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Inledning

Datorspel utgör idag en kulturindustri som omsätter miljardbelopp och är en bransch vilken är 

närvarande i många svenska hushåll. Det är inte längre en underhållningsform som förs i 

skymundan eller konsumeras av barn. Enligt en undersökning som gjorts av TNS Gallup som 

presenterades i den svenska branschorganisationen MDTS (Multimedia, Dator- och TV-spel) 

rapport Dataspelsbranschens fakta så spelar cirka 50 procent av Sveriges befolkning datorspel 

och detta procenttal är jämnt fördelat mellan könen (MDTS 2008, s. 4).

Trots att datorspel är en vanligt förekommande underhållningsform i vårt svenska samhälle är 

forskningen om spel än så länge tämligen eftersatt. Det finns utbildningar på högskolenivå som 

fokuserar på själva produktionssidan men ingen som i nuläget inriktar sig på studier av 

datorspelens innehåll, det vill säga analyser av datorspel. Varför är detta en medieform som kan 

vara relevant att undersöka i litteraturvetenskapens namn? Mitt främsta argument för ett sådant 

införlivande är att jag anser att det finns en antydan till en berättelse och således även en 

narrativ struktur i datorspelet Final Fantasy IX. Och finns det en berättelse är det intressant att 

analysera hur de narrativa strukturerna är uppbyggda och hur de påverkar berättelsen som 

spelaren interagerar med. Det är även möjligt att argumentera för att datorspel är digitala texter, 

vilka i så fall går att jämföra med de tryckta texter vars narrativa status inte ifrågasätts. Utifrån 

datorspelet Final Fantasy IX kommer jag att i denna uppsats undersöka om och hur vi kan 

uppfatta spelet som en berättelse.

Men går det att föra in och analysera ett datorspel inom det litteraturvetenskapliga 

forskningsfältet bara för att det finns antydan till en berättelse som ”läses” från en digital text? 

Inom litteratursociologin, vars huvudsyfte är att fokusera på samspelet mellan litteratur och 

samhälle, vänder sig forskningen inte enbart till den traditionellt tryckta boken. Det är istället ett 

vetenskapsområde som fokuserar på alla sorters litterära fenomen som till exempel muntlig 

litteratur, diskussioner om litteratur som förmedlas via tidningar, TV-program, radio etcetera. 

Vetenskapsområdet är således brett och eftersom datorspel går att definiera som en digital 

litterär text, vilket kommer att visa sig i analysen nedan, är det möjligt att ansluta denna uppsats 

till det litteratursociologiska forskningsfältet. Det är dock viktigt att poängtera att det 

litteratursociologiska perspektivet integrerar med andra forskningsområden vilka vänder sig till 

litteraturens artistiska form som till exempel narratologi, vars teoriområde denna uppsats bland 

annat kommer att fokusera på. Sedan kan den artistiska formen relateras till yttre förhållanden, 
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vilka till exempel kan vara av teknisk art som ett datorspel är (Furuland & Svedjedal 1997, s. 

68ff.). Att utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv undersöka andra texter än den tryckta har 

exempelvis gjorts av Anna Gunder (2004) i hennes avhandling Hyperworks och av Johan 

Svedjedal (2000) i boken The literary web.

Final Fantasy IX är ett spel som bygger på en text vilken endast är tillgänglig genom att texten 

”spelas upp” på spelkonsolen Playstation, vilken i sin tur ger bild, ljud och möjligheten till 

interaktion för spelaren via TV-skärmen. Det finns alltså en relation mellan verkets innehåll, 

vilket är producerat av företaget Square, och den tekniskt orienterade framställningen som sätter 

fokus på spelaren. Denna uppsats kommer i första hand att undersöka det förstnämnda, det vill 

säga de förutsättningar som spelproducenten har skapat för att spelaren synkront med sitt 

spelande ska kunna ta del av en berättelse.

Varför har jag valt att analysera just Final Fantasy IX? Personligen tycker jag att det är ett bra 

spel och bland speljournalister i Sverige fick spelet ett gott mottagande när det kom år 2001. 

Tobias Bjarneby ger spelet totalbetyget tio av tio möjliga och motiverar betyget kort och gott 

med att: ”Magin är tillbaka.” (Bjarneby 2001, s. 47). Försäljningsmässigt har spelet också varit 

en framgång. Internetsidan Video Games Chartz har sammanställt spelets totala 

försäljningsvolym som uppgår till över fem miljoner exemplar världen över, vilket går att 

jämföra med det spel som hittills har sålt flest exemplar i serien; Final Fantasy VII med över 

nio miljoner sålda exemplar (VG Chartz 2008, [ingen sidnumrering; nätupplaga]). Det spel som 

föreligger denna uppsats är således ett erkänt och vida spritt spel med en stor publik. Därför 

finner jag det även intressant att ta upp spelet till granskning i ett litteraturvetenskapligt 

sammanhang eftersom det finns en antydan till en berättelse i traditionell mening. Jag har här 

valt att utgå från Gérard Genettes teorier om narrativa strukturer eftersom han är den teoretiker 

som refereras flitigast i den övriga sekundärlitteratur som jag har använt mig av i denna uppsats. 

Jag anser även att han är en av de personer som har lämnat ett stort bidrag till de narrativa 

teorier vi har idag, därmed menar jag också att hans tankar är en grund att utgå ifrån. Att 

analysera ett datorspel i ett litteraturvetenskapligt sammanhang är som sagt inte helt självklart 

och därför finner jag det viktigt att börja från grunderna, i form av Genettes teorier, innan andra 

kan ta vid och utveckla diskussionen utifrån mitt bidrag i form av denna C-uppsats.
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Syfte och frågeställning

Uppsatsens syfte är att argumentera för att det finns en på förhand konstruerad berättelse i 

datorspelet Final Fantasy IX. Denna huvudlinje kommer att föras med hjälp av frågorna:

• Hur förhåller sig ett datorspel som Final Fantasy IX till textbegreppet så som vi uppfattar 

det i traditionell tryckt form och vad innebär det för spelet i dess digitala form?

• Går det att applicera Gérard Genettes termer om berättelsens hastighet (duration) på spelet 

när det är spelaren som styr händelserna i verket eller behöver begreppen revideras för att 

anpassas efter medieformen?

• Hur förhåller sig spelet till den narrativa tudelningen mellan historia och diskurs?

• Är det möjligt att tala om spelet som enbart en allmängiltig berättelse eller utgörs verket av 

olika berättelser i och med spelarens interaktion med spelvärlden?

• Vilka effekter får de narrativa inslagen för spelarens interagerande roll i spelet?

Jag vill förtydliga att denna uppsats inte gör anspråk på att upprätta ett allmängiltigt 

förhållningssätt till berättelser i datorspel, utan slutsatser dras enbart utifrån det behandlade 

exemplet Final Fantasy IX. Dock förs diskussioner i den sekundärlitteratur som behandlar 

datorspel i generella drag. Mitt bidrag till diskussionen använder sig dock endast av de principer 

och grundläggande tankar som forskare har diskuterat före denna uppsats tillkomst och prövar 

teorierna på Final Fantasy IX. Jag drar alltså inga generella slutsatser om datorspels narrativa 

status.

