik. Men i denna uppsats är det tv-spel som är fokus. I en 
jämförelse mellan tv-spel och muntlighet finns många likheter, vilket då skulle tyda på att vi kan-
ske gör en återgång till den muntliga kulturens tankevärld eller går in i en ny fas där den muntliga 
och skriftliga tankevärlden bildar ett nytt sätt för människan att se på världen.     

                                                
70 Ong s.98-99. 
71 Ibid., s.127. 
72 Ibid., s.121. 
73 Följande punkter i Ong kap 3, s.49 – 72.   
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Presentation av spelet Uncharted 2  
Kapitel 1.  – A Rock and a Hard Place  

Drake vaknar upp. Han märker att han blöder från magtrakten. "It´s my blood". Han 
hinner inte mer än att lägga märke till att han sitter illa tilltygad i ett gammalt tåg-
vagnssäte, när bråte faller mot honom. Drake duckar. Hela vagnen hänger i nittiogra-
der, utför ett stup. Då lossnar sätet från sina fästen och Drake rasar neråt. Han landar 
med ryggen hårt på det gula räcket i vagnens akter. I sista sekund får han tag i räcket. 
Tågvagnen, visar det sig, hänger utför ett stup, endast kopplad till en vagn som vilar på 
klippkanten ovanför. Drake hänger med en hand, flera hundra meter ovanför dalen ne-
danför. Men Drake ger inte upp, han börjar sakta klättra uppför tågets undersida.   

Här är inledningen av spelet Uncharted 2. I spelet animeras karaktärerna med 3d-modeller och 
dialogen framförs av röstskådespelare. Nathan Drake är vår protagonist, de som följt honom i det 
första spelet känner redan hans uppsluppna manér väl, men nu är situationen desperat. Med en 
skottskada i magtrakten, hängandes i ett vekt stålräcke i aktern på en tågvagn som hänger utför ett 
stup, får spelaren ta kontrollen.74  

Det är en långsam klättring uppåt för spelaren genom avataren Drake.75 Under visar sig bråd-
djupet som försvinner i dimman, lösa bitar lossnar då och då från vagnen och Drake gör sitt ytters-
ta för att inte dras med ner. Det skakar till, hela vagnen börjar hasa ut för stupet. Drake springer 
genom kupén, och i takt med att vagnen vräker sig över kanten tar Drake sats för att i sista sekun-
den hoppa från det undflyende ekipaget och greppa kantens hala stenar. Hängandes i fyra fingrar 
ser han hur tåget med två vagnar försvinner långt, långt ner för att ätas upp av djupets dimmor. 
Drake använder sina sista krafter och kravlar över kanten. Han lägger sig utmattad i den iskalla 
snön.  

Hela inledningen visar prov på det som sker spelet igenom. Det är en sömlös upplevelse, mel-
lan de filmiska sekvenserna (”cut-scenes”) och de interaktiva momenten (”gameplay”) och ibland 
blandas de två i vad spelskaparna valt att kalla ”interactive cinematic experience” – där spelaren 
styr karaktären i en filmscen. 

Uncharted 2: Among Thieves är utvecklat av studion Naughty Dog till spelkonsolen Sony 
Playstation 3. Spelet släpptes år 2009 och fick lysande recensioner av en enad kritikerkår,76 och 
spelarna har stämt in i hyllningskören. Spelet har sålt i miljontals exemplar. Vad var det som var 
så speciellt med Uncharted 2, till skillnad från exempelvis det första Uncharted(2007) som också 
var hyllat men inte nådde samma framgångar? Ett svar kan vara den industriellt drivna tv-
spelsbranschen och dess fokus på de tekniska aspekterna av tv-spelet. De tekniska aspekterna 
framhålls ofta i tv-spelssammanhang och pr-apparaten har som mål att alltid skapa förväntningar 
som sedan helst skall överträffas när spelet släpps, men Uncharted 2 lutar sig också emot filmrefe-
renserna med sin matinéinramning. I tv-spelssammanhang kan karaktärerna sägas vara välskrivna 
om än klichémässiga. Recensenten Thomas Wiborgh skriver i DN: ” ’Uncharted 2’ smälter sam-

                                                
74 Kontroll Ps3-handkontrollen går under namnet ”Dualshock 3”. Kontrollen är konstruerad för att greppas med 

höger och vänster hand. Den ger feedback till spelaren via skakningar i olika intensitet: t.ex. den skakar upprepande 
vid intensiv eldstrid eller skakar kraftigt vid en bomb. På kontrollens yta finns, från vänster: en diamantformation av 
riktningsknappar, upp, ner, vänster, höger. En analogspak. I mitten: knapparna med symbolen för ”stopp” och ”play”. 
Till höger: En diamantformation med knapparna med symbolerna triangel, cirkel, kryss, fyrkant. På kontrollens ovan-
sida finns fyra knappar, två på vardera sida. R(ight) 1 och 2 samt L(eft) 1 och 2. Karaktären styrs med vänstra analog-
spaken och kameran styrs med den högra analogspaken. För att skjuta med ett vapen: R1. För att sikta: håll in L1 
sedan R1 för att skjuta. Hopp/klättring/hoppa över ett objekt utförs med ”kryss” och är, så kallad, ”känslig för situa-
tionen”. Rulla/ta skydd/Ta tag i kant/släppa görs med ”cirkel”. Det tillkommer en rad fler funktioner via de andra 
knapparna som jag inte går in vidare på.  

75 Drake är spelarens länk till spelvärlden, den varigenom spelaren agerar i spelvärlden – termen för detta är ava-
tar. 

76 I skrivande stund har sidan Metacritic samlat ihop resultatet av 105 olika recensenter och spelet har 96 av 100 i 
”metascore”. http://www.metacritic.com/game/playstation-3/uncharted-2-among-thieves (12-02-24)  
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man spelmediets alla element till en briljant enhet.” och ” Visst är det en i grunden lättsam berät-
telse, men karaktärerna bryter sig ur spelvärldens stela mallar och växer till människor på ett för 
mediet helt unikt vis.” Wiborgh tillskriver mycket av sin upplevelse till regin:  

När äventyraren Nathan Drake hänger med en hand från en fallfärdig tågvagn på kan-
ten till en bergstopp använder utvecklaren Naughty Dog alla trick i boken. Kameran 
rör sig hackigt, byter hastigt vinkel, tar för ett ögonblick kontrollen från spelaren när 
Drake tappar taget men finner en livlina i en knarrande fönsterkarm. Det är en scen 
med hjärtat konstant i halsgropen, och det är bara en av hundratals lika täta scener i 
”Uncharted 2”.77 

I amerikansk spelpress är lovorden desamma. Den stora amerikanska spelsidan IGN skriver sina 
slutkommentarer i sin recension: ”[...] and fortunately I can say that it's very, very good. It's easily 
one of the best games on the system, blending fantastic presentation and visuals with gameplay 
that is practically second to none.”78  

Att det är något med spelet som verkligen appellerar till den rådande smaken är uppenbart. 
Men hur kommer det sig? Låt oss titta närmare på retoriken i Uncharted 2.   

 

En retorisk analys av tv-spelet Uncharted 2  
Jag kommer i min analys att redogöra för spelets handling i stort och gå in på specifika exempel 
där de krävs, jag kommer inte redogöra för varje detalj i spelet då det skulle ta för mycket utrym-
me i anspråk.  

Till och börja med är det av vikt att definiera spelets publik och dess doxa. I Mats Rosengrens 
Doxologi:  En essä om kunskap sammanfattar han doxabegreppet såhär: 

 Att någon eller några ”har en doxa” innebär att inom sina respektive domäner är agen-
terna överens om vissa fakta och värderingar, om ett visst sätt att uppfatta världen. 79  

Doxabegreppet är alltså väldigt användbart för att skönja ”objektiviteten” inom en godtyckligt 
avgränsad men motiverad grupp eller disciplin. Det blir en godtycklig avgränsning, men avgräns-
ningen är ofta motiverad av gruppen själv. Vi är vana vid att tala om rörelser, grupper, skolor, gen-
rer, och enskilda verk och i varje urskiljning tar vi varje rådande situations doxa i beaktande, med-
vetet eller omedvetet. Doxa är något som finns i vår periferi, men när vi försöker sätta blicken på 
den försvinner den. Den sanna doxan är den som vi inte ser, de ”sanningar” som en grupp äger där 
det glöms bort i sin självklarhet. Exempelvis ett vanligt och självutnämnt empiristiskt synsätt på 
framgång i rådande doxa kan anses vara hur kommersiellt gångbar en produkt är, något som jag 
visade i presentationen av kontexten kring spelet då jag redovisade att det sålt i miljontals exem-
plar. Doxan kan också sägas vara ”common sense”, sunt förnuft. 80  Om vi tar ännu ett klargörande 
citat från Rosengren: ”(...) den [doxan] omfattar hela människans handlings och tankesfär: alltifrån 
fakta till ideologier, från klädstil till sätt att tala.”81 Om vi ser till ett spel, ett industriellt utvecklat 
program av en grupp utvecklare som lever i en viss doxa82, då måste denna utvecklare ta hänsyn 
till en rad faktorer i hur spelet skall utvecklas, både medvetna (klara budget) och omedvetna (följa 
eller sätta trender). 

                                                
77 http://www.dn.se/spel/spelrecensioner/uncharted-2-among-thieves (11-09-13).  
78 http://ps3.ign.com/articles/102/1026373p4.html(11-09-13).  
79 Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap, Åstorp, Rhetor förlag, 2002, s. 71. 
80 Rosengren tar upp följande exempel angående att ” common sense” som vedertagen kunskap förändras med 

gruppen: att kokpunkten för vatten är vid 100 grader C. är vedertaget för allmänheten, att kokpunkten förändras med 
lufttryck bör vara sunt förnuft bland fysikforskare. Rosengren, s. 72. 

81 Ibid., s.75. 
82 En spelutvecklares doxa som den måste förhålla sig till kan vara: marknadsekonomin, försäljningsundersök-

ningar, en viss publik, en viss konsol eller flera, konkurrenter och kanske ett föregående spel. 
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En kritik mot doxa kan vara att det är alldeles för oklart för att vara användbart i en vetenskaplig 
uppsats. Men jag tycker att doxa sätter fingret på något som vi alla kan nicka instämmande till i 
stort men kan ha svårt att acceptera i praktiken – vilket gör begreppet intressant. Det svåra är att 
komma ihåg att doxa i sig inte är värderande utan bara ringar in en mänsklig tendens att gruppera 
sig och ”stadga sig” och göra sig hemmastadd i en viss typ av tankevärld och kultur. Det är mellan 
dessa olika tankevärldar som retoriken, i min mening, gör som mest nytta – eller helt enkelt måste 
existera för att vi någonstans ska förstå varandra.  

När jag spelar Uncharted 2 är det vissa dogmer, inom den rådande spelkulturen, som jag tar 
för givet. Att jag rör karaktären med vänstra analogspaken är en sådan; att jag skjuter ett vapen på 
högra axelknappen är en annan standard som börjar utkristallisera sig, och att kameran styrs med 
högra analogspaken är en annan regel. Sedan tillkommer åtskilliga knappar och kombinationer av 
knapptryck för att styra karaktären genom de olika ”unit operations” som spelet är uppbyggt av. 
Denna kontrollmetod kräver åratal av träning för att bemästra men ger, enligt rådande doxa, en 
god precision och för den vane spelaren suddar det ut gränsen mellan personens tankar och dess 
utföranden. Vi kan kalla denna ”skola” av spelare för ”analogspaksspelare”. När Nintendo då ut-
manar rådande doxa genom att förenkla kontrollen (för många in absurdum) och lägga till rörelse-
känslighet som en kontrollmetod är det många som ger kritik. Denna kritik är inte ogrundad. Den 
är snarare mycket grundad – i den doxa som ”analogspaksspelaren” är en del av. Att jag definierar 
kritiken som kommande från en grupp gör inte kritiken mindre berättigad. Flera argument mot 
rörelsekänsliga kontroller synliggör vad en spelare tidigare tog för givet. Normen (analogspak) 
synliggörs av supplementet (rörelsekänslig kontroll).83 Uncharted 2 gör inget försök att förändra 
den vedertagna kontrollmetoden och spelet kan därmed beskrivas som traditionellt. Anledningen 
att jag tar upp exemplet med kontrollmetoden är för att belysa retorikens doxabegrepp och hur det 
kan belysa olika sidor i en sakfråga – exempelvis kontrollen i tv-spel.  

Denna tradition i spelet (kontrollmetod och andra ”unit operations”) kan kallas ”spelets 
DNA”, och det är ett resultat av det som driver tv-spelsindustrin, nämligen marknadsekonomin. 
Spelet är helt enkelt säljande.84 För att sälja måste spelet följa det inom retoriken så kallade deco-
rum. Decorum är regler som idag är mer eller mindre uttalade – därmed är decorum starkt kopplat 
till publikens doxa (både den initierade och den oinitierade publiken). I spelet får det förekomma 
en viss typ av våld, en viss typ av sexualitet, en viss typ av politik, en viss typ av ideologi för att 
spelet ska accepteras av den stora massan och vara just säljande. För att få uppmärksamhet genom 
mediebruset kan dock någon av dessa parametrar som jag nyss räknade upp intensifieras. ”Grova 
våldsscener” kan ge rubriker och i viss mån öka försäljningen.  Decorum kan ses som en av mark-
nadsekonomins gyllene regler, då det också handlar om det väl valda tillfället. Det valda tillfället 
då en produkt ska lanseras är ofta ett av huvudproblemen för en marknadsföringsavdelning. Lan-
seringstillfället kan vara skillnaden mellan en succé eller ett misslyckande. Exempelvis skulle ett 
spel som handlar om naturkatastrofer inte släppas i Japan efter tsunamin i mars 2011. Förutom det 
rätta tillfället är decorum också ”förmågan att se att ’allt passar med allt’”85. Ett av huvudberöm-
men hos de positivt inställda till Uncharted 2 är att det är en helhet. Men en huvudkritik hos de 
som är negativa till spelet är att de ”stulna” delarna, som är tagna från andra spel, uppenbart inte 
kan stå på egna ben.86 De menar att delarna inte kan mäta sig med andra spel där dessa element – 
plattformshopp, skjutande, pussellösande – är huvuddelen av spelet.    

                                                
83 Kritik till denna kontrollmetod, som jag här förenklar något, kan lyda: ”Det går inte att sitta ner och spela”, 

”Det är ingen precision”, ”Spelet kunde vara så mycket bättre utan viftningar”, ”Varför inte använda knappar, det har 
ju alltid fungerat.” etc.   

84 Jag anpassar mig här till marknadstänkandet och likställer försäljningssuccé med popularitet och kulturellt vär-
de. Även om kulturhistorien ofta kanske visat att de kulturyttringar som drivit på utvecklingen kanske inte alltid varit 
de mest kommersiellt gångbara verken.  

85 Lindqvist Grinde, s.49.  
86 Syftar här på de negativa användarrecensionerna vid metacritic.com 

http://www.metacritic.com/game/playstation-3/uncharted-2-among-thieves/user-reviews?dist=negative (12-01-26) 
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Att utvecklarna Naughty Dog lyckats med skapandet av Uncharted 2 kan ses på alla de recensio-
ner som ger spelet toppbetyg. Men där finns också en liten procent spelare och kritiker som tycker 
spelet är övervärderat. I den negativa kritiken kan man se att myntet har två sidor i varje argumen-
tation, att det vissa ser som Uncharted 2’s fördel, ser andra som dess nackdel – det sofisterna skul-
le kalla varje ämnes två logoi.87 Där en recensent ger toppbetyg för att spelet smälter ihop välkända 
delar till en fantastisk helhet, ger en annan en nolla i betyg pga. att exakt samma innehåll bara är 
”bleka kopior av andra spel”. På Metacritic.com är det påfallande många som ger spelet ett bot-
tenbetyg, med motiveringen att de vill motverka ”metascore”, och dra ner snittbetyget. 
Användaren ”paulg” skriver: ” is it really a 1 no but i had to give it this to counter all the unneces-
sary 10's its getting from fanboys”(min kurs.) och han fortsätter, ” graphically excellent but thats 
were it stops the gameplay is broken”. En annan användare har en annan måttstock för vad som är 
grafiskt bra, användaren ”DV” menar: ” Any game that is not on PC is graphically inferior since it 
runs at lower resolution.”88 och så fortsätter kritiken. Där recensenten Thomas Wiborgh skriver i 
DN: ”[Uncharted 2]smälter samman spelmediets alla element till en briljant enhet” och att ”ut-
vecklaren [...] använder alla trick i boken” kan användaren ”ace02” på Metacritic åsyfta samma 
”element” men ta fram dem som något negativt, något stagnerat, spelet som en blek kopia:  

”A mix of Tomb Raider,Splinter Cell and kill.switch[sic] with better graphics and 
cinematics. Just like its brother(God of War),this game is just another game but with 
tricks to make you think that it's awesome. What tricks? Remove the graphics and the 
explosions and you'll have just one more Tomb Raider clone.”89  

Och han ger betyget 4 (av 10).  Det är intressant att både denna negativa kritik från användaren 
”ace02” och Wiborghs positiva kritik i recensionen i DN nämner ”trick”. ”Trick” som i att spelut-
vecklarna någonstans använder sitt kunnande för att någonstans lura spelaren. I Wiborghs fall är 
det ett positivt lurendrejeri och ”ace02” ser det som något negativt90. Mycket likt hur påminnelsen 
om retoriken ofta dras fram när någon vill tala om någon i negativ bemärkelse – ”det är bara reto-
rik”, men sanningen egentligen är att retorik alltid är närvarande och aldrig är ideologisk i sig 
själv. I början av detta avsnitt nämnde jag ”spelets DNA”, kontrollmetoden, spelmotorn och andra 
komponenter som är likartade och kan sägas ärvas mellan spel och från generation till generation 
av spel. ”Spelets DNA” kan oftast (som ”ace02s” kritik ovan) ses som något negativt när det inte 
skapar något nytt och som något positivt när det överstiger föregångarna i någon bemärkelse. Det 
går ibland att bokstavligen tala om att stå på jättarnas axlar då samma kodbas ibland kan återan-
vändas och förfinas. Jag vill framhålla att jag inte värderar någons åsikt här utan min poäng är att 
samma innehåll kan ses och framställas som bra eller dåligt beroende på recensentens ståndpunkt. 
Det jag tagit upp är retorik som ligger kring själva spelet och denna kontext är inte oväsentlig när 
det kommer till att utreda spelets ”övertygande” faktorer.      

                                                
87Lindqvist Grinde, s.80. 
88Alla användarrecensioner finns på http://www.metacritic.com/game/playstation-3/uncharted-2-among-thieves/user-

reviews?dist=negative  (11-09-13).  
89 Tomb Raider är ett actionspel i tredjeperson med plattforms-  pussel- och eldstridselement i sökandet efter sä-

genomspunna skatter på exotiska och urtida platser. Splinter Cell: tredjepersons smygarspel med spion- och actionin-
slag som i sin tur sägs ha sina rötter i spelserien Metal Gear. Kill Switch: ett tredjepersons skjutarspel. God of War är 
ett tredjepersons hack’n’slashspel, dvs. slagsmål, som hyllats för sin grafik.    

