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Inledning 
Det mediala och populärkulturella utbudet har under detta decennium såväl breddats som 

fördjupats på ett närmast explosionsartat vis. Detta bland annat till följd av ett 

expanderande och mer tillgängliggjort Internet, fler tv-kanaler, större biografer, fler 

importerade filmer och tv-serier och en snabbt expanderande dator- och tv-spelsmarknad. 

Förekomsten av våld i framförallt populärkultur har knappast minskat i ett i övrigt 

expanderande medielandskap – själva det faktum att fler och fler produktions- och 

distributionskanaler ständigt tillkommer och att utbudet kontinuerligt breddas skulle 

snarare kunna vara en indikation på det motsatta. 

 Med anledning av just detta – de visuella mediernas ständigt skiftande och 

expanderande karaktär – är det av nödvändighet att utforma termer och perspektiv för att 

studera och kunna upprätthålla en aktuell och nyanserad bild av olika aspekter av det 

populärkulturella landskapet. En sådan aspekt är just användandet av våld i visuella 

narrativa medier; såsom spelfilm och dator- och tv-spel. Datorspelet är än så länge ett 

relativt ungt medium – inte minst med avseende på användandet av narrativa och 

berättartekniska grepp – men marknaden för dator- och tv-spel har varit under konstant 

expansion sedan det sena sjuttiotalet och såväl tekniken för utveckling som resurserna för 

produktion har genomgått avsevärda förbättringar sedan dess. 

 Att påstå att det idag ställs minst lika höga krav på dator- och tv-spelens grafiska 

prestanda, fysikmotorer eller kontrollsystem som på deras förmåga att kunna berätta en 

medryckande och narrativt tydligt upplagd historia är knappast att gå till överdrift. Det är 

därför viktigt att fråga sig varifrån influenserna och erfarenheterna som ligger till grund 

för spelens berättelser och gestaltning kommer. Självfallet från ett stort antal olika 

medier, men spelets uppenbara föregångare och läromästare – i avseende på att med 

visuella medel berätta eller förmedla en historia – är lika självfallet filmen. Nästa fråga 

blir därför vad som händer när spelen slår sig in på, eller kanske snarare kompletterar och 

utvecklar, en marknad som dominerats och fortfarande domineras av ett liknande visuellt 

medium som har närmare hundra år mer på nacken. 
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 Jag kommer i denna uppsats att fokusera på ett antal olika aspekter av gestaltningen 

av våld i medierna spelfilm och datorspel – och då framförallt med hänsyn till dels det 

visuella våldets övergång från ett passivt filmmedium till ett interaktivt spelmedium, dels 

det parallella, intermediala utbyte som sker mellan dessa två visuella medier i och med 

denna process. 

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att bidra till den diskussion som förs kring 

visuella medier och gestaltningstraditioner inom dessa medier, och att bidra till att 

utveckla de teoretiska perspektiven inom dessa områden. Även om forskning och teorier 

kring film och filmanalys har utvecklats till ett respekterat och relativt heltäckande 

vetenskapsområde, så har motsvarande forskning kring dator- och tv-spel knappt ens 

påbörjats. När det gäller studier av paralleller, likheter och skillnader mellan dessa två 

medier är kunskapen ännu mindre. Jag vill med denna uppsats bidra till att knyta 

diskussionerna kring film och spel som narrativa, visuella medier närmare varandra – och 

bygga vidare på dessa två områdens respektive kunskap. Samtidigt vill jag också 

presentera nya användbara perspektiv och belysa de skillnader som också existerar 

mellan de två medierna. 

 Detta gör jag med fokus på våld och våldsgestaltning; ett narrativt verktyg som är, om 

inte det mest använda så åtminstone ett av de mest använda sätten att skapa konflikt och 

dramatik i historier. Våld och våldsgestaltning är också sätt att använda sig av och bidra 

till tekniska framsteg inom film- och spelskapande – samt att skapa immersion och locka 

åskådare och användare till den populärkulturella arenan och marknaden. 

 Jag fokuserar i denna uppsats alltså inte på att analysera personliga och psykologiska 

konsekvenser av uppvisande av våld; dessa konsekvenser är på sätt och vis svåra att 

bortse ifrån och de berörs visserligen på vissa platser direkt eller indirekt i uppsatsen, 

men mitt syfte är att studera likheter och skillnader mellan våldsgestaltning i film och 

spel, varför denna gestaltning ser ut och produceras som den gör, samt vilka framtida 

tendenser som kan anas. Utöver analysen av de fyra utvalda produktionerna ägnar jag 

mig alltså även åt att utveckla och diskutera de olika teoretiska perspektiv som ligger till 
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grund för denna analys. Mitt syfte är inte att uttala mig om olika produktioners inverkan 

på åskådaren eller utövaren och inte heller att framställa olika produktioner som mer eller 

mindre skadliga för den personliga, individuella moralen. 

 

Mot bakgrund av det grundläggande syftet med denna uppsats kan ett antal mer 

kortfattade frågeställningar formuleras: 

 

- Hur studerar man inom respektive teoretiskt område våldsgestaltning i film och 

spel – med avseende på korrelationer och skillnader mellan medier och teorier? 

- På vilket sätt påverkar våldsgestaltning i de två medierna film och spel varandra? 

- Vilka likheter och skillnader i former och teman finns mellan filmers och spels 

våldsgestaltning – främst med avseende på representation av karaktärer och 

miljöer samt en problematiserande inställning till våld och våldsgestaltning? 

- På vilka sätt skapas och används immersion i filmers och spels våldsgestaltning? 

 

Metod 

När jag studerar representationen gällande narrativ och kontext i de utvalda filmerna 

ägnar jag mig åt filmanalys; utöver detta använder jag även i viss mån semiotisk analys 

av enskilda visuella element. När det gäller de utvalda spelen faller jag, i avsaknad av ett 

heltäckande analysverktyg för spel, tillbaka på en liknande analysmetod, vilken innefattar 

både ett filmanalytiskt och ett semiotiskt perspektiv, liksom på litteratur kring 

spelskapande och berättande. 

 I förlängningen innebär den analys jag gör av respektive produktions narrativa 

visuella representation också en analys av det bakomliggande syftet med 

våldsgestaltningen – det vill säga vilken inställning film- och spelskapare visar till våld 

och användande av våld som berättande verktyg, samt vilka effekter som uppnås eller 

eftersträvas med denna gestaltning. Där jag uttalar mig om produktionernas mer eller 

mindre problematiserande eller innovativa användande av våld, baserar jag mina 

tolkningar dels på analyser av de övergripande narrativa strukturerna, dels på de teorier 
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jag resonerar kring i avsnittet om New Hollywood-film och hur filmskapandet under 

1960- och 1970-talen förändrades. 

 För att studera frågan om immersion använder jag mig av de teorier och åsikter som 

jag i denna uppsats presenterar och resonerar kring; då framförallt teorier om remediering 

och immersion genom omedelbarhet och hypermediering. Jag försöker även utveckla och 

problematisera samtliga dessa teorier i respektive avsnitt mot bakgrund av ovanstående 

problemställningar. 

 

Urval 

Som analysobjekt till detta arbete har jag valt två filmer och två spel. På detta sätt hoppas 

jag kunna belysa skillnader och likheter mellan användandet av våld i respektive medium, 

liksom det intermediala utbyte som sker. Jag har inte haft för avsikt att som analysobjekt 

välja fullkomligt korrelerande filmer och spel – det vill säga filmatiseringar av spel eller 

spel som producerats utifrån existerande filmer exempelvis i samband med att dessa 

filmer släppts. Jag har avstått från detta på grund av att denna typ av medvetna, 

parallellmediala remediering eller intermedialitet snarast lämpar sig för att studeras ur 

andra perspektiv än representation och immersion; exempelvis ekonomiska eller 

marknadsföringsmässiga sådana. Denna typ av filmer och spel går dock inte att bortse 

fullkomligt ifrån – särskilt inte vad gäller filmers och spels respektive inverkan på dels 

marknaden, dels efterfrågan av populärkulturella produktioner – varför de på vissa ställen 

i uppsatsen kortfattat diskuteras och används som exempel. Istället har jag valt att studera 

ett antal mer fristående produktioner, utifrån antagandet att dessa uppvisar något större 

representativitet för branschen än medvetet korrelerande, samproducerade filmer och 

spel. De grundläggande kriterierna för mitt urval av analysobjekt har därför varit: 

 

- att filmerna och spelen skall vara av hög aktualitet – i betydelsen att de skall ha 

publicerats under de senaste åren och rönt uppmärksamhet i media och 

samhällsdebatt, 

- att visuellt våld skall spela en central roll – antingen i filmernas och spelens 

berättelser eller i sättet de mottagits och marknadsförts på. 
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Med dessa kriterier som grund har jag som analysobjekt på filmsidan valt filmerna Man 

on Fire (Tony Scott, 2004) samt Kill Bill Vol. 1 och Kill Bill Vol. 2 (Quentin Tarantino, 

2003, 2004). Som analysobjekt från spelvärlden har jag valt spelserien Grand Theft Auto 

(Rockstar Games, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004) – då främst med fokus på de senare, 

grafiskt förbättrade och mer visuella Grand Theft Auto III och Grand Theft Auto: Vice 

City – samt Ninja Gaiden (Tecmo, 2003).1 Dessa filmer och spel presenteras i respektive 

analysdel; övriga exempel presenteras där de först dyker upp i texten. 

 

Anledningen till att jag har valt att fokusera på filmer publicerade under de senaste åren 

är dels att jag skall kunna basera mitt arbete på och dra paralleller till tidigare forskning 

om äldre film, dels för att därmed kunna uttala mig om och utröna tendenser i 

filmmediets utveckling. Att jag har fokuserat på objekt i eller för vilka visuellt våld spelar 

en central roll beror helt enkelt på min föresats att uppnå ett starkare fokus på denna 

aspekt av visuellt berättande. I analysen av respektive produktion har jag också haft för 

avsikt att särskilt lyfta fram ett antal specifika aspekter av våldsgestaltningen som är 

särskilt utmärkande eller intressanta att studera. 

 Utöver dessa inledande kriterier har jag även haft möjligheterna att kunna applicera 

nämnda teorier kring representation, New Hollywood-film och användandet av våld som 

narrativt och politiskt medel på analysobjekten i åtanke. Jag har även övervägt i vilken 

utsträckning produktionerna kan vara intressanta att studera ur ett intermedialt perspektiv; 

det vill säga bland annat hur produktionerna använder intertextuella grepp och lånade 

grepp från film- respektive spelbranschen. Urvalet kan alltså ändå inte sägas vara 

fullkomligt representativt för det totala samtida utbudet av film och spel – utan snarare 

skall analysobjekten ses som aktuella exempel som väl lämpar sig för en diskussion kring 

våldets övergång från film- till spelmediet och en intermedial process. Där det är möjligt 

försöker jag även, för tydlighetens och det generella resonemangets skull, använda andra 

aktuella exempel och paralleller. Även om denna uppsats snarast är ett nedslag i en – eller 

                                                 
1 För enkelhetens skull tänker jag betrakta de två filmerna i Kill Bill-serien som en och samma – dels på 
grund av att detta var regissörens ursprungliga intention, dels på grund av att en analys av endera filmen 
svårligen kan bortse från den andra hälften av filmparet. Samma resonemang gäller, som nämns ovan, 
spelserien Grand Theft Auto, i vilken jag dock främst fokuserar på de senare delarna. 
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i själva verket två – ständigt föränderliga branscher och medier så är de utvalda 

analysobjekten och exemplen produktioner med så pass hög profil och som rönt så pass 

stort utrymme i samhällsdebatter och media att det blir intressant att diskutera dem som 

riktmärken, milstolpar eller såväl samtida som framtida trendsättare. 

 

Utgångspunkter och perspektiv
Vid ett studerande av våld som narrativ företeelse i visuella medier måste ett antal 

avgränsningar fastslås och påpekanden göras. Nedan beskriver och resonerar jag kring 

vilka aspekter av visuellt berättande jag har valt att fokusera på i detta arbete, och hur jag 

gör detta. Det rör sig dels om den fristående analysen av de valda produktionerna, dels 

om en fortsatt analys av och diskussion kring film- och spelmediernas intermediala utbyte 

och det visuella våldets väg från ett för åskådaren opåverkbart filmmedium till ett 

interaktivt speldito och tillbaka. Dessutom beskriver jag vilka analysmetoder jag kommer 

att använda mig av för att studera respektive område eller aspekt av våldsgestaltningen i 

de utvalda produktionerna. Jag introducerar också kortfattat tidigare forskning och de 

forskares och författares arbete som ligger till grund för denna uppsats. 

 

Sociologiprofessorn och representationsteoretikern Stuart Hall har konstaterat att det inte 

är helt enkelt att studera eller tolka representation; inte heller film-, spel- eller bildanalys 

är områden där rön är sanna, fasta och oföränderliga, utan tolkningar är och förblir inom 

semiotik, filmanalys och spelanalys just tolkningar.2

 Vad jag försöker presentera i denna uppsats är just sådana tolkningar; i möjligaste 

mån genom tydliga och aktuella exempel och analysobjekt. Jag baserar mina tolkningar 

på tidigare teorier inom representationsforskning, filmanalys och remediering. Samtliga 

dessa tre områden behandlas i enskilda avsnitt med belysande exempel på deras skilda 

analysperspektiv och angränsande diskurser. 

 

Filmanalys är ett existerande och respekterat vetenskapsområde, men egentligen finns 

inga bra, heltäckande verktyg för att studera och analysera spel. Spel är ett relativt ungt 

                                                 
2 Hall, Stuart, “Introduction”, Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, red.: 
Hall, Stuart (London, 1997), s. 9 
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medium – och spelanalys en ännu yngre analytisk tradition. Som visuellt medium lämpar 

sig spel naturligtvis relativt väl för att passas in i en filmanalytisk ram, men som bland 

andra Geoff King och Tanya Krzywinska i inledningen till antologin ScreenPlay: 

cinema/videogames/interfaces påpekar, så har spelet som kulturform och spelen som 

enskilda produktioner inte bara uppkommit ur sin främste föregångare filmen, utan även 

ur ett antal andra medier.3 Vissa spel lämpar sig bättre att studera ur exempelvis ett 

litteraturvetenskapligt perspektiv (till exempel äventyrsspel, vilka trots allt har utvecklats 

från textbaserade äventyr via textbaserade äventyr med bilder och grafiska äventyr med 

text till dagens mer öppna världar i 3d-grafik och substantiellt mindre text), även om den 

absoluta majoriteten av spel idag kräver ett relativt stort mått av representations- och 

semiotisk analys. Jag fokuserar på just denna bild- eller filmanalys eftersom jag studerar 

visuell våldsgestaltning i film och spel, men där det är användbart att göra så, kommer jag 

att försöka ta exempel från personer som har studerat spel på andra sätt och från andra 

vetenskapliga traditioner. 

 Ett av de få forum där spel på allvar har börjat studeras bör dock nämnas; Game 

Studies, vilka kallar sig själva ”the international journal of computer game research”4. 

Game Studies (eller gamestudies.org) är en hemsida där ett antal spelforskares artiklar 

och arbeten samlas och presenteras under den gemensamma föresatsen att studera 

kulturella, estetiska och kommunikativa aspekter av spel och spelande. Jag försöker i 

denna uppsats föra samman och utveckla tidigare teorier kring film, spel och remediering 

i ungefär samma anda som Game Studies, och har inte i någon större utsträckning baserat 

mitt arbete på artiklar just ifrån detta forum, men de artiklar som publiceras där är likväl 

intressanta; kanske främst som vidare läsning, men även som tydliggörande paralleller 

och exempel i denna uppsats. 

 

En viktig aspekt av all semiotisk eller narrativ analys är representation; hur miljöer, 

personer och situationer presenteras och representeras i filmer och spel. När det gäller att 

specifikt studera och analysera våldsgestaltning är denna fråga kanske än viktigare; inte 

minst med avseende på den genomslagskraft de visuella medierna har haft, har och 

                                                 
3 King, Geoff, Krzywinska, Tanya, ”Introduction: Cinema/Videogames/Interfaces”, ScreenPlay: 
cinema/videogames/interfaces, red.: King, Geoff, Krzywinska, Tanya (London, 2002), s. 3 
4 Game Studies – the international journal of computer game research, www.gamestudies.org
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fortfarande utvecklar. Ett antal aspekter som är intressanta att studera är vem det är som 

utför våldet i våldsamma filmer och spel och vilka konsekvenser våldet får för de 

inblandade, och i viss mån åskådaren. Många gånger använder sig film- och 

spelproducenter av ”tydliga” eller ”konventionella” karaktärer och situationer; det är av 

vikt att studera vilken betydelse det har för berättelsen och mottagandet av berättelsen om 

dessa representationer antingen bekräftar eller utmanar stereotyper om till exempel klass, 

etnicitet och kön. De teoretiska utgångspunkterna för mitt arbete med 

representationsfrågor har varit Stuart Halls m.fl. perspektiv på och resonemang kring 

representation som kulturell företeelse – eller förutsättning för kultur – respektive 

Norman K. Denzins teorier i Reading race5 angående representation av etnicitet i film. 

Min syn på representation ligger nära Halls definition och jag baserar mitt arbete till viss 

del på antagandet att representation per definition måste innebära en mer eller mindre 

medveten och problematiserande reproduktion av stereotyper och arketyper. Vidare har 

också Marita Sturkens och Lisa Cartwrights metoder och teorier i Practices of Looking: 

An Introduction to Visual Culture6 bidragit till sättet jag studerar och analyserar mina 

objekt på. 

 Representation och representationsteori spänner över många olika, vidsträckta 

områden; själva skapandet och användandet av mening i betydelsen ”språk och kultur” är 

grundläggande i all kommunikation och alla narrativa medier. Även om det är omöjligt 

att utge sig för att studera alla dessa olika områden under rubriken ”representation”, så är 

användandet av representation och teorier kring representation på samma sätt 

återkommande i de olika diskurserna. Att tala om och dra slutsatser utifrån 

representationsteorier låter sig göras på samma sätt oavsett om man studerar bilder av den 

svenska raggarkulturen på 1950-talet, maktstrukturer inom italiensk renässansmålning – 

eller våldsgestaltningen i visuella medier som film och spel. När jag i denna uppsats 

analyserar de utvalda produktionerna, så tar jag mitt avstamp i representationen av 

etnicitet i de utvalda filmerna och spelen; detta eftersom denna typ av representation är 

framträdande, karaktäristisk för de utvalda produktionerna och tydligt budskapsbärande, 

men jag begränsar mig inte till att studera enbart representation av etnicitet. Istället håller 

                                                 
5 Denzin, Norman K., Reading Race (London, 2002) 
6 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture (Oxford, 
2001) 
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jag de exempel jag väljer att lyfta fram för representativa för en generell inställning till 

och ett generellt användande av exempelvis arketypiska berättarelement och åskådarens 

eller användarens förförståelse för historia och narrativ. 

 

En annan fråga rör det mindre uttalade syftet med våldsgestaltning och varför film- och 

spelskapare väljer att gestalta våldsamma situationer och personer på ett visst sätt. De 

visuella mediernas nämnda genomslagskraft rör och påverkar naturligtvis inte bara 

individuella åskådare, utan har potential att vara ett kraftigt politiskt påverkansverktyg; 

genom berättelser kan dolda frågor lyftas upp till ljuset, inhemska politiska partier 

svartmålas och hela ideologier och nationer stämplas som mördare, helgon eller något 

mittemellan. Även om jag inte har för avsikt att uttala mig om detta medievåldets 

inverkan på samhället, så försöker jag anknyta teorier och påståenden från 

våldsmotståndarna Dave Grossman och Gloria DeGaetano i boken Stop teaching our kids 

to kill: a call to action against tv, movie & video game violence7 till angränsande 

diskussioner om remediering och föränderligt medievåld. 

 Betydelsen av en mer politisk, diskursiv tolkning av filmer och spel skall inte – som 

hos vissa våldsmotståndare vanligt är – underskattas, men den förutsätter en något skild 

förförståelse från en mer renodlat semiotisk tolkning och låter sig inte riktigt lika enkelt 

underbyggas. Därför är det svårt att avgränsa detta område till att gälla enbart ett antal 

utvalda frågor – istället handlar det om en bredare förståelse för och tolkning av teman, 

strukturer och karaktärsteckning, bara för att nämna ett fåtal aspekter. Till exempel hör 

till båda dessa ovanstående tolkningstraditioner frågan om andra visuella och narrativa 

element; exempelvis var våldet utspelar sig och hur man effektivt bygger upp karaktärer 

under en berättelses gång. Genom att utnyttja det faktum att tidigare produktioner 

sannolikt har tecknat liknande karaktärer och representationer kan man använda sig av 

åskådarens förförståelse av – i detta fall – våldsproblematik och narration för att berätta 

andra, kanske mer effektiva och utmanande historier. Mina utgångspunkter för frågan om 

användandet av våld som verktyg i narrativa medier baseras främst på essäantologin New 

                                                 
7 Grossman, Dave, DeGaetano, Gloria, Stop teaching our kids to kill: a call to action against tv, movie & 
video game violence (New York, 1999) 
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Hollywood Violence8, vilken bygger vidare på och behandlar teorier kring den så kallade 

New Hollywood-eran inom modern film. Schneider m.fl. diskuterar i antologin den 

amerikanska filmens – och då framförallt hollywoodfilmens – återgång till ”genre 

filmmaking” under 1960- och 1970-talen; något som enligt författarna kom sig av och 

medförde en ökad självmedvetenhet, större produktionsbudgetar och inte minst nya motiv 

till användande av våld i berättandet. Dessa iakttagelser av hollywoodfilmens utveckling 

lämpar sig bland annat väl för fortsatta jämförelser mellan film- och spelmediernas 

respektive utveckling och användande av visuell våldsgestaltning. 

 För att belysa betydelsen av interaktivitet och spelarens aktiva deltagande, sett i 

jämförelse med filmtittaren, använder jag mig även av Andrew Darleys teorier kring 

berättande och deltagande i spel i Visual digital culture: surface play and spectacle in 

new media genres9. Dessa teorier kan knappast appliceras på dagens tekniskt utvecklade 

spel, men Darleys kommentarer till trendsättande spel som Quake och Doom är 

intressanta att dra paralleller till. 

 

Jag behandlar i denna uppsats också frågan om immersion – det vill säga olika aspekter 

av berättande, filmtittande och spelande som bidrar till att öka tittarens eller spelarens 

band till och förståelse av karaktärer, den berättade historien eller andra delar av filmer 

och spel; aspekter som bidrar till att försänka åskådaren eller deltagaren djupare i ett 

fiktivt universum. Inspirerad av motsvarande uttryck inom engelskan använder jag mig 

av begreppet immersion för att beskriva detta. Inte heller detta område låter sig enkelt 

avgränsas; enligt medieforskarna Jay David Bolters och Richard Grusins teorier om 

remediering i Remediation: Understanding New Media10 kan å ena sidan en större 

immersion skapas genom så kallade transparenta gränssnitt och direkt kontroll, å andra 

sidan kan raka motsatsen likaså leda till en större immersion. Även här handlar det om att 

ha en förståelse för de bredare teman och former som utgör det kulturella film- och 

spellandskapet idag; jag väljer dock att främst basera mina tolkningar på Bolter och 

Grusins teorier, samt Lee Sheldons Character development and storytelling for games11. 

                                                 
8 New Hollywood Violence, red.: Schneider, Steven Jay (Manchester, 2004) 
9 Darley, Andrew, Visual digital culture: surface play and spectacle in new media genres (London, 2000) 
10 Bolter, Jay David, Grusin, Richard, Remediation: Understanding New Media (Cambridge, 2000) 
11 Sheldon, Lee, Character development and storytelling for games (Boston, 2004) 
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Sheldons litteratur använder jag främst som exempel gällande betydelsen av 

representation och generell gestaltning i spel – samt som en resurs gällande i vilken 

utsträckning olika spelegenskaper skapar immersion för spelaren. Utöver detta kommer 

jag även att använda mig av medieforskarna Geoff Kings och Tanya Krzywinskas teorier 

om bland annat hur filmer ”översätts” till spel och hur spel i sin tur är beroende av 

filmgenrer för att effektivt kunna marknadsföras och förstås. King och Krzywinskas 

forskning baseras på en djup förståelse för nya medier och dessa mediers snabba 

utveckling, och är på detta vis användbar för att studera frågan om hur olika gränssnitts 

och mediers ”språk” och gestaltning blandas vid intermedialt utbyte. 