Disposition

Jag kommer att börja med att i korta drag presentera spelet och dess funktioner eftersom att 

forska om datorspel inom litteraturvetenskapen inte är helt självklart och därmed behöver verket 

presenteras för att skapa förståelse hos läsaren inför den efterföljande analysen. De problem 

som finns vid datorspelsforskning kommer också att dryftas, samt den tidigare forskning som 

har gjorts om datorspel vilken har varit relevant för denna uppsats. Sedan följer ett teoriavsnitt; 

där ges en kortare beskrivning av teorier och begrepp vilka sedan kommer att vara 

betydelsefulla för den efterföljande analysdelen. I analysen kommer Final Fantasy IX att 

bearbetas utifrån textteori, narratologi, ludologi och begreppet hyperwork, där även de 

teoretiska utgångspositionerna utvecklas. För att föra samman alla underrubriker i analysdelen 
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kommer slutsatser och en avslutande diskussion att presenteras i det efterföljande avsnittet. Till 

sist ges en sammanfattning av hela uppsatsen. 

Material

Final Fantasy IX

På spelfodralets baksida har utvecklaren Square beskrivit handlingens början:

Queen Brahne of Alexandria has begun using highly-advanced magical 

weapons to terorrorise neighbouring kingdoms. Her daughter, Princess Garnet, 

runs away from the castle and befriends a group of good-hearted bandits lead 

by a skilled thief, Zidane, who intends to end the evil queen’s desire to 

dominate the world. Soon after embarking on their quest, they discover that the 

queen’s threats merely cover a far more sinister plot. For the sake of mankind, 

Zidane and his friends must put an end to the Queen’s reign before she and the 

evil forces that accompany her can carry out the deadly plan. (Final Fantasy IX 

2001).

Texten ovan beskriver intrigens början vilken spelaren sedan får chansen att ta del av och välja 

väg genom resten av spelet. Men grundkonflikten mellan drottning Brahne med hantlangare och 

Zidane tillsammans med hans vänner finns alltid närvarande och är den som strukturerar det 

fortsatta händelseförloppet. Det är också utifrån den situationen som spelaren interagerar i 

spelvärlden.

Mycket av spelets handling berättas i dialogform med hjälp av textrutor som visas på TV-

skärmen. Dialogens utformning är till stor del förutbestämd men ibland får spelaren möjlighet 

att välja vad denne till exempel vill svara på en fråga till Zidane ställd av en annan karaktär. 

Möjligheten till interaktion ligger bokstavligt talat i spelarens händer då denne styr vad som på 

engelska brukar kallas för en avatar, vilket fritt kan översättas som spelarens personifiering i 

spelvärlden i form av de karaktärer som denne styr. Avataren representeras oftast av Zidane 

men ibland när sällskapet delar upp sig kontrollerar spelaren även andra karaktärer.

Genremässigt är Final Fantasy IX ett datorspel som tillhör rollspelsgenren. Enligt Mark J. P. 

Wolf (2001) utmärks genren av statistik som anger olika värden över egenskaper som till 

exempel styrka, snabbhet, fingerfärdighet och så vidare. Egenskaperna är karaktärerna olika 
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duktiga på men de går att förbättra i takt med att fiender och monster besegras, varifrån 

karaktärerna erhåller erfarenhetspoäng som vid en viss mängd gör att karaktärerna förbättrar sin 

statistik och därmed blir mer framgångsrik i spelets stridsmoment (Wolf 2001, s. 130). I spelet 

utgör samlandet av erfarenhetspoäng tillsammans med införskaffandet av utrustning som 

förbättrar karaktärernas egenskaper en stor del av själva spelupplevelsen. Jag har dock valt att 

inte undersöka denna del av spelet närmare då det i första hand inte påverkar det av 

spelproducenten skapade verket, utan det är ett inslag som finns för att skapa utmaning för 

spelaren.

Vetenskapliga problem vid studier av datorspel

I ett rollspel som Final Fantasy IX kan det ta flertalet timmar att spela igenom hela spelet från 

början till slut. För mig tog det cirka 50 timmar för den spelsession som ligger till grund för 

denna uppsats. Hur länge en spelomgång varar beror på hur mycket spelaren väljer att 

interagera i spelvärlden samt hur duktig spelaren är på att till exempel besegra fiender eller lösa 

pussel. Detta medför att det är omöjligt att återgå till ett tillfälle i spelet vilket forskaren önskar 

undersöka närmare förutsatt att denne inte börjar spela om spelet från början. För Final Fantasy 

IX:s del är det dock möjligt att spara sitt spel vid vissa bestämda tillfällen och platser vilket ger 

tillfällen för forskaren att återgå till en punkt i spelet som anses viktig för undersökningen. 

Jag nämnde ovan att det krävs en god spelkompetens från spelaren för att klara sig igenom ett 

spel. Men för att råda bot på detta problem finns det till de flesta spel guideböcker att tillgå, 

vilka innehåller så kallade ”walkthroughs” där en tänkt väg stegvis beskrivs genom spelet. Det 

är dock viktigt att påpeka, precis som Wolf (2001) gör, att alla möjliga vägar och hemligheter är 

svåra att tillgodogöra sig under en spelomgång (eller ens flera) eftersom datorspel bygger på att 

de ska vara utmanade för spelaren (Wolf 2001, s. 7). Jonas Carlquist (2002) menar att detta 

förhållande mellan spel och spelare beror på att spelproducenten vill få spelaren att övervinna 

hinder för att sedan belönas med en fortsättning på spelet eller ledtrådar till hur denne ska ta sig 

vidare (Carlquist 2002, s. 119). Final Fantasy IX är inte undantaget detta förhållande.

Tidigare forskning

Inom det litteraturvetenskapliga fältet har forskningen om datorspel hittills varit begränsad. Den 

vetenskapliga debatten som förs mellan olika forskare som är inriktade på datorspels innehåll, 
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och inte dess tekniska egenskaper, handlar främst om huruvida vi kan betrakta datorspel som 

berättelser eller inte. Jonas Carlquist har genom flera artiklar i tidsskriften Human IT bidragit 

till att argumentera för att datorspel till viss del är berättelser, det vill säga att de har hänt. De 

som motsäger sig detta menar att datorspel skapas i spelets nu med hjälp av spelaren och 

datorspel är därmed diskvalificerade som berättelser. De som väljer att definiera datorspel 

utifrån denna sistnämnda vetenskapliga grund ansluter sig till det vetenskapliga området som 

forskarna själva etiketterat ludologi (mer om detta vetenskapsområde nedan i teoriavsnittet). 

Espen Aarseth anses vara en av förgrundsgestalterna inom ludologin i och med att han i sin bok 

Cybertext: perspectives on ergodic literature (1997) föreslår en ingång till datorspel där mediet 

ska betraktas som en autonom vetenskapsdisciplin. 

Jag har inte lyckats finna någon vetenskaplig text som behandlar det datorspel vilket ligger till 

grund för denna uppsats.  Det som dock har skrivits i form av vetenskapliga texter i Sverige 

inom litteraturvetenskapen vilka är relevanta för denna uppsats är Mats Sjögrens (2003) C-

uppsats ”’Did you go in my house?’ Spelarstyrd analeps i Final Fantasy VII” och Anna 

Gunders (2004) avhandling Hyperworks: on digital literature and computer games. Sjögrens 

uppsats handlar visserligen om en annan del i spelserien Final Fantasy men eftersom spelen 

rent strukturmässigt påminner om varandra så finner jag det intressant att jämföra resultaten då 

vi båda har valt att utgå från ett liknande syfte. Sjögren undersöker om vi kan tala om Final 

Fantasy VII i termer av berättelse utifrån ett exempel i form av en analeps i vilken spelaren 

tillåts välja svar på frågan från uppsatsens titel. Hans slutsats är att spelet visserligen uppvisar 

narrativa grepp men att det för den skull inte är en berättelse, något som jag ska försöka 

motbevisa med mitt exempel Final Fantasy IX. 