90 De kritiker som ger ett lägre betyg tycker förstås det som de uttrycker, men deras tyckande är också ett uttryck 
för deras inre övertygelse att Uncharted 2 ”ridit på en slags hype” och att ”alla dessa tior” i betyg ”inte alls är rätt” 
och därför vill de dra ner snittbetyget genom att ge betyg i den nedre regionen mellan ett och noll, ”fast spelet kanske 
är värt en sexa, egentligen”. Här ser vi hur de enskilda spelarna, genom att övervikta sitt betyg, vill anpassa spelet till 
”dess sanna värde”. Ett utslag av demokrati på internet där en enskild kritiker och spelare motsätter sig rådande doxa 
och därför ”digitaliserar” sin röst till ”bra” eller ”dåligt”, tio eller noll. 
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Retoriska bevismedel: ethos, pathos, logos 

För det första kan det vara bra att påpeka att det finns så kallade icke-retoriska bevismedel. Det är 
fakta, t.ex. inom en rättegång kan det röra sig om DNA, provskjutningar, fingeravtryck etc.91 Det 
är sådant som ligger utanför den retoriska sfären. Inom tv-spel finns det inte några obestridliga 
fakta när det kommer till att förklara ett spels popularitet. Det närmaste vi kommer är tekniska 
uppräkningar av antalet polygoner, färgdjup, hur många mega- eller gigabyte spelet väger in på 
eller hur många som kan spela det samtidigt online etc. Dessa ”fakta” är obestridliga men de står 
aldrig som garanti för att spelet är bra, att det engagerar eller att spelkontrollen är bra. När vi 
kommer in på sådant som verkligen engagerar spelare blir värdena mer mjuka och uppluckrade, 
inte sällan hör man meningar som ”det spelet har skön kontroll, en bra känsla” eller att det ”ser 
snyggt ut.” Här kommer estetiken och spelbarheten in i bilden och – vad jag skulle hävda viktigast 
– retoriken. När en spelare säger att spelet ”fuskar”, inte är ”realistiskt”, eller när detaljer förstör 
helheten, då är det retoriken i spelet som fallerar. På så vis är retoriken förstås avhängig av esteti-
ken och tekniken, men ”beviset” för att det är retorik är att även de mest teknikdrivna spel kan 
fallera i sitt ”övertygande” och även ett spel med äldre teknik (eller estetiska uttryck) kan övertyga 
som spel. 

Bevismedel som finns inom den retoriska sfären kallas pisties och delas upp i tre olika katego-
rier: Ethos, pathos och logos. Det ska sägas direkt att denna uppdelning är enkel i teorin men kan 
vara svår i praktiken. Ibland kan två eller alla tre pisties vara inblandade i tillitsvinnandet.  Ethos 
kan något förenklat översättas till karaktär. Dels kan det vara karaktären hos talaren, i det här fallet 
spelskaparna, dels kan det vara tillit för den implicite författaren92,och det kan också vara tillit för 
karaktärerna i berättelsen. Tack vare deras tidigare bedrifter (Uncharted: Drake’s Fortune)  var 
tilliten stor till utvecklarna Naughty Dog. De hade bevisat sin tekniska kompetens. Det ickereto-
riska bevismedlet ”teknisk kompetens” underbygger alltså det retoriska ethoset. När jag talar om 
karaktärernas känslor kanske det är bättre att tala om pathos. Karaktärerna är trots allt inte uttryck 
för berättarens känslor utan de är ”exempel” på sina egna motivationer och drivkrafter. Ser vi till 
berättelsen i stort är det Drakes motivation och känslor spelaren sympatiserar med. Om det vore så 
att vi tycker Drake går emot sin inre logik, den logik som implicit uppfattats av spelaren, eller att 
vi i slutskedet sympatiserar med eller förstår skurken, då har berättaren misslyckats med att ge 
karaktären Drake pathos. Pathos finns hos alla lyckade karaktärer, då de alla frambringar känslor. 
Om det så är empati, sorg, glädje, eller skräck, så länge de ger utslag på känslomätaren är det 
pathos. En definition på en lyckad berättelse är om berättaren gett mest pathos till den som bevisar 
premissen i berättelsen.   

För det första, påpekar Lindqvist Grinde, är logos inte detsamma som logik.93 Logos handlar 
om att ge rationella ”bevis” eller ”sakskäl” för påståenden. I stort kan vi se verket, spelet, som ett 
påstående, sedan kan vi även gå till dess enskilda delar i hur det ska spelas. Verket (tv-spelet) görs 
utifrån vissa kriterier och det huvudsakliga är att det ska vara spelbart. Vad som ligger i spelbarhe-
ten är förstås att det är buggfritt, att det fungerar (dessa kan med fördel ses som icke-retoriska be-
vismedel). De huvudsakliga ”argument” som spelet innehåller kan sägas verka för att spelet funge-
rar, att det kommunicerar hur det ska spelas. I Uncharted 2 stakas vägen alltid ut via föremål som 
bryter av med någon kontrast mot bakgrunden, det kan vara rött murbruk på en grå vägg, eller 
blåmålade stockar som Drake ska gå armgång längs, spelsignalerna hör till spelets logos. Utöver 
spelets funktionalitet och dess inre ”argumentation” för sin egen funktion kommer nästa mer eller 
mindre outtalade ingrediens; spelet måste på någon enskild punkt överträffa. I överträffandet lig-
ger förstås en vetskap om traditionen – det som funnits innan – men finns inte denna vetskap mås-

                                                
91 Jag hämtar här exemplen direkt ifrån Lindqvist Grinde, s.77.  
92 Booth, s.70.  
93 Lindqvist Grinde s.79. 
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te spelet i sig övertyga. Om spelet inte på något sätt överträffar eller argumenterar för att vara 
unikt går spelaren vidare till ett annat spel.  

Uncharted 2 bygger på det som, inom den aristoteliska retoriken, kallas entymem. Entymemet 
kan förenklat sägas vara outtalade sanningar (och det är tätt sammanknutet till doxa). I Drakes fall 
handlar det om hans idealism: han värnar om de svaga och under hans skattsökande yta finns en 
person som låter människan gå före det materiella. Karaktärsdragen kan sägas vara ett entymem 
som hör till logos, men lika gärna pathos och ethos. Alla klichéer från äventyr, skattsökande, plat-
ta karaktärer, finns underliggande i den ”unit operation” som är matinéäventyret. Den ”unit opera-
tor” som verkar i spelet är äventyraren Drake, och den underförstådda kunskapen om hur en även-
tyrare fungerar i ett matinéäventyr, en som alltid tar sig ut ur knipor både genom sin fysik och 
charm, övertygar spelaren till att godta framfarten i spelet. Implicit hör att Drake har en lättsam 
attityd emot kvinnor och inte tycker om att öppet tala om känslor (detta visas dels i spelets inled-
ning mot Chloe och i slutet mot Elena), han är en handlingsdriven man och inte en teoretiker – 
även om han är smart och alltid löser problem i skattsökandet före skurkarna. Karaktärsdragen är 
förstås godtagbara inom spelets ramar men det finns en annan sida. Sofisterna menade, som jag 
varit inne på tidigare, att det fanns två logoi för varje ämne.94 Om vi ser på Drakes karaktärsdrag ur 
ett genusperspektiv kan han ses som både en kvinnokarl och tjejtjusare eller en egoistisk mansgris. 
Ser vi på Drakes sätt att agera kan han vara både en tursam man som alltid hittar en utväg eller en 
ansvarslös man som alltid hamnar i knipa för att han inte planerar sin framfart. Drake är också 
både en heroisk skattsökare och en aldrig uppväxande äventyrare på jakt efter adrenalinkickar. 
Beroende på hur man vänder på myntet kan samma innehåll ses på olika sätt, det är upp till spel-
skaparen att med retorikens hjälp påverka spelaren att se på spelet på det sätt som är i linje med 
det spelskaparen själv vill förmedla.  

I inledningen om retoriken gick jag igenom talarens tre plikter och i överförd form kan vi se 
att talarens tre plikter i allra högsta grad också rör spelskaparens plikter i vad den ska uppnå med 
tv-spelet. Ett tv-spel behöver kännas behagligt i någon form, det behöver lära ut – om inget annat 
ska det förstås och vara spelbart utifrån sig självt – och tv-spelet ska röra – i att det rör spelaren, 
drar in spelaren i upplevelsen. Graden av ”immersion” kan ses som ett mått på om de tre plikterna 
uppnåtts, att spelaren är deltagande i spelet genom att följa med i händelserna och vara totalt foku-
serad. Behaget kan förstås också ligga i att uppnå poäng, klara pussel och följa en engagerande 
berättelse. Men inte enbart engagerande, i tv-spel är spelaren också mer eller mindre bokstavligt 
deltagande.  Lärandet kan förstås vara någon kunskap applicerbar i verkliga världen, exempelvis 
fingerfärdighet, förmåga att lösa pussel, förmåga att navigera flygplan eller bilar. Rörandet kan 
förstås vara alltifrån att ta värvning efter att ha spelat ett propagandaspel som American Army95 
eller till att bli berörd av en karaktärs öde i ett spel.  

Tor Nørretranders talar om ”Jaget” och ”Miget” som två sidor hos en person. I en person är 
”Jaget” satt ur funktion vid automatiserade sysslor, som cykling, gång, köra bil och att det i dessa 
situationer är det undermedvetna ”Miget” som styr. ”Jaget” är vår självbild och den som anser sig 
kontrollera våra tankar och handlingar. Men ”Miget” är det som egentligen utför våra handlingar 
och emotionellt känner i själva situationen.  När en person tittar på en film kan den komma på sig 
själv med att den varit indragen i handlingen och att den gråter. Vi kan komma på oss själva och 
säga ”Jag kom på mig...” med att sitta med tårar i ögonen och en klump i halsen (för att ta Breums 
exempel).  När vi vaknar upp efter en djup ”immersion” fokuserar vi gärna på något annat.96 När 
någon kommer på sig själv med att ”miget” känner kan den bryta sig ur denna ”immersion” ge-
nom att fokusera på själva mediet (oskarpt foto, dåligt skådespeleri) eller att ”se igenom” något av 

                                                
94 Lindqvist Grinde, s.80. 
95 Det är denna propagandistiska och traditionella retorik Ian Bogost tar upp i sitt kapitel ”The Rhetoric of Video 

Games”, Salen, 2008. 
96 I Berätta och förför med film, tar Trine Breum upp Tor Nørretranders begrepp. Berätta och förföra med film, 

1996, s.26-28.  
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det som hålls upp av ethos, (finns det någon bakomliggande ideologi i det upplevda som jag kan 
motsätta mig) pathos, (är det något tekniskt grepp i det känslobyggande som jag kan angripa, 
stråkmusik t.ex.) och logos(vilka sakliga skäl i manusbygget kan jag mottsätta mig). Kommer pu-
bliken ur fel sorts doxa kan det tekniska inom mediet också stå i vägen för upplevelsen – en genres 
koder kanske står i vägen för upplevelsen eller är osynliga och förståelsen uteblir.  

Uncharted 2: Among Thieves börjar alltså in medias res – i händelsens mitt. Att börja mitt i en 
berättelse är ett gammalt grepp som återfinns redan hos Homeros framställning av det Trojanska 
kriget och kallades av Quintillianus för more Homerico.97  Drake vaknar upp i en tågvagn som 
visar sig hänga utför ett stup. Han rasar ner och blir hängande i vagnens akter och måste klättra 
upp.  

Här kan vi se vad jag skulle kalla grundretoriken i Uncharted 2. I tv-spel finns ett grundpro-
blem, det är svårt att vara alla typer av spelare till lags. Vissa spelare kanske aldrig hållit i en spel-
kontroll, andra kanske har bemästrat den och den typen av spelmekanik som det tänkta spelet in-
nehar. För att inviga nya spelare och lära vana spelare spelets kontroll har ett tutorial-läge oftast 
implementerats (”tutorial” är engelska för handledning,98). Ibland kan handledningen vara en sepa-
rat del av spelet och ibland, som i fallet Uncharted 2, är den påtvingad. Men retoriken gör att en 
god inledande handledning inte upplevs som påtvingad. Retoriken är då den att spelutvecklarna 
Naughty Dog skiftar fokus från spelmediets ena element (styrningen) till ett annat (berättelsen). 
Fokus tas från spelkontrollen och läggs istället på narrativet. Oavsett spelförmåga är det inte spel-
mekaniken i första hand som drar in dig i spelet, det är frågorna om vad som hänt Drake fram till 
denna punkt i berättelsen och vad som ska ske härnäst – och under berättelsens gång lär du dig att 
spela. ”Ludusregeln” är att överleva, att ta avataren Drake till toppen av vagnen, föra honom ige-
nom kaoset som är tågkraschen och över snövidderna. Kontrollen är förenklad och berättelsen 
motiverar varför kontrollen är ”strypt” och nya moment och knappar introduceras efterhand i takt 
med att spelarens förmåga utökas. Spelets inledning är strukturerad så att spelaren ledsagas i klät-
trandet, steg för steg, för att sedan få ett kortare klipp (”cut-scene”) visat för sig, som berättar nå-
got om sammanhanget i berättelsen. Efter klippet får spelaren kontrollen och Drake hittar en pi-
stol. Det första spelaren får skjuta sönder är ett hänglås: ett enkelt, stillastående och ofarligt mål. 
För en ovan spelare kräver det nya momentet, att skjuta, all koncentration och för den vane spela-
ren kanske hänglåset inte ens ses som ett hinder.  Hänglåset hänger vid en dörr som spelaren måste 
ta sig igenom för att fortsätta äventyret – det leder till att spelutvecklaren vet att vid den här punk-
ten i spelet har hundra procent av spelarna använt pistolen i spelet. ”Tvånget” är ett retoriskt knep 
som används i de flesta spel – vissa kriterier ska uppfyllas av spelaren innan de får fortsätta spela. 
Nästa gång pistolen skall användas är då en desorienterad soldat dyker upp i passagen mellan de 
omkullvälta tågvagnarna. Svårighetsgraden har höjts något från hänglåset, men endast skenbart. 
För oavsett spelarens förmåga att skjuta i spelet utlöser spelarens skott en explosion som dödar 
soldaten. Explosionen är motiverad av det omgivande kaoset och berättelsen om den farliga plat-
sen, men den leder också till att ingen spelare dör av vakten och det ger också en moralisk distans 
i att spelaren utlöste explosionen och explosionen dödade den desorienterade vakten. Återigen, 
den spelare som redan är bekant med spelkontrollen kan istället fascineras och förbryllas av de 
frågor som berättelsen väcker, exempelvis hur hamnade Drake i tågkraschen? I en analeps från 
tågkraschscenen tas vi till historiens början, vid strandbaren där Drake blir kontaktad av sin före 
detta kumpan, Flynn. I en rad välregisserade dialogscener får vi se hur Flynn och hans flickvän 
Chloe övertygar Drake att stjäla Marco Polos oljelampa från ett turkiskt museum. Vi får även reda 
på att Drake först låtsas att han inte känner Chloe, men sedan att han till och med har ett förhål-
lande med henne, men att Chloe är tillsammans med Flynn ”i ett rent affärsmässigt syfte”. De tre 
ska lura huvuduppdragsgivaren (som senare visar sig vara en man som heter Lazarevic) men inte 

                                                
97 Lindqvist Grinde, s. 224. 
98 Anledning att jag använder det engelska ”tutorial” är för att det är gängse uttryck inom tv-spelskulturen, även i 

Sverige.  
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nog med det, Drake och Chloe ska fly med oljelampan tillsammans och då även lura Flynn. Int-
rigmässigt är det gott om trådar och frågor om hur det ska gå. Då allt detta också utspelas gent-
emot bakgrunden att spelaren redan vet att Drake befinner sig illa skadad vid platsen för en tåg-
olycka, leder det till en rad ironier – exempelvis när Drake frågar sig själv, vad som kan gå fel.   

När vi åter styr Drake vid tågkraschen, är det med någon förhöjd svårighetsgrad som klätt-
ringen utförs. Scenen avslutas med att Drake hittar ett objekt, som vi senare får förklarat för oss är 
den tibetanska Purvadolken. Där är den första delen av anslaget slutförd. Vi har där fått berättel-
sens alla komponenter upplagda för oss och det vi skulle kunna säga är temat för berättelsen är 
presenterad: jakten på värdefulla artefakter (här representerat av Marco Polos oljelampa och fin-
nandet av Purvadolken) och tjuvarnas ständiga konspirerande gentemot varandra.  

 Del två (kapitel 2 i spelet) av anslaget fortsätter själva handledningsdelen, men nu i en annan 
miljö. Vid slutet av del två av inlärningsdelen har spelaren både fått tagit del av huvudkonflikten 
men också fått pröva på alla spelets ”unit operations”: klättrande, smygande, skjutande och ”cut-
scenes”. Inlärningsläget är där för att introducera de olika spelmomenten, sakta öka svårighetsgra-
den i takt med spelarens förmåga att kontrollera spelet och därmed sakta bygga upp ”immersio-
nen”. Men i själva mediet finns ett motstånd mot detta ”indragande” som är svårdefinierat men 
som bäst förklaras via Janet M. Murray.  

I boken Hamlet on the Holodeck skriver Janet M. Murray om hur människan måste förhålla 
sig till datormiljöer. Vad gör vi för att uppehålla illusionen och inte förstöra upplevelsen? Murray 
skriver: ”For purposes of experiencing multisensory immersion, one of the simplest ways to struc-
ture participation is to adopt the format of a visit.”99 ”Besöket” är alltså den metafor som används 
för kopplingen mellan användaren och världen den tar del ut av. Vad besöket som metafor gör är 
att sätta gränser, menar Murray, och dessa gränser av tid och rum gör att användaren kan vara 
avslappnad inför det som sker. Vårt inbyggda motstånd mot mediet och behovet av besöksmetafo-
ren baserar Murray på vad hon kallar ”Harold’s moon” – namnet tar hon från en bilderbok där en 
liten pojke ritad i svart och vitt får magiska kritor som gör att han kan rita upp världar som helt 
sluter sig kring honom, men hans fantasi ritar upp faror som drakar och liknande och hans fantasi 
tar honom också från dessa faror. I Harolds fantasivärld är den yttre verkligheten representerad av 
en måne. I slutet får Harold panik då han inte kan rita sig ur sin fantasivärld, han hittar inte hem, 
men genom att se månen förstår han var hans egen säng ligger och han kan ta sig hem.100 Nu är 
denna totala immersiva miljön som Harold utsätts för ännu science fiction, vi behöver ingen måne 
för att påminna oss om att vart utgången finns. Vi kan skilja på verkligheten och den virtuella 
världen, men jag tycker Murrays exempel visar på att vi vill ha kvar ett visst främlingskap inför 
datormiljöer, tv-spel och simulationer. Mediets ”indragande” bidrar till en vilja till distans, i mot-
sats till ”identifikationen” som retoriken försöker åstadkomma. Till denna ”besökets” metafor 
lägger Murray till ännu en metafor, hon menar att ”lustiga huset”(en sådan du åker igenom) i nö-
jesparker är en bra och familjär liknelse för när besöket och narrativet sätts samman. När vi åker in 
i huset börjar berättelsen, den tar slut när vi åker ut. I lustiga huset byggs intensiteten av upplevel-
sen upp på olika sätt – allt enligt väletablerade dramaturgiska modeller. Uncharted 2 kan, med 
Murrays liknelse, ses som en berg och dalbana där berättelsen följer en linje med intensiva action-
fyllda moment och en enkelspårighet i både narrativet och i”ludusreglerna”, där allting pekar 
framåt till nästa moment i pärlbandet av händelser.   

På ett sätt kan den klassiska retoriken förklaras utifrån Harolds magiska kritor. I en debatt 
mellan två parter gäller det att måla upp världar för den andra parten. Den andra parten ska i sin 
tur hitta månen, i den uppmålade världen, för att hitta ut ur den (hitta motargument). Men en skön-
litterär berättelse eller ett tv-spel, vilar på grunderna att den som lyssnar faktiskt vill få en värld 
uppmålad och den vill se månen som en måne, för om världen helt plötsligt blir farlig måste ar-
gumenten finnas där – det är bara ett spel.   