 

Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sex avsnitt; dels denna första del, i vilken syfte och 

frågeställningar fastslås och där metod, urval samt grundläggande teorier och föresatser 

presenteras; därefter tre avsnitt som behandlar respektive teorier och frågor kring 

representation, New Hollywood-film och remediering eller intermedialitet. Därefter följer 

ett analysavsnitt, i vilket de utvalda analysobjekten studeras mot bakgrund av 

ovanstående teorier – följt av en diskussionsdel där jag argumenterar och resonerar kring  

analysen, de teoretiska perspektiven samt tidigare och vidare forskning. 
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Representation 

Språk och kultur 

Grunden för all kommunikation måste sägas vara just förmågan och möjligheten att 

kunna kommunicera ett budskap. Det finns många olika – och framförallt mer eller 

mindre framgångsrika – sätt att göra detta på, men för att avsändaren skall kunna 

förmedla sitt budskap krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. De kanske viktigaste 

aspekterna av kommunikation och kultur är vad som kan kallas för kultur respektive 

språk; det vill säga i vilken grad avsändare och mottagare delar uppfattningar om och 

erfarenheter av saker (ord, föremål, händelser, etc.) omkring dem – liksom i vilken grad 

avsändare och mottagare delar ett sätt att uttrycka sig på (tal, skrift, måleri, etc.). Som 

Stuart Hall uttrycker det: ”To put it simply, culture is about ’shared meanings’. Now, 

language is the privileged medium in which we ‘make sense’ of things, in which meaning 

is produced and exchanged.”12 Hall, liksom jag, använder sig av begreppen i sina mest 

inkluderande former; kultur är våra uppfattningar om vår omvärld, våra medmänniskor 

och oss själva – språk är det eller de sätt vi skapar och förmedlar dessa uppfattningar på.13 

Hall själv skriver: 

 
Culture, it is argued, is not so much a set of things – novels and paintings or TV 
programmes and comics – as a process, a set of practices. Primarily, culture is 
concerned with the production and the exchange of meanings – the ‘giving and 
taking of meaning’ – between the members of a society or group. To say that two 
people belong to the same culture is to say that they interpret the world in roughly 
the same ways and can express themselves, their thoughts and feelings about the 
world, in ways which will be understood by each other.14

 

Alla språk fungerar alltså som representativa system; i skriftspråk representeras 

exempelvis en bil av just ordet ”bil” – för någon som inte kan läsa representeras 

                                                 
12 Hall, s. 1 
13 Att använda sig av ordet kultur i denna betydelse; som vad som är utmärkande för en grupp individers 
tillvaro, är känt som den antropologiska definitionen av begreppet. Användandet av språk i betydelsen att 
det såväl skapar som förmedlar betydelse kallas för en socialkonstruktivistisk syn på begreppet. Se även 
Hall, s. 3-6 och kapitel 1. 
14 Hall, s. 2 
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antagligen istället en bil av en tecknad låda med fyra hjul. Vi behärskar därför alla 

givetvis ett stort antal olika representativa system, olika språk och olika kulturer – 

samtidigt och ständigt. Lika självklart är det att på samma sätt som vi konstant och 

kontinuerligt utövar dessa våra språk- och kulturkunskaper, så påverkar och förändrar vi 

också de representativa systemen i sig själva. Varje år hittar nya ord sin väg in i 

akademins ordlistor och -böcker (och kanske framförallt: in i ett vardagligt språkbruk); 

för varje bok som skrivs, varje film som produceras, varje samtal som förs, så appliceras 

nya erfarenheter på existerande representationer – eller skapas nya representationer för 

existerande erfarenheter. I denna konstanta och kontinuerliga tillväxt av språken blir 

alltså känslor, associationer och koncept – genom själva sitt användande – 

symbolbärande för och i en kultur. ”In part, we give things meaning by how we represent 

them – the words we use about them, the stories we tell about them, the images of them 

we produce, the emotions we associate with them”.15 Att tala om olika kulturer – 

exempelvis ”filmkultur”, ”spelkultur” eller varför inte ”våldskultur” – innebär med andra 

ord att tala om eller definiera på vilket sätt och under vilka former meningsutbyte och 

meningsskapande sker; i de två förstnämnda kulturernas fall sker det i stor utsträckning 

genom visuell representation. En viktig sak att komma ihåg är i det sammanhanget dock 

att representation genom sin samtidigt föränderliga och statiska karaktär kan utnyttja 

existerande, mer eller mindre cementerade betydelser för att förmedla nya berättelser, 

känslor och budskap (det vill säga att vi utvecklar eller förändrar ”språket” samtidigt som 

vi använder oss av ”ordens” konventionella betydelser). Detta är en av de viktigaste 

utgångspunkterna för att kunna analysera och tolka våldsgestaltning i en historisk 

kontext. 

 

Olika tolkningar 

Olika skolor inom representationsforskningen fokuserar på dels den semiotiska 

innebörden av representation, dels de diskursiva konsekvenserna av representation. Ett 

semiotiskt angreppssätt innebär att studera hur representation skapar mening; ett 

diskursivt dito innebär att studera effekter och konsekvenser av samma representation. 

                                                 
15 Hall, s. 3 
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Man kan anse att det vid allt studerande av visuella uttrycksformer överhuvudtaget är 

önskvärt att kunna applicera båda dessa perspektiv på sina undersökningsobjekt; det visar 

sig dock att det inte alltid är möjligt eller fruktbart – eller till och med ibland är direkt 

kontraproduktivt för det bakomliggande syftet med analysen och tolkningen. Motståndare 

till filmvåld har ofta en tendens att använda semiotiskt betonade analyser för att framhäva 

just det skadliga i att visa till exempel blod, misshandel eller explicit sexualitet. På 

samma sätt kan många recensioner, diskussioner och filmanalyser – medvetet eller 

omedvetet – fullkomligt bortse från den genomslagskraft dessa visuella element kan ha, 

till förmån för att placera produktionen i fråga i en historisk och politisk kontext; för att 

kunna dra paralleller till tidigare verk och samhällsklimatet eller helt enkelt för att 

försöka uttala sig om hur väl skaparna av visuella produktioner uppfyller sitt, inte alltid 

uttalade, syfte. Ett bra exempel på vad semiotisk respektive diskursiv tolkning av bilder 

innebär kommer från Sturkens och Cartwrights tolkning av en bild från 1950-talets 

Louisiana: 

 
The image documents a segregated group of white and black passengers on a city 
trolley in New Orleans. As a factual piece of evidence about the past, it records a 
particular moment in time in the racially segregated American South of the 1950s. 
Yet, at the same time, this photograph does more than document facts. For some 
contemporary viewers, this image is magically moving insofar as it evokes powerful 
emotions about the momentous changes about to occur in the American South.16

 

Då jag studerar remedieringar av användande av visuellt våld i filmer och spel ligger 

tyngdpunkten i analysen på ett diskursivt angreppssätt till analysobjekten, men många 

gånger är denna diskursiva analys direkt avhängig förmågan att samtidigt kunna 

lokalisera renodlat semiotiska likheter i objekten och objektens användande av dessa 

likheter. 

 

                                                 
16 Sturken & Cartwright, s. 18. Vid studerande av statiska bilder som fotografier eller målningar använder 
man sig ofta av Roland Barthes termer denotativ och konnotativ mening; vid studier av rörliga bilder och 
narrativa medier väljer jag istället att använda mig av begreppen semiotisk respektive diskursiv tolkning 
och betydelse. Detta eftersom tolkningarna sällan rör enskilda statiska bilder, utan mer övergripande och 
föränderliga bilder, kontexter och miljöer. Se även Sturken & Cartwright, s. 19. 
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Nyanserade bilder och narration 

När man studerar narrativa visuella medier slås man av hur representation är vitalt för 

själva möjligheten att berätta en historia och hur representation samtidigt påverkar 

förståelsen av denna historia och liknande historier. Filmer har under de senaste 

decennierna blivit längre; från ett närmast standardiserat en-och-en-halv-timmes-format 

till att idag oftast utspela sig under knappa två timmar. I spel presenteras själva den 

författade och regisserade historien genom ”cut-scenes” (kortare, icke interaktiva 

filmsekvenser ”in-game”, det vill säga i spelet) och längre filmer (ofta tidigare renderade, 

grafiskt mer framstående än det övriga spelet) – exempelvis introfilmer och filmer mellan 

kapitel – på ännu kortare tid, i vissa enstaka fall på ungefär lika lång tid. Dessa cut-scenes 

är en av de tydligaste kopplingarna mellan film och spel, något som Geoff King och 

Tanya Krzywinska också påpekar i ScreenPlay: ”The most obvious links between games 

and cinema are the ’cut-scenes’ found in many games: short, ’pre-rendered’ audio-visual 

sequences in which the player usually performs the role of more detached observer than 

is the case in the more active periods of gameplay.”17 I filmer såväl som spel är det sällan 

varken möjligt, effektivt eller ens nödvändigtvis ”bättre” att skapa nyanserade bilder av 

karaktärer och miljöer. Istället vilar berättandet, i spel liksom film på grund av den 

begränsade tiden för berättande, på den förförståelse vi som åskådare och användare har 

genom representationens språk och kulturer och den förkunskap vi har inom filmens eller 

spelets respektive område. Denna likhet mellan medierna blir även tydlig när vi vidare 

studerar spelens användande av cut-scenes för att etablera berättelser på ett liknande sätt 

som filmen: ”Cut-scenes are also used at varying intervals throughout many games, to 

forward the storyline and to reward the players with sequences of spectacular action 

and/or dialogue. […] …they are freer than interactive sequences to use the particular 

kinds of framing, editing or music associated with film.”18

 I både filmer och spel rör det sig alltså om att teckna bilder som är tillräckligt 

stereotypa för att vara symbolbärande och narrativt användbara, samtidigt som de är 

tillräckligt nyanserade för att uppfattas som trovärdiga. Det senare gäller åtminstone 

produktioner med någon som helst ambition att berätta en historia. Inom genren 

                                                 
17 King & Krzywinska, s. 11 
18 Ibid, s. 12 
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fightingspel finns otaliga exempel på hur karaktärer tecknas med hänsyn till det första 

kravet på förförståelse men samtidigt inte tillåts uppfylla det senare kravet på 

trovärdighet. Det är å andra sidan inte särskilt underligt – i denna genre har fokus länge 

legat på total så kallad arkadkontroll (i motsats till exempelvis simulatorers mer 

realistiska kontrollmodell) över sin karaktär och på en underhållningsaspekt av spelande 

– det vill säga att spelaren i första hand skall underhållas av spelet och vilja fortsätta 

spela; inte på att placera dessa karaktärer och deras våldsutövande i en förståelig kontext 

eller på att förmedla mer eller mindre abstrakta budskap. Ett exempel på denna typ av 

spel kommer från Team Ninja/Tecmo, vilka också producerat och publicerat det i denna 

uppsats analyserade Ninja Gaiden, i form av spelserien Dead or Alive (1997-2005). Våra 

redan existerande associationer till de stereotypa karaktärerna i denna spelserie står för en 

långt större del av den lilla berättelse som trots allt förmedlas än vad den minimala 

narrativa strukturen gör. Dessa spel presenterar i regel inte heller några nya, innovativa 

berättelser. Detta behöver naturligtvis inte innebära något negativt, varken för Dead or 

Alive i synnerhet eller för spelmediet i allmänhet; att hävda att alla medier med potential 

för narrativa strukturer skall använda sig av dessa strukturer blir lätt ett tomt argument. 

Jesper Juul kommenterar på gamestudies.org just detta: ”The problem is that this really is 

an a priori argument. Narratives may be fundamental to human thought, but this does not 

mean that everything should be described in narrative terms. And that something can be 

presented in narrative form does not mean that it is narrative.”19

 

På ett liknande sätt använder sig andra filmer och spel av ett mer narrativt slag av 

arketyper, ytligt tecknade karaktärer och otvetydiga ”establishing shots” för att 

understryka budskap och effektivisera representativt berättande. Norman K. Denzin 

skriver om ghetto-dramat Dangerous Minds (John N. Smith, 1995): 

 
The opening sequence of this film is shot in a grainy monochrome. The camera 
moves through a series of familiar close-ups, taken-for-granted signifiers of ghetto 
life today: black teenage girls in atheletic jackets, hair in corn rows, gossip on the 
street corner; a black homeless men with a grocery cart breaks a glass bottle on the 
sidewalk; a faceless drug dealer takes money from a man in a car; graffitti is 

                                                 
19 Juul, Jesper, ”Games telling stories? – a brief note on games and narratives”, Game Studies volume 1, 
issue 1, juli 2001, http://www.gamestudies.org/0101/juul-gts/
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scrawled on the walls of run-down buildings […] The city is unnamed, but it looks 
like Los Angeles.20

 

Genom dessa arketypiska och stereotypa karaktärsdrag, miljöer och attribut etableras 

omedelbart en förståelse hos åskådaren. Denzin skriver att även om staden inte nämns vid 

namn, så kan vi utgå ifrån att det är Los Angeles, men samma sak gäller också andra 

aspekter av berättandet; genom representation etablerar filmskapare ett universum som vi 

alla känner till, som vi alla på sätt och vis är invånare i. Genom att bygga upp ett 

universum av – inte nödvändigtvis sanna – kontexter och historier som åskådare känner 

igen och på ett sätt eller annat kan relatera till, möjliggörs också användandet av visuella 

narrativa medier som politiska påverkanskrafter. I fallet med Dangerous Minds blir enkla 

etniska stereotyper medel både för att kunna stärka och för att kunna kritisera och utmana 

etniska hierarkier i samhället. Denna ”…all too familiar utopian story, the one about the 

teacher who uses unorthodox teaching approaches to reach disadvantaged and 

dispossessed students”21 blir genom sitt användande av välkända element i filmens 

universum och samhälle trots sin uppenbara ytlighet och enkelhet en stark påverkanskraft 

i det samhälle som existerar utanför filmen: 

 
But at some level this simplistic, predictable, sanitized film works. It is a highly 
popular video rental. […] The negative evaluations of the critics turn on two points: 
the film’s failure to be realistic, and the decision to privilege mainstream audiences 
and their values (Bob Dylan) over black youth and rap music (Snoop Doggy Dogg). 
The critics presumed a single reality against which a filmic text is measures. […] 
Rather, the cinematic apparatus creates and constitutes its own version of reality, its 
own imagined sense of moral community, and the world out there.22

 

Producenter av narrativa visuella medier kan – kanske till och med bör – alltså använda 

sig av den förförståelse som redan finns för filmens universum, oavsett om de har för 

avsikt att stärka eller utmana redan existerande strukturer i samhället. 

 

Det finns dessutom olika ”narrativa världar” inom film- och spelbranscherna; olika genrer 

har olika konventioner, olika regissörer och producenter medför olika associationer – och 

filmer från olika decennier uppvisar olika ramar för moral och karaktärers handlingar. 

                                                 
20 Denzin, s. 71 
21 Ibid, s. 72 
22 Ibid 
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Under 1960- och 1970-talen genomgick Hollywood en period av innovativt, 

ifrågasättande filmskapande – den så kallade New Hollywood-eran. Denna period var 

också den tid då blaxploitationfilmerna drog in på biograferna med titlar och filmserier 

som Shaft (1971), Cleopatra Jones (1973), Foxy Brown (1974) och Blacula (1972). 

Blaxploitationfilmerna riktade sig till en ung, svart publik och tog, istället för de 

tillrättalagda konflikterna i ett vitt medelklassens Amerika, upp situationen i 

innerstäderna, det komplexa våld och de maktstrukturer som fanns där och manade till att 

ställa sig upp och slå tillbaka mot det ökande våldet. Blaxploitationfilmerna uppvisade 

starka, sexualiserade svarta hjältar, interetniska förhållanden och en stärkande, 

upplyftande inställning till det svarta innerstadssamhället.23 1990-talets ghetto- eller 

hood-filmer (som till exempel Dangerous Minds) drar också enligt många filmforskare 

nytta av detta det svarta samhällets utanförskap och inneboende styrka samt viljan att slå 

tillbaka mot droger och våld – men gör det genom att samtidigt spela på en nyvunnen, 

delvis fabricerad socialrealism. Något som får konsekvenser för tolkningar av filmerna 

och deras budskap: 

 
Sadly, as films about race and racism, they do not attack the essential underlying 
ideologies and material conditions that perpetuate racial oppression in America 
today. This is the case even for the films made by black and brown filmmakers. 
These filmmakers seem unwilling and unable to attack the ideology in which they 
and their films are so firmly embedded. They do not rupture the veneer of this larger 
racial apparatus. It is as if they are trapped by the very violence they want to 
criticize.24

 

Där establishing shots i Shaft visade ett i grund och botten sammanhållet, internt 

moraliskt svart samhälle under förtryck av vita samhällsstrukturer, visar 1980- och 1990-

talens ghettofilmer upp utgångspunkter i splittring, gängkultur och knarkförsäljning. 

”These films enact both a new and an old black cinematic aesthetic. These are black 

gangster films for the nineties, a re-doing, an imitation of the blaxploitation movies of the 

seventies. But these texts are blank parody, there is little criticism of the genre itself.”25 

De två olika traditionerna i detta exempel visar dels på hur mottagarens spektrum av 

förförståelse skiftar beroende på film och genre och även förändras över tid, dels på hur 

                                                 
23 Se bl.a. Denzin, s. 7. 
24 Denzin, s. 173 
25 Ibid, s. 112 

19 



framställningen av etnicitet i innerstäder har förändrats. Filmerna som släpptes under 

1990-talet har, genom att bygga vidare på erfarenheter från 1970-talet, skapat 

förutsättningar för en fortsatt utveckling av kulturell representation – på gott och ont. 

”Spike Lee is right. At one level, America’s war on race occurred in the spaces and the 

battleground created by these films. It was and remains a war fought on the battlegrounds 

of cultural representation.”26 Samma sak gäller nyare filmer som till exempel Martin 

Scorseses Gangs of New York (2002), vilken lanserades som en realistisk våldsam film; i 

Gangs of New York försöker Scorsese belysa fördomarna mot irländare och italienare i 

1800-talets New York, men han bygger sitt berättande på föreställningar om mer 

närliggande fördomar; närmare bestämt den förförståelse som mottagaren har byggt upp 

genom liknande ”realistiska” ghetto- och hood-filmer och klichéer och stereotyper kring 

fördomar mot svarta eller latinamerikaner. Genom att utnyttja erfarenheter från liknande 

berättelser kan Scorsese förmedla en förståelig historia från en tid då ingen som kommer 

att se filmen ens var född. Detta kan naturligtvis ha varit en av anledningarna till att 

filmen inte blev den succé som förväntades; publiken hade sett historien förut och 

lämnades egentligen bara kvar med samma gamla berättelser och arketyper, men med en 

annan, råare typ av våld. 

 

Nya medier, nya representationer 

Övergången – för det rör sig ofta om en direkt övergång – av berättande och 

representation från filmer till spel sker ofta utan någon större narrativ anpassning till ett 

nytt medium. Gestaltningen och utnyttjandet av förförståelse ter sig på samma sätt, även 

om konsekvenserna av dessa aspekter blir något annorlunda. Manusförfattaren Lee 

Sheldon understryker just detta:  

 
The principles of storytelling, as much as they may appear to change [between 
movies, books and games], in fact remain the same. To tell stories, even in the 
relatively new medium of computer games, we may extend those principles, even 
find new ones. To ignore the fundamentals of storytelling found in other media is to 
create work that fails to touch our audience…27

 
                                                 
26 Denzin, s. 171 
27 Sheldon, s. 14 
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Berättande i spel är med andra ord naturligtvis lika beroende av att skapa tydliga visuella 

representationer av karaktärer och kontexter för att kunna förmedla en historia som film 

är. Spel uppfyller idag de krav som ställs på ett medium för att kunna betraktas som ett 

utommedialt påverkansverktyg – och har i viss mån redan börjat användas som det. 

Sheldon understryker vidare vikten av att skapa förståeliga och immersiva världar: 

 
We storytellers have a pretty good idea of what we want from our audiences. We 
want them to be entertained. But what do they want from us? If we listen closely, 
they will tell us: 
 

 Take me to a place I have never been. 
 Make me into someone I could never be. 
 Let me do things I could never do. 

 
[…] If we can fulfill those three far from trivial requests, we will have succeeded. As 
authors, we may add more at our pleasure. We can share our philosophies of life; air 
our political views; teach; titillate; shock; comfort; challenge; empower; suborn. The 
choices are limitless. But it is those three requests from our audience that open the 
door for all else to follow. They are at the heart of certain mystical guarantors of 
entertainment like willing suspension of disbelief and immersion.28

 

Vilket för oss åter till frågan om olika narrativa världar. Den förförståelse som krävs för 

att förstå olika filmer på olika sätt är naturligtvis lika central när det gäller att ta till sig 

dator- och tv-spel. Där ett actionspel ofta vilar på en mindre problematiserande och 

nyanserad representations- och våldstradition kan ett mer komplext rollspel eller 

äventyrsspel kräva en mycket stor förståelse för spelets miljöer och funktioner. Denna 

skillnad mellan olika spelgenrer har naturligtvis uppstått i samband med att spelen har 

utvecklats både tekniskt och narrativt och därmed börjat kunna förmedla (olika) faktiska, 

komplexa historier. 

 Rollspelsgenren utgör för övrigt ett utmärkt exempel på hur skillnader mellan spel- 

och filmmediet ändå leder till olika representationstekniker och olika förutsättningar för 

att skapa immersion. Begreppet RPG (Role Playing Game) avser ursprungligen renodlade 

rollspel (deriverade från de fysiska rollspelen som baseras på penna, papper och en livlig 

fantasi – ofta placerade i fantasy- eller science fiction-miljö); det vill säga spel i vilka 

spelaren inträder i rollen av en individuellt och specifikt genererad karaktär eller hjälte, 

vars egenskaper och förmågor beskrivs i siffror, chanser och odds. Denna karaktär 
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utvecklas med jämna mellanrum under spelets gång – oftast genom insamlande av 

”erfarenhetspoäng” (Experience Points – XP) i syfte att nå en tröskelnivå, en så kallad 

level up, varvid karaktärens statistika och egenskaper förbättras och utvecklas. Ett 

renodlat RPG baseras uteslutande på siffror och odds – det vill säga simulerade 

tärningsslag – men på senare tid har man också börjat använda sig av RPG-inslag eller 

RPG-element i vitt skilda speltyper och -genrer. Oftast avses då användandet av ett XP-

system eller möjligheten till att individuellt kunna avgöra huvudkaraktärens fysiska och 

mentala drag, klädsel, egenskaper och förmågor, och så vidare. Möjligheterna till 

spelarinriktad, individuell anpassning i RPG är, i förhållande till exempelvis klassiska 

action- eller plattformsspel oändligt mycket större; något som får betydelse såväl för 

spelarens immersion som för våldsgestaltningen i spelet. 