Anna Gunders avhandling har sin utgångspunkt i termen hyperwork och vad som utmärker ett 

sådant verk. Hon ger två verk var sin analys utifrån detta begrepp, samtidigt som hon utformar 

metoder för hur nya digitaliserade medieformer kan bemötas i ett litteratursociologiskt 

sammanhang. Hon introducerar och definierar begreppen ”performed story”, ”performed 

discourse”, ”omnistory” samt ”omnidiscourse”, vilka kommer att vara relevanta för analysen i 

denna uppsats då det hjälper oss att förstå berättelsens struktur i Final Fantasy IX.
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Teori

Om textbegreppet

Denna uppsats ska bland annat uppvisa hur datorspelet Final Fantasy IX förhåller sig till 

textbegreppet. Därför är det av intresse för den efterföljande analysen att ge en förklaring av 

vad som utgör en text. Övergången från tryckt text till ett digitalt spel är inte helt självklar när 

det gäller hur spelet förhåller sig till ordet text i dess semiotiska mening, det vill säga spelets 

utformade teckensystem.

Johan Svedjedal (2000) menar i sin bok The literary web att ”[m]ost textual scholars tend to 

subscribe to the view that works in all arts are realized through texts – a novel being a text in 

the same way as a film, a cathedral or a ballet performance.” och vidare menar han, citerat av G. 

Thomas Tanselle, att ”’[a]ll works of art have texts, whether usually called by that name or not 

for they all consist of arrangements of elements; and all can be the objects of emendation, for 

those elements (or their arrangements) can always be altered, producing different 

textures.’” (Svedjedal 2000, s. 54). Enligt Gunder (2004) kan vi beskriva förhållandet som att 

det finns en delning mellan text och verk, vilket medför att ett spel, sett som ett teckensystem, 

är att betrakta som en speciell form av text (Gunder 2004, s. 13). Det av spelproducenten 

skapade verket (spelet) visas först när dess ”tecken” (text) avläses på skärmen och då träder 

ljud, bild samt berättelse fram för spelaren. 

Om hyperworks

Digitaliseringen av olika verk och nya medier har inneburit att äldre litterära teorier har 

omprövats och förändrats. Nya medieformer har tvingat fram nya termer och en sådan term är 

hyperworks. 

Anna Gunder (2004) ger en förklaring på vad ett hyperwork är i sin avhandling Hyperworks: on 

digital literature and computer games där hon menar att den grundläggande faktorn är att 

hyperworks är multisekventiella. Med detta sistnämnda begrepp menas att läsaren skapar sin 

egen väg genom verket genom att göra olika val; till exempel vilken tangent som trycks in eller 

vilken fotnot som läses i verket. I motsats till hyperworks står, enligt Gunder, non-hyperworks, 

vilka är att betrakta som monosekventiella verk som bara har en tilltänkt väg genom verket. Ett 
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exempel på ett sådant verk är den traditionella romanen. Vidare menar Gunder att i det 

monosekventiella verket finns en inlagd struktur skapad av dess upphovsman/kvinna, vilken 

avser att verket ska läsas från början till slut i samma ordning vid varje läsning (Gunder 2004, s. 

12f.). 

Det är viktigt att poängtera att ett verk inte kan förstås utan dess text, och med text menar jag 

den definitionen som jag tidigare gav. Gunder (2004) menar att det även är möjligt att dela in 

begreppet text i termerna hypertext och non-hypertext, vilka följer samma avgränsning som 

hyperworks och non-hyperworks gör, beroende på om de är multi- eller monosekventiella 

(Gunder 2004, s. 13). Svedjedal (2000) hävdar att det som utmärker hypertextens form är att 

flera olika monosekventiella texter är länkade till varandra, vilket medför att texten blir 

multisekventiell för läsaren eftersom denne har möjligheten att välja vilka texter som ska läsas 

och i vilken ordning de läses (Svedjedal 2000, s. 56). Spelarens interagerande roll i Final 

Fantasy IX påverkar vilka delar texten vi brukar och i förlängningen också hur framställningen 

(verket) blir, därför är det relevant att sätta in spelet i diskussionen om vad för slags struktur 

texten och verket har.

I den efterföljande analysen som kommer att behandla datorspelet Final Fantasy IX kommer 

intresset att riktas mot spelets egenskaper som hyperwork och hypertext eftersom spelet i mångt 

och mycket innehar interaktiva funktioner, vilka medför att vi kan betrakta spelet som ett 

multisekventiellt verk och en text. 

Forskning om datorspel

För att distansera och undersöka det unika inom spelmediet har forskare av medieyttringen 

utropat vetenskapsområdet som en egen disciplin, obunden av tidigare forskningsområden vilka 

undersöker olika medieformer i samhället:

Nowadays scholars of game studies argue that narrative theory is no longer 

appropriate to cope with the forms and formats of new media. These scholars 

call for a new paradigm that provisionally has been baptized “ludology”. 

(Simons 2007, [ingen sidnumrering; nätupplaga]).
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Att forska om datorspel är ett nytt och inte helt klarlagt vetenskapsfält. Som citatet ovan anger 

så har forskningen om spel hitintills etiketterats som ludologi. Gonzalo Frasca (1999) beskriver 

att termen härstammar från latinets ord ludos, vilket betyder spel. Han menar att den 

huvudsakliga avsikten med ludologi är att spel ska betraktas som en kulturyttring vilken inte är 

en berättelse så som vi uppfattar den historiskt sett. Vad han istället menar är att spel är en 

medieform vars främsta syfte riktar sig mot att vara målinriktat där spelaren antingen avgår med 

vinst eller förlust under en spelsession (Frasca 1999, [ingen sidnumrering; nätupplaga]). Frasca 

(2003) har även angett att ”[l]odology can be defined as a discipline that studies games in 

general, and video games in particular.” (Frasca 2003, s. 222). I och med att jag anser att det 

finns en berättelse i Final Fantasy IX kommer jag att motsäga den definition som av ludologer 

anger att datorspel är en yttring vilken i så fall skulle vara fristående från äldre medieformer 

som till exempel filmen och romanen. 

Ett spel är i huvudsak ett spel och ingenting annat enligt ludologerna, även om det kan finnas 

narratologiska inslag i dem är de inte att betrakta som berättelser eftersom att spela är något 

som görs i ett nu och inget som har hänt. Kravet att en berättelse ska ha hänt menar ludologerna 

är en av de grundläggande funktionerna för att vi ska kunna definiera ett verk som en berättelse. 

Att en berättelse skapas i och med det interaktiva spelandet har ingen betydelse, då åsikten är 

den att berättelsen ska finnas klarlagd innan spelets början, vilket den till exempel gör i 

romanen så som vi känner igen den i traditionell mening. Markku Eskelinen (2003) menar att 

förhållandet till berättelse och narratologi i datorspel istället kan beskrivas såhär: ”[i]n games, 

the dominant temporal relation is the one between user time and event time and not the 

narrative one between story time and discourse time.” (Eskelinen 2003, s.36). Eskelinens poäng 

är att det inte är möjligt att rakt av applicera teorier som hör hemma i andra forskningsområden 

på datorspelsforskning eftersom att detta enligt Eskelinen begränsar spelmediet; om vi ska tro 

honom är innehållet i datorspel mer än så. 