                                                
99 Murray, s.106. 
100 Ibid., s.101-102. 
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Men för att ständigt locka spelare på nytt och hålla illusionen vid liv utvecklas spelen hela tiden.  
Den grafiska explosionen i Uncharted 2 är överväldigande, speciellt om vi jämför med ett spel 
ifrån 1998. Samtidigt är spelet kanske en besvikelse, för kontrollmetoden är ungefär densamma 
(om förfinad i en sakta evolutionsprocess) som de spel som började komma då (1998).101 Men 
kontrollmetoden tycks fylla sitt syfte, som Murray beskriver det: ”This correspondence, when ac-
tual movement through real space brings corresponding movement in the fantasy world, is an im-
portant part of the fascination of simple joystick-controlled videogames.”102 Det är denna känsla av 
att kontrollera det som sker på skärmen som är ”huvudargumentet” för tv-spel. I Uncharted 2 
blandas flera olika ”unit operations” dvs. genrebetonade moment av interaktivitet. Du har skjutan-
det, smygandet, plattformshoppandet, slagsmålet och som en slags neutral mark där i mellan har 
du den vanliga gångcykeln samt ”cut-scenes”. Dessa ingredienser har beprövats i andra spel och 
har, i någon slags outsagd överenskommelse, hållit sig undan från juridiken (patent och copy-
right). Det är idag IP (intellectual properties) som är det skyddade i juridisk mening. Idag kan en 
viss IP verka i flera olika medier. Harry Potter, Musse Pigg, Super Mario, Nathan Drake, Sonic 
the Hedgehog, etc. är alla IP med ”skyddade identiteter”, som kommer från filmer, böcker och 
spel och kan verka i dem alla. Dessa IP är alltså intakta och skyddade men själva ”spelets  DNA” 
är inte skyddat i juridisk mening. Tv-spelsindustrin har arbetat fram det som kallas för spelmoto-
rer, en kodbas som skrivs av ett företag och som ligger till grund för ett spels utseende, fysik, 
spelkontroll etc. Spelmotorn kan licensieras av en annan spelutvecklare, som på så vis skär ner 
kostnaderna det tar att utveckla allt från grunden – kodbasen är alltså densamma i alla spel som 
använder sig av t.ex. Unreal-motorn.103 Oavsett pålagd IP är dess struktur fördefinierad.  Ian Bog-
ost skriver: ”Game engines move far beyond literary devices and genres. Unlike cultural catego-
ries like the modern novel or film noir, game engines regulate individual videogame’s artistic, 
cultural, and narrative expression.” 104 Att det förhåller sig på detta vis förklarar Bogost med att tv-
spelskreatörerna är en del av en industri som är delaktig i marknadsekonomin. Men Bogost är då 
tvungen att erkänna att böcker också deltar i marknadsekonomin ”They also influence the material 
substance of written works, for example by limiting the length of the manuscript they select for 
publishing.” Samma tendenser känns igen i diskussionen angående doxa. Bogost lämnar sitt reso-
nemang där, men kvar står att tv-spel följer ”två världar”. Dels den värld där det tekniska går i 
bokstavligt arv, från generation till generation och från spel till spel med samma kodbas och dels 
den ”värld” där viljan är att utveckla något nytt och unikt som är revolutionerande och inte direkt 
bygger på tidigare arv.105 Retoriken i ett spelbygge kan alltså ligga i dess spelmotor. Exempelvis en 
spelmotorn som idealisk för att skjuta fiender gör det väldigt svårt för en spelmakare att utveckla 
ett spel som går ut på att laga mat. Retoriken kan också ligga i IP, samt i vad denna IP (Musse 
Pigg, Harry Potter, Nathan Drake) förknippas med för slags värden och ”ideologier”. IP överskug-
gar ofta själva spelmotorn – exempelvis kan ett Harry Potter-spel bygga på en spelmotor som är 
designad för våld, skjutande och slagsmål i första hand, utan att Harry Potter-spelet blir barnför-
bjudet. En spelmotor som licensieras ska verka för bredd och vara osynlig, men den ger ändå de 
grundförutsättningar som spelskaparna måste förhålla sig till. I Harry Potter-exemplet kanske vap-
net blir ett trollspö, skjutandet blir magiska strålar. Istället för blod försvinner fienderna i ett rök-
moln. Men med samma motor skulle det vara svårt att göra ett spel som handlade om frimärks-
samling (även om det inte vore omöjligt).  I fallet Uncharted 2 har spelstudion skrivit sin egen 
spelmotor och de har därför haft större frihet i skapandet av spelet.  

                                                
101 1998 hade Super Mario 64 släppts och Zelda: Ocarina of Time släpptes, båda utnyttjade analogspakskontroll i 

en 3d-värld, liknande Uncharted 2. 
102 Murray, s.108. 
103 Unreal engine utvecklas av Unreal technology: http://www.unrealengine.com/ (11-09-13).  
104 Bogost, 2006, s. 56.  
105 Ett sätt att räkna generation är att tala om stationära spelkonsolers livscykler, t.ex. Nintendo (NES, SNES, 

N64, NGC, Wii, ...) som visade upp sin sjätte generation på en företagsmässa den sjunde juni i 2011.  
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Men förutom den rent tekniska spelmotorn och de grundförutsättningar som de ger har vi också en 
förkärlek för en viss berättande tradition i vår kultur. En väl inarbetad retorik som är vanlig inom 
nutidens berättande är vad jag kallar ”hollywooddramaturgin”, den har en hel del likheter med 
klassiska retorikens ”disposito”.    

Disposito och Hollywooddramaturgi 

Ett tal inom den klassiska retoriken börjar med exordiet,106 inledningen vars syfte är att locka åhö-
raren. Inom dramaturgi, heter denna fas anslaget. De tre mål som exordiet har är att väcka intresse, 
vinna välvilja samt skapa ett förtroende. Egentligen tar exordiet sin början långt innan talet eller i 
vårt fall, verket. Exordiet kan ses som den pr-maskin som ett spel (eller annat kulturellt verk) byg-
ger upp förväntningar med, redan där finns intresset. Välviljan och förtroendet kan också sägas 
vara väsentligt i början. I Uncharted 2 inledning ”stryps” spelarens förmåga till interaktion, för det 
första för att inte skrämma bort nya spelare som, om spelet skulle kräva för mycket av förkunska-
per, skulle sluta spela. För det andra för att vana spelare istället ska fokusera på den berättelse som 
vävs in i spelets början. I Uncharted 2´s exordie är förenklingen av kontrollen motiverad av berät-
telsen för att upprätta intresse, välvilja och skapa förtroende för alla spelare oavsett förkunskaper. 
Välviljan kan vara frånvarande hos publiken inför ett politiskt och propagandistiskt tal, ett under-
hållningsverk kräver dock inte samma motivering, den finns redan från början – men välviljan kan 
snabbt försvinna. Inom tv-spelskulturen brukar förtroendet byggas upp i en fas innan spelet köps 
och sedan ska förtroendet bibehållas under spelets gång. Lindqvist Grinde påtalar det drastiska107 
som intressehöjare och vad kan vara mer drastiskt än att hänga längst bak i ett tåg som hänger över 
en klippkant? Spelet börjar med en bokstavlig cliffhanger.    

 Talets narratio är mest beroende av doxa. För av en god talare krävs det att denne tar in pu-
bliken och anpassar talet för denna publiks doxa och en god retoriker är alltid kristallklar med sina 
argument och vet i vilken situation olika sätt att argumentera passar. Men i ett tv-spel är det långt 
mellan avsändare (spelskaparna) och publiken (spelaren) och i detta fall kan vi säga att narratio 
har att göra med det som inom dramaturgi kallas för ”presentationen”. För varför följer vi en be-
rättelse, jo, för vi identifierar oss med dess karaktärer och för att identifiera sig med karaktärerna 
behöver vi lära känna dem. Presentationen i narratio kan dock göras både implicit och explicit, 
där den implicita narration är den som tar del av vår doxa. Det gör den via det entymemen, de 
sanningar som en viss doxa äger. Exempelvis är det inom vår kultur vanligt att säga att någon är 
rävaktig. Vad är rävaktighet? Det behöver vi kännedom om våra kulturella koder för att förstå. En 
rävaktig (om jag nu ska göra det implicita explicit) är någon som är listig och kanske ljuger för 
sina egna syften (en ”sanning” som här enbart stöds av svenska kulturella koder). En räv uppfattar 
vi som att den har smala ögon och de kulturella koderna kopplar då smala, kisande ögon till listig-
het – vi har också en tendens att kisa när vi är/spelar listiga. När Drake sitter vid baren på stranden 
i Uncharted 2’s början kommer det en man som heter Harry Flynn. Vad alla ser (med en viss typ 
av kulturella ”glasögon”) är att Flynn är väldigt rävaktig. Han har därmed presenterats implicit 
(och beviset kommer senare). Nu kan det sägas att dessa entymem också är något som filmmakare 
eller tv-spelsmakare kan spela på för effektens skull – många av våra traditionella ordspråk bygger 
på entymem. ”Ulv i fårakläder” visar på att även det som ser oskyldigt ut kan vara farligt. Skulle 
Flynn i Uncharted 2 visa sig vara ädel och nobel skulle han inte passa in i den doxa som kallar 
spelet för matinéäventyr. Karaktärerna ”ska vara” relativt genomskinliga, det hör till matinéäven-
tyrets oskrivna regler.  

Dispositios Partitio eller divisio (punkt nr 3) betyder att talaren ska presentera talets delar. Det 
hävdar Janne Lindqvist Grinde inte lämpar sig i alla former av tal108. Dessa punkter går då heller 
inte att applicera på den klassiska strukturen som hollywooddramaturgin har. I en klassisk disposi-

                                                
106 Lindqvist Grinde, s.202. 
107 Lindqvist Grinde, s.203. 
108 Ibid., s.213. 
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tio skulle talaren eventuellt lägga upp talet för åskådarna och förklara dess struktur, men Unchar-
ted 2 använder sig istället av den vedertagna (och därmed igenkännbara) dramaturgin som matiné-
filmen innehar. Drake, Chloe och Flynn gör ett inbrott i ett turkiskt museum i jakt på en lampa i 
spelets andra kapitel, men här visar det sig att du inte kan lita på någon i spelet. Flynn (och vad det 
verkar Chloe) förråder Drake som i sin tur hamnar i turkiskt fängelse. Presentationen av premis-
serna i denna berättelse är därmed färdig, samt förhållandena mellan karaktärerna presenterade: 
Drake och Chloe har ett slags förhållande och avtal att tillsammans förråda Flynn, Flynn visar sig i 
sin tur ha ytterligare andra planer. Efter det att Chloe och Drakes gamle vän Sully får ut Drake ur 
fängelset och övertalar honom att vara med i jakten på Flynn och skatten som allt leder till, börjar 
det som i dramaturgin kallas för ”fördjupningen”. På ett sätt kan vi säga att partitio fungerar och 
det är via att i presentationen (narratio) ge falska förespeglingar om berättelsens slutmål. Berättar-
strukturen är vanlig och används också i Uncharted 2. Det talas om en skatt och i slutet av spelet 
visar det sig att skatten inte är den utlovade gigantiska ädelstenen som hela tiden varit äventyrets 
drivkraft, utan Livets träd. Det har alltså utlovats handla om en sak men i slutänden visar det sig 
handla om något vikigare, något större.  

 Inom ”hollywooddramaturgin” krävs det en första vändpunkt innan fördjupningen tar sin bör-
jan. I Uncharted 2 är denna vändpunkt när Flynn sviker Drake som då hamnar i fängelse. Det är 
en konflikt som indirekt orsakas av berättelsens antagonist, Lazarevic, som bara presenterats 
knapphändigt via de andra karaktärerna. Men efter det turkiska fängelset har Drake och hans kum-
pan Sully tagit på sig att ta upp jakten på Flynn, och Chloe har infiltrerat Lazarevics läger. Det är 
där Drake och Sully ser Lazarevic för första gången. På avstånd, via kikare, kan de bevittna hur 
spelets antagonist kallblodigt dödar en av sina egna soldater, på grund av något slags missnöje. 
Här börjar dispositio för det klassiska talet och dramaturgin i spelet gå skilda vägar.  

Istället för dispositio och dess inverkan på det klassiska goda talet kan vi istället se på det 
Lindqvist Grinde kallar för ”dispositioner anpassade för det enskilda tillfället”.  En sådan disposi-
tion är modus per incrementa109, ett ständigt höjande av intensiteten. Det lämpar sig bra för lyfta 
fram den berättande strukturen i ett äventyrsspel som Uncharted 2. I Uncharted 2 är ”argumenten” 
som verkar inom spelet också lätta att tillskriva en liknande film; karaktärernas skådespeleri, mil-
jöernas detaljrikedom, intrigens utveckling, miljöombytena. Men i spelet tillkommer en dimen-
sion: kontrollens känsla, interaktionens inbjudan till att känna svindel (vid ett visst hopp) eller 
glädje (när du lyckas skjuta bra). Vi glömmer gärna bort att dessa upplevelser är skapade av spel-
skaparen. De känslor som exordiet inbjuder till måste sedan tas tillvara och stegras till klimax. 
Intensiteten höjs i samma takt som svårighetsgraden i de alltmer snillrika pusslen och fiendean-
stormningarna, men den linjära historien leder till en spelets inre censur i förhållande till miss-
lyckande. Misslyckande tolereras inte, för det förstör framåtrörelsen, och du som spelare får en 
hjälpande hand (tips som dyker upp om du håller dig för länge på samma plats), eller oändligt med 
skott (i vissa situationer som är skrivna och kräver påfyllning av ammunition för att ta sig ur) eller 
helt enkelt den enkla överenskommelsen som alla spel förhåller sig till, att du som spelare har flera 
liv (försök).110  

Dispositios fjärde till sjätte punkt är: (4) Propositio: förslaget,(5) Argumentatio, confirmatio: 
bevisning och argumentationen och (6)Refutatio eller confuntatio: vederläggning av motstånda-
rens argument. De kan möjligen med lite ansträngning trängas in i en analys av spelets helhets-
struktur, men det är inte mitt syfte. Dessa tre punkter kan snarare traditionellt ses hörande till pro-
pagandatal eller politiska tal, men de går att använda i en analys av spelets enskilda scener. En 
scen börjar och är det givna resultatet av en föregående scen (propositio), i denna scen uppenbarar 
sig nya hinder/pussel (argumentatio). Spelaren utforskar/löser/strider mot dessa hinder (argumen-

                                                
109 Lindqvist Grinde, s.222. 
110 I skrivandets stund finns det ett spel till iPhone där du har ett liv (en chans) och sedan får du inte spela mer. 

Men även detta spel förhåller sig till denna ”grundregel” detta entymem som innebär att spelaren vanligtvis har flera 
liv/chanser att spela.  
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tatio bemöts med refutatio). I Todorovs jämviktsdramaturgi uppnås åter en balans och en sidoka-
raktär eller Drake själv, kan kommentera det som skett (recapitulatio) samt peka framåt, och vä-
gen (peroratio) leder till nästa scen. Om vi istället talar om spelets helhet kan vi istället se att in-
tensiteten höjs genom spelet, där ”argument” kan ses som innehållet som staplas och överträffar 
varandra i en lång kedja som leder mot klimax.  

  För att ändå göra klart den dramaturgiska analysen av spelets helhet ser vi att konfliktupp-
trappningen i spelet sker i scenerna vid spelets mitt. Vid kapitel 19 kommer Drake och hans (vid 
det här tillfället nyfunne) guide Tenzin tillbaka till Tenzins hemby – efter att de fördjupat vetska-
pen om vad Chintamanistenen är för något – och finner att Lazarevic anfallit. Byn är i spillror. 
Konfliktupptrappningen fortsätter, och tempot samt intensiteten höjs ännu mer. Fram till den här 
punkten kunde Drake i princip ha gett upp sökandet när som helst, Chloe som infiltrerat Lazarevic 
skulle klara sig själv, och äventyret skulle vara över. Men när Tenzins by intas är det för att Laza-
revic dels behöver hitta Drake för att denne hela tiden satt käppar i Lazarevics hjul, och dels för 
han vill hitta en ersättare som kan leda honom till skatten. En äldre man som heter Schäfer, vars 
expedition Drake letat upp för att förstå mer av mysteriet, blir den ersättare som Lazarevic tar till-
fånga. Drake tar på sig ansvaret för att byn har blivit demolerad och Schäfer kidnappad – hans vän 
Elena förklarar också att det är deras fel, för att publiken ska förstå deras moraliska drivkraft. Dra-
ke kan nu inte vända tillbaka, han måste stoppa Lazarevic, hämnas byn och frita Schäfer. Inom 
dramaturgin kallas denna punkt för ”point of no return”.  

Det resterande spelet från ”point of no return” är ”konfliktupptrappningen” som i sin tur tar 
slut vid slutstriden, ”konfliktlösningen” och till sist landar i ”nedtrappningen”.  Den enda lösning-
en på konflikten är att ha sönder orsaken till letandet – förgöra den försvunna staden Shambala 
och att döda Lazarevic. Här skiljer sig dock tv-spelet från filmen. Slutstriden med Lazarevic skulle 
bli filmens klimax, men denna slutstrid är relativt omständlig i spelet och som spelare är du väl-
digt fokuserad på själva problemlösandet – och eventuella detaljer i narrativet, storheten i denna 
strid, går förlorade. I spelet läggs fokus på ”ludusreglerna” och hur spelaren ska kunna klara upp-
giften och det lägger sig i vägen för det som framträder tydligare i slutstriden i en film: visuella 
detaljer, estetiska uttryck och slagkraftig dialog.  

Uncharted 2 lägger därför storslagenheten i en andra fas av slutstriden. Efter det att Lazarevic 
är besegrad hamnar Drake på en lång stenbro. Den börjar rasa ihop (implicit pga. alla de detona-
tioner som orsakats av den blå saven under slutstriden) och Drake måste rusa längs den alltjämt 
nerrasande bron för att med hjärtat i halsgropen ta sig över till andra sidan. Här gäller det att välja 
rätt väg och fokus ligger i en mix mellan det episka storslagna rasandet och den intensiva, interak-
tiva språngmarschen. Slutsekvensen verkar alltså i högre grad till den känsla av storslagenhet och 
episka proportioner som spelutvecklarna vill frammana hos spelaren – för att undvika antiklimax. 
När Drake, Chloe och Elena (efter ytterligare en liten intensitetshöjare) tar sig tillbaka till Tenzins 
by påbörjas det som inom dramaturgin kallas för ”nedtrappningen”.  
Nedtrappning kan liknas vid det inom dispositio som kallas recapulatio. En upprepning av talets 
viktigaste delar. Men ”upprepningen av talets delar” görs enbart implicit i Uncharted 2’s fall (och 
i en övergång till dispositios peroratio: dvs. avslutningen), karaktärerna skämtar och talar om 
framtiden, och deras avslappnade attityd blir ett ironiserande i kontrast till det intensiva äventyr de 
just klarat sig (mer eller mindre) helskinnade i från. Som åskådare får vi en chans att andas ut.    