 Möjligheterna till immersion och nyanserat berättande i RPG är alltså mycket stora 

just på grund av dess identitetsskapande och individualitet. Rollspel lämpar sig väl för ett 

komplext berättande i det avseendet att spelaren själv ”blir” en karaktär i spelet; en 

interagerande del av intriger och storyutveckling. Som Sheldon skriver: ”Players care 

about the player-character even before they boot the game simply because they are the 

player-characters.”29 Själva RPG-karaktären inbjuder alltså till nyanserande och 

problematiserande, något som spelutvecklarna givetvis insett. I det klassiska pc-rollspelet 

Baldur’s Gate II: Shadows of Amn ställs spelaren tidigt i spelet inför ett slags gåta – ett 

klassiskt moraliskt dilemma i vilket spelaren uppmärksammas på, de oftast våldsamma, 

konsekvenserna av sitt handlande. Detta moraliska dilemma är också karaktäristiskt för 

detta och efterföljande rollspel där man ofta, snarare än att döda allt som finns i ens väg, 

kan prata eller förhandla sig undan konflikter, strider och dödande utan effekter på 

spelarens belöning i form av erfarenhetspoäng. Möjligheterna till detta hänger i stor 

utsträckning samman med hur och hur väl man har genererat sin karaktär (det vill säga 

vilken representation av huvudkaraktären man har skapat), men faktum kvarstår: man 

måste inte per definition alltid döda för att förtjäna XP och för att avancera storyn. Att 

ställa detta i jämförelse med ett storsäljande och framgångsrikt actionspel som Bungie 

Studios/Microsofts Halo från 2001 (ett, trots allt, ytterst storyberoende och -drivet spel), 

där den tystlåtne hjälten Master Chiefs handlande vid sidan av själva spelmomentet är 
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strikt berättat genom cutscenes och längre filmer – det vill säga enligt samma principer 

som övrig film – visar på de enorma skillnader som idag finns gällande berättande inom 

olika spelgenrer. 

 Med fortsatt teknisk utveckling har även en så pass komplex spelgenre som RPG 

utvecklats och förändrats; det senaste stora tillskottet i spelbranschen är så kallade 

MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game), det vill säga 

onlinebaserade rollspel med tusentals samtidiga spelare som interagerar med varandra. 

MMORPG är, i stort sett, en onlineadaptation av den klassiska RPG-genren, med de 

förändringar som detta kräver och erbjuder. De långt mer komplexa storyförutsättningar 

och -möjligheter som en onlineanpassning innebär får också betydelse för berättandet och 

våldsgestaltningen i spelen; behovet av mångfacetterad representation, det vill säga 

identitetsskapande, blir ännu större på grund av det stora antalet spelare i samma värld: 

 
Race in RPGs does not mean Asian, Black, Caucasian, or Hispanic, but is used to 
differentiate between human and non-human sentient beings such as elves, dwarves, 
lizards, ants, and so on. […] That is not to say that players cannot choose to play 
humanoid characters with skin color and other features to duplicate the appearance of 
human races. This is often allowed in RPGs, especially their multiplayer versions, so 
that players can differentiate how they look from one another. Some players choose 
to mimic how they look in real life.30

 

Detta får till exempel som följd att olika karaktärsklasser strider på olika vis och att olika 

raser (såsom alver, människor och dvärgar) strider på olika vis – i kombination med 

spelarens individuella möjligheter till karaktärsskapande blir möjligheterna till identiteter 

och interpersonella interaktioner otaliga. I grund och botten handlar dock de ganska ytliga 

skillnaderna i våldsgestaltning i MMORPG om identitetsskapande, virtuell representation 

och spelarnas immersion – att likna vid något av alla chattrum på Internet, där deltagarna 

representeras av ikoner – och har inte så mycket att göra med en ny, innovativ inställning 

till våld som sådant. 

 Istället är ur strikt representationsperspektiv den kanske mest intressanta aspekten av 

RPG och MMORPG hur producenter och spelare förhåller sig till etnicitet och kön – och 

vilka effekter spelen får på den generella inställningen till etnicitet och kön i narrativ. När 

spelens huvudpersoner skapas och väljs av spelaren själv krävs ett nytt förhållningssätt 
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till berättande – inte längre är den starke krigaren alltid en man, inte längre är den 

mystiska häxan alltid gammal och vithårig – snarare kan man ana att möjligheterna till ett 

mer okonventionellt, individuellt berättande tas tillvara av spelarna och verkar tilltalande 

för en större, mer heterogen publik.31 Detta narrativa svärd är dock i allra högsta grad 

tveeggat. Sheldon skriver om stereotyper i just RPG: 

 
Some types of games, like RPGs, rely on [stereotypes] for player-character creation. 
Players want to play the stealthy rogue, the benevolent cleric, the elven archer. Since 
these characters are developed very mechanically on purpose, they should occupy a 
special exception… […] Falling back on stereotypes is certainly easier than finding 
new characters either in life or in our imaginations. Certainly some of the appeal in 
RPGs is allowing the players to assume roles more glamorous and enviable than we 
might play in life. But stereotypes diminish the overall gaming experience. They 
limit the sophistication of our stories.32

 

Den tekniska utvecklingen och ökande diversionen inom spelmediet leder också till en 

högre grad av interaktivitet; något som är direkt avgörande för hur stora skillnaderna eller 

likheterna mellan film- och spelmedierna blir och är. Andrew Darley skriver i Visual 

Digital Culture: ”Players are often conceived as being more active than viewers are, yet, 

this is only true – at least with respect to the computer game – in a vicariously ‘physical’ 

sense.”33 Darleys poäng är att spelen tillåter en grad av interaktion som, tekniskt och 

narrativt sett, i själva verket nästan är mindre än den i filmer; trots att spelaren själv utför 

handlingar, så är hans eller hennes valmöjligheter i allra högsta grad begränsade – den 

visuella representationen av föremål och handlingar i spel motsvarar inte möjligheterna 

till representation i film: ”…interactivity in the computer game involves a kind of relative 

or regulated agency: the constraints of the game allow the player to choose between a 

limited number of options.”34

 Mycket har dock hänt sedan 2000, då Andrew Darley skrev detta. På samma sätt som 

den tekniska MMORPG-utvecklingen leder till diversifierade och individualiserade 

karaktärer, så leder samma tekniska utveckling till större, friare och mer diversifierade 

miljöer och narrativa världar. Ju större och mer tekniskt förbättrade spelen blir, desto 
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32 Sheldon, s. 59 
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större frihet skänks åt spelaren, desto större immersion uppnås – och desto större och mer 

komplexa blir förutsättningarna för och möjligheterna till nyanserat historieberättande 

och nyanserad våldsgestaltning. De respektive sätten att gestalta våld i de två medierna 

film och spel är alltså direkt avhängiga på vilket sätt karaktärer, miljöer, våldsutövande 

och historier kontextualiseras och kommuniceras – kort sagt: hur de representeras. 
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Narration och New Hollywood 

Våld föder våld föder…förändring? 

Filmvetaren Thomas Schatz inleder förordet till essäantologin New Hollywood Violence 

med orden: “From The Great Train Robbery (1903) a century ago to the current spate of 

summer blockbusters, Hollywood movies have been fundamentally ‘about’ violence.”35 

En van filmtittare behöver knappast fundera två gånger för att konstatera att så är fallet, 

men det ligger nog inte lika nära till hands att konstatera att syftet med, utförandet av och 

betydelsen av Hollywoodfilmens våldsgestaltning drastiskt har förändrats under samma 

tid – och definitivt inte varför detta har skett. Där The Great Train Robbery på sina tolv 

minuters speltid ganska rätt och slätt uppvisade ett tågrån som knappast skulle skrämma 

eller uppröra någon idag (trots ett mord och den klassiska slutscenen där en av banditerna 

avfyrar sin revolver rakt in i kameran; det sägs att åskådarna på den tiden trodde att de 

faktiskt blev skjutna), visar istället 2000-talets filmer upp en långt mer komplex och 

politiserad våldsgestaltning med förlupna kärnvapen, fanatiska terrorister, makabra 

krigsscener, seriemord och dramatiska gisslansituationer. Denna förändring skedde 

naturligtvis inte över en natt, utan genom ett kontinuerligt samspel mellan olika aktörer 

som på något sätt velat se en förändring komma till stånd; filmskapare som velat utnyttja 

åskådarnas fascination för våld – och, naturligtvis, vice versa (samt, icke att förglömma, 

våldsmotståndare och moralväktare med syfte att motverka just denna symbios). Schatz 

fortsätter sitt förord: ”…violence itself has become a venerable social problem that defies 

resolution, a tangle of binary oppositions and cultural contradictions that crucially 

informs our national character and our shared vision of an ’imagined community’.”36

 

Då och då tar dock filmhistorien större steg framåt. Under vad som brukar kallas 

Hollywoods ”klassiska era” från det tidiga 1900-talet fram till ungefär 1950-talets början 

ägde filmbolagen såväl studior som biografer och förfogade dessutom över en 
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branschorganisation kallad MPPDA (Motion Picture Producers and Distributors of 

America, grundad 1922) vars mer eller mindre uttalade syfte var att motverka publik 

upprördhet över omoraliskt innehåll som sex och våld – något som bland annat ledde till 

framtagandet av riktlinjer för filmproduktion; riktlinjer som dock, i ärlighetens namn, 

snarast syftade till att bibehålla och stärka filmstudiornas ställning och självstyre. Det 

rådde nämligen alltså i praktiken ett monopol för filmstudiorna, vilka producerade de 

filmer som de sedan själva också distribuerade. 1948 fällde dock USA:s högsta domstol 

den så kallade Paramountdomen, genom vilken studiorna tvingades sälja sina 

biografkedjor och släppa kontrollen över filmdistributionen. 1952 kom ytterligare en – 

ännu viktigare – dom i högsta domstolen; filmer tilläts falla under konstitutionens första 

tillägg (vilket – bland mycket annat – behandlar yttrandefrihet), något som dittills endast 

varit press och andra ”konstformer” förunnat. Dessa två domar – studiornas förlust av 

distributionskontroll och filmens nyvunna status som konstform – ledde till ett 

upplösande av ett närmast kartelliknande samarbete mellan filmstudiorna och ett följande 

behov av att profilera sig och utmana existerande konventioner. 37 Där våldet i film fram 

till tidigt 1950-tal alltså varit strikt ”genrekodat” och inom de olika genrerna 

konventionellt, i syfte att nå olika delar av den enorma publik som ännu inte hade tv-

apparater i hemmen, började under 1950-talet dessa genrer och konventioner att luckras 

upp och hybridgenrer att skapas. 

 

En ny typ av genrefilm 

Återgången till genrefilmer skulle komma att ske, men gjorde naturligtvis inte så utan 

substantiella förändringar – både i förhållandet till film som medium och till våld som 

narrativt medel. Inflytandet från utländsk film under 1950- och 1960-talen ledde till 

experimenterande, innovation och, inte minst, ett starkt ifrågasättande av de ideal som låg 

bakom de tidigare genrefilmerna och en vilja att utnyttja filmens potential som politisk 

påverkanskraft: 

 
The marked influx of foreign films in the 1950s and 1960s, and the cross-fertilization 
between Hollywood genres and those of other national cinemas, had a particularly 
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pronounced effect. […] Consider the generic interplay of Hollywood Westerns and 
Japanese samurai films in the 1950s, for instance, and their curious offshoot in the 
form of the ‘Spaghetti Western’ in the 1960s – a hyper-violent, hyper-masculine 
genre variation that took the US by storm…38

 

Ett antal filmer och filmskapare kunde under 1960- och 1970-talen alltså börja ett 

veritabelt uppror mot det tillrättalagda, onyanserade våld som varit karaktäristiskt för 

tidigare genrefilmer – filmer vars protagonister var poliser eller som åtminstone höll sig 

på rätt sida om lagen, där våldsutövande skedde i lagens namn och där anledningar till 

våld mellan klasser eller etniciteter knappast diskuterades eller kommenterades. J. David 

Slocum skriver i New Hollywood Violence: ”Violence is a topic central to accounts of 

New Hollywood and the 1960s that demonstrates the problems with clear-cut 

formulations of classicism.”39 Vad som uppvisades var fysiskt våld och blodspillan, ofta i 

samband med visuella specialeffekter, vilka just påbörjat sin långa segermarsch in i 

Hollywood, och innovativ klippning – ”often with a less serious, even cavalier or 

mocking tone different from earlier cinematic portrayals of pain and death, and raising 

questions about what effects they will have on viewers.”40 Thomas Schatz nämner ett 

antal filmer som drastiskt omformade det narrativa visuella våldet – och hur det gick för 

dem: 

 
While a few major films of the era such as Taxi Driver (1976), Apocalypse Now 
(1979), and Raging Bull (1980) pushed the logic of genre-coded violence beyond the 
manageable limits of taste and cinematic license – and thus under-performed 
commercially – many others, including The Godfather (1972), Jaws (1975), Rocky 
(1976), Halloween (1978), and Alien (1979), found ways to package ultraviolence in 
the familiar conventions of genre (and the increasingly ubiquitous ‘R’ rating), 
rendering it suitable for general consumption. These were the hits that spawned the 
“new” New Hollywood, with its commercially savvy producer-auteurs like Lucas 
and Spielberg… […] Raging Bull itself was a critical and commercial 
disappointment, and along with a few other gems in 1979-80 such as All That Jazz, 
Apocalypse Now, Manhattan, and The Shining, it marked the last gasp of the New 
American Cinema.41

 

Med 1970-talets New Hollywood-klimax skapades en ny inställning till våld; en 

problematiserande, komplex hållning till auktoritet, maktstrukturer, individers 
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förutsättningar i samhället och – inte minst – filmmässig och narrativ innovation. För att 

förstå denna plötsliga förändring i filmvåldstradition som skedde i 1960- och 1970-talens 

Hollywood måste man också ta många olika aspekter i övervägande och försöka placera 

uppkomsten av New Hollywood-filmen i sin historiska kontext. Förutom de omvälvande 

domstolsdomarna gällande distribution och yttrandefrihet skall man bland annat också 

minnas att perioden tog sin början kort efter slutet av andra världskriget, sträckte sig 

genom Koreakriget och en bra bit in i Vietnamkriget. Det förefaller troligt att det våld 

och de erfarenheter USA och världen deltagit i och fått under perioden bidrog till att 

skapa en mer problematiserande och ifrågasättande hållning till det tillrättalagda, 

onyanserade våld som tidigare presenterats i klassiska genrefilmer. Dessutom innebar 

filmen ett sätt att uttrycka sitt missnöje mot USA:s krigsföring i en tid då 

antikrigsdemonstranter behandlades allt annat än varsamt. Martin Barker noterar i New 

Hollywood Violence att the National Commission on the Causes and Prevention of 

Violence valde att fokusera på våldsam civil olydnad istället för på det våld som gav 

upphov till denna olydnad: ”Whilst civil disobedience over the Vietnam War was part of 

the problem of ’violence’ needing discussion, the Vietnam War itself was not.”42 Det är 

också just denna förståelse av våld som politisk påverkanskraft som ligger till grund för 

diskursiva teorier kring våldsgestaltning; våld kan inte alltid studeras som visuella bilder, 

utan snarare som medel för att uppnå högst realistiska politiska mål: ”‘Violence’ is an 

arbitrary re-labeling of behaviors, and then also of representations of those behaviors, 

which in its very act of naming achieves a number of political ends.”43

 Idag, drygt trettio år senare, domineras marknaden inte på samma vis av radikala och 

innovativa filmer som de ovanstående, även om liknande ifrågasättande filmer och 

filmskapare till viss del fortfarande kan sägas finnas inom ”independent-film”, 

lågbudgetfilm och vissa nyare genrer – till exempel ”gangsta-filmer” och ”Hong Kong-

actionfilmer”. På sätt och vis kan man idag säga att filmbranschen, och då framförallt 

Hollywood, verkar ha glömt bort vad som ledde till omvälvningen av synen på filmvåld; 

våld – om än i mer politiserad och komplex form – i film är idag i alla genrer mycket 

vanligare förekommande än någonsin tidigare, och de förutsättningar och strukturer som 
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en gång fanns att kritisera existerar knappast längre. Thomas Schatz skriver: ”It is 

altogether remarkable, in fact, how ubiquitous violence has become in American cinema, 

to a point where the term ’action’ is basically a euphemism for violence.”44 Samma 

fenomen har också uppmärksammats av medievåldsmotståndarna Dave Grossman och 

Gloria DeGaetano, vilka menar att denna stagnation i det innovativa användandet av 

våldsgestaltning i själva verket är ett uttryck för ”kulturell avsensitisering” eller kulturell 

okänslighet: ”The fact that all forms of media violence, whether on TV or in film and 

video games, have become more and more graphically brutal and sensational attests to 

the effectiveness of desensitization.”45 Mer om detta under avsnittet ”Kulturell 

okänslighet”. 

 

Brådmogen spelgestaltning 

På vilket sätt har New Hollywood-eran och budskapsbärande, problematiserande 

våldsgestaltning då att göra med likheter mellan filmers och spels sätt att gestalta och 

använda visuellt våld? 

 Likheterna mellan moderna filmers och moderna spels sätt att gestalta våld är stora 

och många, inte minst med avseende på användandet av våld som narrativt medel. Spel 

har lånat och ärvt mycket av sitt berättande från filmer; historien förs ofta framåt genom 

icke interaktiva filmer, karaktärer tecknas på liknande sätt som i filmer, miljöer och 

kontexter är desamma – representationen i film och spel är helt enkelt mycket snarlika. 

Följaktligen är också de historier som berättas i filmer och spel snarlika; för att inte säga 

identiska. Detta är i sig inget att förvånas över; de är båda visuella medier som har samma 

medel till förfogande för att bygga upp och berätta en historia, men när det kommer till 

frågan om våldsgestaltning blir det, i ljuset av filmens historiska kontext, desto mer 

intressant. Om vi har konstaterat att dagens våldsgestaltning i film beror på och bär alla 

karaktäristika av den ifrågasättande New Hollywood-filmen utan att egentligen kunna 

eller vilja ifrågasätta eller kritisera något, så är steget mellan New Hollywood-erans 

innovativa våldsgestaltning och spelens liknande, men i dagsläget konventionella, 
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gestaltning ännu större. Låt oss ta ett exempel; Slocum skriver om James Bond-filmernas 

inställning till våld: ”…the immensely successful James Bond franchise, which undercut 

cinematic conventions of heroism and official authority with their violent protagonist’s 

cold-bloodedness and consistently sardonic attitudes toward violence and death.”46 Denna 

inställning är vanligt förekommande i spel; huvudkaraktärerna i omåttligt populära spel 

som Halo och de i denna uppsats studerade Ninja Gaiden och Grand Theft Auto såväl 

som – naturligtvis – i otaliga franchisespel, däribland James Bond-spelfranchisen själv, 

uppvisar samma kallblodighet och sardoniska inställning till våld. Oavsett om detta beror 

på att spelskapare helt sonika har transponerat gestaltningen och berättandet från film till 

sitt eget medium eller på att spelare helt enkelt vill spela de kallblodiga hjältar de sett på 

film och i tidigare spel, så kan man snabbt konstatera att New Hollywood-erans hållning 

till våld och användande av arketyper definitivt har gjort sin övergång till spelmediet. 

Dator- och tv-spel använder sig i grund och botten av samma våldsgestaltning som 

filmerna – en gestaltning som ursprungligen kritiserade strukturer och förutsättningar för 

filmskapande; strukturer och förutsättningar som idag sedan länge förändrats och som 

spelen aldrig har relaterats till. 

 Om man för resonemangets och den historiska kontextens skull ändå vill lokalisera en 

spelens egen motsvarighet till filmens klassiska era, så är Andrew Darleys beskrivningar 

av de tidiga FPS-spelen (First Person Shooter, actionspel i förstapersonsperspektiv) 

Doom och Quake karaktäristiska för de första verkligt grafiskt bearbetade och visuella 

spelen: 

 
[Doom] casts players as marines who must single-handedly shoot their way through 
a hostile and labyrinth-like environment. This is not only a location full of obstacles 
and hazards, but the enemy are ‘demons from hell’ whose only aim is to kill the 
player – unless, of course, the player kills them first. […] One of the distinctive (and 
pleasurable) features of games such as Quake is the impression of realistic mobility 
and presence within (occupancy of) a fictional parallel world.47

 

De tredimensionella FPS-spelens dominans under 1990-talet innebar en markant grafisk 

förbättring från tidigare arkadspel och kan med fördel kallas de främsta representanterna 

för en spelens klassiska era, åtminstone i avseende på visuell gestaltning och tidiga försök 
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till berättande.48 Våldet placerades under denna period knappast i någon djupare narrativ 

kontext utan var, liksom under filmens klassiska era, strikt kodat enligt klassiska 

genremallar, såsom plattformsspel, FPS-spel, äventyrsspel, och så vidare. Någon 

omvälvning liknande den som skedde i 1960- och 1970-talens Hollywood går dock 

egentligen inte att urskilja i spelens utveckling; även om spelen idag i större utsträckning 

liknar filmer och har mer komplexa narrativ, så skall man minnas att de tidiga, 

genrekodade spelen som Doom och Quake i själva verket var de första allvarliga försöken 

att åstadkomma realistiska representationer av tredimensionella miljöer och karaktärer 

snarare än försök till några framstående visuella berättelser – även om spelen i viss mån 

gjorde anspråk på att vara båda sakerna. Bolter och Grusin kommenterar hur datorspel av 

denna typ på detta sätt remedierar film: 

 
For example, the genre of computer games like Myst or Doom remediates 
cinema, and such games are sometimes called ‘interactive films’. The idea is 
that the players become characters in a cinematic narrative. They have some 
control over both the narrative itself and the stylistic realization of it, in the 
sense that they can decide where to go and what to do in an effort to dispatch 
villains (in Doom) or solve puzzles (in Myst).49

 

Spelens klassiska era som jag här ser den varade inte längre än knappt tio år, från sent 

1980-tal till mitten av 1990-talet – och dessutom under en period där den absoluta 

majoriteten av spelare var unga pojkar och där spelen till en början inte fanns i alla hem. 

Marknaden har idag vuxit, spelkonsoler och datorer finns i så gott som varje hem – och 

den tekniska utvecklingen har medfört större möjligheter till mer nyanserat berättande. 

Följaktligen har också våldsgestaltningen förändrats, och börjat efterlikna filmens New 

Hollywood-inspirerade – men ur diskursivt perspektiv ganska innehållslösa – gestaltning. 

Spelen har, liksom sina filmiska föregångare, snabbt utvecklats till fullfjädrade 

politiserade, men ändå inte ifrågasättande, våldsskildringar. 

                                                 
48 Man kan med rätta argumentera för att spelens ”klassiska era” i själva verket bör ses som en period som 
sträcker sig från det kultförklarade Pong via arkadhallarnas storhetstid fram till tv-spelskonsolernas 
verkliga intåg på hemmarknaden med storsäljande plattformsspel som Super Mario Bros.-serien och Sonic 
the Hedgehog – men vad jag här fokuserar på är tidiga försök att realistiskt representera miljöer och 
karaktärer och att berätta mer eller mindre narrativt strukturerade historier. De tidigare spelen ställde mer 
ofta än sällan snarare krav på att spelaren skulle ha snabba fingrar och snabba reaktioner – och förutsatte 
inte en förmåga hos spelaren att följa med i en berättad historia. Se även Bolter & Grusin, s. 91, för en 
liknande jämförelse med det klassiska Pac-Man. 
49 Bolter & Grusin, s. 47 
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Olika synsätt på skilda medier 

En annan, i sammanhanget ännu underligare, skillnad spel och filmer emellan är filmens 

relativt sett mer framskjutna position som konstform och politiskt påverkansverktyg. J. 