En utmärkande grundposition för datorspel som har lyfts fram av ludologer är möjligheten för 

spelaren att styra en avatar i spelet. Detta medför enligt Eskelinen (2003) att vi inte kan tala om 

spel i traditionella narrativa termer som till exempel berättarröst, karaktärer, regissör eller 

skådespelare och dess motsvarigheter inom film, litteratur och skådespel (Eskelinen 2003, s. 

37). Jag vill dock hävda att det resonemanget inte utesluter att traditionella narrativa teorier kan 

användas på nyare medieformer som datorspel, då teorierna bygger på grundprinciper vilka inte 

är beroende av medieform.
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Men det finns även en annan ingång bland dem som forskar om spel, nämligen de som tycker 

att datorspel är berättelser i narrativ mening. Enligt Jan Simons (2007) är detta ett annat sätt att 

analysera datorspel, vars avsikt inte är att begränsa mediet till de traditionella kulturyttringarna 

såsom romanen, filmen och så vidare. Vad det istället handlar om är att visa upp de narrativa 

strukturer som finns inlagda i datorspel för att påvisa hur berättelser i datorspel förhåller sig till 

andra delar av spelmediet som gör det speciellt. Om vi ska tro Jan Simons (2007) så finns det 

inget motstånd från narratologernas sida att till exempel bortse från datorspels interaktiva 

förmåga i spelvärlden eller deras annorlunda ”läs-/spelsituation”. Viljan att konstatera 

berättarstrukturernas inverkan på spelet i övrigt utgör enligt Simons ett av huvudsyftena när 

spel analyseras utifrån ett narratologiskt perspektiv (Simons 2007, [ingen sidnumrering; 

nätupplaga]). 

Henry Jenkins (2003) ger en sammanfattning apropå datorspels förhållande till 

berättartraditioner: 

We must, therefore, be attentive to the particularity of games as a medium, 

specifically what distinguishes them from other narrative traditions. Yet, in 

order to do so requires precise comparisons – not the mapping of old models 

onto games but a testing of thoose models against existing games to determine 

what features they share with other media and how they differ. (Jenkins 2003, 

s.120). 

Att pröva traditionella narrativa teorier från det litteraturvetenskapliga fältet är det jag avser att 

göra i analysdelen nedan. Avsikten är att undersöka om det går att definiera Final Fantasy IX 

som en berättelse eller om nya begrepp måste tillgås för att beskriva spelets berättelsestruktur.

Narratologi

Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson (1999) menar att narratologin är en välkänd och 

etablerad teori som bland annat undersöker texters strukturer i det som vi förstår som 

berättelser. Det grundläggande som utmärker en berättelse hämtar Holmberg och Ohlsson från 

vad som Seymour Chatman anger som berättelsens ”dubbla kronologi”, vilket innebär att det 

finns en yttre och en inre tid i berättelsen. Den inre tiden kommer att vara av intresse för den 
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efterföljande analysen eftersom denna kommer att behandla tiden som förflyter i berättelsen 

från det att texten tar sin början till dess att slutet nås. Vidare är denna uppdelning av tid en 

förutsättning för vad som inom narratologin undersöker förhållandet mellan händelsernas 

ordning i texten, det vill säga berättelsen, och den kronologiska och kausala ordning som utgör 

historien, det vill säga den berättade handlingen (Holmberg & Ohlsson 1999, s. 12). Jag 

kommer dock att använda mig av begreppsparet historia och diskurs (berättelse) eftersom en 

stor del av den sekundärlitteratur som jag använder i denna uppsats använder detta begreppspar 

och jag vill på så vis undvika risken för förvirring.

Det som i narrativ mening kommer att hamna i fokus för analysen är vad Gérard Genette 

benämner ”duration”, där relationen mellan en beskrivning eller händelse i historien jämförs 

med den mängd text som händelsen ges i diskursen. De begrepp som Genette använder sig av 

inom denna kategori är sammanfattning, scen, paus och ellips (Genette 1980, s. 86ff.). 

Begreppen kommer senare i uppsatsen att förklaras och sättas i sitt sammanhang i analysen. 

Analysen kommer även att beröra andra aspekter på tid, då det är svårt att bara diskutera en 

infallsvinkel avhängigt av andra begrepp som också behandlar tid i berättelser. 
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Analys

Texten i spelet

Jag har i min frågeställning en fråga som berör huruvida vi kan identifiera en text i datorspelet 

Final Fantasy IX och vad det innebär för den digitala formen. Om Johan Svedjedals (2000) 

definition av vad som utgör en text ska anses vara en giltig beskrivning för denna analys kan vi 

ansluta datorspelet Final Fantasy IX till den diskussionen. En text är ett system av olika tecken 

och när de avläses blir det verk som upphovsinnehavaren skapat verklighet, vilket i detta fall 

sker med hjälp av en spelkonsol och en TV. I Final Fantasy IX innebär detta att ljud, bild, 

dialog och användarens möjlighet till interaktion i diegesen visas på TV-skärmen. Slutsatsen 

som kan dras av det resonemanget är att det finns strukturer skapade av spelets producenter 

vilka möjliggör moment i texten men begränsar andra. 

Valmöjligheterna är således det som präglar spelets struktur. Att säga att Final Fantasy IX 

innehar förmågan till interaktion är inte att ljuga. Men att påstå att spelarens avatar är helt fri 

från den bakomliggande textens teckensystem i spelvärlden är en osanning. Zidane kan 

interagera med sin omgivning genom att till exempel tala med personer i sin omgivning om 

spelaren trycker på en knapp på handkontrollen eller spela kortspelet ”Tetra Master Card 

Game” med dem genom att trycka på en annan knapp. En stor pratbubbla med ett utropstecken 

visas ovan avataren när denne har möjligheten att öppna skattkistor, läsa lappar eller hitta 

gömda föremål och så vidare. Vad avataren inte kan göra är till exempel att ta sitt svärd och 

börja slå sönder husen i staden Alexandria eller göra en kullerbytta. 

Valmöjligheterna och således interaktionen ligger inte helt i spelarens händer, utan det finns en 

text som läses av, vilket innebär att den anger de regler för vad som är möjligt i spelet. Vi kan 

här tillgripa forskaren Espen Aarseths (1997) resonemang att detta datorspel skulle kunna vara 

en cybertext. Det innebär i så fall att denna text har egenskaper av att spelaren förutom att 

integrera med texten i sinnet också måste uppträda och självmant integrera i spelvärlden på ett 

fysiskt sätt. Spelaren är då delaktig i produktionen av berättelsen eftersom det är spelaren som 

gör valen i texten. Aarseth etiketterar denna typ av litteratur som ”ergodic”, vars grundläggande 

idé är att läsaren skapar sin egen väg genom verket och därmed i förlängningen producera sin 

egen berättelse. Vidare menar Aarseth att en cybertext präglas av de val som läsaren gör, vilka 

medför att vissa möjligheter skapas medan andra försvinner och läsaren är oviss inför vilka 
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konsekvenser besluten kommer att få (Aarseth 1997, s. 1ff.). Därför anser Aarseth och flera 

ludologer med honom att det inte går att uppfatta spel som berättelser. 