Nathan Drake är protagonisten i berättelsen. Honom känner spelaren till om denne spelat det 
första spelet i serien, Uncharted: Drakes Fortune.(en titel som både anspelar på utforskaren Sir 
Francis Drake vars skatt de är ute efter, och huvudpersonens själv.) Nathan Drake är en äventyra-
re, alltid på jakt efter nya skatter. Han är välutbildad och kunnig i språk och historia, vilket ofta 
ger honom ett försprång mot förmodade kombattanter. I första spelet lär han känna journalisten 
Elena Fisher som han får ett slags hatkärleksförhållande till (mycket likt relationerna i Indiana 
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Jones och det fördömdas tempel111, samt filmen Den vilda jakten på stenen112). Elena är inte med i 
Uncharted 2’s början, där får vi istället lära känna femme fatale Chloe Frazer. Elena Fisher intro-
duceras, tillsammans med sin kameraman Jeff, mitt i den inbördeskrigshärjade staden – en femte-
del in i spelet.  

Direkt uppdagas det, inte minst för Chloe, att det finns gamla känslor mellan Drake och Elena. 
Elena Fisher finns med från det första spelet Uncharted vars berättelse byggde på deras hatkär-
leksrelation. Även Drakes sidekick Sully introduceras i det första äventyret – en äldre cigarrökan-
de herre med smak för, om inte äventyr och skatter, i alla fall rikedom. Sully hjälper Drake i även-
tyrets början. Krasst sett kan vi se på Sullys roll som en ”platshållare”, han måste fylla rollen som 
ledsagare, en roll Chloe intrigmässigt inte kan fylla eftersom hon är integrerad hos fienden, och 
som Elena inte kan fylla då hon introduceras senare i äventyret. Naughty Dogs teknik – eller i min 
mening, retorik – för att vägleda spelaren är genom att i merparten av spelet ha med en kompanjon 
som med olika medel ledsagar spelaren: dels spatialt – hittar rätt väg i 3d-miljön – och dels med 
repliker motiverar spelaren narrativt ,”Du måste försöka öppna dörren från andra sidan”, samt pla-
cera spelaren temporalt – dvs. i tiden. ”Nu har vi sprängt sönder basen, nu måste vi hitta nästa led-
tråd.” För att, retoriskt skifta fokus, dvs. ändra motivet men ha kvar temat, introduceras ännu en 
karaktär i Tibet, en bergsbo vid namn Tenzin, han talar enbart tibetanska och ledsagar Drake ige-
nom grottor och berg i Tibet. Slutligen finns två karaktärer som har två funktioner. Dels är de 
brickor i spelet för att driva berättelsen framåt, dels har de en emotiv funktion. Det är kameraman-
nen Jeff som tidigt blir skjuten och skadad måste ledsagas av Drake genom den krigshärjade sta-
den. Bara för att slutligen hamna i en återvändsgränd, där Jeff kallblodigt blir mördad av Lazare-
vic i egen hög person. Första gången vi stöter på Lazarevich är i äventyrets tredje kapitel, där visar 
sig Lazarevich direkt från sin rätta sida då han dels har ett stort ärr över hela högra delen av ansik-
tet och dels tar livet av en av sina egna soldater pga. sitt missnöje över händelsernas utveckling, 
genom att kallblodigt hugga honom i magen med en kniv. Mordet på Jeff känns alltså därför som 
en naturlig eskalering i presentationen av antagonistens ondska. Men Jeff används också för att 
visa Drakes idealistiska och godhjärtade karaktär då Jeff blir ledsagad av honom genom gränder-
na, trots att de andra karaktärerna vill lämna honom. Den andre karaktären är den tyske utforska-
ren Karl Schäfer – som det implicit berättas om att han i sin ungdom ledde och stoppade en hel 
expedition av SS-soldater. För att hindra dem att nå Chintamanistenen. På ålderns höst, efter det 
att Drake träffat honom, blir Schäfer tillfångatagen under en attack där Lazarevic låter massakrera 
Tenzins hemby. Drakes äventyr fortsätter alltså simultant både med jakten på slutmålet, Chinta-
manistenen, men också för att rädda Schäfer. Schäfer återfinns dödligt sårad i ruinerna av ett 
gammalt munktempel, han dör och med ett heligt löfte vid dödsbädden lovar Drake att förhindra 
att Lazarevic ska nå stenen. Här ifrågasätter Elena stenens påstådda övernaturliga krafter men 
Drakes slutsats är att oavsett magiska krafter eller ej har de ett moraliskt ansvar att stoppa Lazare-
vich framfart. Här kan vi finna ett postmodernt drag i berättelsen, där våra protagonister tvekar 
inför sanningshalten i de påstådda magiska krafterna som skatten innehar, men att de utifrån andra 
motiv ändå deltar i jakten: idealistiskt pga. ett löfte på en dödsbädd, efter rikedomen, eller efter 
äventyret, eller allihop i kombination. Retoriskt sett är det omöjligt att värja sig då alla slags pisti-
es täcks upp. Lazarevic är en klassisk skurk av hollywoodsnitt, han har en klar och tydlig agenda – 
att ta över världen – och han är ond. Likt Indiana Jones och jakten på den försvunna skatten är det 
antagonisten som anlitar protagonisten för hans expertkunskaper. Antagonisten bortser från att 
protagonisten är idealistisk och god, och konflikten uppstår. Harry Flynn är den äventyrare som 
först anlitas av Lazarevic för att hitta vägen till Shambala, men när denne får problem att nå de 
pusselbitar som ska leda honom vidare i jakten på stenen, anlitar han i sin tur Drake. I en scen mot 
slutet av spelet antyder Lazarevic att han tydligen anlitat fel man (syftande på att Drake, som hela 
tiden är steget före och hela tiden är en käpp i hjulet på Lazarevic planer, är den rätta mannen.)  

                                                
111 Indiana Jones and the Temple of Doom, regi Steven Spielberg, 1984. 
112 Romancing the Stone, regi Robert Zemeckis, 1984.  
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Retoriken i berättelsen är alltså att skurken alltid visar sin ondsinta sida först för att rättfärdiga 
protagonistens handlingar. I spelets tidiga skede kan Drake och Sully spränga bomberna som de 
riggat helt utan moraliska dilemman, just för att antagonisten visat sin ondska.  

Chloe har rollen som femme fatale, en klassisk ”unit operator”. Från den första stund hon in-
troduceras, redan i strandbaren, förstår vi att dubbelspel är hennes natur. I det fjärde kapitlet har 
hon fortsatt sin roll som inflitratör hos Lazarevich och kan på så vis frige hjältarna när blir till-
fångatagna. I kapitel 5 (Urban warfare) kör Drake en jeep i en krigshärjad stad och via komradion 
har han ett samtal med Chloe. Där berättar hon om Lazarevic, och ger en fördjupad bild av karak-
tärerna och situationen som spelaren nu befinner sig i. Hela staden har eggats till inbördeskrig bara 
för att Lazarevic ska kunna leta efter nästa ledtråd i jakten på Chintamanistenen.   

Ifrån staden med alla tempel tar sig spelaren till en tempelsal där Drake finner ett monu-
mentalt pussel, där armar på en stor staty ska sättas i rätta positioner för att öppna en dörr. Det är 
bara en försmak, vägen leder vidare till ett ännu större pussel i en enorm sal under jorden. Och 
ännu senare i spelet leder spelaren Drake genom ett pussel i storlek av en större stadsdel. I dessa 
enorma pussel, vars storlek ständigt ökar, kan Drake sägas vara en markör, snarare än en avatar. 
Hur spelaren förflytar Drake är fortfarande intakt (och i den meningen är han fortfarande en ava-
tar) och en svårighet i pussellösandet blir hur Drake ska förflyttas från en plats till en annan. Men 
på den problematiken läggs också själva pusslet, och problemet med hur det ska lösas. I det andra 
stora pusslet i spelet gäller det att föra ljusstrålar rätt med speglar, bara för att ta dem ännu längre 
ner i ytterligare en sal, där de slutligen får tag på den sista ledtråden: de måste bege sig till Tibet. 
Ljusstrålarna skickas ut av speglar som måste vinklas i rätt position, för att solkatten ska trigga 
nästa händelse och spelaren måste också lista ur hur Drake ska kunna ta sig till nästa spegel.        

I det enorma rummet uppdagas en medial skillnad mellan spelmediet och filmediet vad gäller 
det temporala och spatiala – tiden och rummet. Att gå långa sträckor, och se vägen mellan olika 
platser, kan vara av vikt i tv-spel för att själva rörelsen i rummet, interaktionen och ”avatarens” 
förflyttning förankrar spelaren och utökar ”immersionen”. Spelet kräver en kontinuitet och en 
koppling mellan spelaren och det virtuella rummet och tiden. I filmen är inte interaktion, i den 
bemärkelsen, själva huvuddelen, utan det är mediets möjligheter till snabba förflyttningar i tid och 
rum som anses vara god filmkonst. Klipp är ett resultat av filmmediets kraft att med bilder och 
ljud snabbt förflytta en åskådare från en plats och tid till en annan. Eftersom filmen är tidsbunden 
(temporal) visar den en plats (spatial) under en bestämd tid på ett visst sätt t.ex. av regissören val-
da bilder; kameraåkningen är fördefinierad och bestämd inom ett rum och utförs under en bestämd 
tid. Spelet kan i motsats be spelaren styra kameran (dock under vissa fördefinierade förutsättning-
ar) och  spelets temporalitet kan vara bestämd av användaren, spelaren kan uppehålla sig vid en 
plats eller i ett moment efter eget behag och vid interaktivitet utforskar spelaren själv spelets 
rymd.    

Uncharted 2 mynnar slutligen ut i finnandet av Shambala – Shangri La – den uråldriga staden, 
gömd av dimmorna, i en dalgång med höga spetsiga berg runtom. Staden visar sig vara vaktad av 
ursinniga, starka, blå krigare och dessa Shambalakrigares motstånd blir den naturliga stegringen i 
svårighetsgrad som varje traditionellt spel följer. Chintamanistenen visar sig inte vara av safir, 
som Marco Polo trodde, utan av bärnsten som bildats av saven från Livets träd. Lazarevic visar sig 
ha vetat om hemligheten och är redan vid dess rot, där dricker han av saven och får övermänskliga 
krafter (likt Shambalakrigarna). I en slutstrid blir det Drakes uppgift att stoppa honom.  

Lazarevic blir dödligt sårad och griper tillfället för att försöka uppnå persuasio, finna det som 
kan övertyga Drake – om än inte för att rädda sig men i alla fall bevisa sin sak, att Drake och La-
zarevic inte är så olika trots allt. I underläget söker Lazarevic efter vad de har för gemensamma 
ståndpunkter: De har båda dödat många män – det är deras gemensamma nämnare. När han nu är 
besegrad, men ännu inte död, är det ett bra tillfälle för Lazarevic att tala med Drake, tillfället kal-
las inom retoriken för kairos. Han ändrar sitt tonläge, från det överlägsna till det något mer bed-
jande – han försöker finna det som passar situationen: han är i underläge och kan därför inte gå på 
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som han tidigare gjort – att finna det passande för stunden (och för doxa) kallas för decorum. För 
att finna exempel på deras gemenskap – huvudargumentet för att bevisa sin tes – ägnar Lazarevic 
huvuddelen av sitt korta tal till talgenren genus judicial, som är en av de tre talgenrer som Aristo-
teles påstod att alla typer av tal kunde sorteras in under. I dåtidens Aten delades talen in i tre grup-
per: judiciella, deliberativa och demonstrativa tal.113 Genus judicial-talet rör vad som skett i det 
förflutna, fram till den punkt de nu befinner sig. Och tesen lyder alltså ”Om Drake dödar Lazare-
vic, här och nu och i berått mod, då är han inte bättre än Lazarevic.” Drake slipper dock att bevisa 
Lazarevic något jäviga tes, då flera Shantamanikrigare dyker upp och under tiden som krigarna 
slår ihjäl Lazarevic smyger Drake iväg. I sak rör sig alltså talet om genus judiciale, men i stort 
följer berättelsen (som talet ingår i) snarare talgenren genus demonstrativum – att visa upp något. 
Denna talgenre demonstrerar ”våra kulturella ideal”.114 Idealet i detta fall är den idealistiske även-
tyraren som dödar enbart i självförsvar och gärna i stridens hetta. Berättelsen visar att hjälten var-
ke kan, vill eller behöver döda skurken. Istället är det något utifrån, näst intill deus ex machina, 
som gör det som vår kultur kräver: straffar den skyldige.     

Drake har i sin kamp mot skurken skjutit så pass mycket exploderande kåda att han startat den 
uråldriga stadens självförstörelse (tolkar jag det som, det uttrycks inte explicit). Uppe på en bro ser 
Drake hur hela staden kreverar under blå explosioner och helt plötsligt börjar den bro han står på 
rämna. Scener med rämnande broar har funnits tidigare i spelet. Den rämnande bron var mindre än 
den i slutscenen – vilket följer den dramaturgiska intensitetskurvan med ständigt uppbyggande och 
förhöjande av intensitet till klimax – det inom retoriken som kallas modus per incrementa. En god 
dramaturg smäller helt enkelt inte av de stora raketerna innan kinapuffarna, då dramaturgen inte 
vill uppnå antiklimax. Drake tar sig över bron, återförenas med Chloe och den skadade Elena. 
Denna skada kan sägas vara ett sätt för karaktären Drake att dels rannsaka sina känslor – något han 
i slutet av spelet förnekar då han ironiskt förklarar att hans skräck inför Elenas död bara var en 
femma på en tiogradig skala – och dels att bygga upp ett starkare empatiskt band mellan Elena och 
spelaren. Det är en oskriven regel att hjältar inte dör i matinéäventyr och trots denna regel, som 
utvecklarna spelar på in i det sista, är jag som spelare osäker på om Elena klarar sig eller inte. Men 
det visar sig att den begravningsceremoni som pågår hos Tenzin inte rör Elena, då hon kommer på 
kryckor, utan den avlidne Schäfer. (Att det är Schäfer antyds subtilt då Drake lägger en av hans 
tillhörigheter vid monumentet han och Tenzin tillber.) Chloe drar vidare, Sully, som återförenats 
med gänget, går efter henne, allt för att göra en poäng av sin ”gubbsjuka”, och Drake och Elena 
står och håller om varandra framför den vackra utsikten med höga berg och skinande sol. I parets 
lekfullt irriterade och kärleksfulla dialog utlovas nya äventyr och vedermödor.  
         

Elocutio – med tekniken som uttrycksmedel 

I Uncharted 2 påverkar interaktionen berättandet i att det är utdraget – moment spelas igenom som 
(interaktivt öppna) passager till tillfällen i spelet då handlingen förs framåt i högre hastighet (in-
teraktivt slutna): ibland i spelsekvenser, ibland i filmsekvenser (”cut-scenes”) och ibland i en 
kombination av dessa (handlingsdrivna ”cut-scenes”). Där påverkas alltså både framställning och 
berättarteknik utifrån en aspekt, nämligen interaktion och avsaknad av interaktion. I spelmomen-
ten saktas hastigheten på berättandet ner och intensiteten av interaktivitet ökar. Berättelsen i sin tur 
används som motivation till nya scenarier – det blir en växelverkan där dels interaktionstillfällen 
avbryts av filmiskt berättande och där dels dessa filmer avbryts av interaktivitet. Ett bra exempel 
på behovet av spelarens medvetenhet kring mediet och sin egen roll är när spelet byter mellan oli-
ka spelmoment. Exempelvis i slutsekvensen då Drake hoppat längs en rasande bro(interaktivt) 
bara för att i nästa stund se Chloe bli överfallen av en Shantamanikrigare (”cut-scene”) och måste 

                                                
113 Lindqvist Grinde, s.50-51. 
114 Ibid., s. 53. 
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skjuta denne samtidigt som de alla tre glider längs med det lutande brofundamentet(interaktivt). 
Under alla dessa tre moment(”cut-scen”, interaktiv ”cut-scene” och spelmomenten med full inter-
aktivitet) krävs en medvetenhet hos spelaren om hur mediet fungerar och vad mediet kräver. Med-
vetenheten om mediet tar medieforskaren Marie-Laure Ryan upp när hon argumenterar för:  

att medier är relevanta i berättarsammanhang i den utsträckning som de, för det första, 
påverkar innehållet eller handlingen, (den semantiska dimensionen), och för det andra, 
har verkan på framställningen eller berättartekniken (den syntaktiska dimensionen) 
och/eller användningen av berättelsen (den pragmatiska dimensionen)”115 

Den pragmatiska dimensionen avser hur mediet används och förstås av sin användare och innebär 
”att såväl berättaren som läsaren kan välja att ’tänka med mediet’ eller att tänka bort och låta bli 
att tänka på mediet.”116  Citatet rör alltså mest de tekniska aspekterna av ett medium och jag ska 
här försöka belysa det med ett exempel ur Uncharted 2. I slutstriden mot antagonisten Lazarevic, 
har denne druckit av saven från Livets träd och fått övermänskliga krafter och det gäller för spela-
ren att döda honom. Striden är strukturerad som en katt och råtta-liknande lek där Drake måste 
försöka hålla sig på avstånd för att attackera Lazarevic på håll. Överallt i omgivningen har det 
bildats stora klumpar av den exploderande kåda (som implicit presenterats under äventyrets gång) 
som det gäller för Drake att prickskjuta med sitt gevär, för att de ska explodera när Lazarevich är i 
närheten. Om spelaren lyckas skadas Lazarevic märkbart genom att han viker sig dubbel och stö-
nar högt, för att i nästa stund bli än mer fientlig. Animationen där Lazarevic är dubbelvikt är vik-
tigt då det visar att spelarens verkningar har effekt – feedback på ”input”. Det finns en relativt 
outtalad ”regel” inom tv-spel att när en ”boss” blir skadad kan den inte ge skada tillbaka under en 
viss tid och denna ”regel” är vad jag menar är ett tecken på spelets retorik. Ett exempel på vad 
varje god boss-strid ska innehålla – en stunds osårbarhet efter att bossen blivit skadad – är alltså 
en överenskommelse, ett led i den doxa som spelskaparna och spelarna är väl medvetna om. Ex-
emplet är också en påminnelse om att i tv-spelet finns det många stunder när spelaren är medveten 
om mediet och andra där han totalt sugs in (Murrays ”immersion”) i spelets värld. Nu finns det 
ingen direkt motsättning, retoriken att bossar anpassas till ett visst decorum är så pass outtalad att 
när det bryts, när en boss faller utanför ramen, avfärdas den som dåligt utförd (programmerad). Ett 
exempel på när mediets oskrivna lagar gör sig påmind framkommer i den amerikanska spelsajten 
IGN:s recension av spelet. En annan oskriven regel är nämligen att spelaren styr (takten på) hän-
delserna i spelet – och recensenten skriver här om den välprogrammerade artificiella intelligensen 
hos de karaktärer som följer Drake på äventyret.  

”The only time in the game that I thought the AI did something that I wasn't pleased 
with was once when I came to a room where two factions where fighting, we were 
hidden in cover and I wanted to wait the battle out. After staying quiet for about 30 se-
conds and playing along, Chloe popped up and joined the battle, dragging me into it as 
well.”117  

I citatet visar recensenten med ett exempel när AI inte fungerar i spelet. Men det finns en annan 
sida av myntet (igen, det sofisterna skulle kalla varje ämnes två logoi).118 Det intressant är att han 
inte ser på Chloe’s agerande som en del av berättelsen utan en del av det mer tekniska AI-
programmeringen, det finns alltså en medvetenhet om mediet i grunden här. I en film skulle berät-
tandet vara i fokus när det kommer till bedömning av en karaktär, i spelet blir det utförandet – ”vi 
borde väntat längre innan vi anföll” men ”AI:n var dåligt programmerad och läste inte av min tak-
tik”. Men Uncharted 2 gör stora framsteg i sitt sätt att låta karaktärerna kommentera omgivningen, 
fiender eller något av vad de tänker under spelets gång. Även det som recensenten ser som ett ”AI-
felsteg” skulle kunna ses som en del av narrativet om Chloe porträtterats som en otålig karaktär 

                                                
115 Marie-Laure Ryan citeras i Leif Dahlberg Pelle Snickars Berättande i olika medier, 2008 s.27.  
116Dahlberg Snickars s.27. 
117 Recension av IGN: http://ps3.ign.com/articles/102/1026373p3.html (11-09-13).  
118 Lindqvist Grinde, s.80. 
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eller om hon sagt något i stil med, ”I’m tired of this, let´s get going”. Med en retorik som försköt 
fokus från det tekniskt determinerade och istället fokuserade på karaktärens djup och ethos hade 
kanske denna ”dåliga programmering” istället setts som bra berättande.  