David Slocum skriver om olika tolkningar av filmvåld: 

 
Today, the invocation of ’film violence’ continues to tend strongly toward a critical 
and public discourse premised on the issue of behavioral ’effects’ of viewing 
(putatively) violent movies. In so orienting discourse, the trope of ‘film violence’ 
effectively delimits the scope and focus of attention to cinematic brutality and 
bloodletting. It also enables the ready attachment of moral judgments – of 
Hollywood film being ‘good’ or ‘bad’ for its violence – to these supposedly more 
objective or scientific evaluations. Such readings or film violence as a matter of 
effects have become naturalized through repetition and the legitimation accorded by 
funding, policy debates, and even industry pronouncements, though upon closer 
inspection they can also be seen to rely directly on formulations that were 
consolidated in the historically specific conditions of the 1960s. In fact, by 
identifying the particular political and institutional roots of the ‘film violence’ trope 
and the discourse of evaluating ‘effects’ it references, we might more critically 
consider what has evolved as naturalized readings of cinematic violence and the 
moral judgments attached to them. We might also begin to imagine alternative 
models of violence and of popular cinema that do not so restrictively or 
contentiously turn on the fact or morality of behavioral effects.50

 

Våldsgestaltning är enligt detta resonemang en mätare på den sociala inställningen till 

olika samtida fenomen och till mediet som sådant. Denna tolkning har dock fått stå 

tillbaka på grund av en tendens att diskutera påverkan av våldstittande snarare än mer 

objektiva, mindre moraliskt bekymrade angreppssätt. Resultatet av en sådan tolkning blir 

att filmens budskap undergrävs och de våldsamma bilderna i sig själva blir föremål för 

granskning; att de visuella elementen blir viktigare att diskutera än att förhålla sig 

objektivt till produktionen som helhet. ”National myths or cultural codes of cinematic 

representation are eroded and other substantive meanings largely evacuated, leaving only 

the images themselves.”51

 Ta Martin Scorseses klassiska film Taxi Driver (1976) som exempel. Filmen slutar 

med vad som är en uppenbar belöning för utövat våld; den mentalt instabile 

Vietnamveteranen Travis Bickle överlever inte bara den blodiga konflikten med en 

                                                 
50 Slocum, s. 23 
51 Ibid, s. 27 
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hallick och en hotellägare, utan han blir även hjälte i tidningarna och får en ny chans med 

kvinnan som han tidigare stött bort. Han har sagt ifrån mot ”the sleaze and the garbage” 

på det enda sätt han kan, genom att döda – något han lärt sig av själva det samhälle som 

nu har problem med prostitution, knarklangande och våld. Man kan naturligtvis betrakta 

Taxi Driver som ett omotiverat visuellt och sexualiserat våldsspektakel, men det ligger 

nog närmare till hands att se filmen som en mörk skildring av tillvaron i New York på 

1970-talet, där två ondskor möter varandra; en berättelse som bär teman både på ett 

abstrakt, nationalpolitiskt plan och på ett mer konkret plan som handlar om syndabockar, 

sensationsjournalistik och mänskliga reaktioner och relationer. Att studera Taxi Driver 

utifrån sin position och sina teman, istället för att helt sonika fördöma filmens våldsamma 

bilder eller konstatera att filmens budskap är att ”våld lönar sig”, gör inte Travis Bickle 

till mer av en hjälte och mindre av en ganska osympatisk galning. Snarare tvärtom – även 

om skulden för våldet i slutändan kanske fördelas något jämnare mellan samhälle, 

makthavare och Bickle själv. Likväl har många fördömt och kritiserat filmen på grund av 

dess våldsamma, färgstarka bilder – snarare än att kritisera det faktiska innehållet i 

filmen. 

 Men även om våldsgestaltning i filmer har en generell tendens att tolkas på ett ytligt 

visuellt plan och åskådaren eller kritikern därmed – medvetet eller undermedvetet – kan 

undvika det politiska budskap och de teman som finns i historien, så har spelmediet ett 

ännu större motstånd att överkomma. En vanlig uppfattning om spel är fortfarande att de 

är simpla tidsfördriv på en ganska outvecklad nivå – med avseende på såväl grafik, 

realism och berättelser som på politisk påverkanskraft. Så är inte fallet. Som tidigare 

diskuterats har spelmediet egentligen redan sedan länge uppfyllt kraven som ställs för att 

kunna berätta nyanserade historier – och berättar numera också dessa historier. Dessa 

skilda synsätt på två i högsta grad liknande medier är något märklig, även om det i 

ärlighetens namn skall sägas att inställningen till spel är under snabb förändring. Inte 

minst på grund av att marknaden för spel breddas till att inkludera äldre personer. 

 Denna syn på film respektive spel som narrativa visuella medier blir nämligen även 

tydlig när man studerar de skilda regler och förordningar som gäller respektive medium. 

Denna skillnad härrör sig till största delen till synen på spel som ett mindre realistiskt 

medium; där filmerna sedan länge varit tvungna att genomgå censur och 
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åldersgränsbestämning för att visas i offentliga sammanhang har spelen, för att få 

publiceras, inte alls stött på samma strukturerade och strukturerande mallar. Snarare har 

många olika system använts av olika nationer och av distributörerna själva – på ett sätt till 

viss del liknande de amerikanska filmstudiornas självreglerande situation under 1930- 

och 1940-talen. I Sverige och ett antal andra europeiska länder trädde först under 2003 

det så kallade PEGI-systemet i kraft; ett åldersmärkningssystem som nu används av 16 

europeiska länder.52 Detta system har sin grund i de olika tidigare nationella systemen 

och har, enligt Pan European Game Information (PEGI) själva, också uppkommit på 

grund av att spelmarknaden har breddats och den genomsnittlige spelarens ålder höjts. 

 
Computer and console gaming is now a mass-market leisure activity, with millions 
of players throughout Europe. In the last few years the age group of those playing 
games has increased, and the average age of gamers now exceeds 23 years. To cater 
for the older gamer, publishers have responded by developing games for this more 
mature market, many of whom are over 18 years old. The trend towards more mature 
games being available has not yet been identified by the average consumer who still 
believes that most games are made for young children, and may not be aware of the 
change when purchasing games for children.53

 

Införandet av PEGI-systemet är, trots att systemet fortfarande förutsätter en 

självsanerande bransch (systemet är frivilligt och existerar genom överenskommelse 

mellan distributörer – eftersom ingen lagstiftning ännu finns inom området) ett tydligt 

tecken på att förståelsen av spel och spelare har börjat öka – inte minst bland ansvariga 

beslutsfattare på nationell och internationell nivå. Då det visuella mediet spel har 

potential att berätta samma historier och skildra samma våld som exempelvis det äldre 

mediet film – för samma, mogna publik – så måste det på samma sätt finnas möjligheter 

att ta emot detta medium (det vill säga att spelarna måste veta vad de konsumerar) och 

tydliga regler för distribution. Dessa förändringar kräver en uppdaterad syn på spelmediet 

bland de vanliga konsumenterna. 

 
                                                 
52 För mer information om PEGI-systemet, se bland annat http://www.pegi.info/index.html (PEGI) och 
http://www.medieradet.se/templates/Page____88.aspx (Medierådet); för information om hur filmer 
åldersgränsbestäms och censureras, se bland annat http://www.sb.se/hemsida.htm (Statens Biografbyrå) och 
http://www.filmratings.com (The Classification and Rating Administration, CARA). 
53 “Pan European Game Information”, http://83.223.83.66/pegi/index.do?method=faq. Liknande resultat 
står även att finna i Castulus Kolos och Timo Baurs studie av online-spelet Ultima Online i ”Living a 
Virtual Life: Social Dynamics of Online Gaming”, Game Studies, volume 4, issue 1, november 2004, 
http://www.gamestudies.org/0401/kolo/. 

35 

http://www.pegi.info/index.html
http://www.medieradet.se/templates/Page____88.aspx
http://www.sb.se/hemsida.htm
http://www.filmratings.com/
http://83.223.83.66/pegi/index.do?method=faq
http://www.gamestudies.org/0401/kolo/


Kulturell okänslighet 

Spelmarknadens utvidgning i samband med den tekniska utvecklingen får ett antal 

konsekvenser för våldsgestaltningen i spel; när marknaden expanderar till att inkludera 

äldre, myndiga människor av båda kön (i motsats till det tidigare underlaget, vilket främst 

bestod av yngre pojkar), så ställs en annan typ av krav på de spel som släpps. Där de 

tidiga dator- och tv-spelen med simpel grafisk representation, skarpa pastellfärger och 

minimalistiska narrativ räckte för att attrahera den yngre publiken och för att skapa ett 

tillräckligt underlag för spelens fortsatta produktion och utveckling, finns idag 

möjligheter till och efterfrågan på mer komplexa historier, större realism och ett 

innovativt användande av våldsgestaltning. Medan spelproducenter över hela världen 

troligen är förtjusta över detta, så menar medievåldsmotståndarna Grossman och 

DeGaetano att denna utveckling mot fler och mer aktiva medier med samma våldsamma 

innehåll (det vill säga dator- och tv-spel med en liknande våldsgestaltning som film) hotar 

att sudda ut gränser mellan media och verklighet: 

 
A new ingredient in the media violence equation has come with the introduction of 
violent video games. Screen violence is toxic, whether on TV, in movie theaters, on 
videotapes, or in video games. But whereas before the children were just ‘passive’ 
receivers of screen violence, with video games they push the button, click the mouse 
and pull the trigger to initiate the carnage and killing. Of course, we all realize that 
the images on video screens are just that, just as they’re not real on TV screens; but 
the sophistication of this technology is making it hard to tell, especially for children 
whose minds are not fully formed. And a terrifying new threshold has been crossed 
with the development of point-and-shoot video games in which the child holds a toy 
gun and fires away at very real-looking ‘enemies’. What’s next? Well, in the coming 
year we can look forward to Sony’s PlayStation 2, which the company claims will 
challenge our very notions about simulations and clarity of image. After that, who 
knows how far something like virtual reality will take us.54

 

Det finns dock en annan sida av argumentet att våldet i film och spel blir råare på grund 

av att vi som mottagare helt enkelt blir mer och mer avsensitiserade; utvecklingen av 

våldsgestaltning skulle snarare kunna härröras till själva den nya och mer realistiska 

tradition som Grossman och DeGaetano på en mer konkret nivå kritiserar. Mer realistiska 

spel- och våldsskildringar är i större grad måna om den representation de uppvisar och 

utnyttjar, eftersom man på detta vis lättare kan spela den nyvunna rollen som presumtiv 

                                                 
54 Grossman & DeGaetano, s. 3 
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politisk påverkanskraft och berätta de komplexa historier som den nya, bredare 

marknaden efterfrågar. Det nämnda internationella PEGI-systemet utgår exempelvis till 

viss del från denna föresats – och samma sak har tidigare gällt filmmediet, vilket mottog 

liknande kritik under 1960- och 1970-talens period av färgstark och uppseendeväckande 

våldsgestaltning. 

 Grossman och DeGaetano väcker också, indirekt, frågan om de visuella mediernas 

dubbla roll och ansvar: ”‘Simple’ violence becomes passé; seeing a few dead bodies 

makes little or no impression on us. Body counts rise, violence is more graphic, real. And 

we soon start feeling comfortable with the kind of ultraviolence now seen regularly on 

television and at the movies.”55 Å ena sidan har medier som spel och film en potential – 

somliga skulle säga ett ansvar – att påverka samhället och sina mottagare både politiskt 

och nöjesmässigt, men å andra sidan har samma medier alltså ett ansvar för att inte skada 

publikens mentala hälsa. Dessa motsatta krav är svåra att kompromissa kring; med större 

realism och starkare bilder ökar möjligheten till påverkan och problematiserande, men 

den visuella och psykologiska effekten på vissa åskådare och spelare riskerar att bli 

alltför stark. Häri ligger också en stor skillnad mellan film- och spelmedierna, och en 

viktig aspekt som Grossman och DeGaetano har förbisett; för att hitta en medelväg och i 

någon mån leva upp till båda sidor av debatten skulle helt enkelt en större del av ansvaret 

för gestaltningen kunna läggas på mottagaren själv. Mer konkret skulle man kunna 

uttrycka det som att spelmediet genom själva sin interaktiva karaktär förhåller sig till 

balansen mellan påverkanskraft och ansvar på ett helt annat sätt än filmen har möjlighet 

att göra. Inte bara är det spelarna som ”initiate the carnage and killing”, det är också 

spelarna som har (eller möjligen borde ha) möjligheten att avstå från att bruka våld. En 

större medvetenhet och valfrihet i spel skulle möjliggöra en annan balans mellan de två 

sidorna i videovåldsdebatten – något som är mycket svårare (om inte omöjligt) för en 

film att uppnå. 

 Spelproducenter är också i viss mån medvetna om problematiken som följer med å 

ena sidan ambitionen att berätta komplexa, påverkanskraftiga historier – och å andra 

sidan att ansvara för att produktionerna inte har en skadlig inverkan på användarna. Lee 

Sheldon skriver: 

                                                 
55 Grossman & DeGaetano, s. 34 
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There’s another moral issue: the killing of other human beings. […] Movies and 
television can easily accommodate the slaughter of human beings by other human 
beings for one major reason. The audience isn’t doing the slaughtering. In games the 
player pulls the trigger. To avoid dealing with the moral issues this raises, we have a 
number of fallback positions.56

 

Bland dessa ”fallback positions” nämner Sheldon bland annat att det är accepterat att i 

spel döda nazister, slemmiga utomjordingar med fem ögon, terrorister eller allmänt 

ondskefulla antagonister som vill utrota lekande barn och söta fjärilar. Det finns dock 

naturligtvis skillnader i denna acceptans mellan olika samhällen och nationaliteter, något 

som verkar ha undgått Sheldon – men poängen kvarstår: spelproducenter och -författare 

kan utnyttja en våldsgestaltning som är skild från filmens mer accepterade gestaltning på 

grund av spelmediets interaktiva form. Därigenom kan narrativ och frågor behandlas på 

ett mer användar- eller åskådaranpassat sätt (det vill säga att spelaren i någon mån själv 

kan påverka handling och sensmoral) – så länge det sker inom vissa restriktiva ramar 

(vilka, bland annat på grund av mediets relativa ungdom och snabba utveckling är 

betydligt mindre än de ramar filmer eller litteratur håller sig inom – både med avseende 

på moraliska värderingar och brist på forskning och lagstiftning). 

 Ett spel som inte håller sig inom dessa ramar är Postal 2, producerat av det 

amerikanska företaget Running With Scissors. Postal 2 är förbjudet i ett antal länder och 

totalförbjudet i Nya Zeeland, där någon som över huvud taget innehar spelet riskerar 

böter på upp till ungefär 9 500 kronor och någon som distribuerar spelet böter på upp till 

235 000 kronor. I Sverige har en distributör av spelet nyligen anmälts för ”olaga 

våldsskildring” av Justitiekanslern; föregående eller prejudicerande fall existerar inte och 

utfallet i tryckfrihetsjuryn som kommer att behandla fallet är i allra högsta grad osäkert. 

Ännu en problematisk aspekt av fallet är att distributören i fråga tekniskt sett skulle 

kunna göra en videoupptagning av våldet i spelet, lämna in det för granskning vid Statens 

biografbyrå, där det enligt många experter skulle passera utan klippning, varvid även 

innehållet i själva spelet skulle vara fredat från åtal för olaga våldsskildring.57

                                                 
56 Sheldon, s. 328 
57 I Sverige omfattas dator- och tv-spel av Yttrandefrihetsgrundlagen eftersom de definieras som ”tekniska 
upptagningar”. Se bland annat Blomgren, Stina, ”Rasistiskt datorspel granskas”, Dagens Nyheter, 050420, 
och Åkerman, Christer, ”Våldsamt datorspel dras inför rätta”, Ny Teknik, 040513. 
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 Det intressanta med Postal 2 är dock inte de tekniska aspekterna av den föreliggande 

anmälan – utan det verkligt uppseendeväckande med den uppmärksamhet och kritik som 

spelet har mottagit är att Postal 2 i sig självt inte tvingar spelaren att utföra något våld. 

Sam Sundberg skriver i den renommerade svenska speltidningen Super PLAY:  

 
I sig självt är Postal 2 tämligen harmlöst. Man kan knata igenom spelet utan 
att döda en enda polygonfigur. Visst får man ducka en del kulor men det är 
ingen särskilt obehaglig upplevelse. Det är först när spelaren själv väljer att 
skapa en grov, sadistisk våldsskildring som en sådan uppstår, vilket är just vad 
justitiekanslern gjort i produktionen av den videofilm som ingår i 
bevismaterialet. […] Så justitiekanslern gjorde sitt värsta, skadesköt folk, lät 
dem vädja för sina liv för att sedan halshugga dem med en spade, spela fotboll 
med avhuggna huvuden och sätta eld på döda kroppar. Men vem är då 
upphovsman till våldsskildringen på videobandet? Running With Scissors 
eller justitiekanslern?58

 

I Postal 2 har de två sidorna av visuella narrativa medier som jag här har resonerat kring 

dragits till sina absoluta extremer; satir och samhällskritik genomsyrar spelet och tar 

tillvara på mediets inneboende potential för påverkan, och det våld som förekommer i 

spelet – förutsatt att spelaren låter det förekomma – är grovt, obehagligt och överdrivet. 

Sundberg beskriver vidare delar av spelet: 

 
Mycket av satiren är vilt svingande krokar – hårda, övertydliga och, som argument 
betraktade, otydliga. […] [Förutom] att de rabiata moralisterna [i spelet] visar sig 
vara extremt våldsbenägna så heter den lättaste av svårighetsgraderna ”Liebermode” 
och en spelhall ”Grossman’s Arcade”, efter de notoriska våldsspelsmotståndarna 
Dave Grossman och senator Joe Lieberman. […] Man kan säga vad man vill om 
Postal 2 – att det är osmakligt, infantilt eller kalkylerat kontroversiellt – men man 
måste också tillstå att det är ett spel som med sin grovhuggna satir säger någonting 
om vårt samhälle, och det är mer än man kan säga om de flesta spel.59

 

Vad som kan konstateras i ljuset av detta är alltså slutligen att gestaltningen av våld i 

filmer och spel på en nivå har kommit att bli mycket lika varandra; synen på berättande 

och förmåga till politisk påverkan som filmmediet har vårdat sedan den klassiska 

Hollywooderan genom en period av våldsfärgad innovation och ifrågasättande har funnit 

sin väg till det nyare spelmediet – med medföljande komplexa narrativ, visuella 

våldsscener och politiserat våld som resultat. Spelets position är dock fortfarande långt 

                                                 
58 Sundberg, Sam, “Ett farligt spel”, Super PLAY #110 
59 Ibid 

39 



ifrån klar eller färdigformulerad; den finske författaren och medieforskaren Markku 

Eskelinen gick 2001 på Game Studies till och med så långt som att säga att dator- och tv-

spelen (och än mer: forskningen kring spelen) nu befinner sig i en fas där man 

eftersträvar åtminstone en relativ självständighet från andra medier (och annan 

forskning): ”Historically speaking this is a bit like the 1910s in film studies; there were 

attractions, practices and very little understanding of what was actually going on, not to 

mention lots of money to be made and lost.”60 Även idag, knappt fyra år och stora 

framsteg senare, håller resonemanget en viss sanning och relevans. De olika 

gestaltningstraditionerna i respektive medium är inom vissa områden fortfarande vitt 

skilda; det mer passiva filmmediet rör sig inom vidare och mer väldefinierade ramar, 

medan det nya spelmediet fortfarande lider av en otydlig rättsposition, en till viss mån 

missvisande uppfattning som ett simpelt och orealistiskt tidsfördriv bland konsumenter 

och fortsatt höga trösklar att överkomma för att respekteras som en kulturform bland 

andra.

                                                 
60 Eskelinen, Markku, “The Gaming Situation”, Game Studies, volume 1, issue 1, juli 2001, 
http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/
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Remediering och intermedialitet 

Ett intrikat nät 

Medieforskarna Jay David Bolter och Richard Grusin presenterar i sin bok Remediation: 

Understanding New Media en ny syn på de digitala mediernas utveckling; en syn på hur 

dessa – och andra – medier i själva verket återanvänder estetik och principer från äldre 

medier för att skapa en egen kultur. Bolter och Grusin pekar även på hur detta inte är 

någon ny, för digitala medier särskild, företeelse; fotografi har remedierat målning, film 

har remedierat fotografi och teater – och tv har remedierat bland annat film och radio. 

Remediering är alltså själva den process i vilken något förflyttas från ett medium till ett 

annat – och hur detta sker. 

 Låt oss börja med ett exempel. 1999 släpptes bröderna Andy och Larry Wachowskis 

film The Matrix. Filmen presenterade knappast någon innovativ grundläggande 

berättelse; Messiasgestalten Neo befriades från det fängelse där han sedan födseln levt ett 

virtuellt liv, lärde sig att se denna värld för vad den verkligen var och tvingades att 

återvända för att utdela det första slaget i öppet krig mot den mänskliga rasens 

förtryckare: maskinerna. Fenomenet The Matrix är kanske mer intressant att studera i 

avseende på på vilket sätt bröderna Wachowski lyckades skapa, använda och återanvända 

olika former av berättande för att förtälja denna historia – och hur man fortfarande arbetar 

med att förnya berättandet. I arbetet med storyboard och bildmanus använde sig 

filmskaparna av särskilda konstnärer för att åstadkomma en stil inspirerad av den 

japanska seriestilen manga, en stil som sedan applicerades på filmfoto, klippning och regi 

för att åstadkomma en stil liknande den japanska, animerade animefilmens. De 

karaktäristiska slowmotion-scenerna, i så kallad bullet time, var ett resultat både av detta 

arbete och av enkelt, gammaldags stillbildsfotografi – men hade enligt the Internet Movie 

Database (IMDb) tidigare använts i såväl reklamfilmer för försäkringsbolag som i en av 

den isländska artisten Björks musikvideor.61 Samma visuella trick användes dessutom två 

år senare för första gången i spelet Max Payne. The Matrix kryllar av hänvisningar till 
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Lewis Carrolls saga om Alice in Wonderland, George Orwells 1984 och otaliga andra 

föregångare inom litteratur och film. 2003 gjorde berättelsen sin återgång till animation, 

då The Animatrix, en sammanställning av ett antal korta animerade filmer som utspelar 

sig i samma värld som The Matrix, släpptes. Samma år kom också det lämpligt 

uppkallade datorspelet Enter the Matrix, genom vilket ditintills åskådande beundrare 

själva kunde just ”enter the Matrix” och via en visuell representation själva utföra de 

mirakulösa rörelser som de sett karaktärerna i filmerna genomföra. Under det följande 

året släpptes de två uppföljarna i filmserien, The Matrix Reloaded och The Matrix 

Revolutions. Trots att dessa filmer – sett i relation till den första filmen – misslyckades 

med att upprepa framgångarna och hålla biopublikens intresse vid liv är nu onlinespelet 

The Matrix Online, i vilket spelare runtom i världen kan fortsätta sagan om the Matrix, 

planerat att släppas under 2005. Berättelsen om The Matrix är en exemplifierande 

berättelse om remediering – en berättelse om intermedialitet och om olika mediers 

påverkanskraft på varandra. I detta exempel kan man se hur det sker en remediering av 

såväl äldre litteratur och film i form av story och manus som av äldre visuell estetik i 

form av bildmanus, fotografi och användandet av bullet time – något som dessutom i sin 

tur remedierats till digital grafik genom spelen Max Payne och Enter the Matrix – och 

åter till filmmediet genom den datoranimerade The Animatrix. 