Att det finns en möjlighet att till viss del skapa sin egen väg i Final Fantasy IX är inget jag 

motsätter mig, men att säga att bara för att det finns valmöjligheter i texten så diskvalificeras 

det som berättelse är svårare att hålla med om. Om man ska följa Aarseths (1997) resonemang 

så skapas berättelsen hos läsaren i ett nu som inte har funnits tidigare, vilket borde innebära 

möjligheter till fritt spelrum i spelvärlden. Men då bortser man från att det finns en produktion 

bakom spelet, vilken innebär att texten sätter upp vissa ramar för vad som är möjligt och leder 

spelaren genom berättelsen. Hur mycket Zidane än förflyttas runt på till exempel världskartan är 

kartan begränsad av var i berättelsen spelaren befinner sig. Texten innehar således funktioner 

vilka låter oss som spelare ta del av fragment av världskartan beroende på hur långt i berättelsen 

vi har kommit. Det går till exempel inte att i spelets början vid området kring Alexandria att 

förflytta sig till Black Mages Village. Vi måste först delta och göra val i texten, vilka är inlagda 

av spelproducenten, innan vi kan nå dit.

Därmed anser jag att texten i Final Fantasy IX dels är i hypertextuell form (vilket innebär att vi 

kan göra olika val i spelets text), dels är den vid framförandet på TV-skärmen en berättelse som 

innehar möjligheter att till viss del interagera i spelvärlden och på så vis skapa ett 

multisekventiellt verk. Att verket är multisekventiellt innebär att vi som spelare har möjlighet 

att skapa en unik väg genom verket med hjälp av de val vi gör. Dock finns det en början och ett 

slut, skapat av textens strukturerade form och däremellan finns det en diskurs och historia 

vilken spelaren tar del av. Att se spelets berättarstruktur öppnar för möjligheten att undersöka 

narrativa grepp som finns i Final Fantasy IX, vilket vidare kommer att ske i analysen nedan.

Narratologiska grepp om tid i spelet

Kan man ”läsa” ett datorspel som en berättelse när detta anses skapas i presens? Ja, det är bland 

annat det som Jonas Carlquist (2002) undersöker i sin artikel ”Berättelse i realtid”. Vad han 

främst tar fasta på är om vi kan benämna datorspel som berättelser när de enligt luduloger som 

till exempel Jesper Juul (2000) verkar skapas i ett tidsmässigt nu.

Jag väljer att ansluta Final Fantasy IX till denna diskussion eftersom en av mina utgångspunkter 

i denna uppsats är att undersöka om Genettes tankar om berättelsers hastighet (duration) går att 
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tillämpa på Final Fantasy IX. Det är ett spel som präglas av många valmöjligheter för spelaren 

och en förhållandevis stor frihet i spelvärlden. Ett exempel på det, som såvitt jag vet är speciellt 

för Final Fantasy IX, är inslaget som kallas för Active Time Event (vilket i fortsättningen 

förkortas ATE). Detta är ett inslag som ger spelaren möjlighet att ta del av vad andra karaktärer 

gör vid samma tillfälle när ens sammanslutning har delats upp och var och en av 

huvudkaraktärerna har gett sig iväg på egen hand för att utforska en miljö. Dessa moment är till 

stor del frivilliga för spelaren, men det finns även ATE:s som är obligatoriska. De är dessutom 

helt styrda av spelets egen mekanik, vilket innebär att interaktionen är lika med noll från 

spelarens sida. Går det fortfarande att tala om att spelet inte är en berättelse när det här ges 

möjligheten att ta del av simultana historier sett ur andra karaktärers perspektiv samtidigt som 

avataren interagerar på en annan plats. Jag ska undersöka motsatsen med hjälp av Gérard 

Genettes termer för att analysera tid i berättelser. Argumentet för den vidare undersökningen är 

att det i spelet finns olika hastigheter för berättandet, vilket bland annat speglas av det 

ovannämnda momentet ATE. Det innebär att Genettes tankar om ”duration” i texter är relevant 

för den fortsatta analysen.

Hur snabbt en berättelse berättas avgörs enligt Genette hur förhållandet mellan en duration i 

historien (uppmätt i sekunder, minuter, timmar, dagar och så vidare) jämfört med hur långt 

durationen uppmäts till i texten (antal sidor och rader) (Genette 1980, s. 87f.). Om vi utgår från 

det förhållandet är det möjligt att avläsa hur snabbt olika händelser sker i texten. I Final  

Fantasy IX:s berättelse finns det ingen tidräkning som går att mäta i minuter, timmar och så 

vidare, som kan ställas mot den reella tid det tar för spelaren att utföra en viss handling. Det 

finns en fragmentarisk och deskriptiv historisk historia i spelvärlden vilken uppger vad som har 

hänt vid vissa årtal. Spelvärldens historiska historia möter spelaren i form av att karaktärerna 

kan interagera med till exempel uppsatta lappar eller ta del av en beskrivning av en staty. Men 

eftersom spelaren inte ges någon information om var i tideräkningen denne själv befinner sig i 

spelet är det omöjligt att tala om ett förhållande mellan duration i historien och mängden 

textutrymme. Det vi har att göra med i spelet är snarare ett slags nu, där spelarens interagerande 

roll är påtaglig och där historia och textmängd sammanfaller vilket, enligt Genette, är en 

omöjlighet annat än i experimentell form. Denna sammanfallande nollpunkt där hastigheten är 

konstant likvärdig benämns som en isokron narrativ, vilken saknar både accelerationer eller 

fartsänkningar i diskursen (Genette 1980, s. 88). Jonas Carlquist (2002) hävdar dock att en 

sådan situation visst kan uppstå, vilket antagligen har att göra med att Genette var ovetande om 
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datorspel när han skrev sin text (Carlquist 2002, s. 124). Enligt Carlquists resonemang menar 

jag att det inte innebär att Final Fantasy IX kan betraktas som en berättelse.

Om vi nu har lyckats att identifiera olika ökningar och sänkningar av berättelsens hastighet i 

spelets berättelse kan vi börja testa Genettes termer om ”duration” i berättelser. I Final Fantasy 

IX kan vi förflytta avataren, i form av Zidane i spelets inledning, från till exempel botten av 

slottet i Alexandria till prinsessan Garnets rum för att röva bort henne. Den tid som fortlöper 

under denna förflyttning är vad Genette benämner som en scen eftersom historiens tid löper 

synkront med diskursens. Jesper Juul (2003) väljer att kalla denna variabel för realtid, vilket 

enligt mig är en bättre term när vi talar om spel (Juul 2003, s. 133). Den situation som uppstår 

när vi flyttar avataren enligt exemplet ovan, är att det fortskrider en tid hos avataren och en hos 

spelaren. Du är alltså både dig själv i ”verkliga världen” och avataren i spelvärlden. Juul (2003) 

benämner spelarens tid som ”play time” och avatarens tid som ”event time” och när game och 

event time sammanfaller enligt förhållandet 1:1 kan vi tala om real time (realtid). I exemplet 

ovan sker alltså förflyttningen av avataren i realtid och motsvarar begreppet scen, men Genette 

syftar här på situationer som oftast är dialogiska och är beroende av läshastighet vilket avgör 

hur snabbt läsaren tar sig vidare i texten. I Final Fantasy IX kan vi bara flytta vår avatar i en 

bestämd hastighet och därför är realtid ett bättre begrepp även om principen är densamma som 

den sceniska framställningen. Det handlar i slutändan om att återge en realistisk tidsuppfattning 

hos spelaren eftersom avataren inte gör anspråk på att vara en spelpjäs som i till exempel 

brädspelet Fia med knuff, där pjäserna rör sig i ett slags rutsystem. Så är inte fallet i Final 

Fanatasy IX. I den inledande frågeställningen formulerade jag en fråga vars syfte bland annat 

var att undersöka om terminologin hos Genette behövde omformuleras. Här har det uppstått en 

sådan situation där vi har fått anpassa begreppet efter medieformen. Den narrativa termen scen 

omformuleras här till realtid, även om vi kan konstatera att de bygger på samma princip. 