 

En jämförande analys av tv-spelet Uncharted 2 och Ongs lis-
ta på de nio särdragen för den muntliga kulturen  
 

Jag kommer här att koppla Janet M. Murrays fyra huvudsakliga egenskaper i digitala miljöer Wal-
ter Ongs teorier om den muntliga kulturen. Digitala miljöer är enligt Murray, procedurella, delta-
gande, spatiala och encyklopediska.(Dessa går jag igenom på sida 9.)  

Walter Ong börjar med den ”homeriska frågan”. Fanns det verkligen någon Homeros, den 
förmodade författaren bakom Iliaden och Odyssén? Historien kring frågan är lång och vindlande, 
från det att vissa påstår att verkens upphov var av ett helt folk, vissa att Homeros skrev flera små-
verser som sedan skrevs ihop långt senare, till att Homeros inte kunde skriva.119 Slutligen påstod 
diplomaten och arkeologen Robert Wood (ca.1717-71) att ”Homeros inte var förtrogen med skriv-
konsten och att det var hans minnesförmåga som gjorde det möjligt för honom att frambringa sin 
dikt.”120 Det var senare Milman Parry, en litteraturforskare under 1900-talets början, som skulle 
formulera den Homeriska diktningstekniken. Talspråkliga diktare lär sig inte en hel berättelse 
utantill, utan de förhåller sig till regler, formler som sedan binder det ”monteringsfärdiga” materia-
let utefter hexametern.121 Homeros hade haft ett slags ”fraslexikon” i huvudet. Latinska Fraslexika, 
förklarar Ong, är de lexikon som florerade – mest efter boktryckarkonsten – från antiken till 1800-
talet, där en elev kunde slå upp en fras och epitet från klassiska latinska diktare, i olika längder, för 
att passa in dem i metern, ”så att diktaren in spe kunde sätta samman ett diktverk från Gradus på 
samma sätt som pojkar kunde sätta ihop en byggsats, ett Mekano[...]”122 Denna byggsatssamman-
sättning kunde bara tolereras hos nybörjaren – ”Den drivne poeten skulle skapa sina egna, metriskt 
avpassade fraser.”123 Studier av Iliaden och Odyssén visade att Homeros upprepat formelartade 
uttryck. Kort och gott, den muntliga kulturen och Homeros, använde sig av det vi inom skriftkul-
turen kallar för klichéer eller i alla fall ”klichéartade element”, som Ong beskriver det.124  ”Dessut-
om var de standardiserade formlerna grupperade kring lika standardiserade teman: rådsförsamling, 
truppsammandragningen, utmaningen, plundringen av de besegrade, hjältens sköld, osv.”125 Ong 
menar att det språk, som verken innehar, inte nödvändigtvis talades av gemene man utan var ska-
pat av episka diktare, ärvda och omarbetade under generationer.  

Utifrån (det för allmänheten icke använda) mediets egna språk, går det att dra en direkt paral-
lell till datorkoden som varje tv-spel är uppbyggd av. Ett undre språk i mediet, som utförs och är 
läsbart av en elit (programmerarna) som bygger upp den ”värld” spelaren tar del av. I Berättande i 
olika medier står att läsa följande om skriftkulturens långsamma utbredning: ”Det är på flera sätt 
bättre att jämföra gångna tiders användning av skrift med dagens användning av exempelvis not-
skrift eller datorkod.”126 Men i och med skriftens minnesfunktion gick det också att jämföra verk 

                                                
119 Ong, s.30ff.  
120 Ibid., s.32.  
121 Ibid., s.34. 
122 Ibid. 
123 Ibid., s.35. 
124 Ibid., s.36. 
125 Ibid.  
126 Dahlberg Snickars s.12.  
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med varandra, det blev inte längre ”performance” utan ett ”recording art”. I det uppstod en motvil-
ja, en skriftkulturens motvilja mot klichén, formeln och stående frasen. Postmoderniteten har ock-
så en motvilja mot fasta, ”sanningar” och regler om hur man ska skriva, vilket leder till ett mot-
stånd mot retoriken. Retoriken teoretiserar och bygger upp ett regelverk för påverkande kommuni-
kationsstruktur och kritiseras för att bortse från ”individualitet”, ”konstnärlighet” och ”genialitet”. 
Ändå går retoriken att skönja i det som fungerar – dvs. påverkar på ett anmärkningsvärt sätt, även 
om dessa verk inte uttalat skapats utifrån retorikens uttalade regelverk.  Rapsoden, låt säga Home-
ros, hade något av ett lexikon i sitt huvud, som han sedan drog formler ur för att dikta verken Ilia-
den eller Odyssén, inför åhörare – ett verk existerade enbart mellan talaren och åhöraren och blev 
teoretiskt sett olika i detaljer för varje diktsituation.  

Här går att dra direkta paralleller till tv-spelet, där en spelare kan agera annorlunda i varje om-
spelning men där de stora delarna är intakta. Både rapsoden i den muntliga kulturen och spelaren 
av ett tv-spel rör sig i en värld styrd av regler och ”unit operations”. Reglerna styr på vilket sätt 
”unit operations” får sättas samman för rapsoden och spelet är arenan för spelarens improviserade 
”paidia-spelande”, men i spelet finns ”unit operations” av ”ludusregler” som verkar för att spela-
ren kan ta sig framåt i spelet (och i narrativet om ett sådant finns). En rapsod letade med ”ludus-
regler” (versmått och epitet) efter den ”rätta vägen” i sin berättelse. För att återknyta till Murrays 
första punkt i vad som karaktäriserar digitala miljöer: Vi skulle kunna kalla denne episke diktarens 
teknik för att i den muntliga kulturen nå minnet, för procedurell.  

Ong gör en stor poäng av att i den muntliga kulturen vet man vad man minns. Det finns ingen-
ting utanför minnet att hämta kunskap ifrån då skrivkonsten inte existerar som minnesbärare. Både 
rapsodens tekniker, skrivkonsten som medium och tv-spelsmediet handlar i grunden om minne.127 
Platon beskriver i Faidros och Det sjunde brevet, skrivkonsten som ett ”mekaniskt, omänskligt 
sätt att behandla kunskap – den är oemottaglig för frågor, den fördärvar minnet.”128  Minnet i dato-
rer har alltid varit något att dels, som programmerare, anpassa sig till och dels som utvecklare av 
hårdvara att utöka. Hos rapsoden – den episke diktaren – fanns en publik och berättelsen fanns 
enbart mellan rapsoden och publiken. Ingenstans fanns ett facit nedskrivet för någon att kunna 
peka och säga ”Nej, där säger du fel, såhär ska det vara...” Idag jämför vi vårt minne med den 
bokstavliga skrivkonstens minne, men även om det kan tyckas vara ett facit att gå till krävs det ett 
deltagande, en tolkning och en avkodning, för att kunna tyda det som står. Under rapsodens berät-
telse kunde publiken styra handlingen genom att be om olika favoritpartier eller kanske be om mer 
inlevelse hos berättaren. Publiken kunde vara (även om det inte finns källor som bevisar det) del-
aktiga på ett annat sätt än inför en text. Berättelsen uppstod alltid mellan två deltagande parter. Det 
leder oss in till Murrays andra punkt: Vi kan säga att mediet, både den episke rapsodens berättelse 
och tv-spelet har en deltagande karaktär.  

Både den muntlige kulturens berättare och dagens programmerare har en hel del tekniker för 
att nå minnet. Minnet i sin tur kan sägas vara encyklopediskt, i att allting ligger lagrat och kan tas 
fram via rapsodens tekniker att nå minnet via formler, klichéer etc. Programmeraren av ett dator-
spel, speciellt de tidiga datorspelen som t.ex. Super Mario Bros.(1985) hade väldigt begränsat da-
torminne att tillgå, därför fick ett element (en ”kliché”) återkomma för att exempelvis skapa ett 
helt landskap. Landskapet i Super Mario Bros. är uppbyggt av samma slags fyrkantiga, grafiska 
enheter, som upprepade gånger läggs ut i ett rutmönster för att måla upp spelvärlden. Även om 
Uncharted 2 har tillgång till mer minne har det samma tendenser till återkommande ”klichéer”. 
Mest uppenbart är att det är samma slags fiender som återkommer spelet igenom. Samtidigt som 
det spar minne (en 3d-modell kan bli flera fiender) motiveras de ständigt återkommande karaktä-

                                                
127 En källa till hur stor muntligheten och minnet betydde för den klassiska retoriken finns i Rhetoric to Herreni-

us, där det talas om en minnesteknik elever använde sig av. De föreställde sig fästa fysiska ord och motiv i sekvens 
mot en tänkt familjär och utvecklande bakgrund, enligt Sloane, Thomas O.(red.), Encyclopedia of Rhetoric Oxford, 
New York, Oxford University Press, 2001, s.113.  

128 Platon via Ong, s.37. 
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rerna av narrativet – att det är Lazarevic soldater allihop – vilket också har en moralisk dimension 
i att det är enklare att döda en dussinfiende. Spelets retorik är att det ska vara tydligt när ett pro-
blem ska lösas och hur det ska lösas. En viss soldattyp kräver en sorts taktik och olika ”unit opera-
tions” i hur soldater ska övervinnas varieras spelet igenom. Varje soldattyp kan inbjuda till olika 
taktiker: de som är hårt bepansrade och skjuter med hagelbössa ska (helst) tas på säkert avstånd, 
de ouppmärksamma dussinsoldaterna kan attackeras i smyg, och exempelvis de större fienderna – 
helikoptrar, pansarvagnar – kan övervinnas via omgivningen eller genom att Drake håller sig 
gömd på platser de inte når. ”Minnesfunktionen” blir alltså dubbel, i att det dels avlastar det en-
cyklopediska minnet på Blurayskivan och dels återkallar det taktiska minnet och det problemlö-
sande minnet hos spelaren. När Drake exempelvis måste klättra, är det formelartade element spela-
ren måste leta efter: särpräglade stenar – gärna färgglada – som sticker ut ur den omgivande grafi-
ken som tjänar spelet igenom i sin dubbelhet att, dels smälta in i omgivningen, men dels också 
sticka ut så att spelaren kan se stigarna av greppbara ytor och följa dess vägar. Retoriken är den 
spelaren upplever innehållet naturligt,(de färglada stenarna) men samtidigt ”onaturlig” och ut-
stickande dvs. tjäna spelbarheten. Sammanfattningsvis för den här punkten är alltså att tv-spel likt 
den muntliga rapsodens minne, kan sägas vara encyklopediskt.  

Tv-spelet har ytterligare ett karaktärsdrag, men det snarare skiljer det från den muntliga kultu-
rens berättare, nämligen det spatiala. Tv-spel är det enda medium där vi kan förflytta oss i en na-
vigerbar rymd129. Kan vi tänka oss en publik som med frågor och förslag navigerar i en rapsods 
minne? Kanske. Tanken är lockande, men här nöjer jag mig med att det är ett utmärkande drag hos 
tv-spelsmediet.  

Sammanfattningsvis har jag här, via Ongs Muntlig och skriftlig kultur, listat fyra egenskaper 
hos den muntliga kulturen och länkat dem till tv-spelsmediet. Det är procedurmässigt, kräver del-
tagande, är encyklopediskt, och (i den muntliga kulturen i viss mån) spatialt.   
Det är symptomatiskt att den klassiska retoriken uppehåller sig vid den muntliga framställningen 
av ett tal. Den nya tekniken att skriva texter ansågs under antiken som ett verktyg inte som något 
slutändamål. Texten sågs enbart som ett redskap för den muntliga framställningen. De ingredien-
ser som retoriken utgick från i den muntliga framställningen finns även kvar i dagens tv-
spelsmedium.   

Den muntliga kulturens nio särdrag applicerat på tv-spelskulturen  

Hittills har jag analyserat tv-spelet utifrån klassisk retorik och sedan jämfört Murrays fyra punkter 
om digitala miljöer med tv-spel. Som jag varit inne på utvecklades den klassiska retoriken under 
gränsperioden mellan den muntliga kulturen och den skriftliga. Eftersom klassisk retorik i viss 
mån grundade sig på muntliga kulturens tänkande, hur kommer det sig att klassisk retorik fungerar 
när det kommer till att analysera ett modernt spel? Finns det drag av muntlig kultur kvar i dagens 
tv-spel? Jag kommer nu se på det tv-spelet och tv-spelskulturen utifrån Ongs nio punkter om den 
muntliga kulturens särdrag. Jag tittar främst på tv-spelet Super Mario Bros. för att det är ett tidigt 
spel med enkelhet och klarhet, Tetris för dess tydlighet vad gäller ”ludusregler”, och på Uncharted 
2, objektet för uppsatsen, som bär på ett starkare narrativ. Jag kommer förklara punkterna löpande 
i den jämförande analysen.  

I. Additivt snarare än underordnande130 Som exempel på den additivt muntliga stilen tar 
Ong upp gamla testamentet Första Mosebok 1:1-5  

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker 
vilade över djupen, och ande svävade över vattnet. Och Gud sade: Varde ljus. Och det 
vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Och han 

                                                
129 Detta är en översättning av Janet M. Murrays ”navigable space”, s.79.  
130 Hela resonemanget under denna punkt refererar till Ong, s.50-51.  
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kallade ljuset för dag och mörkret natt; och det blev afton och det blev morgon den för-
sta dagen.131  

 Citatet bär alltså spår av den muntliga strukturen i sin uppbyggnad. I ett skriftspråk kan upp-
hovsmannen gå tillbaka, ändra och omformulera textens ordning eller innehåll. Såhär förklarar 
Ong:  

Den skrivna framställningen präglas av en mer utarbetad fastställd grammatik än en 
muntlig framställning, eftersom den för att skapa någon mening helt enkelt är mer be-
roende av en bestämd lingvistisk struktur, då den saknar de normala, fulla existentiella 
kontexter, som omger den muntliga framställningen och som nästan oberoende av 
grammatiken ger mening åt den muntliga framställningen.  

Tv-spelets retorik är att det på ytan är en fri värld som målas upp, som det talade språket, där orsak 
leder till verkan och där allt inom spelets struktur verkar gå att göra och när en händelse gjorts – 
som ett ord uttalats – är det bara minnet av det och dess efterverkningar som finns kvar. Men un-
der ytan är det procedurella regler som hela tiden döljer spelets egna tillkortakommanden, som 
försöker få spelaren att köpa de begränsningar som spelvärlden har och inte leta efter hål i kulis-
serna – Uncharted 2 går ut på att skjuta och hoppa, du kan exempelvis inte dricka en kopp kaffe, 
men eftersom det behovet aldrig uppstår är det heller inget fel i simulationen. Låt oss titta närmare 
på det välkända tv-spelet Super Mario Bros. som med fördel kan beskrivas i en additiv språkstil: 
Mario står. Mario går. Mario springer. Mario hoppar. Mario landar på en fiende. Mario hoppar 
upp mot ett frågeteckensblock. Mario tar en svamp. Mario växer. Det här sättet att beskriva hän-
delserna på skärmen är den skriftliga framställning som nog ligger närmast att faktiskt spela spe-
let. Det skulle således förklara att spelandet i sig är additivt, i det att bara en instruktion ges åt 
gången och i hastig följd. Uncharted 2 kan beskrivas på samma sätt: Drake klättrar med händerna, 
Drake svingar sig, Drake landar. Händelserna jag radat upp tillhör faktiskt det explicita narrativet i 
Uncharted 2, alltså det som syns och hela tiden föder information till spelaren – men den analytis-
ka, inre dramaturgen hos varje spelare, bortser från dessa enskilda händelser när de tänker på spe-
let och i efterhand redogör för händelseförloppet. I efterhand dramatiserar vi hur Drake klättrar 
uppför en tågvagn, men när vi utför momenten kan vi inte uppmärksamma alla detaljer i grafiken. 
Som spelare ser jag selektivt på de delar, enheter, som är viktiga för mitt spelande – dessa är inte 
alltid detsamma som de delar, enheter, som är viktiga för berättelsen. När vi tar del av andra medi-
er (filmer, skönlitterära texter, fotografier etc.) kan vi ägna all energi åt att se detaljer och tänka på 
berättelsen (även om vi som åskådaren kanske inte alltid gör det). I ett tv-spel är interaktiviteten 
första prioritet och för att spelaren ska ägna all uppmärksamhet åt berättelsen eller andra detaljer 
måste interaktiviteten strypas för stunden – övergå till ett filmklipp eller visa en stillbild helt utan 
interaktivitet. Speciellt i intensiva situationer skiftas spelarens fokus till problemlösandet snararen 
än till den estetiska (sinnliga) eller narrativa upplevelsen. Då tar spelaren itu med en sak i taget 
och fokuserar på uppgiften. Vid ett tillfälle i kapitel 3, Borneo passerar spelaren en vacker utsikts-
plats där himlen möter havet och djungeln breder ut sig längs sluttningen nedanför. Spelaren är på 
väg till Lazarevich utgrävning. En spelare som är starkt indragen i narrativet just då kanske inte 
ser utsikten. För en spelare som här första gången tar kontrollen kanske problemet att styra övertar 
både den sinnliga upplevelsen av den vackra utsikten och viljan att gå vidare i berättelsen. Under 
spelets gång är det alltså ett ständigt växelspel mellan de tre: interaktivitet, narrativ och estetisk 
upplevelse – upplevelser som förstås flyter in i varandra och bidrar till en helhetlig upplevelse. 
Slutledningen är dock att tv-spel är additivt till sin karaktär.     