 Man hamnar genom detta resonemang lätt i slutsatsen att alla typer av medierad 

kommunikation – eller kort sagt: all media – skulle vara remediering. Bolter och Grusin 

kommenterar detta: ”It would seem, then, that all mediation is remediation. We are not 

claiming this as an a priori truth, but rather arguing that at this extended historical 

moment, all current media function as remediators and that remediation offers us a means 

of interpreting the work of earlier media as well.”62 I själva verket har ett liknande 

resonemang kring intermedialitet och remediering tidigare använts av Jesper Juul för att 

avgöra huruvida dator- och tv-spel överhuvudtaget kan anses vara och studeras som 

narrativa medier: 

 
If the computer game is a narrative medium, stories from other media must be 
retellable in computer games, and computer games must be retellable in other media. 
On a superficial level, this seems straightforward since many commercial movies are 
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repackaged as games, Star Wars is an obvious example. The other way around, 
games transferred into movies are less common, but examples include Mario 
Brothers, Mortal Kombat, and Tomb Raider. Upon further examination, we will find 
the situation to be much more complex…63

 

Juul understryker med detta betydelsen av att göra åtskillnad mellan olika mediers olika 

möjligheter till och strukturer för berättande; spel är, genom själva sin interaktivitet och 

öppenhet, oförmögna att enbart ”paketera om” historier från icke interaktiva filmer – 

resultatet av ett sådant försök kan heller knappast kallas ett spel. Remediering sker med 

andra ord samtidigt på multipla plan och kan inte helt enkelt reduceras till en 

ompaketering av berättelser eller teknik. Medieforskarna King och Krzywinska ger i 

inledningen till sin bok ScreenPlay fler och liknande exempel på vilka uttryck 

remediering tar sig i moderna produktioner: 

 
Lara Croft escapes the confines of the game-world of Tomb Raider to become the 
star of a major Hollywood feature. The opening sequence of Toy Story 2 (1999) 
purports to be located inside the PlayStation game based on the film. The Matrix 
(1999) presents a world in which everyday ‘reality’ turns out to be a computer-
generated illusion, a fantastic game-like world in which the right program can turn 
anyone into an action superhero.64

 

Även här får – inte helt oväntat – The Matrix stå som exemplifierande modell för 

remedieringsbegreppet. Filmserien har inte bara remedierat historier och estetiska 

principer, utan även mer abstrakta koncept och kontexter har lånats från andra medier och 

produktioner. Precis som King och Krzywinska skriver, så skulle själva the Matrix – den 

datorgenererade, virtuella värld som människorna ”lever” i – kunna vara tagen ur vilket 

action-, äventyrs- eller rollspel som helst. Dessutom lär sig Neo kung fu genom att 

”koppla upp sig” mot en mindre modell av the Matrix och träna i den fiktiva världen; 

eller om man så vill: genom att, likt i ett RPG, spela ihop XP för att nå sin första ”level 

up”. Neos inledande träningsstrid med mentorn Morpheus har sin motsvarighet i otaliga 

actionspels ”tutorials” där spelaren får lära sig att utöva maximal kontroll inom spelets 

fiktiva gränser och genom att utnyttja spelsystemets gränser och brister – precis samma 

sak som Morpheus uppmuntrar Neo att göra. Mer om denna abstrakta remediering nedan, 

under avsnittet ”Fram och tillbaka”. 
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Immediacy och hypermediacy 

Hur och varför sker då denna remediering? Bolter och Grusin menar i sin teori att alla 

medier spelar på två behov hos åskådaren eller användaren; dels behovet av att känna sig 

försänkt eller ”immergerad” i ett medium, dels behovet av att ha en mer utomstående 

kontroll över mediets information och att ha tillgång till olika medieformer inom 

individuella produktioner. Centrala för diskussioner kring remedieringsteorier blir därför 

de två begreppen immediacy och hypermediacy. Immediacy (enkelt översatt: 

omedelbarhet eller direkthet) innebär att ett medium är direkt, immersivt och uppmuntrar 

tittaren, läsaren eller användaren att, så att säga, gå in i ett nytt universum – att låta 

mediet självt försvinna (eller bli osynligt) till förmån för vad det representerar.65 

Immediacy är en förutsättning främst för många narrativa medier – till exempel spelfilm 

eller ”dokumentära” inslag i nyhets- och underhållningsprogram. Hypermediacy 

(hypermedialitet), å andra sidan, är i vissa avseenden det rakt motsatta; en multiplikation 

av medier – i medier. Genom att uppvisa en rad olika medieformer inom enskilda 

produktioner skapas en möjlighet för mottagaren att medvetet eller undermedvetet välja 

olika sätt att ta till sig information – och därmed kunna uppnå den eftersträvansvärda 

mediala osynligheten och immersionen. Exempel på hypermedierade medieformer är 

många nyhetsprogram, där nyhetsuppläsarens bild och röst kompletteras med rörliga 

bilder, ljudslingor och informativa textremsor. Bolter och Grusin menar att remediering 

och dessa två sidor av mediering beror på varandra – hypermediacy är en förutsättning 

för immediacy och vice versa. Med andra ord uppnår de ovan nämnda nyhetsprogrammen 

en högre grad av immersion och omedelbarhet genom att förlita sig på multipla mediers 

genomslagskraft – hypermedialitet. ”…what we call a double logic of remediation. Our 

culture wants both to multiply its media and to erase all traces of mediation: ideally, it 

wants to erase its media in the very act of multiplying them”.66 Vad jag menar med 

remediering i denna uppsats är alltså framförallt två saker: dels ett faktiskt 
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återanvändande av teman, berättelser, bilder och koncept; dels det sätt på vilket medier 

och berättande påverkas av detta återanvändande och denna hypermediala utveckling. 

 

Fram och tillbaka 

Remediering är heller inte, som man lätt kan tro, enbart en envägskommunikation från 

äldre medier till nyare medier. Visserligen är resultaten av remediering från äldre till 

nyare medier lättare att upptäcka och studera, och det är inte alltid den omvända 

processen överhuvudtaget får ett direkt märkbart resultat för färdiga verk och 

produktioner, men remediering är något som kontinuerligt och konstant sker mellan alla 

medier – i större eller mindre utsträckning. Det ovanstående exemplet med hur samma 

typ av datoreffekter används både i spel och film visar på detta – liksom Bolter och 

Grusin, vilka kommenterar hur filmer tar till sig och använder datorgrafik i ett försök att 

svara på de nya krav som ställs på mediet i och med de digitala mediernas utveckling: 

 
…digital compositing and other special effects are now standard features of 
Hollywood films, particularly in the action-adventure genre. And in most cases, the 
goal is to make these electronic interventions transparent. The stunt or special effect 
should look as “natural” as possible, as if the camera were simply capturing what 
really happened in the light. […] Hollywood has incorporated computer graphics at 
least in part in an attempt to hold off the threat that digital media might pose for the 
traditional, linear film. This attempt shows that remediation operates in both 
directions: users of older media such as film and television can seek to appropriate 
and refashion digital graphics, just as digital graphics artists can refashion film and 
television.67

 

Filmmediet har länge haft ett annat stort övertag över dator- och tv-spel: fysik. För att 

berätta en trovärdig, realistisk historia krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda – 

fungerande fysik är kanske den viktigaste av dessa. Som åskådare eller spelare förväntar 

vi oss att saker och ting skall bete sig som de gör i den riktiga världen. Om en död kropp 

faller, så faller den på film alltid ”rätt”. I spelvärlden har det inte alltid varit så; Sheldon 

skriver om de krav som ställts på spelmediet under senare tid: 

 
Action gamers, particularly those who play shooters, demand a greater adherence to 
real world physics than any other type of game outside of simulations. The first few 
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generations of shooters would acknowledge when a hostile target or the player was 
hit, but that was about all. The amount of blood varied, but it wasn’t a lasting 
condition. […] In games we often take our cues from Hollywood even if we aren’t 
experiencing the latest full-scale Hollywood invasion. The mayhem in our action 
games wasn’t as realistic as that of movies or television. We needed to change that.68

 

Först på senare tid har fysikmotorer och grafisk utveckling lett till att spel och 

spelutvecklare stolt har kunnat uppvisa mer eller mindre fysiskt realistiska världar – 

under 2004 lanserades till exempel bland annat spelen Doom 3 och Half-Life 2 med sina 

fysikmotorer och fullt interaktiva världar och objekt som tunga säljargument. Å andra 

sidan är det också tydligt att samma tekniska utveckling som har lett till att spel kan 

uppvisa realistisk fysik samtidigt har medfört rakt motsatt effekt för filmmediet (och i den 

remedierade förlängningen åter till spelvärlden). Se åter på The Matrix och de effekter i 

bullet-time som fascinerade miljontals biobesökare och sedan återanvändes i Max Payne 

och Enter the Matrix. Först efter att den teknik som utvecklats för realism i spel och 

filmeffekter hade använts (i en mindre transparent form) i filmer återvände den till 

speltillverkare, vilka återanvände de effekter som filmvärlden introducerat. 

 Detta krav på fysisk konsekvens som filmmediet mer eller mindre indirekt ställer på 

ett spelmedium som eftersträvar realism är ju i sig självt relativt harmlöst, men de 

konsekvenser det har fått – och kanske än mer kommer att få – för möjligheter till 

våldsskildring är desto intressantare. Ett krav på realistiska världar och miljöer leder till 

att objekt måste modelleras för att kunna uppvisa olika – och fler och fler – grader av 

förstörelse; men i förlängningen även i vissa spel att spelaren måste kunna förhålla sig till 

konsekvenserna av det våld han eller hon utför eller utsätts för. I spelet Splinter Cell 

(Ubisoft, 2001) måste spelaren gömma kropparna av döda eller utslagna vakter för att 

undgå upptäckt av andra, fortfarande levande, vakter. Graden av realism är dock 

fortfarande naturligtvis beroende av vilken typ av spel det rör sig om; det blir i grund och 

botten inte försvarbart att i ett actionspel uppta minne med döda kroppar som spelaren 

aldrig mer kommer att se och som inte påverkar spelandet på något vis: 

 
Not only can bodies now remain, but gamers are demanding more and more realism. 
No longer are the only objects that can be affected by the player those that are 
obstacles or otherwise related directly to the plot. Now bullet holes pockmark walls. 
Anything in a room that can be damaged in the real world by automatic weapons fire 
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can now be damaged in some games. Innocent civilians can get caught in the 
crossfire.69

 

Men om Splinter Cell uppvisar en förmåga att kontextualisera våldet i spelet och låta 

konsekvenserna av samma våld i någon mån styra spelarens val och berättelsen själv, så 

finns fortfarande exempel på raka motsatsen. Darleys kritik mot det ursprungliga FPS-

spelet Doom från 1993 löd: ”Clearly, the background story is offered as justification for 

the material of the game itself: it is a scene-setting rationale and the overarching 

motivation for the iconography and events encountered in the game”70 – och samma 

inställning känns igen, mer än tio år senare, i kritiken mot uppföljaren Doom 3: 

 
Doom 3 is quite possibly the best-looking game ever, thanks to the brand-new 3D 
graphics engine used to generate its convincingly lifelike, densely atmospheric, and 
surprisingly expansive environments. At the same time, when you look past the 
spectacular appearance, you'll find a conventional, derivative shooter. In fact, if you 
played the original Doom or its sequel back in the mid '90s (or any popular '90s-era 
shooter, for that matter), you may be shocked by how similarly Doom 3 plays to 
those games.71

 

Spel där man försöker att integrera teknik med storyberättande och spelande för att 

åstadkomma en mer kontextkänslig och intellektuellt krävande utmaning för spelaren är 

överlag fortfarande på sätt och vis undantag på spelmarknaden, även om framstegen inom 

detta område de senaste åren har varit enorma. Inom filmbranschen är omedelbarhet, 

immersiva historier och transparenta tekniska lösningar förutsättningar för att behålla 

åskådarens intresse och stärka historiens trovärdighet; inom vissa delar av spelmediet är 

teknikens transparens visserligen en förutsättning för att uppnå en eftersträvansvärd 

realism, men det är realism i en relativ bemärkelse, då spelproducenter i mindre 

utsträckning än filmskapare är beroende av en immersiv, trovärdig historia och mediet 

aldrig riktigt kan ”försvinna”. Sheldon resonerar kring detta: ”It’s far more difficult to 

create immersion in a game than it is in a film. The player is constantly busy, interacting 

with the game through game pad, mouse, or keyboard. When we say we want to make the 
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interface as transparent as possible, we […] mean keep it as simple as possible.”72 Detta 

får som följd att tekniken i själva verket är långt ifrån genomskinlig och mediet självt i 

allra högsta grad synligt; dock naturligtvis med ett fåtal undantag – däribland Splinter 

Cell och ett antal av de nyare, mer uppmärksammade speltitlarna. 

 

De tekniska aspekterna av remediering leder också till ett återanvändande av andra 

berättarelement – till exempel bilder, teman och arketypiska karaktärer. Ofta rör det sig 

om ett ganska grundläggande intertextuellt utbyte – det vill säga att filmer och spel 

hänvisar till, parafraserar eller parodierar andra produktioner – men det sker också ett 

utbyte mellan hela medier och enskilda produktioner på en mer övergripande nivå. Ett 

exempel på detta fenomen är att filmer påverkas på ett sådant vis att det blir aktuellt att 

använda sig av nya visuella element. Asien (och då framförallt Japan) har, och har med 

producenter som Sony och Nintendo länge haft, en betydligt större del den västerländska 

spelmarknaden än av motsvarande filmmarknad – vilket innebär att japansk visuell kultur 

har fått stort utrymme i spel (inte minst genom spel som nämnda Ninja Gaiden och Dead 

or Alive), men inte i filmer. Det förefaller troligt att detta inflytande i kombination med 

en expanderande spelmarknad har ökat påverkan på filmbranschen på ett sådant vis att 

denna kultur – och då inte minst våldsfilmskulturen – kan nå en större, äldre och mer 

köpstark publik. I den asiatiska våldsfilmskulturen, till exempel Hongkongaction eller 

anime, finns tydliga narrativa strukturer och en tydlig visuell estetik. Dessa regler och 

denna estetik har de senaste åren gjort intåg på en bred front i och med dels västerländska 

adaptationer, dels genom ökad distribution av den i Japan enorma, men i Europa hitintills 

knappt existerande, tecknade animefilmen – och dels genom filmer som Hero (2002) och 

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000). Samma typ av utveckling blir även tydlig när 

man studerar hur många filmer som de senaste åren har baserats på existerande spel – 

exempelvis Lara Croft: Tomb Raider (2001), Resident Evil (2002) och Alone in the Dark 

(2005). King och Krzywinska understryker också detta, det mer diffusa inflytande spel 

har börjat ha på filmbranschen, på följande sätt: “Many games draw on cinematic 

devices, tropes and associations in a more diffuse manner. Games have become a point of 
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reference for some films and have contributed to the framing of some arguments about 

the state of contemporary Hollywood cinema, especially.”73

 Ett annat utmärkt exempel på hur både teknik och berättande samtidigt kan 

remedieras är spelet Max Payne – ett game noir, om en sådan term fanns. Den nerdekade 

polisen Max Payne hamnar mitt i ett pågående bankrån, vilket leder honom till de 

kriminella hjärnorna bakom New Yorks nya innedrog, en konspiration på regeringsnivå 

och slutligen mördarna av hans fru och barn. Inte nog med att den skickligt berättade 

hämnd- och actionhistorien är just den typ av motvillig bärsärkagång som kunde vara 

tagen ur 60-talets och New Hollywood-erans actionfilmer, utan de finska utvecklarna 

Remedy har också valt att såväl framställa spelets storydrivande filmsekvenser, cut-

scenes, i ett stiliserat serietidningsformat som att införa nämnd så kallad bullet time i 

spelvärlden – av spelaren påbörjade sekvenser i slow-motion, då Payne kan undvika 

kulor, utföra speciella rörelser och helt enkelt får mer – och mer filmisk – tid på sig för att 

oskadliggöra sina fiender. King och Krzywinska skriver om spelet: 

 
A major novelty selling point of the third-person action-adventure game Max Payne 
(Remedy/GodGames, 2001), for example, is the use of slow-motion ‘bullet-time’ 
and ‘bullet-dodge’ modes that enable shoot-out action to be slowed down to a point 
at which the player can dodge bullets, a direct lift from the John Woo style of Hong 
Kong action cinema and, more specifically, the use of the device in Hollywood in 
The Matrix.74

 

Max Payne blir, trots sin metafysiskt ironiska inställning till teknik, visuella element och 

berättarstrukturer, ändå ett exempel på ett spel som å ena sidan är starkt beroende av den 

synliga teknikens attraktionskraft – och å andra sidan vilar tungt på äldre visuella 

berättartraditioner. 

 

Franchisespel och berättande 

Det finns en uppenbar direkt synergieffekt av att låta filmer och spel påverka varandra 

sinsemellan; det finns en enorm marknad för biprodukter i samband med att en film eller 

ett spel släpps. Utbytet mellan de olika medierna sträcker sig som redan visats bortom 
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denna ”industrial convergence”, som King och Krzywinska kallar det, men det 

fokuserade marknadsföringsarbetet får ibland också resultat för de berättelser spel och 

filmer berättar – och den våldsskildring som uppvisas. 

 George Lucas, Lucasfilms och LucasArts enorma franchise kring Star Wars är ett 

utmärkt exempel på korrelerande marknadsföring. Under slutet av 1970- och början av 

1980-talen släpptes de första, stilsättande filmerna Episode IV – A New Hope (1977), 

Episode V – The Empire Strikes Back (1980) och Episode VI – Return of the Jedi (1983), 

flankerade av marknadsföring av dockor, leksaker, serietidningar, böcker och det numera 

kultförklarade arkadspelet Star Wars. Under en period som sträckte sig från 1983 fram 

till 1999 släpptes sedan inga fler filmer i Star Wars-serien, men väl ett otal dator- och tv-

spel (en enkel sökning på IMDb ger vid handen att åtminstone arton spel under dessa 

sexton år släppts till olika konsoler75). 1999 släpptes sedan den första delen i den andra 

trilogin i serien, Episode I – The Phantom Menace, 2002 Episode II – Attack of the 

Clones – och den avslutande delen i denna trilogi, Episode III – Revenge of the Sith, har 

premiär i maj 2005. Denna andra trilogi har följts av en liknande marknadsföring som var 

fallet då de ursprungliga tre filmerna släpptes – med än fler spel som följd. 

 Denna enorma spelproduktion – till viss del utförd under en sextonårsperiod då inga 

filmer släpptes – är naturligtvis i grund och botten ett sätt att ta tillvara på just kulten och 

konsumtionen kring en film eller filmserie – men det intressanta i fallet med Star Wars är 

snarare att George Lucas äger rättigheterna både till filmerna och till spelen – i filmernas 

fall genom filmbolaget Lucasfilm, i spelens fall genom dotter- och spelbolaget LucasArts. 

Denna kontroll över de olika delarna i en franchise är vanligt förekommande just när det 

gäller spel som produceras som följd av en ursprunglig, framgångsrik film – och inget att 

förvånas över – men resultatet för berättandet i de enskilda produktionerna blir 

därigenom påverkat. Om fler olika aktörer skulle äga rättigheterna till olika delar av en 

film- och spelfranchise, så skulle betydelsen av de tidigare produktionernas narrativa 

universum retroaktivt kunna förändras; i fallet med Star Wars exempelvis genom att ett 

spel skulle utspelas ”för ett par timmar sedan och i en galax ganska nära” eller genom 

inkonsekventa representationer av karaktärer – exempelvis att spelaren i rollen av Luke 
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Skywalker skulle kunna tortera och lönnmörda oskyldiga människor. Sheldon skriver om 

vikten av konsekvent representation: 

 
If the player is faced with a challenge that requires the player-character to act in a 
way inconsistent with the way he was portrayed in a film or book, or to possess a 
skill the character didn’t have, it immediately feels false to the player. […] …many 
designers want as open-ended a world as possible. Games like Duke Nukem and 
Grand Theft Auto allow players to shoot or run over just about anything that moves. 
Imagine though Neo or James Bond wantonly gunning down innocent citizens.76

 

Samtidigt går utvecklingen, vilket redan nämnts, mot större realism och större frihet i 

spel, vilket kan – eller bör – leda till att spelaren måste svara för konsekvenserna av sitt 

handlande och sin våldsutövning. I fallet med korrelerande spel som följd av filmer 

innehar spelet en hopplöst sekundär placering i förhållande till filmen – särskilt i 

avseende på användandet av våld i narrativt syfte; spelen kan på grund av krav på 

konsekvent representation inte uppnå den fulla potential för ifrågasättande, realism och 

frihet som mediet ändå har. 

 Motsatt korrelation (det vill säga spel som leder till filmer) har ungefär samma 

funktion. De mest uppmärksammade exemplen på spel som filmatiserats är de nämnda 

Lara Croft-filmerna, vilka baseras på Eidos spelserie Tomb Raider – och Resident Evil-

serien, baserad på Capcoms spelserie med samma namn. Resonemanget kring konsekvent 

representation är naturligtvis giltigt även då adaptationen sker åt motsatt håll; dock är 

innehållet i spel till själva sin natur mindre styrt och regisserat – och samtidigt inte med 

samma krav på eller möjligheter till fullständig realism som en film, varför resultatet av 

filmatiseringar av spel tenderar att fokusera mer på karaktärer än på teman och 

ifrågasättande berättande. Det är även symptomatiskt att de spel som hittills filmatiserats 

till absolut majoritet är actionspel, i motsats till exempelvis äventyrs- eller rollspel, i vilka 

storyn spelar en mer framskjuten roll, där våldsutövande inte alltid är en förutsättning för 

att föra historien framåt och med karaktärer med potential för utveckling. Sheldon 

kommenterar även detta: 

 
These [archetypal] characters rarely change through the course of the game story, 
and they have little depth. This is one of the reasons attempts at creating emotion in 
the second Lara Croft film, Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life fail to 
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resonate with audiences. When they are faced with characters about whom they 
know nothing except a checklist of facts – characters with no capacity for growth – 
audiences should be forgiven if they don’t care what happens to them.77

 

Dessa ganska stereotypa “översättningar” från film till spel respektive från spel till film 

beror dock även på andra aspekter av berättande och har betydelse för hur 

våldsgestaltning ter sig och bör studeras. Jesper Juul beskriver hur transponeringarna 

mellan medier i regel går till: 

 
In short, games based on movies tend to pick a few select action sequences, which 
are then simulated in game sequences – as we saw with Star Wars. Character 
description and development is either ignored or done in cut-scenes (since this is too 
hard to implement in game form). Working from game to movie, the game is no 
longer a game, but is rather presented as specific game sessions, played by specific 
characters, with specific outcomes.78

 

Enligt detta resonemang beror den nuvarande allmänt förekommande gestaltningen i spel 

baserade på filmer på att man vill åstadkomma en tydligare korrelation med filmen som 

ligger till grund för spelet; genom att remediera eller reproducera actionsekvenser som 

spelaren känner igen stärks bandet mellan medierna och spelets inneboende potential som 

narrativt medium ökar (om än i en relativ bemärkelse, eftersom det rör sig om ett 

återberättande av ett annat mediums narrativa kvaliteter). Om, liksom Juul menar, 

karaktärsutveckling och storydrivande element förpassas till cut-scenes (vilka ju i själva 

verket är just icke interaktiva filmer) uppnås en liknande effekt. Detta är ett tydligt tecken 

på att spelskapare försöker stärka och ta tillvara på mediets potential för narration och 

ifrågasättande gestaltning – men knappast ett uttryck för detsamma. 

 För nog finns det spel som på ett annat sätt har förmåga att problematisera de 

föregående filmernas färdigformulerade story och ramverk, även om de än så länge är 

relativt få till antalet. King och Krzywinska uppmärksammar i ScreenPlay ett av dessa 

spel: Aliens vs. Predator 2 (Sierra, 2001): ”The world of the film is extended in terms of 

both interactivity and variation of perspective/allegiance. A novelty offered by [Aliens vs. 

Predator 2] is the ability to experience the world of the alien through its entire life-cycle; 

[…] to inhabit the world of the alien franchise from a position very different from that 
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available in the films.”79 I Aliens vs. Predator 2 (AvP 2) får spelaren uppleva en helt 

annan sida av de utomjordiska monstren än vad som presenteras i vare sig de 

ursprungliga Alien- eller Predator-filmserierna. Spelaren antar här exempelvis rollen som 

en outvecklad och relativt försvarslös utomjording (en så kallad face-hugger) med enda 

syfte att hitta en mänsklig värd – och som en så kallad chest burster, vilken måste hitta 

föda för att kunna växa till en fullt utvecklad (och universellt mardrömsframkallande) 

”xenomorph” som gör processen kort med de mänskliga marinsoldaterna. 

Utomjordingarnas mer utsatta och sårbara position är något som vi egentligen inte tar del 

av i filmerna, utan detta är något specifikt för AvP-serien. 

 Ett annat exempel på hur spel kan utveckla och komplettera filmer som är värt att 

uppmärksamma kommer, ironiskt nog, från LucasArts: de två spelen i Knights of the Old 

Republic-serien, två av de många Star Wars-spelen. I Knights of the Old Republic 

(KotOR) rör sig spelaren ständigt, genom sina val och handlingar, åt antingen den ljusa 

eller mörka sidan av ”the Force”; spelaren tvingas ta ansvar för sina handlingar och får 

inte Luke Skywalkers, prinsessan Leias eller Obi-Wan Kenobis hjältemodighet och 

offervilja serverade på fat – det är i KotOR fullt möjligt att spela en feg vekling som 

finner kraft i hänsynslöshet och den mörka sidan av the Force. 