Genette identifierar även andra brott mot det isokrona berättandet. Till exempel infinner sig 

sammanfattningen när diskursens tid är kortare än historiens (Genette 1980, s. 95ff.). I spelet 

kommer detta till uttryck när avataren förflyttas på världskartan, eftersom den text som då läses 

av via TV-skärmen inte gör anspråk på att vara en realistisk återgivning av verkligheten i 

spelvärlden. Avataren är till exempel större än de träd som finns i de skogar som är utplacerade 

på världskartan eller längre än de hus vilka återges skalenligt när spelet växlar perspektiv från 

världskartan till inne i en stad som till exempel Lindblum. I och med att avataren inte är 

skalenlig på kartan och därmed kan förflyttas över stora sträckor, från till exempel en stad till en 
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annan, är diskursens tid kortare än historiens och det sker en sammanfattning. Om Juuls (2003) 

begreppspar event och game time ska användas för att beskriva förhållandet i en 

sammanfattning så har vi här att göra med händelser (event time) vilka sker fortare än vad tiden 

gör i spelarens verkliga liv (game time). Den realistiska återgivningen som är framträdande när 

vi talar om realtid är under sammanfattningen fått ta ett steg åt sidan för att öka hastigheten i 

berättelsen.

Andra typer av narrativa sammanfattningar i spelet är när spelaren får se en kortare 

videosekvens, en så kallad cut-scene. Diskursens tid flyter nu framåt och spelaren har ingen 

möjlighet att påverka den i och med att interaktionsmöjligheterna är lika med noll under en 

videosekvens. Efter en cut-scene återvänder perspektivet till avataren och förutom det som har 

hänt i videosekvensen, har tid också förflutit utöver den; händelser har därmed komprimerats i 

diskursen. Ett exempel på en sådan situation är när drottning Brahne anfaller staden Lindblum. I 

videosekvensen får vi se hur drottningens armada av luftskepp och diverse magiskt framkallade 

monster anfaller staden och dess slott. När vi sedan återfår kontrollen över vår avatar ligger hela 

staden i ruiner och de miljöerna som tidigare var hela och såg annorlunda ut, har nu förändrats 

och därmed också begränsat åtkomsten för spelaren till vissa hus, rum och så vidare. Vad som 

utgör sammanfattningen i detta exempel är själva ”hoppet” från videosekvensen till spelarnivå. 

Varje skada som ett hus har fått i anfallet har inte återgetts i videosekvensen, utan det är något 

som sammanfattas i diskursen när vi återigen får kontrollen över vår avatar. 

Om vi ytterligare ska testa en av Genettes termer om berättelsers hastighet hittar vi ellipsen. 

Den inträffar, enligt Genettes terminologi, när diskursens tid är lika med noll och då kan vi tala 

om att den temporala ellipsen inträffar (Genette 1980, s. 106). Här ges inget eller väldigt 

begränsat med textutrymme i diskursen åt en händelse i historien. Ett moment i Final Fantasy 

IX där vi kan identifiera en ellips, är karaktärernas möjlighet till att sova för att återhämta 

krafter till ett annat moment; strid, vilket jag inte här kommer att dryfta vidare. Att sova i spelet 

återspeglas genom att TV-bilden blir svart och en kort melodislinga spelas upp för att sedan 

återgå till den plats i spelvärlden där man gjorde valet att sova. Under tiden som karaktärerna 

sover får vi anta att det löper en viss tid i historien, hur långt vet vi inte då detta inte anges i 

spelet men underförstått sover karaktärerna i några timmar för att återfå krafterna. Eftersom det 

skulle bli enformigt för spelaren att titta på karaktärer som sover i några timmar, är texten 

uppbyggd så att detta moment får nästintill noll utrymme i texten. Att sova händer dock i allra 
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högsta grad i historien men i diskursen ges detta inget utrymme. Vi förflyttas tidsmässigt från 

en punkt till en annan på ett begränsat textutrymme i diskursen.

Vad som ytterligare går att peka på när det gäller ellipsens inverkan på spelet är i situationer 

vilka inte kräver någon interaktion från spelaren, då är ett narrativt grepp som ellips närvarande. 

Till skillnad från tidigare nämnda temporala situation där realtid är verksam är ellipsen ett sätt 

för texten att strukturera vissa händelser för att spelaren ska kunna ta sig vidare i diskursen. Det 

sker eftersom det är svårt, om än inte omöjligt att till exempel klara alla strider i spelet om 

karaktärerna inte sover ibland. Detta är händelser som inte stimulerar spelaren och därför är de 

nerkortade i diskursen. Spelaren införlivas i textens på förhand konstruerade funktion, vilket i 

verket kommer till uttryck genom att sova.

På samma sätt som diskursens tid kan vara lika med noll, kan även historiens tid nå samma 

punkt. Genette omnämner detta narrativa grepp som paus (Genette 1980, s. 99). Vid dialogerna 

i spelet kan vi tala om att dessa är sceniska, då de sker både i diskursens nu och i historiens. 

Men när vi som spelare får möjligheten att lämna olika svar i dialogen är detta att betrakta som 

en paus eftersom det sker ett avbrott i dialogen fram till dess att vi har lämnat vårt svar till 

dialogen som förs. Genette menar att pausen är av deskriptiv karaktär i form av till exempel 

miljöbeskrivningar, men principen är ändå den att det sker ett brott mot det isokrona 

berättandet. Som jag tidigare nämnde arbetade Genette med den traditionella tryckta texten när 

han tog fram sin begreppsapparat för narrativa funktioner i berättelser och hade då inte 

datorspel i åtanke. Att göra ett val i dialogen är dock ett tillfälligt avbrott i historien eftersom så 

fort valet är gjort fortgår diskursen och historien. De väntar på att valet ska göras så att diskurs 

och historia kan fortsätta och därför kan vi tala om en paus.

Det finns även andra brott av tidsflödet i Final Fantasy IX, till exempel möjligheten att pausa 

spelet genom en knapptryckning eller funktionen som gör det möjligt att spara spelet. Jesper 

Juul (2003) diskuterar dessa två avbrott och hur de förhåller sig till hans begrepp event time och 

play time. Funktionen som gör det möjligt att pausa spelet är utan tvekan ett avbrott i spelets 

händelser (event time) och därmed även en paus i spelarens medverkan i spelet (game time). 