II. Sammanställande snarare än analytisk.132 Rubriken för denna punkt syftar på särdrag som 
ligger nära de formler som underlättar för en person att minnas. Muntliga tankar och uttryck har 
grupperingar av enheter. Vi kan här känna igen Ian Bogosts resonemang om ”unit opera-

                                                
131 Ong, s.50.   
132 Ong, s.51-52.  
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tions”:”Unit operations are modes of meaning-making that privilege discrete, disconnected actions 
over deterministic, progressive systems.”133 Likheterna är stora med föregående punkt, där vi också 
tog en enhet/uppgift i taget och ur den samverkan mellan dessa olika ”saker” växte ett större sy-
stem (exempelvis upplevelsen av en plats ur både interaktivitet, berättelse och estetisk upplevelse). 
Vi kan i efterhand se de enskilda detaljerna och vad som utgjorde upplevelsen, som under själva 
processen inte är framträdande för oss. De ständigt återkommande epiteten, formlerna och kliché-
erna, är då ”unit operations” i det verk – det progressiva systemet – som är Iliaden. När rapsoden 
berättar det muntliga verket Iliaden för sin publik går han igenom en process att bl.a. via formler 
minnas alla händelser som sker i följd och bildar berättelsen. Det sammanställande snarare än ana-
lytiska särdraget beskriver Ong genom den muntliga kulturens användning av epitet på sagofigu-
rer, som den stolta eken, den sköna prinsessan, den tappre soldaten. Epitetet finns också i titeln: 
Super Mario Bros. och precis som Ong tar upp är det aldrig någon som ifrågasätter varför Mario 
är super: i en gåta om varför eken är stolt är det inte ekens stolthet som ifrågasätts utan att den 
verkligen är stolt. Varför är Mario ”super”? Ingen jag någonsin känt har någonsin ifrågasatt epite-
tet ”super”, och skulle det ifrågasättas är svaret att karaktären hoppar ovanligt högt och kan få su-
perkrafter via olika föremål. ”Super” är ett abstrakt epitet där många olika tolkningar kan läggas 
in. Om vi tar upp Nathan Drake, protagonisten i spelet Uncharted 2, så är epitetet inte direkt där, 
men namnet talar ”känns” äventyrligt. Precis som ”Indiana Jones” eller ”Lara Croft”, är ”Nathan 
Drake” ett namn med ”snärt”, utvalt för att det klingar väl. I Drakes implicita personbeskrivning 
finner vi en ”unit operation”: en orädd man, idealistisk, som improviserar sig fram och klarar sig 
ur svåra situationer som uppstår i lika snabb takt som han hamnar i dem; som alltid har en smart 
kommentar, alltid är på jakt efter uråldriga skatter. Super Mario Bros ligger inte på berättelsenivå, 
utan i första hand på upplevelsenivå. Folksagotraditionen om hjälten, skurken och offret är högst 
applicerbar på tv-spel där det verkar vara ett grundläggande narrativt incitament för spelaren att ta 
kontrollen – du är hjälten och från detta görs nästan aldrig något undantag.134 Det folksagostoff135 
som Super Mario Bros. anspelar på, med en hjälte som ska rädda en prinsessa ifrån en drake i ett 
sagoland, går också hand i hand med det sammanställande och ickeanalytiska. Vi accepterar det 
som dyker upp på skärmen utan att gå djupare in i analys om vem prinsessan är eller varför draken 
har kidnappat henne. Fascinationen hos spelaren för processen att spela, proceduren att spela ige-
nom äventyret, tränger undan betydelsen av narrativets framåtrörelse.  

III. Redundant eller ordrikt. Redundant kan förklaras som överskottsinformation eller mång-
ordighet. Här skriver Ong om det talade språkets ordrikedom och mångfald av ord, och att flera 
ord återupprepas för att åhörarna ska uppfatta det. Skriftspråkligheten består istället av ett strin-
gent och sparsmakat språkbruk där en mening kan konkretiseras och kondenseras ner till ett mini-
mum av ord, vilket ger en klarhet i det enkla. Ong förklarar det bättre: ”Denna återhållet linjära 
eller analytiska form av tanke och tal är en konstlad skapelse, strukturerad efter skrivandets tekno-
logi.”136 Det stringenta och klara uttryckssättet är förstås upp till författarens vilja eller förmåga, 

                                                
133 Bogost, 2006, s.3.  
134 Japanska RPG (role playing game) är generellt sett uppbyggda på en av sagans grundberättelser om ynglingen 

som mot alla odds och under många och långa strapatser blir hjälte och räddar kungariket och prinsessan ifrån onds-
kan.  

135 I boken Video Games: A Popular Culture Phenomenon, 2002 tar Arthur Asa Berger upp Vladimir Propp, en 
tidig rysk formalist vars lista av 31 funktioner som finns i de ryska folksagorna, väl överensstämmer med vad de flesta 
tv-spel innehåller eller handlar om. Numren jag angett korresponderar med punkternas plats i Propps lista och jag 
skriver här de som jag tycker starkast representeras i Super Mario Bros. 1. Frånvaron av någon medlem av familjen, 
vi får förmoda att Mario och prinsessans relation är familjär då han har motivationen att rädda henne. 8. Skurkaktig-
het: En skurk skadar en familjemedlem. I SMB1 via draken Bowsers kidnappning av prinsessan, och implicita överta-
gande av Svampriket. 10. Motstånd: hjälten gör motstånd. Mario i vårt fall. 14. Mottar hjälpmedel: Hjälten mottar 
magiska hjälpmedel. I Marios fall kan vi säga att Svampen, som på ett sätt kan sägas göra honom stark, Eldblomman, 
som gör att han kan skjuta eldbollar och inte minst Stjärnan som gör honom odödlig är likvärdiga magiska föremål. 
18. Seger: Skurken blir besegrad.  

136 Ong, s.53. 
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det går att vara ordrik även i skriftspråket, men en korrigering och redigering av skriftspråket är 
möjlig oavsett. Det är till och med möjligt att vara flera författare till en text, i en muntlig kultur 
skulle det vara en pågående diskussion som ledde till vissa formler som var lätta att återgå till i 
tanken. Inom skriften kan författaren gå tillbaka i texten och ändra ett ord till en mer välklingande 
synonym eller läsaren kan gå tillbaka i texten om något glömts bort – det behöver inte nämnas 
igen. Ett talat språk är temporalt och finns endast i den stund det utsägs, om något sägs igen, om-
formuleras, bidrar det bara till ett utökat ordbruk, dvs. ökar ordrikedomen. Men ett ord är också 
beroende av sin kontext, meningen ”pojke sparkar gubben”, ger en annan betydelse än ”gubben 
sparkar pojke”. Samma ord får alltså olika mening utefter deras ordning. Det överför jag till det 
tekniska bruk av sprites137, 3d-modeller och de texturer som finns inom tv-spel. Samma fiendety-
per återkommer igenom hela Uncharted 2. Men svårighetsgraden ökar med fiendernas antal och 
med miljöernas utformning ju längre spelaren kommer i spelet. På grund av minnesbrist i hårdva-
ran och/eller produktionshämningar (det är dyrt att producera spel) återanvänds ofta sprites (Super 
Mario Bros.), 3d-modeller och texturer( Uncharted 2) och animationscykler inom spelet, därför 
måste enheternas sammansättning – exempelvis bredare raviner i Super Mario Bros eller fler fien-
der i Uncharted 2 – öka svårighetsgraden i spelet. I Super Mario Bros. möts du av en rad fiendety-
per som alla har olika egenskaper och dessa egenskaper kommuniceras via fiendernas utseende, en 
tradition som vidhålls i Uncharted 2. Den första fienden, den bruna ”svampen”, Goomba, har den 
egenskapen att den går och likt en röksvamp inbjuder den till att bli stampad på. Fiendetypen, 
denna ”unit operation” eller detta ”ord”, återkommer flera gånger spelet igenom och det är ingen 
som säger att den behöver en ”synonym”. Funktion är välgrundad och där den uppenbarar sig 
inger den snarare än känsla av helhet och kontinuitet än upprepning. Ong skriver ”Muntliga kultu-
rer omhuldar ett ständigt ordflöde, övermått och munvighet. Retorikerna kom att kalla det för co-
pia.”138 Redundansen ökar, för att alla åhörare ska förstå upprepas samma fraser fast med andra 
ord.139 Det är enklast att se i de äldre spelen hur en grafisk enhet, t.ex. ett murblock, ständigt kopie-
ras och placeras i rader för att måla upp de världar som Mario springer igenom; Marken består av 
ett slags granitblock som utplaceras i ständiga kopior, bakgrundens moln och kullar är en eller två 
olika slags sprites som ständigt återkommer. Återigen är begreppet ”unit operations” applicerbart 
här, för att skönja hur den grafiska helheten i ett tv-spel är uppbyggda av en grupp ständigt åter-
kommande små enheter. Kopieringssättet att bygga upp tv-spel är fortfarande praxis, och även om 
det nu finns kraftfullare datorer med mer minne verkar traditionen övervinna komplexiteten.  

IV. Konservativt och traditionellt.140 Ong skriver om minneskapaciteten hos människan. I en 
muntlig kultur försvann mycket kunskap när någon dog för ingen kunskap gick att skriva ner och 
på så vis lagrades det inte till nästkommande generation – förutom hos människan. I denna kultur 
ökade konservatismen och upprepningen av kunskap, då all kunskap värderades högt och fördes 
vidare från mun till mun. Det var omöjligt att ha käll- eller textkritik då texten inte fanns att tillgå 
som facit, vilket gjorde att all kunskap var viktig och det tog längre tid att utveckla ny kunskap 
och att sålla ut vilken kunskap som var ”onyttig”. Vi kan se samma tendenser i det unga mediet tv-
spel, där det relativt sett inte finns särskilt gammal kunskap, tradition eller facit att luta sig emot. I 
en sådan kultur borde kreativiteten flöda och nya spelidéer borde presenteras dagligen, men det 
råder ett tillstånd där nya spelidéer faktiskt är undantaget. De flesta spelen bygger, likt den muntli-
ga kulturens överföring av kunskap, på gamla spelidéer med eventuellt små förändringar eller 

                                                
137  Sprites: grafiska enheter uppbyggda av pixlar, t.ex. föreställande avataren (Super Mario) i spelet och fiender. 

Texturer: de bilder som läggs på 3d-objekt och 3d-miljöer: t.ex. kläder och hud, skäggstubb på Drake eller murbruk, 
gräs, metall och rost på miljöerna.  

138 Ong, s.54.  
139 Med en liten ändring är denna beskrivning applicerbar på spel av typen Uncharted 2, som i sin struktur har ett 

flöde, har ett extremt övermått vad gäller innehållet, och innehållet följer samma struktur då inte minst alla karaktärer 
är munviga, och med snabba repliker ger varandra svar på tal, främst då huvudrollsinnehavaren Drake. Copia, ordet 
som i vårt dagliga tal blivit kopia är fortfarande en stor del av tv-spelets struktur. 

140Ong, s. 54. 
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kombinationer av flera spelmoment/idéer, ”unit operations”. Här spelar förstås den rådande doxa 
in och även det jag tidigare kallat ”spelets-DNA” – spelmotorer och tradition. Det råder en klar 
konservatism inom den i grunden kommersiella tv-spelsindustrin, där jakten på miljonsäljare leder 
till ett ständigt kopierande av det som tidigare fungerat, ständigt med mantrat större, mer, bättre, 
fler, högre upplösning, smidigare, snabbare, etc. Fokus ligger på icke retoriska bevismedel som 
egentligen inte i sig bevisar att ett spel är bra.  Ett element av spelandet som är starkt beroende av 
traditionen är interfacet, hårdvaran för input – hur spelaren styr. Det går att tala om en styrandets 
grammatik, där den ena stora traditionen är anhängare av ”WASD” (tangentbord och musstyrning) 
och den andra är ”analogspak”(handkontroll för spelkonsol).141 Efter 2006 kom även rörelsekänslig 
kontroll, men den kämpar mot de äldre traditionernas konventioner. De två första styrtraditionerna 
är i grunden knapptryckande, och där har dessa två spår utvecklats och denna tradition måste spel-
utvecklare och spelare förhålla sig till. Sammanfattningsvis kan vi se att tv-spelskulturen är tradi-
tionell och konservativ, och den nydanande utveckling som sker oftast först blir populär hos de 
som inte är uttalade spelare.142  Något som dock talar för en utveckling och talar emot konserva-
tismen i nuläget är steget tv-spel tar till den mänskliga livsvärlden.  

V. Nära den mänskliga livsvärlden143. Med den grafiska detaljrikedomen i ett spel som Un-
charted 2 förstärks spelarens deltagande. Andra känslor läggs till, till exempel en hisnande känsla 
av svindel vid anblicken av ett högt stup, eller en underliggande narrativ förståelse av vad det be-
tyder när två karaktärer byter en lång blick med varandra. Det här är en utveckling som skedde 
redan tidigt. Vi kan ställa upp Super Mario Bros. och Tetris mot varandra – båda spelen från mit-
ten av 80-talet. Tetris är ett abstrakt pusselspel med stark betoning på ”ludusregler” och låg beto-
ning på improvisationens ”paidia”. Det enda som sker är att block bestående av fyra (tetra) kva-
drater i olika former faller nedåt och skall sorteras av spelaren för att bilda helrader, som då för-
svinner. Spelaren får poäng efter att en helrad bildats och försvunnit och desto längre spelaren 
spelar desto snabbare går spelet. Men i spelet finns en underliggande dramaturgi då det är ett stän-
digt spel mellan jämvikt, rubbning, erkännande av rubbning, försök att gottgöra, återställande av 
jämvikt.144 De på förhand oanade antalet block som faller är diegesen och i den rör sig narrativet 
om de fallande blocken, där den självklara intensitetshöjningen, dramats höjdpunkt i berättelsen, 
är när spelaren är nära att förlora och i sista sekunden sätter ett block rätt och får undan några ra-
der som gör att spelet fortsätter. Händelseutvecklingen och delmomenten blir alltid annorlunda 
men den större strukturen och helheten i Tetris, är lika varje spelomgång.  

Det som sker när spelet kommer närmare livsvärlden, exempelvis i Super Mario Bros. med 
dess blå himmel, en rörmokare som kan springa, hoppa och simma, är att spelet blir mindre ab-
strakt. Spelet stänger då för egentolkade narrativ och öppnar upp för ett striktare ”författat” narra-
tiv. Det abstrakta i Tetris med sina fallande block ger en distanserad och kalkylerande effekt gent-
emot den högst enkla bilden av en tjock rörmokare som istället ökar empatiförmågan och inlevel-
sen på fler plan hos spelaren.  Vi talar automatiskt om metaforerna för att navigera den grafiska 
representationen av en rörmokare på skärmen. Att vi säger ”gå”, ”springa”, ”hoppa” säger en hel 

                                                
141 Främst vad gäller styrandet av FPS (First person shooters). PC-spelare föredrar Mus som styr siktet och den 

generella riktningen avataren färdas, och tangentbord: där fram är på bokstaven W, sidogång åt vänster och höger är 
på A resp. D, och bakåt är S. (sen tillkommer förstås fler funktioner på andra knappar.) Majoriteten av konsolspelare 
föredrar ”Analogspak”: Två analoga styrspakar, den vänstra för de riktningar jag tidigare tilldelade ”WASD” och 
högra analogspaken styr de riktningar jag tidigare tillskrev musen. Till detta läggs axelknappar, två stycken för varde-
ra hand, samt fyra knappar på kontrollens framsida. Totalt två spakar, extrafunktioner på den digitala spaken, funktio-
ner på de fyra knapparna i diamantformationen på framsidan, samt fyra funktioner på de fyra axelknapparna. Det är 12 
knappar att hålla reda på + två spakar. Denna praxis på konsol är uppenbart svårhanterlig för en nybörjare. Framtiden 
får utvisa om rörelsekänslig kontroll får ett genomslag hos dessa båda traditioner, eller om det uppstår ett tredje spår.   

142 Wii, med rörelsekänslig kontroll, hittade en ny publik hos de som tidigare inte spelat. World of warcraft har 
med en användarbas på tio miljoner haft en långsam uppgradering. Counter-Strike, fortfarande ett populärt FPS, har 
fler likheter än olikheter med den första versionen som kom, 1999.  

143 Ong, s.56. 
144 Todorovs ”jämviktsdramaturgi” som jag går igenom på s. 13.  
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del i hur vi identifierar oss direkt med den ytterst enkla grafiska enheten som sägs föreställa en 
man. Där ser vi kraften i människans egenskap att med inlevelseförmågan fylla i de delar som den 
behöver för att förstå mönster och samband. Denna information på skärmen är både ”pixlar” och 
en hoppande rörmokare. Idag när datorers kapacitet har nått möjligheten till en ökad realism (i 
förhållande till kapaciteten 1985) fortsätter ändå de abstrakta spelen att utvecklas. Men i Unchar-
ted 2 är karaktärerna mer mänskliga och miljöerna mer fotorealistiska (reflektioner, rök, djup i 
bilden, ljuseffekter etc.). Men i och med den grafiska utvecklingen närmar sig tv-spelet andra me-
dier, såsom filmen. Exempelvis om vi tar bort dessa pålagda detaljer är den slutliga brosekvensen i 
Uncharted 2 – där spelaren styr Drake genom att hoppa mellan rasande plattformar – väldigt lik 
spelmoment i Super Mario Bros-serien där plattformar försvinner under Marios fötter och skärm-
bilden ständigt åker från vänster till höger. Grafiskt sett kan Uncharted 2 sägas stå i filmmediet 
och styrningsmässigt grundar den sig på tidigare spelmoment från andra spelserier. Denna konser-
vatism vad gäller spelutveckling är inte enbart där pga. svårigheten att uppnå ”realism” (eller 
omöjlighet med den hårdvara som är tillhands) utan också pga. kommunikationen med spelaren. 
Spelet har sin retorik för att spelaren implicit och explicit ska förstå vart den ska färdas, vad den 
ska göra och hur den ska göra det. Men framförallt, när något går fel, varför det gör det. Den sista 
punkten är viktigast. Dålig ”gameplay” – spelbarhet – handlar mycket om att spelet inte kommu-
nicerar med spelaren och ger rätt feedback på spelarens ”input”. Om en spelare tror att denne gör 
rätt men spelet visar något annat är det oftast ”fel på spelet”, inte spelaren. Därför är den stående 
frasen bland recensenter när de hyllar ett spel, att du ”inte kan skylla på kontrollen när något går 
fel”. Ett slags rådande doxa bestämmer alltså vad som är bra spelkontroll och därför baseras nyare 
spel på äldre spel, med vissa (konservativa) förändringar. I den oklanderliga kontrollen ligger att 
spelskaparen har lyckats med sin spelretorik – spelskaparna har förmedlat vilken speltyp spelet är 
och anpassat spelkontrollen till den speltypen och med hjälp av spelets retorik övertygat spelaren 
om att spelet i sig inte kräver någon annan slags möjlighet till input eller förändrad ”gameplay”.  

Men den grafiska stilen, det enkla ”ikoniserade” och karikatyraktiga i abstrakta spel, bjuder i 
sin ”enkelhet” och allmängiltighet in spelaren till en identifikation. ”Ikoniseringen” tar serieveta-
ren Scott McCloud upp i sin bok Serier - den osynliga konsten, där han går igenom seriemediets 
egenskaper. En förmåga vi har är att se ”ikoner”145 och då främst de han kallar för ”bildikoner” 
inom mediet. Dessa bildikoner har olika grader av abstraktion:146 Vissa karaktärer i spel, som Ma-
rio i Super Mario Bros., är långt från verkliga, andra, som Drake i Uncharted 2 ligger närmare 
verkligheten – men är fortfarande en ”ikon”(i McClouds mening). Super Mario är mer “Cartoon” 
än Drake. ”Cartoon” uppnår vad McCloud kallar ”förstärkning genom förenkling” och denna för-
enkling leder till att ”reducera en avbildning till dess ’grundbetydelse’[och] utvidga[r] denna bety-
delse på ett sätt som den realistiska konsten inte klarar av.”147 Vad leder då förenklingen i uttrycket 
till? Jo, en identifikation.148 Identifikationen är ett av Kenneth Burkes huvudbegrepp som jag tog 
upp i början. Paradoxalt nog är alltså denna ”ikonisering” och sänkning av graden av realism till 
”cartoon” ett sätt att förhöja spelarens koppling till karaktärerna och/eller världen i mediet. Fler 
kan identifiera sig med Mario än med Drake, men Drakes personlighet är utformad efter den doxa 
som ser till att han kan accepteras av majoriteten.  För att återknyta till denna Ongs femte punkt att 
muntlig kultur höll sig nära den mänskliga livsvärlden, så leder förenklingen till att alla männi-
skor kan identifiera sig med en karaktär och förknippa den med sitt eget liv.      