 Dessa två spelserier är å ena sidan exempel på hur spelmediets möjligheter kan bidra 

till att utveckla korrelerande spel och berättandet i spelmediet – och å andra sidan 

exempel på hur olika spelformer använder sig av olika typer av mer eller mindre 

intellektuellt utmanande våldsgestaltning. Vidare är, naturligtvis, båda spelen exempel på 

hypermedierade produktioner som förlitar sig på en reproduktion av film och 

filmkaraktäristika för att existera och för att kunna genomföra den nämnda utvecklingen 

av berättande och våldsgestaltning. 
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Analys 
Jag analyserar här de fyra utvalda produktionerna i ordningen: Man on Fire, Ninja 

Gaiden, Kill Bill och Grand Theft Auto. Jag har, som nämnts, för avsikt att – utöver den 

generella analysen av respektive produktion – särskilt understryka ett antal viktiga 

aspekter av våldsgestaltningen i varje analys. Jag anknyter slutligen i stycket ”Resultat 

och diskussion” analysdelarna till varandra och resonerar kring dessa aspekter, liksom till 

de teoretiska perspektiven och det arbete jag har utfört i syfte att utveckla och diskutera 

dessa. 

 

Man on Fire 

Man on Fire utspelar sig i nutid i ett Mexico City som är plågat av kidnappningar och 

organiserad brottslighet. Filmens huvudperson, John Creasy, spelas av Denzel 

Washington och är en alkoholiserad före detta militär som kommer till den mexikanska 

gränsen för att träffa sin gamle vän och kollega Rayburn (Christopher Walken). Rayburn 

hjälper Creasy med att skaffa ett arbete som livvakt åt familjen Ramos dotter Pita 

(välspelad av tioåriga Dakota Fanning) i Mexico City. Den desillusionerade och suicidale 

Creasy accepterar motvilligt uppdraget, och med tiden växer och fördjupas hans relation 

till Pita. Efter att Creasy misslyckats med att ta livet av sig får Pita honom att inse värdet i 

att leva och i att ha vänner och familj omkring sig. När Pita rövas bort av den kriminella 

grupp som legat bakom den senaste tidens kidnappningar lyckas Creasy döda ett antal av 

kidnapparna, men såras själv allvarligt och blir såväl sjukskriven som misstänkt för att ha 

mördat de två korrupta poliser som var inblandade i kidnappningen. Då överlämningen av 

Pitas lösensumma misslyckas och pengarna försvinner, meddelar kidnapparen att han 

kommer att döda Pita. När nyheten om Pitas död når Creasy flyr han, fortfarande 

allvarligt skadad och med hjälp av Rayburn, sjukhuset och svär hämnd på kidnapparna 

och alla som tjänat på kidnappningen. En lång resa mot hämnd vidtar och Creasy lyckas 

på sin väg till kidnapparen som kallas ”The Voice” på allehanda brutala sätt eliminera ett 

antal korrupta poliser, mexikanska bovar och ledningen för det korrupta brödraskapet ”La 
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Hermandad”. Det visar sig dessutom att Pitas far, Samuel Ramos (Marc Anthony) hade 

varit den som godkänt kidnappningen för att själv kunna stjäla en del av lösensumman, 

vilken täcks av en kidnappningsförsäkring. Ramos tar sitt liv, och Creasy får slutligen 

kontakt med ”The Voice” genom att själv hålla kidnapparens familj gisslan. Kidnapparen 

berättar att Pita trots allt fortfarande är vid liv, och ett byte arrangeras där Creasy byter 

sig själv mot Pita. Pita och hennes mor (Radha Mitchell) återförenas och Creasy avlider 

av sina skador på väg från platsen där bytet skett. Filmen avslutas med att ”The Voice” 

skjuts och dödas i samband med att han skall arresteras för sina brott. 

 2004 års tappning av Man on Fire är i själva verket den andra filmatiseringen av A.J. 

Quinnells bok med samma namn; 1987 släpptes den ursprungliga Man on Fire, då med 

Scott Glenn i huvudrollen och den relativt okända Jade Malle i rollen som 

kidnappningsoffret Sam. Såväl boken som den första filmatiseringen utspelar sig i Italien, 

och inte i Mexico. 

 

Vad som framförallt är intressant i Man on Fire är den etniska representationen. Jag 

resonerade tidigare i uppsatsen om skillnaderna mellan 1960- och 1970-talens 

blaxploitationfilmer och dagens mer socialrealistiska hood- och barrio-filmer; där New 

Hollywood-erans representation av det svarta innerstadssamhället uppvisade en stärkande 

attityd, ger samtida gestaltningar av sydamerikanska invandrare och svarta 

innerstadsinvånare i USA en mer ”realistisk” och råare bild, en bild som inte i någon 

större utsträckning ifrågasätter bildandet av ghetton eller förtryckande samhällsstrukturer. 

Man on Fire vilar, på sätt och vis, på båda dessa traditioner; och samtidigt inte på någon 

av dem. 

 Låt oss först studera vilka karaktärer som finns och vem det är som utför våldet i 

filmen. John Creasy, en färgad, avdankad men välutbildad man, kommer från USA till 

Mexico och tar ett arbete som livvakt åt en familj där mannen är en skuldsatt mexikansk 

affärsman och kvinnan och dottern är vita inflyttade amerikaner. Familjen känner sig 

tvungna att anställa en livvakt åt dottern på grund av de otaliga kidnappningarna, den 

mexikanska korruptionen och den våldsamma organiserade brottsligheten. Sakta men 

säkert anpassar sig Creasy till familjen Ramos (och då främst till kvinnorna i familjen; 

Samuel Ramos och Creasy har knappt någon kontakt med varandra), men då den 

55 



mexikanska brottsligheten krossar denna sammanhållning genom att kidnappa och, som 

Creasy tror, döda Pita väcks våldsamheten och hämndbegäret åter inom Creasy. Man on 

Fire placerar med andra ord, liksom blaxploitationfilmerna, en våldsam, svart man som 

hjälte; en tydlig protagonist med såväl socialt som psykologiskt djup och en karaktär som 

är lätt att sympatisera med. Gestaltningen av förhållandena mellan olika etniciteter i Man 

on Fire har dock också likheter med en av 1980- och 1990-talens tidstypiska filmserier; 

Lethal Weapon-serien (Richard Donner, 1987, 1989, 1992, 1998). Norman K. Denzin 

skriver om hur hollywoodfilmen under denna period förändrade inställningen till etnicitet 

genom att spela på stereotyper och sociala förhållanden: “…the Bruce Willis Die Hard 

series and the Mel Gibson-Danny Glover Lethal Weapon series. These two serials made 

race a laughing matter, while modeling an ideal form of the integrated black-white male 

friendship.”80 I Man on Fire är rollerna utbytta, men relationerna desamma. Istället för 

Martin Riggs (Mel Gibson) i rollen som självmordsbenägen våldsutövare finns Denzel 

Washington; istället för Roger Murtaugh (Danny Glover) och hans svarta 

medelklassfamilj som de som hjälper och tar in Riggs i idylliska familjeförhållanden 

finns i Man on Fire Radha Mitchell och Dakota Fanning som de vita kvinnor som tar 

emot Denzel Washington och visar honom värdet av vänskap och familj. Det rör sig dock 

inte längre om exklusiva manliga förhållanden och berättelser, även om berättelsen i Man 

on Fire fortfarande är tydligt manscentrerad och representationen av kön stereotyp. 

Vidare är miljön i Man on Fire typisk för 1980- och 1990-talens socialrealistiska 

berättande. Mexico City visas som en enorm stad med liv och rörelse överallt; gula och 

röda toner och slitna byggnader dominerar landskapet, liksom hemlösa, fattiga och 

kriminella. Korruption genomsyrar tillvaron och rättssäkerheten är obefintlig. Filmen 

inleds med orden ”There is one kidnapping every 60 minutes in Latin America. 70% of 

the victims do not survive.” Dessa ord följs av bilder från en kidnappning och av en 

bruten förälder som levererar en lösensumma; stämningen och det övergripande temat 

etableras omedelbart. Precis som i det tidigare fallet med Dangerous Minds så vet vi 

ungefär var filmen kommer att utspela sig. För att parafrasera Denzin: det står inte vilken 

stad bilderna kommer ifrån, men det ser ut ungefär som Mexico City. Tony Scott spelar 

alltså på just den förförståelse som är så viktig att utnyttja för att berätta historier, men 
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han gör det på bekostnad av en mer problematiserande representation av etnicitet och 

genom att representera den mexikanska eller latinamerikanska etniciteten som 

underlägsen den svarta amerikanska etniciteten, vilken i sin tur är underlägsen den vita 

amerikanska etniciteten. 

Resultatet av denna gestaltning blir alltså att Man on Fire blandar 

blaxploitationfilmernas ”empowering” och stärkande bild av svarta med en yngre 

”realistisk” tradition i vilken Mexico City gestaltas som en laglös stad befolkad av 

kriminella; gemensamt för dessa båda strukturer är att de som utför våldet i filmen utan 

undantag är av en annan etnicitet än kaukasisk amerikansk sådan, och män. De mest 

framträdande vita amerikanerna i filmen är å ena sidan Creasys kollega Rayburn, som 

visserligen hjälper Creasy med att få tag på vapen och förstår hans hämndbegär, men 

samtidigt uttryckligen säger att han inte vill ha någon del i dödandet; och å andra sidan 

Lisa och Pita Ramos, som framställs som de enda oskyldiga offren i berättelsen. Krasst 

uttryckt kan man säga att männen i filmen är färgade och våldsamma, medan kvinnorna 

är vita, passiva och oskyldiga. (Det finns ytterligare en vit person i filmen; familjen 

Ramos advokat, spelad av Mickey Rourke, som är den som arrangerar kidnappningen å 

Samuel Ramos vägnar – men denna karaktär är alltför perifer och ytligt tecknad för att 

göra något större intryck på den generella gestaltningen. Om man ändå vill dra tolkningen 

till sin spets kan man se Mickey Rourkes karaktär som symbolisk för inflödet av 

amerikanskt kapital över den mexikanska gränsen och som en kritik mot USA:s 

utnyttjande av Latinamerika och de latinamerikanska invånarna, men Man on Fire 

skrapar i detta avseende bara på ytan av en liknande problematik.) 

 

Filmens råhet är i kombination med denna representation också betydelsefull. Sättet som 

Creasy eliminerar och torterar sina fiender på är direkt och obehagligt; råheten 

understryks vidare av hektisk klippning och färgstarkt foto. Creasy är inte heller någon 

klassisk hjälte – sättet han torterar och dödar de korrupta poliserna och kidnapparna på 

bidrar till att gränsen mellan vad som är moraliskt rätt och fel suddas ut. Det kan 

naturligtvis finnas en problematiserande aspekt i denna typ av berättande som är väl värd 

att ta tillvara på. Se till exempel på Joel Schumachers Falling Down från 1994, med 

Michael Douglas i huvudrollen, där huvudkaraktärens frustration leder till att hans rashat 
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och avsky för samhällets brister blommar ut och leder till en bärsärkagång genom Los 

Angeles etniskt blandade kvarter. I Man on Fire sker inte detta problematiserande på 

samma villkor, inte minst just på grund av att filmen blandar olika representations- och 

berättartraditioner. Där det faktum att huvudkaraktären i Falling Down var en ordinär vit 

man från medelklassen illustrerade att den ”etniske andre” likaväl kan vara heteronormen 

i samhället, finns inget motsvarande ifrågasättande av stereotyper i Man on Fire. I 

slutänden bygger filmen på så många olika representationer och förförståelser att det är 

svårt att veta vad den egentligen förmedlar – och stereotyperna kring kön och etnicitet 

utmanas inte på en abstrakt nivå. Inte heller sker något problematiserande på en mer 

övergripande nivå; A.J. Quinnells bok och Elie Choraquis ursprungliga filmatisering från 

1987 utspelar sig båda i Italien; år 2004 är Mexico City en mer trovärdig miljö för 

kidnappningsberättelser och realism, men frågan om hur inställningen till och situationen 

i å ena sidan Italien och å andra sidan Mexico har förändrats på knappt tjugo år berörs 

inte. Frågan om varför det sker så många kidnappningar i Centralamerika berörs inte 

heller, utan Man on Fire spelar helt enkelt på de redan existerande uppfattningarna och 

fördomarna om Mexico och om andra etniciteter än den vita som våldsamma. 

 

Även frågan om filmens förmåga att skapa immersion och mediets transparens är 

intressant att diskutera. Som redan nämnts används en hektisk klippning, så kallad jump 

cutting, och färgstarkt foto. Till detta kommer andra hypermediala effekter, som till 

exempel användandet av textremsor; eftersom filmen utspelar sig i Mexico är delar av 

filmen textad på engelska då karaktärerna pratar spanska. Dessa textremsor är dock inte 

konventionellt inflikade i nederkanten av bilden, utan Man on Fire använder sig av 

textstycken i olika typsnitt och storlekar som gradvis tonas in och ut ur bilden eller som 

dyker upp i takt med karaktärernas tal. Mediet är genomgående i filmen i allra högsta 

grad synligt och opaque. Detta är även en genomgående stil som används; klippningen 

och klippeffekterna används visserligen för att förstärka vissa element i berättelsen, men 

det rör sig inte om återkommande och enkelt identifierbara teman och strukturer i 

effekterna, utan dramatiska vändpunkter såväl som simpla och rättframma scener är 

klippta på samma sätt och använder samma suggestiva effekter. Om man i synnerhet ser 

på våldsgestaltningen i förhållande till användandet av klippeffekter, så gäller samma sak. 
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De synliga och hypermediala greppen används på samma vis, och det rör sig inte om ett 

förstärkande av filmens våldsamma teman, som fallet var i exempelvis Darren 

Aronofskys Requiem for a Dream (2000), där klippningen och effekterna användes på ett 

tematiskt vis för att förstärka eller understryka specifika återkommande händelser och 

teman. 

 

Som sammanfattning kan sägas att Man on Fire är ett utmärkt exempel på hur även 

filmmediet kan överge sin potential för transparens och immersion till förmån för en mer 

attraktiv form. Vad gäller just denna film är anledningen till att man valt att göra så inte 

lätt att urskilja; budskapet i filmen är tvetydigt. Våldsgestaltningen faller med avseende 

på representation och berättande tillbaka på olika traditioner; även här är det svårt att 

urskilja någon konsekvens i berättandet och gestaltningen. Även om filmen rör vid 

problematiserande teman och frågor så är själva gestaltningen oproblematiserande och 

framhäver snarare våldsutövandet som en del av filmens form – det vill säga att våldet 

främst används som attraktionskraft på samma sätt som klippningen och klippeffekterna – 

än som en fråga att diskuteras i sin egen rätt. 

 

Ninja Gaiden 

Spelet Ninja Gaiden släpptes för första gången 1988 till Nintendos kultförklarade tv-

spelskonsol Nintendo Entertainment System. Sedan 1988 har spelet flera gånger gjorts 

om, uppdaterats och fått ett antal uppföljare på olika plattformar. Det senaste i raden av 

Ninja Gaiden-spel – det spel jag här analyserar – heter just så, är utvecklat av företaget 

Team Ninja, publicerat av Tecmo och släpptes till Microsofts tv-spelskonsol Xbox under 

2004. 

 Huvudrollsinnehavaren i Ninja Gaiden är den unge ninjan Ryu Hayabusa. Ryus släkt 

har under en lång tid varit innehavare av det legendariska ”Dragon Sword” och även 

anförtrodd med uppgiften att vakta dess ondskefulla tvillingsvärd, ”the Dark Dragon 

Blade” – vilket har potential att förvandla vem som helst till ”the devil incarnate”. Då 

Ryu är på resa blir hans hemby utan förvarning attackerad och bränd till grunden – och 

hans familj och vänner brutalt slaktade av den mystiske, blott halvt mänsklige samurajen 
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Doku. Denne samuraj visar sig arbeta för kejsaren av ett imperium kallat Vigoor och har 

kommit för att stjäla the Dark Dragon Blade, vars ondskefulla kraft kejsaren eftertraktar. 

Ryu sätter därför av i riktning mot Vigoor för att återta det svärd han anförtrotts att vakta 

– och för att utkräva hämnd. Vägen dit går naturligtvis genom en aldrig sinande ström av 

fiender – allt ifrån maskerade vakter med pistoler via odöda skelett, halvdemoner (så 

kallade fiends) och dinosaurieliknande smådrakar till gigantiska bossar i form av 

drakskelett, enorma demoner eller korpulenta cyborger. På vägen stöter Ryu också på 

Rachel, en demondräpare vars syster blivit förvandlad till en fiend av Doku, och den 

kvinnliga ninjan Ayane – vilka båda gör sitt bästa för att hjälpa den unge ninjan på vägen. 

 Ninja Gaiden är grafiskt mycket välproducerat; det finns många olika, mer eller 

mindre realistiska men alltid lika smidigt animerade, rörelsemönster (och 

dödsanimationer) både för Ryu och hans fiender – och de olika typerna av motståndare 

skiljer sig markant från varandra, både i avseende på utseende och på beteende. Även 

miljöerna uppvisar en stor spridning; från de brinnande skjulen i Hayabusas hemby via ett 

jättelikt luftskepp och Vigoor-imperiets huvudstad Tairon till ett kloster, djupa 

katakomber och slutligen vad som förefaller vara själva helvetet – eller åtminstone något 

mycket snarlikt. Ryu måste inte sällan för att komma vidare lösa problem av varierande 

svårighetsgrad; det kan till exempel röra sig om att medelst akrobatik nå en otillgänglig 

spak, att lokalisera en förman som bär på det id-kort som krävs för att förbipassera en låst 

dörr eller att slå in rätt kombination på ett kassaskåp. Dessa små pussel ställer inga högre 

krav på spelarens resonemangs- eller logiska förmåga, men tillför ändå ett tydligt 

äventyrselement till det frenetiska tempo som striderna lyckas driva upp spelet i – och ger 

också huvudkaraktären lite mer psykologiskt djup än vad det konstanta dödandet lyckas 

med. För som man kan ana är Ninja Gaiden också ett väldigt blodigt och brutalt spel; 

fiender stympas och dör på de mest ohyggliga sätt – särskilt förtjust verkar Ryu vara i att 

hugga huvudet av sina motståndare, varvid en fontän av blod sprutar ur denne någons 

nacke. Huvudkaraktären har en diger arsenal av vapen till sitt förfogande: förutom the 

Dragon Sword bland annat kaststjärnor, en pilbåge, en enorm yxa och ett lika enormt 

tvåhandssvärd. Utöver detta behärskar han också en del magi; exempelvis att bränna, 

frysa eller elektrifiera sina fiender. 
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 Just detta brutala våld och den aldrig upphörande strömmen av strider är självklart 

just vad Ninja Gaiden handlar om. Hur episk storyn än må vara och hur vackra miljöerna 

än är, så är Ninja Gaiden i grund och botten ett actionspel, och action är precis vad 

spelaren bjuds på – från första stund till sista. Det går inte en sekund utan att spelaren 

sitter på helspänn; striderna avlöser varandra utan paus, det är kort mellan de 

storydrivande momenten och Ryu verkar ständigt, liksom av sig själv, vilja fortsätta 

gatloppet mot sin förestående hämnd. Hilary Goldstein på spelsajten ”ign.com” har 

recenserat spelet, och belyser – på ett målande sätt – just detta: 

 
Hype is tough to live up to and it seems whenever Team Ninja and Tomonobu 
Itagaki create a game for Xbox, the expectations go off the charts. With Ninja 
Gaiden, Itagaki pledged to create a game with incredible graphics, lightning-fast 
gameplay, an ocean of blood, and an experience to remember. […] If you’ve been 
tootin’ the horn of the hype train, keep on chuggin’, because Ninja Gaiden is one of 
the best action games around, filled with innovative design, a deep combat system, 
tons of secret and oh yes, enough blood to satisfy Carrie on Prom Night.81

 

Ninja Gaiden är alltså ett renodlat actionspel, även om Team Ninja och Tecmo har lagt 

ner mer energi på att berätta en sammanhängande historia än vad som varit fallet i deras 

tidigare spel – till exempel tidigare nämnda Dead or Alive-serien. Berättelsen drivs 

framåt genom konventionella cutscenes, där Ryu träffar övriga karaktärer i berättelsen 

och får ledtrådar till var den mystiske Doku befinner sig, och genom förrenderade och 

actionbetonade längre filmer – vilka ofta infaller efter en särdeles svår strid eller i slutet 

av ett kapitel. Dessa längre filmer syftar ofta till att bygga upp konflikter i berättelsen och 

tydligare teckna karaktärerna, men vad som är det mest framträdande är dels just den 

höga kvaliteten på grafiken – och därmed också realismen i det råa våld som uppvisas – 

dels en filmisk storslagenhet, som tagen ur en actionfilm med hög budget, där luftskepp 

exploderar och hela raviner kollapsar. Stämningen i filmerna – och även genomgående i 

spelets grafik och berättelse – är mystisk och ålderdomlig; Ninja Gaiden anknyter starkt 

till asiatisk mystik och mysticism och arbetar med att skapa kontraster mellan å ena sidan 

den moderna teknik och å andra sidan den uråldriga magi och ockultism som alla har sina 

roller i spelet. 

                                                 
81 Goldstein, Hilary, ”Ninja Gaiden Review, ign.com, 040227, 
http://xbox.ign.com/articles/495/495186p1.html?fromint=1
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Våldsgestaltningen och användandet av våld i Ninja Gaiden är intressant att studera ur tre 

aspekter. Den första, och kanske viktigaste, av dessa har jag redan berört – det handlar 

om teknisk utveckling, om hur framstående grafik spelet genomgående uppvisar och den 

grad av realism som därmed uppnås. Tidigare i denna uppsats citerades Lee Sheldon 

rörande det krav på realism som har börjat ställas på spel i och med att den tekniska 

utvecklingen har nått till en punkt då minnena i maskinerna till exempel tillåter att döda 

kroppar stannar kvar i spelvärlden, att väggar kan fyllas av kulmärken och där 

processorkraft tillåter mer realistiska animationer, fysiska karaktärsdrag – och mer blod. 

Ninja Gaiden är, tillsammans med spel som till exempel Splinter Cell, typexemplet på 

denna önskan; som Hilary Goldstein skriver i sin recension: ”Fighting is also quite 

gruesome. Heads are easily lopped off and the signal that an enemy is truly dead is a gush 

of blood erupting from their torso. The blood doesn’t stay around, unfortunately, but it’s 

easy enough to make more.”82

 Goldstein pekar här, måhända indirekt, på just vad Sheldon menar; att blod och 

kroppar inte stannar kvar i ett spel så fysiskt realistiskt som Ninja Gaiden, utan istället – 

likt i ett äldre FPS-spel – helt enkelt försvinner blir en uppenbar inkonsekvens i 

gestaltningen. Att det är på detta vis beror dock naturligtvis på att själva det ofantliga 

antal kroppar som skulle finnas kvar i spelvärlden – däribland områden som Ryu aldrig 

återvänder till – dels obefogat skulle ta upp alltför mycket minne i maskinerna, dels 

antagligen slutligen skulle skymma sikten för den unge protagonisten. Där spel som 

Splinter Cell använder sig av konsekvenserna av våld för att påverka spelupplevelsen – 

en mer intellektuell inställning, om man så vill – låter Ninja Gaiden istället själva den 

visuella genomslagskraften i sprutande blod och avhuggna huvuden stå för en stor del av 

spelets dragningskraft. 

 

En annan aspekt av våldsgestaltningen i Ninja Gaiden som är värd att studera lite 

närmare är remediering och användandet av mer eller mindre arketypiska 

berättarelement. Ninja Gaiden är inte på något sätt en ny berättelse. Det första spelet i 

serien kom 1988 och utvecklarna har en lång rad av spel att förhålla sig till. Inte heller 

                                                 
82 Goldstein 
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användandet av olika narrativa element är särskilt innovativt, utan faller tillbaka på långa 

traditioner inom olika genrer. 