Detta är dock en funktion som spelproducenten har lagt in i spelets mekanism för att denne ska 

kunna göra toalettbesök, äta något eller liknande, utan att behöva stänga av spelet. Detta är 

alltså en funktion som finns i texten men som inte påverkar berättandet i diskursen, då det kan 

liknas vid att lägga ifrån sig boken vid till exempel en romanläsning. 
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När det gäller funktionen som gör att vi kan spara i spelet för att sedan återuppta det vid det 

sparade tillfället, är det enligt Juul (2003) ett sätt att dela upp game time i flertalet kortare 

spelsessioner som gör att spelaren slipper börja om från början om denne skulle misslyckas med 

till exempel en bosstrid (Juul 2003, s. 137f.). Detta skulle i så fall innebära att vi får tidsmässiga 

upprepningar av event time, vilket medför att en händelse spelas om och om igen tills den 

klaras av spelaren. Men att spara spelet kan likväl innebära att vi som spelare sätter ett 

bokmärke vid en viss plats i texten, på grund av att vi måste eller vill avbryta spelandet för 

tillfället. Hur påverkar då sparfunktionen tiden i berättelsen? Inte alls skulle jag vilja säga. 

Antag att vi möter en av de svårare bossarna i Final Fantasy IX, mot vilken vi misslyckas och 

alla karaktärerna dör gång på gång. Vi kan försöka flera gånger eftersom vi tidigare har sparat 

strax innan bosstriden; då skulle man kunna hävda att historiens tid upprepas och därmed tar 

diskursen en annan utveckling än om vi hade besegrat bossen vid första försöket. Men i och 

med att det är samma händelse som upplevs flera gånger menar jag att detta inte påverkar tiden 

i diskursen eller historien eftersom det som händer tidsmässigt bara upplevs av spelaren i den 

verkliga världen. Karaktärernas tid i diskursen påverkas inte av att vi som spelare måste 

repetera en händelse flera gånger. Om vi återigen ska göra en liknelse med romanen kan vi inte 

tala om att tiden i diskursen och historien förändras om jag som läsare måste läsa om ett kapitel 

för att jag inte uppfattade ett komplicerat handlingsförlopp. Vad som måste särskiljas här är vad 

som påverkar tiden i spelet och därmed historien samt diskursen och det som gör att tiden för 

oss spelare påverkas i verkliga livet. Därför kan vi inte uppfatta funktionerna paus och spara i 

Final Fantasy IX som narrativa grepp vilka påverkar Genettes kategori duration.

Det som går att utröna vad som händer vid brott mot det isokrona berättandet i exemplet Final  

Fantasy IX är att när berättarrösten är mer tydlig upplever spelaren att denne förlorar kontrollen 

över skeendet i spelet och därmed minskar interaktionen. De brott som avviker från den 

sceniska framställningen (eller realtiden som är ett vanligare begrepp inom datorspelsforskning) 

sker oftast i samband med att viktiga händelser behöver förklaras av en synliggjord berättare. 

Detta sker för att spelaren ska kunna förstå varför diskursen utvecklas så som den gör i historien 

och är ofta förpassade till speciella delar av spelet som till exempel en cut-scene. Realtiden 

utgör dock den största delen av spelet och det är här spelarens fria, men av texten begränsade, 

interaktion sker och berättaren är då mer frånvarande än vid till exempel en cut-scene. Jonas 

Carlquist (2002) menar i generella drag att vi kan förstå skillnaden mellan den någorlunda fria 

interaktionen och de narratologiska greppens förhållande till Genettes olika brott mot det 
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isokrona berättandet såhär: ”Med Aarseths termer skulle man kunna säga att de interaktiva 

delarna av spelen består av ergodisk tid, medan de icke-interaktiva delarna består av narrativ 

tid.” (Carlquist 2002, s. 125). Detta skulle i så fall innebära att vi är delaktiga i en berättelse, 

vilken har en narrativ tid som vecklas ut i takt med att vi interagerar med den i ergodisk tid. 

Spelaren är fri att röra sig och skapa en berättelse fram till dess att denne når en situation där en 

förprogrammerad text strukturerar diskurs och historia, vilket inskränker spelarens möjligheter 

att skapa sin egen berättelse. 

Men bara för att det finns narratologiska grepp i Final Fanatasy IX är det då per automatik en 

berättelse? Nej, så enkelt är det inte enligt ludologerna, vilka menar att i och med att spelet förs 

fram i tempus presens av spelaren och därmed också skapar historien på plats i själva spelet kan 

vi inte betrakta spel som berättelser. Argumentet för detta är att berättelser är något som måste 

ha hänt, vilket sedan återberättas av en berättare i till exempel en roman. Carlquist (2002) 

refererar till forskare såsom Deborah Tannen och Livia Polanyi, vilka menar att berätta i 

förfluten tid är det som främst utmärker en berättelse. Mot detta argument ställer Carlquist 

barnboken, vars status som berättelse inte är ifrågasatt. Han hävdar att här möter läsaren ett 

berättande som ofta sker i presens och därför föreslår han att diskursen har en form som innebär 

att den berättas i ett historiskt presens. Han menar att detta är en berättarform som påminner 

mycket om det berättande som finns i datorspel (Carlquist 2002, s. 117f.). Frågan om Final  

Fantasy IX verkligen går att definiera som en berättelse handlar nästa rubrik om.

Dubbel kronologi i spelet

För att kunna förstå berättelsens struktur i Final Fantasy IX och även dess text behöver vi tillgå 

de traditionella teorierna om dubbel kronologi i berättelser, vilket även innefattar min tidigare 

formulerade frågeställning. Att det finns en tudelning mellan historia och diskurs menar dock 

Markku Eskelinen (2003) att vi kan bortse ifrån när vi talar om spel:

The minimal definition of narrative derived from Gerald Prince and Gérard 

Genette states basically that there must be two things or components to 

consistute a narrative: a temporal sequence of events (a plot, if you want to 

water down the concept) and a narrative situation (with both narrators and 

narratees for starters). I think we can safely say we can’t find narrative 

situations whitin games. (Eskelinen 2003, s. 37).
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Om vi utgår från Genettes distinktion mellan händelserna i kronologisk ordning (historien) och 

händelserna så som de berättas (diskursen), skulle det innebära enligt Eskelinens (2003) 

resonemang att vi spelar Final Fantasy IX i ett enda nu, där händelser sker i en rak kronologisk 

ordning. Historien skapas i presens, vilket i så fall skulle innebära att vi som spelare inte deltar i 

en berättelse utan den skapas i spelarens realtid. Men går det fortfarande att ha den 

ståndpunkten om vi till exempel ska sätta den i ett sammanhang med vad som händer i spelet 

efter det att karaktärerna har besökt Lindblum för första gången i spelet. Det som sker efter 

besöket är att gruppen delas, där några karaktärer ledda av Zidane beger sig till Burmecia och 

prinsessan Garnet och Steiner väljer att ta vägen tillbaka till Alexandria. Vi får först spela som 

Zidane och ta del av besöket i Burmecia och sedan får vi ta kontrollen över Garnet och Steiner 

och uppleva vad de möter på vägen till Alexandria. Detta är alltså två olika händelser som sker 

samtidigt i historien men som berättas i en icke-kronologisk ordning i diskursen, vilket blir 

tydligt när de två olika grupperna senare möts i Alexandria där tiden i historien och diskursen 

återigen sammanfaller. 