 VI. Agonistisk, kampinriktad.149 Super Mario Bros. har ett poängsystem som är en rest ifrån 
det arkadursprung som spelet skapades utifrån. I arkadspel, som spelades i ett kabinett i arkadhal-

                                                
145 McCloud definierar dem som ”en bild som används för att representera en person, en plats, en sak, eller en 

idé.” McCloud, s.27. 
146 Ibid., s.28f.  
147 Ibid., s.30.  
148 Ibid., s.36.  
149 Ong, s.57.  
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lar, är jakten på poäng en drivkraft högre än att nå upplösningen i ett narrativ. I Donkey Kong150 
(arkadspel skapat av Miymoto, 1981) är fokuset att rädda en kvinna som apan Donkey Kong kid-
nappat. I spelet är det endast poängen som visar hur skicklig spelaren är – narrativet är för enkelt 
för att locka till framåtrörelse. Att ha högst poäng är huvudargumentet när det kommer till den 
muntliga kampen om vem som är bäst, mellan två spelare. Poängen är också den enklaste formen 
av retorik i tv-spel, för det skapar en koppling mellan spelaren och spelet. Poängen kan ses som ett 
argument inom spelet som motiverar spelaren till att utföra de uppgifter som spelet presenterar. 
Förutom narrativet är poängen den största motivation till att spela ett spel flera gånger. När poäng-
insamlandet försvinner till förmån för ett narrativ, ligger inte längre kampen spelare emellan, utan 
mellan spelaren och spelet – mellan avataren som spelaren styr och antagonisten i den spelvärlden. 
För att belysa hur tv-spel ofta bygger upp sitt narrativ för att presentera en berättelsetråd i en syn-
bart öppen värld kommer jag jämföra Uncharted 2 med spelet The Legend of Zelda (1986)  

I The Legend of Zelda151 (hädanefter enbart Zelda) finns inget poängsystem, där är berättelsen 
helt i fokus och spelskickligheten uppmäts inte i explicit poäng utan i en mer explicit ”berättelse” 
om hur olika moment utförs, av spelaren, i spelet. Zelda handlar om protagonisten Link som måste 
räddade den tillfångatagne prinsessan Zelda från antagonisten Ganon. Spelet utspelar sig i landet 
Hyrule där det finns en tredelad magisk kraft som kallas Trekraften (Tri-force). Trekraften består 
av styrka, vishet och mod. Prinsessan innehar visheten. Styrkan tas i bruk av antagonisten Ganon 
som även vill ta de andra delarna för att få absolut makt. Link äger den sista av Trekraften vilket 
är mod. I sin jakt på att rädda prinsessan ställs han inför många faror och han hittar föremål som 
hjälper honom att ta sig vidare på färden. De viktigaste är Master Sword, som med sin inneboende 
magi har tillräckligt med kraft för att försvaga Ganon, och silverpilar som slutligen krävs för att 
döda honom. Den speltekniska sidan av spelmyntet är att spelaren ser protagonisten Link ovan-
från. Han är klädd i gröna ikoniska kläder med en karaktäristisk luva, spelaren stöter svärdet fram-
för sig för att döda världens monster. Världen (som är indelad i ett stort antal tv-skärmsstora rutor) 
består av en övre värld och ett antal grottor och borgar under jord (så kallade Levels). I grottorna, 
level 1- 8, får Link ett antal artefakter som hjälper honom till att avancera i spelet.  

Visst finns det stora likheter med Uncharted 2. Drake hittar en artefakt, Purvadolken, som 
med sin funktion tar honom vidare i äventyret i jakten på en sten som sägs ge övermänsklig styrka 
(power) till den som hittar den.  

Förutom de uppenbara skillnaderna mellan Zelda och Uncharted 2 är dess uppbyggnad i hur 
den leder spelaren framåt mest intressant.  Miyamoto, Zeldas och Marios skapare, använder ett tv-
spelets retorik i sin överenskommelse med spelaren när han designar Zelda. I Zelda är världen 
synbart öppen och med det icke-linjär. Hos spelaren finns känslan av att du kan ta dig vart som 
helst i spelvärlden. Varför det inte går att ta sig vidare vid vissa passager motiveras via narrativet: 
en sten blockerar en port, en brygga saknar en båt. Framåtrörelsen i världen och i berättelsen mo-
tiveras av de föremål som du kan bära med dig och som Link hittar under spelets gång. Det är allt-
från vapen som en pilbåge, till bruksföremål som en flotte som kan användas vid nämnda brygga. 
Vad spelet egentligen gör är att säga att när Link har en viss ”nyckel” kan en viss ”dörr” öppnas – 
spelets underliggande ”ludusregel”.  Spelet kan ses som linjärt med rad portar med lås – men det 
döljs av narrativet som säger att denna ”nyckel” är en flotte, som kan användas vid den här ”dör-
ren” som är en brygga. ”Paidia” – improvisationen – är underordnad denna ”ludusregel”, men nar-
rativet stödjer känslan av frihet. Denna retorik styrker både berättelsen i spelet och den lägger upp 
vägen och döljer den linjära strukturen. Janet M. Murray skriver att digitala miljöer är 
encyklopediska. ”In an interactive medium the interpretive framework is embedded in the rules by 
which the system works and in the way in which participation is shaped. But the encyclopedic 

                                                
150 Donkey Kong är antagonisten i spelet med samma titel. En stor gorilla som kastar ner tunnor som protagonis-

ten Jumpman måste hoppa över eller undvika för att rädda flickvännen Daisy. Skapades av Shigeru Miaymoto,1981.  
151 The Legend of Zelda, NES (1985) skapat av S.Miyamoto, där protagonisten Link utforskar landet Hyrule i 

kampen mot antagonisten Ganon, för att rädda prinsessan Zelda.  
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capacity of the computer can distract us from asking why things work the way they do and why 
we are being asked to play one role rather than another.”152 Hon fortsätter med att påpeka att när 
narrativet blir av större vikt i spel kommer dessa strukturer att bli viktigare. Janet M. Murray frå-
gar sig inte vad det är som gör att vi inte ställer frågor om varför det fungerar och hur. Men det är 
detta ”vad” jag försöker finna via retoriken, förhållandet mellan ”ludus” och ”paidia”, regel och 
frihet, ”styrdhet” och improvisation. I Uncharted 2 finns inte ett inventory153 – du bär bara de va-
pen som soldater lämnar efter sig och det kanske ett kort tag tills nästa vapen dyker upp. Friheten 
och ”paidia” blir ett strategisk avgörande val mellan eldkraft och mängd ammunition, mellan 
kraftfull revolver eller lättare pistol, mellan gevär med kikarsikte eller automatkarbin. Friheten blir 
också det sätt på vilket du angriper olika rums pussel, även om pusslet kräver en speciell lösning 
ligger friheten i hur spelaren måste klättra, springa, hoppa med Drake. Varje nytt område eller rum 
i spelet kräver en ”ludusbaserad” lösning med viss mått av ”paidia”-improvisation. Spelet är linjärt 
utan försöka dölja det och vägen Drake går fram är fylld av ”scriptade” händelser som triggas av 
Drakes framfart. I kapitel 5 – Urban Warfare (se bilaga 4.) ges det exempel på förhållandet mellan 
den synbara öppenheten i avancemanget och de ”scriptade” händelserna som stänger in spelaren:  

Efter det att Drake blivit jagad av en lastbil, gömt sig för tre patrullerande män som överra-
skats av en skenande buss, och Drake då tagit tillfället och övermannat dem, sker det här:  

Drake springer fram mot de brinnande vrakspillrorna av den röda bussen, där finns en glipa, 
men när han ska springa förbi exploderar det plötsligt. Drake flyger flera meter bakåt och landar 
hårt på gatan. Vägen som var öppen har nu rasat igen. Drake måste hitta ett nytt sätt att ta sig 
fram.   

På kort tid har här två stycken, så kallade, ”scriptade” händelser (scripted events) skett. 
”Scriptade” händelser är sådant som sker när spelarens rörelser och positioner triggar animationer 
i omgivningen som påverkar handlingen. Det är alltid en illusion i varje scenario att flera möjlig-
heter finns för spelaren att ta sig vidare, men Uncharted 2 har ”öppna dörrar” som hastigt stängs 
(kursiven ovanför) istället för (Zeldas) ”dörrar” som spelaren återkommer till med nyfunnen 
”nyckel”.  Här ser vi alltså två olika strukturer inom tv-spelsretoriken, och vilken överenskommel-
se den har med spelaren i hur världen är synbart helt fri, öppen att navigera inom och hur den lin-
jära vägen döljs.  

Agonismen, kampen, kan sägas vara grunden för alla spel med narrativ idag. Även i ett så sti-
liserat spel som Super Mario Bros. finns våldet som yttersta markörer för att vinna eller förlora – 
du dödar eller blir dödad, To be, or not to be. Denna markör är seglivad och finns förstås även i 
Uncharted 2 (mycket tack vare sin tydlighet både i narrativet och i “förklarandet” av spelreglerna). 
Döden är den slutgiltiga markören och den tydligaste kommunikationen att du har misslyckats 
inom de regelverk (”ludus”) som spelet målar upp.  

VII. Empatiskt och deltagande snarare än objektivt distanserat154, är Ongs sjunde punkt och 
jag har redan varit inne på det empatiska som sker i ett spel som mildrar de abstrakta dragen. Men 
empatiskt och deltagande inbjuder till en överförd tolkning som kan betyda spelarens känslor inför 
det som utspelar sig på skärmen. Inlevelsen (Murrays ”immersion”) kan också vara ordet ”delta-
gande”. Deltagandet ökar med spelets inbyggda natur att styra händelserna på skärmen, spelaren 
blir ett med det. När en rapsod berättade en berättelse var uppmärksamheten hos åskådaren väsent-
lig för att få till sig berättelsen, endast mellan dem fanns berättelsen, ingen annanstans. De delta-
gande aspekterna av tv-spel är avgörande för mediets inneboende särdrag. Ett spel kan spela sig 
självt, men spelar det sig självt enbart blir det en film. Spelar ett spel sig självt övergår deltagaren 
till att bli en åskådare. En åskådare kan ta sig från ”Jaget” och uppfatta ”Miget” (se sida 23). Var-
för tyckte jag det var sorgligt? Det analytiska ökar med den emotionella distansen. Deltagandet 

                                                
152 Murray, s.89.  
153 Förteckning över, eller ett förvarande av karaktärens medhavda saker som denne skaffar sig under spelets 

gång.  
154 Ong, s.59.  
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kan dock också vara av en beräknande och analytisk karaktär då den som ska utföra något i en viss 
situation är helt uppslukad av utförandets krav. En familjefilm om ett bröllop betyder mer för 
brudparet än för någon annan människa i världen just för att de är mest deltagande och identifierar 
sig mest med handlingen. Men under vigselakten, då de utförde handlingen att gifta sig, kanske 
ingen av dem var deltagande, de var för upptagna med att säga rätt ord, upptagna med känslor, 
upptagna med att få ringen på fingret. Bröllopsfilmen kan då vara ett sätt för dem att uppleva bröl-
lopet i ett mer avslappnat tillstånd. Det deltagande och det handlande kan vara i behov av berättel-
sen i efterhand. En hypotes är att vi har en förmåga att mitt i handlingen, i orkanens öga, fokusera-
de på problemlösandet och i den händelsen finns ingen berättelse, där finns bara en lång rad av 
problem som måste lösas. I efterhand formuleras och analyseras det upplevda, för att bearbeta vad 
som hänt och försöka förstå varför det hände.  Uncharted 2 bjuder på innehållsrika scener som på 
så vis blir osynliga för spelaren som är mitt i en ständig ström av problemlösande. Det blir en upp-
levelse (empatiskt och deltagande) för den som fokuserar på detaljer för att lösa uppgiften, och en 
annan upplevelse (objektivt distanserad) för den som avslappnat kan sitta på sidan av och vara 
åskådare.  

VIII.  Homeostatiskt155 visar på muntliga kulturens förmåga att leva i nuet och lägga kunskap 
som inte är relevant åt sidan. Nuet är en av grunderna inom tv-spel och det är det väsentliga i alla 
sorters spel. Nuet definierar det som kommer att ske och är ett resultat av det som skett, men alla 
spel är beroende av ”input” vid varje ”nu” som är relevant för att följa dess inbyggda regler. Super 
Mario Bros. är ett ständigt nu där blixtsnabba kalkyler görs i spelarens huvud och leder från hjär-
nan till tummarna, via kontrollen, till det som sker på skärmen, i ett upplevt ett. 

Men också på ett mer narrativt plan lever spelaren i nuet. Förhållandet mellan narrativet och 
nuet går att belysa genom Super Mario Bros. I spelet går det alltid att ta sig framåt oavsett egen-
skap – en regel som ofta bortses från – oavsett om Mario är liten (och därmed inte kan krossa 
block) eller stor, kan han alltid klara nivån. Regeln ”att alltid kunna ta sig framåt” finns även i 
Uncharted 2. Oavsett nuet, vilket är ett resultat av spelarens handlingar fram till den punkten,  kan 
spelaren alltid ta sig vidare. Eftersom spelets narrativ bygger på ständig intensitetsstegring behö-
ver spelaren bara följa en enkel regel, att alltid behålla sin hälsa och ta med sig kraftfulla vapen 
med mycket ammunition. I spelet ”fuskar” Naughty Dog ibland för att följa denna regel. I mitten 
av kapitel 12 – A train to catch, hamnar Drake uppe på en telefonstolpe med reklamskyltar, i mit-
ten av ett torg. Runt om dyker tre vågor av soldater upp. Eftersom det är meningen att Drake ska 
vara som en sittande fågel, väldigt utsatt uppe på en stolpe, eftersom det är för långt ner till mar-
ken (och att Drake inte kan klättra på stolpar) måste Naughty Dog ”fuska”.  Får Drake slut på 
ammunition här fylls det automatiskt på med nya magasin. Eviga skott är en gammal kliché inom 
tv-spelsvärlden och här smygs den in, förhoppningsvis är spelaren så upptagen med att vinna stri-
den att denne inte märker hur ammunitionen regenererar sig.   

Spel är ickemateriella. Alla handlingar väger lika mycket och allting är styrt av regler i en 
procedur: när ett visst kriterium är uppnått leder det till nästa effekt, orsak – verkan. Programme-
rarna måste koda alltifrån kollisionsdetektorer och fysikmotorer till regler för framgång och mot-
gång.156 I Uncharted 2 finns inte karaktärernas kondition i egentlig bemärkelse – den har lagts åt 
sidan, då egenskapen skulle stå i vägen för upplevelsen. Endast i ”cut-scenes” kan denna mänskli-
ga egenskap påtalas genom att Drake andas häftigt eller stannar till för att vila, men under spel-
momenten finns inte orken där som en procedurell regel. Om inte Drake hade denna övermänskli-
ga egenskap att hoppa, springa, skjuta och alltid klara sig från faror i sista minuten, utan för ett 

                                                
155 Ong, s.60. 
156 Ingenstans straffar speldesignen Mario(spelaren) för att han krossar block i Super Mario Bros. I spel av mer 

komplex natur, där försvinnandet av block inte är essensen (vilket det är i t.ex. Tetris) utan medlet till ett annat mål, 
t.ex. uppgradering av utrustning eller intjänande av valuta, där blir det ett arbete att krossa block. Det som i Super 
Mario Bros är en del av det roliga i speldesignen blir i World of Warcraft en arbetsbörda. På detta sätt kan kineser 
gräva efter guld i spelet World of Warcraft och sälja det för riktiga pengar på Ebay till ”lata” och rika Wow-spelare. 
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ögonblick dra efter andan eller bli trött – då skulle spelaren tas ur delaktigheten och fokusera på 
annat än äventyret och kanske lägga ifrån sig kontrollen.    

IX. Situationsbunden snarare än abstrakt. I den nionde punkten talar Ong om det abstrakta i 
ordet ”träd” som bara är bundet i något konkret när vi pekar på en gran och säger ”träd”. Själva 
ordet ”träd” är i sig abstrakt. När en ovan spelare får instruktioner av en annan spelare för att för-
sta gången styra Super Mario Bros. sägs först de ord som ligger närmast oss människor: ”gå fram-
åt”, ”ducka”, ”hoppa”. Bara om ytterligare instruktioner krävs för att den ovana spelaren skall göra 
rätt, kommer en koppling till interfacet – handkontrollen: ”Tryck till höger, tryck nedåt, tryck på 
A-knappen”. I ett abstrakt spel som Tetris lägger sig instruktionerna direkt på en konkret interfa-
cenivå: tryck på den knappen för att vända blocket, tryck där för att släppa, tryck där för att föra 
blocket åt höger eller vänster.  

När ett interface blir en vana försvinner det i vår muntliga kommunikation och dess slutmål 
blir det som kommuniceras. När någon får instruktioner i en bil om vart den ska köra, kommunice-
ras bara slutmålet: ”Kör till vänster, kör dit bort” Inte: ”Vrid ratten 30 grader åt vänster, trampa på 
gasen, trampa på bromspedalen vid slutdestinationen.” Ibland kan egenskapen i interfacet bli sy-
nonymt med ”slutmålet”, som i fallet med datormusen, där ”klicka” på en länk betyder följa en 
länk. Namnet efter interfacets egenskap att ljudligt klicka vid knapptryckning.  

Uncharted 2 följer den traditionella ”analogspaksstyrningen”. Spelet lär sakta den ovane spe-
laren att nyttja kontrollen. Vid spelets slutscener har svårighetsnivån höjts så pass att det krävs att 
handkontrollen blivit ett med spelaren. 157 Tv-spel är situationsbundet. En spelskapare, eller ett 
spel, ska kommunicera med spelaren, som oavsett inputmetod måste förstå situationen på skärmen 
för att reagera/agera. I Uncharted 2 ändras förutsättningarna utifrån den situation som Drake be-
finner sig i. Vi tar det för givet, men när exempelvis Drake är i vattnet kommunicerar speldesignen 
att Drake simmar, genom att ändra grafikens utseende och genom att ändra karaktärens sätt att via 
input röra sig. Jag tar här vid Marc LeBlancs ordval om simulation mot emulation158. Emulation är 
nästintill liktydigt med ”scriptat” dvs. konsekvenser inom spelvärlden utifrån förutsatta skrivna 
regler och inte simulerade orsak – verkanssamband. Drake har som sagt ingen kondition som på-
verkar spelarens upplevelse av spelet, och hans höjd på hoppet avgörs inte utifrån hans muskler i 
benen, utan av överenskommelsen att ”här ska Drake klara av att hoppa över”, ”här är det för 
långt” – tydligheten i hur en nivå är uppbyggd och hur och vart spelaren kan ta sig vidare är en del 
av tv-spelets retorik. Regeln är att spelvärlden alltid är anpassad till avataren och avataren till 
spelvärlden. I början av spelet är Drake skadad, spelvärlden uppvisar endast enklare hinder(tv-
spelets retorik är att spelet måste börja enkelt för att sedan trappa upp svårighetsgraden). I slutet av 
spelet är spelvärlden i fas med avataren, men avataren kan också ha utvecklat nya förmågor som 
gör att den kan ta sig runt i spelvärlden på nya sätt, samt att spelaren också lärt sig styra skickliga-
re och därmed klarar svårare hinder159.   

I slutet av Uncharted 2 kräver ”ludusreglerna” att spelaren tar sikte och skjuter på de explosi-
va klumparna med kåda i slutstriden med Lazarevic, vilket kräver att spelaren är speltekniskt 
skicklig nog att utföra dessa manövrer. Alla situationer i tv-spel består av en rad procedurella reg-
ler vars orsak och verkanssamband leder till en ökad ”immersion” för spelaren – vi tror på spel-
världen just för att vår påverkan leder till ett resultat (Det Murray kallar ”Agency”160). I Uncharted 
2 kämpar designen mellan motsättningen spelverklighet och verklighet, men har spelets retorik 

                                                
157 Marshall McLuhan talar om mediets egenskap att verka som en förlängning av våra lemmar och blir en del av 

oss. Marshall McLuhan Media, (1964) Norsteds förlag, Pocky/Tranan 2001, s.11.  
158 Scholder A., Zimmerman E., Mark “MAHK” LeBlanc, ” Game as Structure” Re:play Game Design + Game 

Culture, 2003, s.31. 
159 Spelet Metroid (1986) och senare delar, går helt ut på att nya delar av världen nås när avataren får nya färdig-

heter, exempelvis kan hoppa högre eller spränga upp en viss port. I Super Metroid (1994) lärs en metod att ”vägghop-
pa” ut av en de goda invånarna på planeten. En färdighet som tar spelaren vidare i spelet men som den hela tiden 
(omedvetet) har haft möjlighet att utföra.  