 Spelets huvudkaraktär, Ryu Hayabusa, är en ung ninja; mer eller mindre oprövad i 

verklig strid men med potential för att åstadkomma storverk – och plötsligt anförtrodd 

med uppgiften att återta ett ondskans redskap och utkräva hämnd. Berättelsen känns igen 

från otaliga japanska anime- och mangaserier såväl som från 60- och 70-talens 

Hollywoodfilm. Hämndhistorien som arketypisk våldsam berättelse lever dessutom i allra 

högsta grad kvar inom filmen, med titlar som Oldboy, Kill Bill, Man on Fire och The 

Punisher – dessa bara under 2004 – som uppmärksammade exempel. Det övriga 

berättandet i Ninja Gaiden följer ungefär samma mönster; karaktärerna är, allt enligt 

actionproduktionsmallen, muskulösa och storbystade, klädda i läder och passivt 

aggressivt tystlåtna. Liksom i många av Team Ninjas och Tecmos tidigare spel tillåts 

associationer till stereotypa berättarelement och karaktärer stå för en stor del av 

mottagarens förförståelse och därmed historieberättandet i spelet. Detta får, på samma 

sätt som inkonsekvenser i den grafiska gestaltningen (exempelvis att döda kroppar på ett 

magiskt sätt försvinner), konsekvenser för trovärdigheten i historien och på vilket sätt 

spelaren fattar intresse för historien som berättas och eventuella politiska budskap i 

våldsanvändandet och -gestaltningen. Dessa effekter minimeras dock, liksom i fallet med 

stereotyp karaktärsgeneration i många fantasyinspirerade RPG, av kombinationen av 

arketyper och representationen av Asien och Japan som mystiska och exotiska, men 

samtidigt högteknologiska, miljöer och världar. Man kan argumentera för att spelare vill 

vara den tystlåtne, unge ninjan som oskadliggör sina fiender i en modern värld där 

mysticism och ockultism ännu finns och frodas – just därför att denna historia är 

stereotyp och arketypisk. 

 

Att vara visuellt framstående när det gäller våldsgestaltning har ett högst begränsat 

egenvärde – vilket för oss till den tredje intressanta aspekten av våldet i Ninja Gaiden: 

spelets omedelbarhet och kontroll. Hilary Goldstein på ign.com bjuder, än en gång, på ett 

intressant citat: 

 
…you also get a ranged weapon mapped to the B button. Take a few swipes at an 
enemy, leap off his head, and then dish out a dozen shurikens as his body vaporizes. 
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That’s not some kind of impossible trick only the experts can pull off. The controls 
are so simple that anyone playing the game for more than a half hour will be able to 
turn any combat into a stylized melee.83

 

Goldstein har också rätt; kontrollerna i Ninja Gaiden är synnerligen genomarbetade. 

Genom enkla och intuitiva kontroller kan vem som helst med genomsnittlig koordination 

och stresstålighet förvandla spelet till just ett ”stylized melee” – dessutom på ett mycket 

stort antal olika sätt. Spelaren kan välja att låta Ryu strida defensivt och blockera 

motståndarnas attacker i väntan på en lucka i försvaret och sakta nöta ner sina fiender – 

eller mer aggressivt i ett rasande högt tempo oskadliggöra samma fiender genom ett antal 

snabba, kraftfulla kombinationsattacker (eller, om man är på det humöret, helt enkelt 

bränna upp dem med magi genom ett simpelt knapptryck). Kontrollen över Ryu är i det 

närmaste fulländad; spelaren har vid varje givet tillfälle fullkomlig kontroll över ninjans 

rörelser – även när denne är intryckt i ett hörn och involverad i någon form av 

väggrelaterad akrobatik. 

 Konsekvensen av denna utomordentliga kontroll är framförallt ökad immersion; 

närheten mellan spelaren och representationen av Ryu Hayabusa innebär att spelet uppnår 

en hög grad av vad Bolter och Grusin kallar immediacy – omedelbarhet. Spelets 

gränssnitt är i allra högsta grad transparent och avståndet mellan spelare och 

spelarkaraktär är mycket litet – immersionen är påtaglig. Detta hänger naturligtvis också 

samman med ovanstående punkt om spelets höga grafiska kvalitet; realism i kombination 

med kontroll skapar ett band mellan karaktär och spelare – och skapar därmed 

möjligheter för att berätta mer komplexa historier utan att bryta immersionen. Men 

återigen: Ninja Gaiden är ett actionspel. Spelaren måste strida. Genom att med enkla, 

intuitiva kontroller och omedelbar grafisk representation (det vill säga en typisk 

”immedierad” produktion) sätta spelaren i den oundvikliga situationen att slakta hundra- 

eller tusentals fiender kan det redan starka bandet mellan spelare och spelkaraktär i själva 

verket stärkas än mer, och immersionen därmed öka – men å andra sidan uppstår en 

ganska ytlig, oproblematiserande inställning till våldet som sådant. Ninja Gaiden är inte 

bara upprepningar av samma, ytliga våld och samma våldsamma rörelser (den relativa 

realismen, den drivna berättelsen samt de fascinerande och omväxlande miljöerna och 

                                                 
83 Goldstein 
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fienderna gör att spelet egentligen aldrig känns repetitivt), men om man jämför Ninja 

Gaiden med ett RPG där spelaren i vissa situationer helt och hållet kan undvika våld, så 

blir det tydligt att Ninja Gaiden först och främst handlar om omedelbar kontroll, 

immersion, häpnadsväckande grafik – och om våld som underhållning. 

 

Kill Bill 

2003 släpptes den första av Quentin Tarantinos Kill Bill-filmer, Kill Bill Vol. 1. 

Uppföljaren, föga förvånande betitlad Kill Bill Vol. 2, släpptes 2004. Jag behandlar här 

båda filmerna som en, även om gestaltningen i dem skiljer sig något åt. Där det är 

relevant, kommer jag att understryka dessa skillnader. 

 I Kill Bill överfalls huvudkaraktären Beatrix Kiddo, även kallad ”The Bride” och 

”Black Mamba”, på repetitionen inför sitt bröllop av den grupp av lönnmördare hon 

tidigare har arbetat för och som leds av den mystiske ”Bill”. Samtliga närvarande på 

repetitionen dödas och Kiddo avrättas medelst en kula i huvudet. Det visar sig dock att 

Kiddo mot alla odds har överlevt, men att barnet hon bar har avlidit under operationen 

som räddade hennes eget liv. När Kiddo vaknar ur sin efterföljande fyra år långa koma, 

har hon bara en sak att göra: ta hämnd på de ansvariga. Kiddos dödslista omfattar fem 

namn: O-Ren Ishii (Lucy Liu), Vernita Green (Vivica A. Fox), Budd (Michael Madsen), 

Elle Driver (Daryl Hannah) och Bill (David Carradine). 

 Kiddo söker upp den legendariske svärdssmeden Hattori Hanzo, som en gång varit 

läromästare åt Bill. Hanzo bryter för Kiddos skull den ed han svurit om att aldrig mer 

skapa dödsbringande föremål, och smider sitt mäktigaste svärd någonsin. Kill Bill Vol. 1 

inleds med att Kiddo dödar Vernita Green och avslutas med en storslagen stridsscen på 

en restaurang där Kiddo hittar O-Ren Ishii och dödar henne i restaurangens snötäckta 

trädgård. Den första filmen avslutas så med en klassisk ”cliffhanger”, då det berättas att 

Kiddos dotter fortfarande lever. 

 I Kill Bill Vol. 2 presenteras mer av bakgrundshistorien till Kiddos hämnd. Filmen 

inleds med att visa vad som verkligen hände vid massakern vid bröllopsrepetitionen då 

Kiddo hamnade i koma, och berättar varför Kiddo valde att lämna gruppen av 

lönnmördare. 
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 Kiddos försök att döda Budd misslyckas; istället blir hon själv levande begravd. Hon 

flyr från sin kista genom att dra sig till minnes den träning hon fått av den kinesiske kung 

fu-mästaren Pai Mei (Gordon Liu). I en återblick berättas hur Bill själv, och de övriga 

medlemmarna av lönnmördargruppen, fått träning av denne brutale Pai Mei. Under tiden 

som Kiddo bryter sig ut ur sin förtida grav, dödar Elle Budd med en svart mamba och 

stjäl Kiddos svärd. Kiddo dyker dock upp precis som Elle gör sig redo att åka och en 

brutal strid tar plats. Kiddo lämnar Elle i Budds husvagn, fullständigt blind och med en 

giftorm som enda sällskap. 

 Det sista kapitlet handlar om hur Kiddo söker upp Bill, enbart för att finna att han har 

uppfostrat deras gemensamma dotter under tiden som Kiddo legat i koma. Bill och 

Kiddos diskussion om varför Kiddo valde att lämna honom leder till en slutlig 

konfrontation, i vilken Kiddo dödar Bill med den mytomspunna kung fu-tekniken ”Five 

Point Palm Exploding Heart”; en teknik som Pai Mei fört vidare till enbart henne. Kiddos 

hämnd är fullkomlig, och hon tar sin dotter och reser iväg. 

 

Kill Bill är en uppenbar homage till äldre filmer och äldre berättartraditioner inom film. 

Likheterna med Sergio Leones ”spaghettivästernfilmer” och Akira Kurosawas 

samurajfilmer är stora och många, liksom referenserna till och parafraseringarna av 

klassiska kung fu-filmer från 1970- och 1980-talen. Ett typiskt exempel är det stycke i 

Kill Bill Vol. 2 där Kiddo tränas av Pai Mei; detta stycke återanvänder former och stilar 

från just de klassiska kung fu-filmerna, med uppenbart pålagda ljudeffekter, 

karaktäristisk musik och typiska rörelser. Ett exempel på en sådan film är för övrigt Fists 

of the White Lotus från 1980, där Gordon Liu spelar en av huvudrollerna, Lieh Lo 

regisserar och spelar karaktären Pai Mei, som (i Gordon Lius gestalt) gör sin återkomst i 

Vol. 2 och där kung fu-tekniken ”Five Point Palm Exploding Heart”, vilken också 

refereras till i Kill Bill Vol. 2, introduceras. Ett annat exempel är att Ennio Morricone, 

som bland annat har gjort musiken till Leones A Fistful of Dollars, For a Few Dollars 

More och The Good, the Bad and the Ugly, gjort en del av musiken till filmerna. Dessa är 

bara två av de många exempel på hur Kill Bill tydligt positionerar sig med och gentemot 

tidigare produktioner, former och teman. Narrativt talat kan man säga att vad Tarantino 

har gjort är helt enkelt att byta ut den klassiske, ensamme och manliga filmhjälten mot en 
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kvinnlig protagonist; i övrigt berättas samma historia som återkommit sedan Kurosawa – 

eller i större utsträckning sedan 1960- och 1970-talens New Hollywood-era. Tarantino 

fick redan i samband med att Pulp Fiction (1994) släpptes kritik för att ha en konservativ 

hållning till våld och våldsgestaltning, och samma kritik är fortfarande giltig, sett till att 

varken Pulp Fiction eller Kill Bill har en särskilt problematiserande inställning till vare 

sig våldet i sig självt eller till våldsgestaltningen som berättande. Inte heller den 

återkommande representationen av asiater och asiatisk kultur är särskilt 

problematiserande – Japan och Kina framställs i enlighet med den förförståelse som 

tidigare produktioner har byggt upp. 

 En desto mer intressant aspekt av filmerna och våldsgestaltningen ligger istället i 

bildspråket och det visuella berättandet i Kill Bill. Tarantino har helt enkelt anpassat sig 

till alla dessa former som remedieras och återberättas; något som får tydliga 

konsekvenser för våldsgestaltningen. Tarantino har bland annat anammat många 

beståndsdelar från asiatisk film – och då särskilt från Kurosawas samurajfilmer och från 

den tecknade animefilmen; de arketyper och artefakter som vi förknippar med dessa 

produktioner, till exempel katanan, det klassiska samurajsvärdet, den ensamme 

oförrättade hjälten (i detta fall: hjältinnan) och det tydliga, storslagna bildspråket står alla 

att finna i Kill Bill. Tarantino försöker inte heller gömma dessa ”lån” från tidigare 

berättartraditioner; tvärtom framhäver han dem istället. Det mest uppenbara exemplet är 

kanske det nämnda stycket i vilket Kiddo tränas av Pai Mei, men även hur O-Ren Ishiis 

berättelse i Vol. 1 berättas genom ett långt parti som är tecknat i klassisk anime-stil är 

karaktäristiskt för hur Tarantino har försökt att anpassa sig till och utnyttja skilda visuella 

berättartraditioner. Resultat för våldsgestaltningen blir detsamma: en anpassning till den 

berättartradition som för tillfället används – och en sorts remediering eller anpassning till 

ett nytt medium. 

 Det tecknade stycket i Vol. 1 är brutalt och blodigt; lemmar huggs av och blodet 

sprutar. Samma stil används senare i filmen, då Kiddo strider mot O-Ren Ishiis livvakter 

– men då inte i tecknad form, utan i verkligt foto. I båda delarna av filmen har artefakten 

svärdet en framskjuten position, båda delarna är extremt brutala och båda delarna visar en 

kvinna som hämnas en oförrätt som begåtts henne och hennes familj. Berättandet från 

delen av Vol. 2 då Pai Mei lär upp Kiddo återkommer också i slutet av filmen, då Kiddo 
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använder ”the Five Point Palm Exploding Heart technique” på Bill. Båda delarna 

uppvisar en avsaknad av blod, en nedtonad aggressivitet och snarare ett fokus på 

diskussion och intellektuellt och emotionellt utbyte än på okontrollerat, kaotiskt våld. 

 

Detta återanvändande får också konsekvenser för möjligheterna till immersion i filmerna; 

parafraseringarna och intertextualiteten drar i sig själva uppmärksamheten från 

berättelsen och miljöerna till förmån för mediet självt, eftersom åskådaren uppmuntras till 

att ta sin uppmärksamhet från historien för att placera filmen i en mer abstrakt och 

intertextuell kontext. På samma sätt bryts immersionen genom ett antal andra visuella 

grepp; under den storslagna stridsscenen på restaurangen i Vol. 1 blir bilden exempelvis 

plötsligt svartvit för att via en scen där enbart de stridandes skuggor syns mot en blåbelyst 

pappersvägg återgå till färg. I inledningen till Vol. 2 adresserar Kiddo kameran direkt för 

att rekapitulera händelserna från den förra filmen. Genomgående används ett färgstarkt 

och spektakulärt foto som drar tankarna till serietidningar och superhjältefilmer – och 

filmen är också, på sant Tarantinomanér, okronologiskt berättad. Immersion i meningen 

att åskådaren skall se ”igenom” mediet finns knappast, utan Kill Bill är en visuellt 

berättad historia där formen och mediet blir konstant och kontinuerligt uppmärksammade. 

Knappast är heller liknelsen med serietidningar och superhjältefilmer vare sig långsökt 

eller oavsiktlig; i den avslutande scenen i Vol. 2 diskuterar Bill just det faktum att han är 

så förtjust i serietidningar – särskilt de som handlar om superhjältar. Det förefaller troligt 

att Tarantino varit mycket medveten om vilken typ av visuellt berättande han ägnat sig åt 

i skapandet av Kill Bill – och att han gjort det med just framhävandet av mediet i åtanke. 

 

Lee Sheldon citerades tidigare i denna uppsats angående att det är svårt att skapa sympati 

för karaktärer som inte har någon potential för utveckling eller något större psykologiskt 

djup. Samma problem finns i Kill Bill; trots den episka hämndhistorien som ligger till 

grund för filmerna, så uppnås knappast motsvarande effekt i den färdiga produktionen. 

Det beror på att karaktärerna i filmerna är just av den psykologiskt förenklade typ som 

Sheldon menar att Lara Croft i Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life är – det vill 

säga av en typisk karaktär som förutsätts i själva berättandet. Detta understryks också i 

inledningen av Vol. 1, då Hattori Hanzo förklarar att: “For those regarded as warriors… 
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When engaged in combat…the vanquishing of thine enemy can be the warrior’s only 

concern. Suppress all human emotion and compassion…kill whoever stands in thy way, 

even if that be Lord God, or Buddha himself. This truth lies at the heart of the art of 

combat.” Med dessa ord markeras att Beatrix Kiddo drivs av en sak, och en sak allena: 

hämnd. Genom att tillföra andra aspekter till karaktärstecknandet, riskerar man att avvika 

alltför långt från den stiliserade formen. Detta visar åter hur medvetet Tarantino har tagit 

avstånd från en mer problematiserande inställning till våld till förmån för att framhäva 

och kommentera filmmediet. Resultatet blir en rättfram och ytlig gestaltning av det 

brutala våld som finns i Kill Bill. 

 

Kill Bill är alltså sammanfattningsvis en homage till tidigare filmer samtidigt som det 

placerar det återberättade våldet och de återberättade berättelserna i en ny, högst medvetet 

distanserad och metafysisk form. Denna form är långt ifrån transparent, utan 

hypermediering och remediering är påtagliga, något som också bidrar till att själva 

våldsgestaltningen framstår som ytlig och oproblematiserande. 

 

Grand Theft Auto 

1997 släpptes det första spelet i Grand Theft Auto-serien, föga förvånande betitlat just 

Grand Theft Auto; spelet kom att bli en stor framgång som ledde till den enormt 

framgångsrika spelseriens fortsatta utveckling och produktion – men totalförbjöds också i 

vissa länder – däribland Storbritannien – på grund av sitt råa våld, obscena dialoger och 

många referenser till sex och narkotika. 

 Spelaren mötte i detta spel en av de första verkligt öppna spelvärldarna; de tre 

virtuella städerna Liberty City, Vice City och San Andreas erbjöd spelaren olika miljöer 

och storydrivande karaktärer, liksom många olika alternativ och möjligheter att 

genomföra uppdrag – eller helt enkelt bara att fördriva tiden med att köra runt i städerna 

och orsaka kaos. Städerna avbildades i ett enkelt ovanifrånperspektiv och grafiken var, 

med dagens mått mätt, klart sparsmakad – men i kombination med den öppna storyn och 

den frihet som gavs spelaren lyckades Rockstar och DMA Design, vilka utvecklat spelet, 

ändå tilltala en stor publik och uppfylla de ökande krav som börjat ställas på spel. Sedan 

69 



1997 har totalt sex andra spel släppts till olika plattformar, men fokus på frihet och öppna 

spelvärldar är något som kvarstått i spelserien fram till idag och de senaste spelen i serien 

– Grand Theft Auto III (GTA III) släpptes i oktober 2001 och Grand Theft Auto: Vice City 

(GTA: VC) i oktober 2002.84

 

GTA-serien handlar, som namnet antyder, i grund och botten om att stjäla – och köra – 

bilar. I rollen som nyanländ småbrottsling måste spelaren förtjäna respekt hos olika 

kriminella gäng, öka sin status och därmed få tillgång till de högre skikten av brottslighet 

och uppdrag. Uppdragen är många och varierande i karaktär; ett uppdrag kan gå ut på att 

skjutsa maffiabossens fru runt på en shoppingrunda medan ett annat kan involvera brutala 

avrättningar av gängmedlemmar – eller ett bankrån med påföljande flykt från polisen. I 

båda spelen finns också en bakgrundshistoria som ramverk till de skilda uppdragen och 

uppdragsgivarna – och som ett sätt att placera spelets dialoger och uppdrag i en 

storymässig kontext. Där det ursprungliga GTA uppvisade ett enkelt tvådimensionellt 

perspektiv har de senare spelen i serien också inneburit en övergång till ett 

tredimensionellt sådant – med påföljande konsekvenser för representation av karaktärer 

och miljöer, realism, bättre spelkontroll och större immersion. 

 GTA III utspelar sig i Liberty City – en uppenbar virtuell pastisch på 1990- eller 

2000-talets New York. Liberty City är en mörk och våldsam stad, där de olika distrikten 

styrs av olika kriminella grupper och där den starkes lag råder. Den namnlöse 

huvudkaraktären släpps efter en våldsam fritagning från en fångtransport fri på stadens 

gator och måste arbeta sin väg upp i de kriminella kretsarna i jakt på hämnd på sin ex-

flickvän, som var den som placerade honom i fängelse till att börja med. GTA: VC 

utspelar sig istället i Vice City, en stad som efterliknar 1980-talets Miami, med ett 

varmare klimat, pastellfärgade kostymer och blinkande neonskyltar. I GTA: VC är det 

huvudkaraktären Tommy Vercetti, röstskådespelad av Ray Liotta, som nyligen släppts 

från fängelse och påtvingats uppgiften att återta de maffiapengar som han i spelets 

inledningsfilm förlorar i en misslyckad narkotikaaffär. Spelmässigt är GTA III och GTA: 
                                                 
84 Det allra senaste spelet i serien är Grand Theft Auto: San Andreas (GTA: SA), vilket släpptes under 2004. 
Jag har valt att fokusera på analys av de två föregående spelen eftersom de var de första verkligen grafiskt 
förbättrade spelen i GTA-serien och därmed mottog den största delen av kritik och beröm – och på grund 
av att dessa tre spel alla uppvisar liknande representationer. En analys av GTA: SA skulle inte skilja sig 
nämnvärt från den analys jag här gör av GTA III och GTA: VC. 
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VC i princip samma spel; samma kontrollsystem används, uppdragen är likadant 

utformade och grafiken är baserad på samma motor. Vad som skiljer spelen åt är de enkla 

bakgrundshistorierna, karaktärerna som levererar uppdrag (och därmed för historien 

framåt) och den visuella representationen av de olika städerna. En annan nämnvärd 

skillnad är även att man i GTA: VC i något större utsträckning har arbetat med 

röstskådespeleriet; där huvudkaraktären i GTA III aldrig yttrade ett ord, är Tommy 

Vercetti en frispråkig karaktär med (i relativ bemärkelse) betydligt större psykologiskt 

djup. Utöver Ray Liotta är andra kända namn på rollistan Burt Reynolds, Dennis Hopper, 

Fairuza Balk och Gary Busey. 

 Storyn i spelen berättas framförallt genom kortare cutscenes i samband med att 

spelaren får sina uppdrag. Dessa kortare filmer är uteslutande av samma grafiska kvalitet 

som resten av spelet, det vill säga av betydligt lägre kvalitet än exempelvis 

kapitelfilmerna i Ninja Gaiden, men istället har man arbetat med att integrera filmerna i 

själva spelet genom sömlösa övergångar och cutscenes mitt under pågående uppdrag; 

något som, liksom de grafiskt framstående filmerna i Ninja Gaiden, stärker realismen och 

immersionen i spelet genom hypermediering. Berättandet och de storydrivande 

momenten integreras även på andra sätt i själva spelandet; i GTA: VC går till exempel ett 

uppdrag ut på att – genom att mörda en kock i en mörk gränd – tillskansa sig en 

mobiltelefon. Karaktärer i spelet ringer sedan med jämna mellanrum till denna telefon för 

att ge Vercetti tips och order eller för att be om tjänster. 