160 Murray, s.126. 
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lyckats förmedla det situationsbundna, gjort klart vilken orsak som leder till vilken verkan spelet 
igenom och därmed kopplat det abstrakta spelet till en för spelaren definierad verklighet, då före-
kommer inget missförstånd när spelaren navigerar i den virtuella rymden. Det situationsbundna 
och det som avgörs är ickeabstrakt avgörs av retoriken – i hur väl spelskaparen lyckas förmedla 
känslan av att spelaren upplever spelet som, realistiskt, äkta, bra eller andra omdömen som är av-
hängigt retoriken.  

Slutsatsen är att Ongs nio punkter är högst relevant när det kommer till tv-spelet, jag har inte 
behövt anstränga mig för att finna kopplingar. Kanske detta är orsaken till att den klassiska retori-
ken kan sägas fungera i en analys av tv-spelet Uncharted 2 – det är samma grunder i den muntliga 
kulturen som genomsyrar både retoriken och tv-spelskulturen.   

Slutdiskussion 
Tv-spelsmediet är förstås ingen återgång till den muntliga kulturens tankeformer eller en återgång 
till klassisk retorik, det skulle vara en missuppfattning. Nej, jag menar att det finns stora likheter 
med tv-spelsmediet och den muntliga kulturen och de särdrag Ong tar fram. Klassisk retorik, 
sprungen ur tidsperioden i gränsen mellan den muntliga och den skriftliga kulturen fungerar som 
ett analysverktyg på ett tv-spel lanserat 2009 (ungefär 2500 år senare). Ett tal, en text eller ett tv-
spel bygger alla på att de förmedlar något till en publik, en läsare eller en spelare. I kommunika-
tionsakten behövs språket och i språket finns en retorik. Den klassiska retoriken bär mycket av 
muntlighetens tankevärld med sig, men vi kan finna retoriken i någon form i alla våra kulturella 
uttryck.   

Retoriken kan användas som ett analysverktyg men också som mall, att bygga upp något ut-
ifrån. Båda sätten att använda retorik går att applicera på tv-spel. I det första fallet kan vi se hur 
många av de begrepp jag använt från retoriken kan belysa olika delar av tv-spelet, exempelvis hur 
de olika karaktärernas funktioner blir tydliga genom ethos, pathos och logos. I det andra fallet kan 
vi se att doxa-begreppet är högst vitalt i den produktion av tv-spel som är beroende av att lyckas 
på marknadens villkor.  

Identifikation och övertygande faktorer är något som finns inom retorik, men de behövs också 
inom narrativet och interaktionen, för att tv-spelet ska bli omtyckt av spelaren. En lyckad tv-
spelsretorik kan därför sägas vara grundpelaren för att spelaren ska kopplas till spelet: emotionellt 
och fysiskt – via känslor frambringade av narrativet och det visuella samt via kontrollerandet 
(kopplingen mellan input metod och det som sker i spelet).  

Som Ian Bogost vill förklara  allting som ”unit operations” vill jag i denna uppsats se allting 
som retorik; dock kan det ibland vara mer belysande och precist att kanske tala om dramaturgi 
istället för dispositio, om stilgrepp istället för troper och figurer och diskurser istället för doxa. 

Kopplingen till den muntliga kulturens särdrag i tv-spelssammanhang gör jag egentligen av 
egenintresse. Många av de nio punkterna kunde jag direkt koppla till tv-spel och tv-spelskulturen, 
dock drar jag ingen direkt slutledning av jämförelsen. Kanske hjälper jämförelsen mellan tv-spel 
och muntlig kultur till med att synliggöra människan bakom tekniken? Vi kan se att det som fun-
gerade under antiken också kan vara relevant i dagens medier. Det visar vad som är allmänmänsk-
ligt och icke teknik- eller mediebundet, vad vi helt enkelt är ute efter i vår kultur, hela vägen från 
den muntligt berättade historien, via skriftkonsten till den procedurella, simulerade datorvärlden. 
Walter Ong skriver: ”Verkligt tal och verklig tanke existerar alltid i ett sammanhang av givande 
och tagande mellan verkliga människor.”161 Oavsett tekniken där emellan.  

Har tv-spelet sin egen retorik? Frågan är ledande och talar för att jag tror att konstformer och 
medieuttryck bär på olika sorts retorik. Den frågan är för bred för att kunna svara på inom ramen 
för denna uppsats, men öppnar upp för områden där vidare forskning kan vara av intresse. Om vi 

                                                
161 Ong s.95f.  
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ser till den forskning som tv-spelsforskare som Espen Aarseth bedriver, så vill han nå tv-spelets 
essens, dess grunder utifrån mediet självt, och inte enbart jämföra den med andra medieformer – 
en väg vore, menar jag, att utforma och se tv-spelets retorik för att nå tv-spelets essens. Vi har inte 
nått dit ännu. Den extrema formen av ludologin vill särskilja tv-spelet helt från berättelsen och de 
narratologiska strömningarna inom tv-spelsforskning menar att allt spelande och lekande har be-
rättande inom sig. Jag finner att båda dessa poler kan finnas inom tv-spelets retorik – och slutligen 
inom tv-spelsforskningen som innefattar alla dessa tre skolor. Det är exempelvis varken inom lu-
dologin eller narratologin som ett begrepp, ett preciserande ord, som beskriver en situation där 
utförandet av ett spelmoment bär en berättelsefunktion, kan få rum. Inte heller ett begrepp som 
preciserar att ett spelmoment inte bär på någon berättelse, kan få rum inom någon av dessa skolor. 
Båda dessa begrepp (som jag här bara ringat in, inte myntat) skulle fungera inom ett område som 
skulle kunna heta tv-spelsretorik.  

Kan vi skönja denna retorik utifrån klassisk retorik? Med den klassiska retorikens hjälp av-
täckte jag många av de delar inom tv-spelet som fungerade enligt den klassiska retorikens regler. 
Dock blev den klassiska retorikens relevans som mest tydlig när det kom till berättelsens struktur 
och uppbyggnad, speciellt då jag jämförde ”hollywooddramaturgin” med dispositio. Självklart 
blev den klassiska retoriken som mest användbar när det kom till analys av talet som antagonisten 
håller i slutet av spelet. Slutligen kan det sägas att ”filmens retorik” kan vara det filmvetenskapen 
handlar om, ”skönlitteraturens retorik” det som teoretiker som Kenneth Burke och Wayne C. Bo-
oth söker efter i mycket av sin forskning. I alla fall om vi med retorik menar kopplingen mellan 
mediet och publiken, och dess påverkan på den.  

Kan vi hitta gemensamma nämnare hos den muntliga kulturen och tv-spelskulturen? Först såg 
jag likheter mellan den muntliga kulturens Rapsod och Murrays fyra punkter som beskrev digitala 
miljöer – dock med en viss försiktighet när det kom till det spatiala. Sen använde jag Ongs nio-
punktslista som mall när jag jämförde särdragen med tv-spelskulturen och fann en hel del likheter: 
främst är tv-spel agonistiskt, deltagande och redundant.  Denna komparativa studie ger nya insik-
ter om tv-spelet och tv-spelskulturen som kan leda till nya tankebanor. Syftet var aldrig att säga att 
tv-spelskulturen är precis som muntlig kultur, det är uppenbart inte samma sak, dock kan särdra-
gen peka på något djupt liggande inom oss, samma egenskaper som gör att vi finner den klassiska 
retoriken fungera än idag, som gör att vi kan hitta essensen av tv-spelsmediet frikopplat från den 
tekniska aspekten. På ett plan är det tekniken som utvecklar mediet, men det vi människor tycker 
är relevant inom vår kultur kanske är bestående. Att se det ”bestående”(det som gör oss till männi-
skor) i nytt tekniskt ljus kanske är vår drivkraft att utveckla innehållet i nya mediala innovationer 
– från skrivkonsten till mobil-appar.  

 

Sammanfattning  
Inledningsvis motiverar jag mitt val av tv-spelet för dess popularitet och objektet som en represen-
tant för i spel allmänt förekommande innehåll: skjutande, smygande, plattformshoppande och pus-
sel). Sedan redogör jag för de två ståndpunkter som idag är rådande inom tv-spelsforskningen: 
ludologin och narratologin. Ian Bogost menar att en medelväg mellan ludologin och narratologin 
inom tv-spelsforskning skulle vara det han kallar för ”unit operations”. Inom ludologin är det 
främst Janet M. Murrays begrepp ”immersion” och hennes definition av digitala miljöer som jag 
lyfter fram. Jag kopplar också samman ”immersion” med Scott McClouds slutningsbegrepp – att 
avkodningen av mediet i en slutningsprocess leder till ”immersion”. Inom narratologin är det 
främst det jag kallar Todorovs ”jämviktsdramaturgi”, ”Hollywooddramaturgi” och Genettes ana-
lysmodell för narrativa strukturer, som är av vikt för uppsatsen. Med utgångspunkt från ludologin, 
narratologin och ”unit operations” gör jag sedan en klassisk retorisk analys av tv-spelet Uncharted 
2. Jag grundar analysens möjlighet på Janne Lindqvist Grindes allmänna retorikdefinition att reto-
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riken behandlar alla former av språklig och symbolisk påverkan, dock syftar jag till att hitta retori-
ken inom tv-spelet (det som gör att spelet ”vill” spelas) och inte till situationer där spelet i sig an-
vänds som argumentation för påverkan till handlingar utanför spelet.    

I början av analysen, av tv-spelet utifrån klassisk retorik, tar jag vägen via (Mats Rosengrens 
definition av) doxa-begreppet och den klassiska retorikens decorum. Jag kommer fram till att spe-
let påverkas av det jag kallar ”spelets-DNA” och att allt detta går att synliggöra via doxa-
begreppet, samt att spelet följer decorum (den goda smaken, det passande) för att nå popularitet, 
samt att Uncharted 2 är traditionellt i fråga om kontrollmetod.  

Vidare tittar jag på Uncharted 2 utifrån retorikens pisteis (bevismedel). Först redogör jag för 
skillnaden mellan icke-retoriska bevismedel (polygonantal, färgdjup, megabyte, spelarantal on-
line) och de retoriska bevismedlen. När det kommer till värden som exempelvis hur bra spelkon-
trollen är och spelets ”realism” menar jag att det är retoriken som är avgörande för upplevelsen. 
Ethoset tillskriver jag både spelskaparen, den implicite författaren och karaktärerna i spelet. Jag 
kommer fram till att det finns en stor tillit till spelskaparen och att karaktärerna i spelet följer sin 
inre logik. Pathos beskriver jag som frambringandet av känslor och jag tillskriver den egenskapen 
till karaktärerna. Logos ser jag som spelets förmåga att förklara sin spelbarhet – jag exemplifierar 
med hur vägar som spelaren ska följa kontrasterar mot bakgrunden. I spelet finns en rad entymem 
(outtalade sanningar) som bygger på välkända ”unit operations” – exempelvis hjälten i matiné-
äventyret. Sedan går jag igenom talarens tre plikter och kopplar dessa till vad spelskaparen bör 
uppnå inom tv-spelet: spelet bör kännas behagligt, lära ut (sig självt), och tv-spelet ska (be)röra. 
Via exempel från spelets inledning kommer jag fram till att Uncharted 2 behagar både oerfarna 
och erfarna spelare på olika plan – där en oerfaren spelare får pedagogiska instruktioner om hur 
den ska styra kan den erfarna spelaren fokusera på berättelsen. Jag ser detta skiftande av fokus 
som ett retoriskt grepp. Ytterligare hittar jag även retorik i spelmotorn (vilket också hör till ”spe-
lets-DNA”), den kodbas som kan användas för att producera olika spel, och i hur den formar det 
slutliga spelet. En spelmotor som är konstruerad för skjutande möjliggör inte för skapandet av 
andra typer av spel. 

Andra restriktioner i hur vi skapar spelet ligger i vår kulturs inarbetade berättarstruktur. Jag 
jämför den klassiska retorikens dispositio (talets strukturella uppbyggnad) med det jag kallar ”hol-
lywooddramaturgi” och finner en del likheter i hur det klassiska talet och den moderna Holly-
woodfilmen och Uncharted 2’s berättelse är uppbyggd. Uncharted 2 följer ”Hollywooddramatur-
gin” till nästan hundra procent, dock skiljer sig dispositio och ”Hollywooddramaturgin” sig åt på 
ett antal punkter. Jag kommer fram till att Uncharted 2 snarare följer den klassiska retorikens mo-
dus per incrementa – ständigt höjande av intensiteten. Den lilla skillnaden mellan ”hollywood-
dramaturgin” och Uncharted 2 är att spelet har ytterligare en intensiv scen efter det att antagonis-
ten besegrats, innan avtoningen.  Ytterligare argument för spelets retorik hittar jag i hur karaktä-
rerna används. Som exempel har jag karaktären Jeff som används i syfte att både bevisa protago-
nistens idealism och antagonistens ondska och Karl Schäfer som används som motor för att driva 
handlingen framåt men också som motivation att hämnas på antagonisten. Retoriken i Uncharted 
2 är att antagonisten alltid visar sin ondska först, för att rättfärdiga protagonistens handlingar.  I en 
analys av antagonistens tal på slutet går jag igenom de olika talgenrerna, jag kommer fram till att 
det enskilda talet i spelet följer genus judiciale, men att spelet i stort följer genus demonstrativum 
– genom att visa upp något demonstrerar spelet ”våra kulturella ideal”. Under rubriken Elocutio – 
med tekniken som uttrycksmedel förklarar jag hur spelskaparen med skiftningar i spelets retorik 
kan förändra spelarens uppfattning av samma innehåll. Spelaren har alltid en växelverkan mellan 
uppfattning om innehållet och tekniken i sig. Jag exemplifierar med att en omskrivning av karak-
tären Chloe som mer otålig skulle täcka över/förklara att hon tar initiativ i strider, något som nu i 
spelet snarare kan ses som dålig artificiell intelligens-programmering.   

För att fördjupa kopplingen mellan retorik och tv-spel jämför jag Murrays fyra huvudsakliga 
egenskaper för digitala miljöer med Walter J. Ongs teorier den muntliga kulturen. Jag drar paral-
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leller mellan hur rapsoden framställde berättelsen med hur den digitala miljön är procedurell; både 
den episke rapsodens berättelse och tv-spelet har en deltagande karaktär, och rapsodens minne 
och tv-spelets minne kan sägas vara encyklopediskt. Det som dock skiljer tv-spelet från rapsoden 
är att tv-spelet har en navigerbar rymd, den är spatial. Sedan kopplar jag tv-spel och tv-
spelskulturen till Ongs nio definitioner av den muntliga kulturen. 1. Additivt snarare än underord-
nande. Tv-spel, likt tidigt muntligt berättande, kan sägas vara additivt till sin karaktär – procedu-
rella regler styr handlingen och spelaren tar en sak i taget. 2. Sammanställande snarare än analy-
tisk. I tv-spelet accepterar vi det som dyker upp på skärmen, och analyserar inte ”varför” utan sna-
rare försöker vi se till proceduren att spela. 3. Redundant eller ordrikt. Tv-spel kopierar flera ”kli-
chéer”, färdiga mallar och ”typer” och variationen av dessa utgör förändringen i spelet (exempel-
vis ökad svårighetsgrad med ökat antal av samma fiende). 4. Konservativt och traditionellt. Jag 
frågar mig varför ett ungt medium som tv-spel inte exploderar i kreativitet, och ser likheter med 
hur den muntliga kulturen också var konservativ och traditionell. 5. Nära den mänskliga livsvärl-
den. Jag ser att tv-spel redan tidigt lade sig nära den mänskliga livsvärlden – jag ställer Super Ma-
rio Bros. mot Tetris och ser att med ökad koppling till livsvärlden kommer andra känslor – och 
metaforer för hur vi kontrollerar (gå, ducka, spring, hoppa.) 6. Agonistisk, kampinriktad. Jag ser 
att kampen måste finnas i ett tv-spel, antingen i jakten på högst poäng (mellan två spelare) eller i 
ett narrativ (spelaren, via avataren, mot antagonisten). 7. Empatiskt och deltagande snarare än 
objektivt distanserat. När deltagandet ökar i ett tv-spel försvinner den objektiva distansen. 8. Ho-
meostatiskt. I både den muntliga kulturen och i tv-spelet finns en förmåga att vara i nuet och lägga 
kunskap som inte är relevant åt sidan, vilket leder till att det finns en retorisk regel att från varje 
tänkbart nu i tv-spel måste spelaren kunna ta sig vidare.  9. Situationsbunden snarare än abstrakt. 
Ett tv-spel och varje del i ett tv-spel är alltid situationsbundet Det gäller för tv-spelet att kommuni-
cera hur det är spelbart. Retoriken i tv-spelet ska grunda för att spelaren ska uppleva spelet som 
”realistiskt” eller på andra sätt spelbart, och det gör spelaren om kopplingen mellan orsak och ver-
kan fungerar i varje given situation.  

Slutligen sammanfattar jag uppsatsen med att en lyckad tv-spelsretorik kopplar spelaren till 
spelet emotionellt och fysiskt. Och att grunden till att den klassiska retoriken fortfarande är rele-
vant kanske ligger i tv-spelets likheter med den muntliga kulturens särdrag.  
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Bilaga  
Bilaga 1. Tv-spelsbegrepp 

Avatar – tv-spelskaraktären som spelaren styr och identifierar sig med. I Uncharted 2 är avataren 
Nate Drake.  
Boss – karaktär med förhöjd svårighetsgrad i slutet av nivåer i tv-spel.  
Cut-scene – Filmsekvens som avbryter (cut in) interaktiviteten.  
FPS – First person shooter, spel sett ifrån ögonen på avataren och som går ut på att skjuta objekt i 
det spatiala rummet.  
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Gameplay – Är ett vedertaget begrepp inom tv-spelskulturen och översätts till sammanvägningen 
av spelbarhet, spelkänsla och styrning. Exempelvis: ”Detta spel har bra gameplay”, menar att spe-
let går bra att styra, därmed har en bra känsla i styrningen och att styrningen upplevs rättvis.  I tv-
spelets retorik kunde ”gameplay” vara en trop direkt underordnad interaktionen – i styrningen av 
ett spel uppkommer alltid en ”känsla” och mellan två likartade spel kan vi få olika ”känslor” och 
därmed tala om olika ”gameplay”.  
Input – spelarens kommandon via interface till spelet.  
Interface – kontrollmetoden, i Uncharted 2’s fall handkontrollen med dess knappar och spakar.  
”Scriptad”—En händelse i tv-spel som är skriven utifrån regler och som inte är simulerad. Exem-
pelvis kan det vara ”scriptat” att när Drake i Uncharted 2 ska gå ut ur en dörr exploderar något och 
blockerar vägen. I Uncharted 2 är antalet soldater och dess entré i scenen ofta ”scriptad” och deras 
agerande därefter baseras på spelarens agerande och kan sägas vara simulerad – deras beteende 
utförs ut efter en rad regler.  
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