 

GTA III och GTA:VC är kända för att vara väldigt våldsamma spel – och är också kanske 

de spel som har tagit emot mest kritik för sin politiska inkorrekthet och våldsamma och 

brutala innehåll. Såväl den namnlöse karaktären i GTA III som Tommy Vercetti i GTA: 

VC blir i spelarnas händer oundvikligen hänsynslösa gangsters som inte drar sig för 

något. Otaliga är de oskyldiga fotgängare som körs över eller rånmördas under spelets 

lopp – lika otaliga är de gängmedlemmar, maffiabröder och poliser som på diverse 

brutala sätt slaktas (de två spelens vapenarsenaler innehåller bland annat baseballträn, ett 

flertal automatvapen, attackhelikoptrar, stridsvagnar, bilbomber – och naturligtvis: en 

motorsåg). Men det mest vitala att förstå och kunna adressera när det gäller GTA-serien är 

spelens representation – och den betydelse hypermediering har för spelens budskap. För, 
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på samma sätt som budskapet i Taxi Driver i grund och botten inte är att våld lönar sig, så 

gör GTA inte heller anspråk på att vara realistiska skildringar av våldsbrott eller 

organiserad brottslighet och handlar inte om att glorifiera våld. Detta är en alltför 

simplistisk analys som, likt i fallet med kritiken mot Taxi Driver, låter det abstrakta 

innehållet eller budskapet eroderas bort och lämnar bara bilderna kvar att analysera och 

förfasas över. GTA bör istället snarare ses som en humoristisk pastisch på de hundratals 

produktioner som föregått spelen; däribland filmer som Scarface, The Godfather och 

Goodfellas – och tv-serien Miami Vice, bara för att nämna ett fåtal. Lee Sheldon skriver 

om GTA: VC: ”This is not a comedy game, but an example of using some sharply-

observed parodies of American culture to both heighten the impact of its violent themes, 

and to provide some relief from them.”85 Givetvis presenterar GTA III och GTA: VC 

historier som kan och bör studeras i sin egen rätt, men parallellerna till andra 

produktioner är alltför många och alltför konsekvent genomförda för att kunna bortse 

ifrån. Inte bara är GTA: VC på sätt och vis en speladaptation av Brian De Palmas 

Scarface, med en småbrottsling som tar över Miami respektive Vice City och skapar sitt 

eget knarkimperium – utan på ett ställe i Vice City finns också en rekonstruktion av det 

badrum där Tony Montanas kumpan blir mördad med en motorsåg. Det residens Tommy 

Vercetti tar över i spelet är snarlikt det hus där den klimaktiska eldstriden i Scarface 

utspelar sig, och radiokanalen ”Flashback FM” i GTA III spelar enbart låtar från samma 

films soundtrack. Listan fortsätter på detta vis: i Liberty City finns reklamaffischer för en 

film kallad ”Badfellas” – en uppenbar parafras på Martin Scorseses Goodfellas (vilken 

för övrigt har Ray Liotta i huvudrollen). Tommy Vercettis kompanjon i GTA: VC 

röstskådespelas av Philip Michael Thomas, som också spelade rollen som Ricardo Tubbs 

i tv-serien Miami Vice; i GTA:VC är hans karaktär till råga på allt klädd i den 

karaktäristiska vita kostym och rosa skjorta som hans partner Don Johnson ofta bar i tv-

serien. 

 Denna remediering och intertextualitet är också tydlig i våldsgestaltningen; våldet i 

spelen gestaltas på precis samma sätt som ovanstående exempel på miljöer och 

karaktärer; den råhet och brutalitet som står att finna i maffia-, knarkhandel- och 

gangsterfilmsgenrerna har adapterats till spelvärlden på ett närmast sömlöst vis. Intrycket 

                                                 
85 Sheldon, s. 252 
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av våldet i spelen är, liksom i filmerna, att Liberty City och Vice City är städer i kaos, 

städer som styrs från kulisserna av olika kriminella grupperingar och där korruption, svek 

och avrättningar är vardagsmat. GTA har, helt enkelt, tagit en lång tradition av filmvåld i 

maffia- och gangsterfilmer och gjort den till sin egen – och spelarnas. Eftersom våldet är 

centralt i alla de produktioners teman som GTA remedierar (vissa skulle säga plagierar), 

så är det följaktligen det även i spelen. Vad GTA utgör är alltså egentligen en dubbel 

representation; å ena sidan återberättar spelen alla de historier de har lånat, parodierar och 

parafraserar – å andra sidan utgör denna remediering en dokumentation av och en 

kommentar till alla dessa historier. Skicklig, medveten hypermediering och en 

humoristisk representation som bygger på spelarens förförståelse för miljöer och 

kontexter i dessa stiliserade städer har gjort att GTA uppnår en abstrakt nivå av 

våldsgestaltning som inte helt enkelt kan avskrivas som visuellt, oproblematiserande 

våld. 

 

Men att på detta vis teoretisera kring våldsgestaltningen i GTA III och GTA:VC visar inte 

heller hela sanningen; att påstå att spelen är direkt syftade till att problematisera och 

ifrågasätta användandet av våld i medier skulle vara en överdrift – och inte heller kan 

man påstå att våldsgestaltningen i spelen är innovativ eller ställer krav på mottagaren – 

snarare rör det sig ibland, trots den så medvetna remedieringen av ett stort antal tidigare 

produktioner om en omedelbar och ganska ytlig och uppmuntrande inställning till våld. 

Ett studerande av själva spelandet visar varför. 

 Det är nämligen, krasst uttryckt, skillnad på att vara inuti och utanför bilen i GTA. Det 

mest framträdande sättet som spelaren stiftar bekantskap med karaktärerna i historien på 

utspelar sig utanför bilen; till exempel i nämnda cutscenes och uppdragsfilmer. Dessa 

cutscenes bygger upp den så viktiga förförståelsen genom karaktäristisk dialog 

(företrädesvis med italiensk eller sydamerikansk accent) och arketypiska karaktärer; en 

förförståelse som vidare förstärks genom mindre saker i själva spelvärlden: neonskyltar, 

kläder, musiken som spelas på radion, och så vidare. Men själva spelandet består ju till 

största delen av att köra bil. När man befinner sig i bilen har man fullkomlig kontroll över 

sina rörelser, precis som i Ninja Gaiden så kan vem som helst efter en stunds spelande 

lära sig att kontrollera de olika bilarnas egenskaper och väghållning – och uppdragens 
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utfall (och därmed möjligheten att föra historien vidare) beror också på hur skickligt 

spelaren kan styra huvudkaraktärens bil. Omedelbarheten och gränssnittets transparens, 

de två viktigaste faktorerna för att skapa immersion, är stora varje gång man befinner sig 

i en bil. När man, å andra sidan, befinner sig utanför bilen så är kontrollen svårhanterlig 

och lite hackig – spelaren blir genast medveten om sina och kontrollens 

tillkortakommanden, vilket får negativa resultat för känslan av immersion i spelet. I viss 

mån kan man alltså säga att när man befinner sig utanför bilen, så ligger fokus på att 

förstärka storyn i spelet, att skapa förförståelse för de visuella representationerna och på 

humor. Inuti bilen är det viktiga istället spelarens frihet i de stora städerna, att ha kontroll 

över sin bilkörning och att bli underhållen när man gör detta – precis som i vilket 

arkadspel som helst. 

 Friheten i själva spelandet är, i avseende på våldsgestaltning, dock ganska begränsad. 

Eftersom karaktärerna i de båda spelen är brottslingar och spelets uppdrag går ut på att 

begå mer eller mindre grova brott, så är de handlingar spelaren kan utföra – om än här 

något hårdraget – begränsade till att köra för fort, skjuta eller köra ihjäl någon eller att 

försöka dra på sig så mycket polisiär uppmärksamhet som möjligt. Det är, som man kan 

ana, visserligen väldigt underhållande att orsaka kaos i centrum med en stulen stridsvagn, 

att genomföra en lågflygning med en helikopter över hotellpoolen eller att se hur många 

gängmedlemmar man kan oskadliggöra med en motorsåg innan man själv blir likviderad 

– men det brutala våldet är ytligt och oproblematiserande. Förutsatt att man vill uppnå en 

högre nivå på våldsgestaltningen så följer med större frihet i spelvärldarna måhända 

också ett ansvar att relatera denna frihet till moraliska och etiska betänkligheter. Lee 

Sheldon kommenterar detta problem på följande vis: 

 
…in a game world where almost anything can be destroyed, we’re opting out of 
making the decisions, and leaving them entirely in the hands of the players.” […] 
“We [writers] may not care if players think we’re condoning such [violent] activity. I 
hope we do. And if we do care, then there must be consequences for players who 
recklessly take or endanger life in the game world.86

 

I GTA III och GTA: VC yttrar sig dessa konsekvenser i form av en så kallad ”wanted 

level”, det vill säga hur stor uppmärksamhet man har ådragit sig från polis, federala 

                                                 
86 Sheldon, s. 328 
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myndigheter – eller i värsta fall: nationalgardet. Den inte så komplexa lösningen på detta 

problem är att spraya om bilen – något som ställer krav på spelarens fysiska kontroll över 

sitt fordon i form av förmåga att ta sig till bilverkstaden, och inte på till exempel 

spelarens resonemangsförmåga. Oavsett hur man ser på detta moraliska dilemma så kan 

man argumentera för att spelskapare bör kunna åstadkomma lösningar och straff som å 

ena sidan är tematiska (det vill säga att de inte bryter immersionen som byggts upp), och 

å andra sidan tillräckligt kraftiga för att belysa konsekvenserna av våldsamt handlande. I 

Grand Theft Auto ligger fokus snarare på det förstnämnda, vilket i ljuset av spelens 

generella politiska inkorrekthet inte är särskilt förvånande. 

 

För att sammanfatta kan man alltså säga att våldet i GTA används som ett medel för att 

humoristiskt kommentera samtida populärkultur – och för att ge människor tillträde till de 

världar som de tidigare bara kunnat studera på avstånd. Å ena sidan är GTA-serien 

hypermedierade produktioner med en humoristiskt intellektuell inställning till 

populärkultur och våld – å andra sidan utgör de också ett omedelbart, inbjudande 

frossande i olaglighet och kaos. GTA-serien är samtidigt immedierade och 

hypermedierade produktioner som fyller olika behov och uppnår olika syften beroende på 

hur man väljer att spela, se på och studera dem. 

75 



 

Resultat och diskussion 
Utifrån dessa fyra analysobjekt och de olika teoretiska perspektiv som jag tidigare i 

uppsatsen har presenterat och diskuterat finns ett antal slutsatser att dra; jag visar i detta 

avsnitt på vilka generella likheter och skillnader som finns i avseende på våldsgestaltning 

i de två medierna film och spel genom att återknyta till de tidigare teoretiska avsnitten, 

liksom vad analysen av de fyra objekten visat. 

 Den första och kanske viktigaste slutsatsen är att spel och film, trots de många och 

stora likheterna, inte är samma medium. Det behövs bättre verktyg för att analysera och 

förstå dator- och tv-spel, på samma sätt som det idag finns en god generell förståelse av 

film. I viss mån kan begrepp och termer från filmanalys och gällande filmproduktion och 

-mottagande överföras till spelmediet, men det finns vissa aspekter av spelande som inte 

går att analysera med hjälp av någon äldre analystradition. Game Studies, 

remedieringsteorier och liknande forskning är stora och viktiga steg på vägen, men det 

behövs, inte minst bland den stora och fortfarande expanderande massan av konsumenter, 

en bättre förståelse av spelmediet. 

 Det finns dock väldigt stora likheter mellan våldsgestaltningen i film och spel; 

framförallt på grund av det stora inflytande filmen hittills har haft på spelmediets 

berättande. Berättelser i spel berättas i regel genom kortare cutscenes och icke interaktiva 

filmer. Det finns exempel på andra spel, där man på ett annat sätt har försökt integrera 

storyn i spelandet, men generellt sett hålls fortfarande – medvetet eller omedvetet – 

berättandet och själva spelandet isär. I ett av analysobjekten i denna uppsats, Ninja 

Gaiden, berättas historien genom just denna typ av förutbestämda och reglerade 

kapitelfilmer och cutscenes; i Grand Theft Auto är berättandet istället beroende av 

förförståelse och immersion i form av miljöer och föremål och är alltså en typ av mer 

integrerat berättande. Grand Theft Auto är också ett exempel på de fria och öppna världar 

som mer och mer börjar dyka upp i spel; friare och öppnare spel ställer annorlunda krav 

på berättandet, vilket måste vara mer integrerat för att inte bryta immersionen och dra 

uppmärksamheten till mediet självt. I andra spel (exempelvis MMORPG) har vi sett att 
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historien är mer beroende av vad spelaren själv företar sig; det vill säga att berättelsen på 

sätt och vis kan sägas utgöras av specifika och individuella spelsessioner. 

 Samma fenomen står att finna i filmatiseringar av spel, vilka kan ses som just detta – 

representationer av specifika spelsessioner. Detta är naturligtvis en förutsättning; dels på 

grund av att det hittills har rört sig om filmatiseringar av actionspel (där storyn ändå 

redan är bunden och reglerad genom cutscenes och icke interaktiva filmer), men 

framförallt på grund av att det är svårt att återge ett spel på något annat sätt. På det 

narrativa planet har spel likaså haft en ytterst liten påverkan på filmens våldsgestaltning. 

Möjligheterna till denna typ av berättande är vida större i filmer; detta på grund av större 

realism, ett mer kontrollerat berättande och en större, mer reglerad acceptans av mediet. 

Spelens otydliga juridiska och kulturella position blir i detta hänseende uppenbar – bland 

annat när man minns att Postal 2 anmälts för olaga våldsskildring – detta trots att spelet 

inte tvingar spelaren att utföra något våld och trots att samma grad av våld antagligen 

skulle passera motsvarande filmcensur utan klippning. Med en bättre kunskap om och 

reglering av spel skulle spelskapare ha möjlighet att anpassa sig till en mognare marknad; 

och framförallt ha accepterade ramar att förhålla sig till. Innovation och en 

problematiserande inställning till våld och våldsgestaltning förutsätter att producenter har 

något att förhålla sig till. 

 De tekniska framstegen leder också till konsekvenser. Vad gäller krav på spelmediet 

så leder dessa framsteg till ökade krav på realism, öppenhet och frihet, vilket i sin tur 

föder två andra krav. Dels gäller det behovet av mer komplexa spelnarrativ och 

placerandet av våld i en narrativ kontext för att tilltala en större och äldre marknad; dels 

väcks också frågan om reglering av spelmarknaden. 

 I den senare frågan är PEGI-systemet ett steg i rätt riktning; det är effektivt och 

innebär en god insyn för såväl konsumenter som beslutsfattare att lägga ett stort ansvar på 

branschen, för att åstadkomma så stor självsanering som möjligt redan i produktionsledet 

– men samtidigt sätter det spelskapare i en situation liknande den som filmen befann sig i 

under 1920- och 1930-talen. Det finns därmed en risk att våldsgestaltningen i spel blir 

mer homogen och bidrar till att spä på och stärka redan existerande konventioner, 

fördomar och uppfattningar, på samma sätt som skedde under filmens klassiska era. 

Samtidigt torde dock en liknande utveckling innebära att spel och film måste profilera sig 
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gentemot varandra samtidigt som de fortsätter att utnyttja varandra; det verkar inte 

särskilt troligt att filmskapare överger användandet av datorgrafik för effekter, och dator- 

och tv-spel har fortfarande filmens längre tradition av berättande att falla tillbaka på. 

 De nämnda kraven på realism märks även genom att karaktärer och miljöer nu 

tecknas på ett mer realistiskt sätt i spel. Detta kan å ena sidan leda till att filmens 

inflytande, i form av tidigare berättelser och möjligheten till förförståelse, över 

spelmediet i det korta perspektivet ökar – men å andra sidan kvarstår den stora skillnaden 

medierna emellan: interaktiviteten. När spelaren är huvudpersonen i en berättelse är det 

svårt att motivera att inte ge spelaren den frihet som finns att tillgå. Med ökad frihet 

minskar i det korta perspektivet alltså även möjligheten till styrda berättelser till förmån 

för ett mer integrerat och öppnare sådant. Troligen kommer med mer erfarenhet och fler 

produktioner spelskaparnas förmåga att skapa fria, men ändå narrativt kontrollerade, 

världar att öka. 

 Vad gäller utbyte och påverkan mellan de olika medierna, så kan man generellt säga 

att filmer skapar en (i vissa fall stereotyp och klichémässig) representation av till exempel 

kön och etnicitet, vilken överförs till dator- och tv-spel. Spelen tillför i sin tur en ny 

dimension eller flera nya dimensioner till berättelsen; exempelvis interaktivitet, 

möjligheten att själv utföra mer eller mindre accepterade våldshandlingar eller att helt 

undvika våldshandlingar. Detta har potential att skapa en annan, mer komplex bild av 

våldsframställning och våldsutövande; dator- och tv-spelens själva existens i kombination 

med de tekniska framstegen innebär egentligen ett krav på filmmediet att förnya och 

nyansera sin egen våldsgestaltning. I analysobjekten i denna uppsats sker detta till viss 

del genom en tydlig hypermediering och en remediering av såväl dator- och klippeffekter 

(i Man on Fire) som av andra, äldre medier – som till exempel serietidningen och ett 

grundläggande arketypiskt berättande (i Kill Bill). Det rör sig dock fortfarande i båda 

dessa produktioner om en relativt konventionell och oproblematiserande våldsgestaltning. 

 Vad gäller den motsatta och vanligare påverkan, det vill säga hur filmer påverkar 

spels våldsgestaltning, är det tydligt att Grand Theft Auto är direkt beroende av sina 

föregångare inom film och tv; utan föregångare inom ett annat medium att parodiera och 

parafrasera skulle själva idén med spelet falla platt. Grand Theft Auto är en remediering 

eller ett återberättande av flera tidigare produktioner, samtidigt som det är en fristående 

78 



produktion i sin egen rätt. Det vill säga att den våldsamma historien om den namnlöse 

brottslingen i Liberty City eller Tommy Vercetti i Vice City inte skulle bära lika många 

associationer och konnotationer utan dessa föregångare – och därför antagligen inte heller 

ha väckt så mycket uppskattning och kritik. Ninja Gaiden, å andra sidan, är snarare en 

produktion som är direkt skapad för ett visst medium – de intuitiva och exakta 

kontrollerna visar med tydlighet detta – och har inte någon egentlig motsvarighet i 

filmvärlden. Spelen har dock numera också en potential för att komplettera filmer på ett 

helt annat sätt än vad som hittills har varit fallet. Aliens vs. Predator 2 och Knights of the 

Old Republic är bra exempel på just detta, men de utgör fortfarande undantag på 

spelmarknaden. Spel och film kan fortfarande samverka i en större utsträckning för att 

skapa en bättre förståelse av en historia eller bidra till en mer problematiserande 

våldsgestaltning. 

 Det stora asiatiska inflytandet på spelmarknaden verkar också ha färgat av sig på 

filmbranschen. Asiatisk – och då främst japansk – estetik och berättande har fått större 

utrymme inom filmmediet, genom till exempel adaptationer och återberättande som i Kill 

Bill, men även mer uppmärksammade asiatiska filmer, som Oldboy. Det är svårt att hävda 

att det finns en typisk asiatisk våldsgestaltning, men generellt sett kan man ana att den 

japanska dominansen på spelmarknaden har lett till ett ökat intresse för asiatisk film och 

att spelmediet och dess gestaltning har påverkat filmmediet i en viss utsträckning. 

 Om man ser på frågan om likheter och skillnader i filmers och spels former och 

teman, så står det klart att spelen fortfarande i hög grad saknar en problematiserande 

aspekt av våldsgestaltning som filmen sedan länge åtminstone haft potential för. Våld i 

spel är fortfarande i första hand ett medel för att nå ett uppsatt mål (exempelvis att 

komma till nästa bana). Dock växlar inställningen till våld med spelgenrerna; i RPG har 

möjligheten länge funnits att undvika våld, men samtidigt ligger det i själva 

interaktivitetens natur att just interagera. Det skulle förefalla underligt att reducera det 

mest aktiva elementet i spel och därmed positionera sig närmare filmmediet. Snarare kan 

man föreställa sig att spelnarrativ är på väg att förändras på en annan nivå – exempelvis 

att spelaren (i likhet med filmers fristående betraktarperspektiv) får spela fler karaktärer 

än protagonisten, eller att spelskapare väljer att – i samband med ökad realism och ökad 

frihet i spel – föra in tydligare straffsystem för utövandet av vissa typer av våld. 
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 Det är likaså tydligt att gestaltningen i spel i mångt och mycket ärvts rakt av från 

filmen; inte minst med avseende på politisering av karaktärer och händelser samt mer 

komplexa narrativ. Spel och våldsgestaltning i spel används dock inte ännu som politiska 

verktyg på samma sätt som filmen. Ett undantag är Postal 2, som använder sig av 

(visserligen över- och otydlig) satir för att kritisera samhällsstrukturer och moralväktare. 

 På filmsidan vilar Man on Fire på ett antal äldre representationstraditioner och 

försöker måhända ifrågasätta de traditionerna, men resultatet blir snarare att det generella 

budskapet är svårt att tolka (åtminstone med avseende på representation av etniciteter och 

kön). Vidare baseras också våldsgestaltningens råhet på dessa otydliga representationer, 

vilket inte leder till en tydligt problematiserande hållning till våldet och 

våldsgestaltningen. I Kill Bill ligger, å andra sidan, fokus snarare på form än på innehåll – 

och representationerna ter sig därefter. De bygger på en förförståelse från de tidigare 

produktioner som filmerna också mer eller mindre återberättar. Råheten i 

våldsgestaltningen är här resultatet av remedierade serietidningar och andra våldsfilmer. I 

Grand Theft Auto sker, som redan nämnts, samma sak; karaktärer representeras på 

samma sätt som i de produktioner som parodieras. Samtidigt som spelet alltså driver med 

observationer av amerikansk kultur, så återberättar man också samma våldsamma 

stereotyper; inte minst för en ny publik, vilket förlänger livslängden för dessa föråldrade 

stereotyper. I kombination med att spelet närmast uppmuntrar till att orsaka ett våldsamt 

kaos blir dessa representationer ännu ytligare. Ninja Gaiden i sin tur ägnar sig knappt åt 

någon representation alls – de korta inslagen av story handlar främst om mystiska fiender 

och demoner – men karaktärerna är i sig själva också stereotyper. Spelet tvingar 

dessutom spelaren att hugga och skära sig igenom tusentals monster som inte har någon 

motsvarighet i den verkliga världen. Inte heller här rör det sig om någon 

problematiserande inställning till våld. 

 En expanderande spelmarknad sätter dock press på spelskaparna att skapa mer 

”mogna” spel; det går redan att se att utvecklingen är på väg åt det hållet, men det saknas 

fortfarande spel som ifrågasätter samhälleliga strukturer och fördomar likt filmen gör och 

har gjort. Eventuellt kan man föreställa sig att spelbranschen kommer att genomgå 

ungefär samma utveckling som filmen gjorde under New Hollywood-eran; branschen 

befinner sig nu i en liknande, självreglerande position och med potential för att skapa 
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komplexa historier – men en sådan utveckling förutsätter att behovet av att berätta dessa 

nyanserade och ifrågasättande historier uppvisas. 

 Slutligen frågan om hur immersion skapas och används. En intressant gemensam 

aspekt av de utvalda filmerna är att de tydligt uppvisar en medvetenhet om sitt eget 

medium, som är snarlik det problem dator- och tv-spelen ständigt brottas med för att 

uppnå en status jämlik just filmens – men analysobjekten i denna uppsats gör det på ett i 

högsta grad medvetet sätt. Man kan knappast säga att detta är representativt för den 

samtida filmen, men det är fortfarande intressant att notera att både Man on Fire och Kill 

Bill drar åskådarens uppmärksamhet från historien, karaktärerna och det brutala våldet till 

mediet självt. I fallet med Man on Fire sker det genom klippning, klippeffekter och ett 

okonventionellt användande av textremsor, medan det i Kill Bill rör sig om tecknade 

stycken, visuella grepp och ibland till och med att karaktärerna i filmen direkt adresserar 

kameran. 

 Vad som är fascinerande med detta är att de utvalda filmerna därmed aktivt försöker 

uppnå en hypermedierad, opaque status snarare än att skapa immersion. Spelmediet 

befinner sig snarare i en motsatt position; spelaren måste ständigt interagera med 

kontroller för att kunna utnyttja spelet och genomleva den presenterade historien. Detta 

problem yttrar sig i analysobjekten på spelsidan å ena sidan genom att man i Ninja 

Gaiden har skapat intuitiva och exakta kontroller för att reducera avståndet mellan 

spelare och spelarkaraktär (det vill säga att spelaren skall integreras i själva mediet), och 

å andra sidan i Grand Theft Auto genom att utnyttja både hypermediering och 

immediering. Detta sker genom att parodiera tidigare filmer och spel samtidigt som god 

kontroll över själva spelandet erbjuds (det vill säga att spelaren skall integreras i både 

historien och mediet). Det sistnämnda utgör snarare en syn på mediet som både ett 

narrativt sådant och som ett rent aktivt och underhållande spelmedium, medan det 

förstnämnda i större grad fokuserar på spel som underhållning och i viss mån bortser från 

narrativ immersion. Klart är åtminstone att vi går en föränderlig framtid till mötes, och att 

vi gör bäst i att söka förstå medierna och deras inneboende egenskaper. Utan ramar finns 

ingen innovation, men utan publik förståelse av den mediala konsumtionen, finns heller 

inga behov att fylla eller medier att innovera. 
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