Vi har tidigare kunnat konstatera att realtiden är det absolut vanligaste tidsperspektivet som 

används i Final Fantasy IX och det är också här interaktionen sker; utforskning av miljöer och 

sökandet efter lösningar för hur vi ska kunna komma vidare i spelet. Vi som spelare söker alltså 

efter en fortsättning av händelseutvecklingen men vi vet inte exakt hur vi ska ta oss dit. 

Carlquist (2002) och Aarseth (1997) menar att spelaren här befinner sig i aporia. Carlquist 

definierar begreppet utifrån en artikel om aporia i Nationalencyklopedin som ”förbryllande 

självmotsägelse” (Carlquist 2002, s. 122). Eftersom vi som spelare lämnas med olösta gåtor och 

problem i handlingen, till vilka vi söker en lösning, kan vi tala om aporia. Och för att finna en 

lösning med hjälp av interaktionen kan vi, enligt Carlquist, uppnå epifani, vilket innebär att det 

som tidigare var ett problem ses nu som självklart. Utifrån detta resonemang skulle man kunna 

hävda att i och med aporia kan det för vissa spelare innebära ett hinder som gör att dessa inte 

kan ta sig vidare och nå epifani, vilket därmed innebär att de inte kan nå berättelsens slut. Vi 

skulle därför kunna avfärda datorspel som berättelser. 

Men jag menar att detta istället visar att det redan finns en färdigstrukturerad potentiell 

berättelse, dock är det upp till spelarens kompetens i spelet att veckla upp den. I mitt exempel 

finns det till exempel många bosstrider, vilka kan vara svåra och komplicerade att ta sig förbi. 

När dessa dock klaras öppnas nya vägar i dels spelvärlden (vi får till exempel nya områden att 
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utforska på världskartan), dels i berättelsen då vi ställs inför nya problem som måste lösas, vilka 

är kopplade till händelserna i berättelsen. Därför blir det problematiskt att påstå att bara för att 

realtiden dominerar betyder detta inte per automatik att vi spelare kan göra vad vi vill om vi 

önskar att ta del av hela berättelsen. Dock måste vi hjälpa till att veckla ut den. 

Berättarsituationen kräver därmed att spelaren samverkar och interagerar med spelet och 

spelproducentens text finns tillgänglig om spelaren klarar av att lösa alla hinder som finns i 

texten. Carlquist (2002) uttrycker situationen såhär: ”Medan traditionella berättelser överlåter 

ansvaret för att föra handlingen i mål till en berättare saknas detta, eller kan upplevas som att 

det saknas, i många datorspel. Datorspelens berättare kan sägas utmana läsaren (eller kanske 

snarare användaren). Detta ingår i genren som ett kontrakt mellan användare och 

berättare.” (Carlquist 2002, s. 119).

För Final Fantasy IX:s del så får vi utmaningar från berättaren genom dialogerna; vissa namn 

på platser nämns som resmål dit karaktärerna bör förflytta sig för att fortsätta veckla ut 

berättelsen; eller att en skurk har setts eller händelse har skett på en viss plats och karaktärerna 

måste bege sig dit för att ta sig vidare. Att det inte skulle finnas en berättarsituation, vilket 

Eskelinen (2003) hävdar enligt citatet ovan, begränsar enligt mig synen på spelet då berättarens 

och spelarens kontrakt är det som möjliggör att vi kan interagera med omgivningen och det som 

skapar förutsättningarna för att benämna spel som Aarseth (1997) etiketterar ergodisk litteratur. 

Men interaktionen innebär inte total frihet för spelaren att göra vad denne vill i spelvärlden. Det 

spelar ingen roll hur många gånger vi spelar om spelet eller vilka olika vägar vi än väljer, så 

kommer till exempel videosekvensen där Evil Forest förvandlas till sten alltid att spelas upp 

exakt vid samma tillfälle i diskursen förutsatt att vi har interagerat och gjort rätt saker för att 

veckla upp den delen av berättelsen. Det finns alltså ett samband mellan det narrativa och det 

ergodiska, inget inslag är obundet av det andra. 

Eftersom det finns en berättelse i Final Fantasy IX som strukturerar de ergodiska elementen i 

spelet är frågan om vi nu kan identifiera endast en berättelse vilken vi kan återberätta först när 

hela spelet är genomspelat? Med utgångspunkt från att det finns ergodiska inslag i spelet blir 

varje spelsession något olik den andra. Sannolikheten att en spelare skulle fatta exakt samma 

beslut som en annan genom hela spelet är minimal. Vi gör alltså olika val eller förflyttar vår 

avatar på olika sätt från spelomgång till spelomgång. Grundstrukturen är dock densamma; 

början och slutet kommer inte att förändras av vilka val vi gör. Det som skiljer är vad som 

händer där emellan. Jag nämnde tidigare momentet som kallas för Active Time Event (ATE) 
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där vi oftast står vid valet om vi vill ta del av handling som sker utöver och samtidigt som det 

skeende vilket berättas från den avatar vi kontrollerar för tillfället. Vi kan på så sätt skapa en 

diskurs och historia som avviker något mellan olika spelsessioner. Texten som avläses med 

hjälp av de val som görs av spelaren medför att diskurs och historia kan se olika ut i verket, 

vilket beror på att verket är multisekventiellt, det vill säga att det finns flera möjliga vägar 

genom det. Därmed kan vi definiera spelet som ett hyperwork. Vad som utmärker spelet i 

förhållande till begreppet hyperwork är det som kommer att diskuteras under nästkommande 

rubrik. 

Det sekventiella spelet

Jag har tidigare formulerat under rubriken ”Syfte och frågeställning” en fråga vars avsikt är att 

undersöka om vi kan förstå spelet som enbart en allmängiltig berättelse. Är detta möjligt när 

interaktionen och därmed valen har en så pass framträdande roll i Final Fantasy IX? Att vi gör 

många val i Final Fantasy IX har vi redan konstaterat, vilka får större eller mindre betydelse för 

berättelsen vi tar del av. Till exempel kan vi utforska spelvärlden och hitta pengar för vilka vi 

kan köpa bättre utrustning till våra karaktärer, vilket påverkar stridsmomentet eller så kan vi 

välja om vi vill ta del av de valbara ATE:s som erbjuds spelaren. Våra val påverkar hur vi 

upplever spelet och som jag tidigare nämnt är det på gränsen till omöjligt att två spelsessioner är 

exakt likadana. Det finns dock viktiga grunddrag vilka spelaren inte kan undvika om denne vill 

föra handlingen framåt. En tänkt väg med ett slutmål finns, vilket vi ska nå med hjälp av våra 

val och spelkompetens. Detta ingår i det kontrakt som finns mellan spelaren och berättaren. 

Kontraktet kan dock utformas på olika sätt från gång till gång och därför kan vi enligt Anna 

Gunder (2004) läsa datorspel som ett multisekventiellt verk, på grund av alla valmöjligheter 

som finns i spelet. De val vi gör påverkar den text vi väljer att ”läsa” och därmed berörs också 

framställningen (verket) i spelet. Utifrån Gunders (2004) definition kan vi förstå Final Fantasy 

IX som ett ”hyperwork” (verket; framställningen) i ”hypertextual form” (texten; 

teckenstrukturen) (Gunder 2004, s. 13). Spelet är alltså uppbyggt av en mängd lösa trådar som 

kopplas samman eller utelämnas allteftersom vi kommer längre i berättelsen.

Om vi skulle lägga ut alla lösa texttrådar, utan att ha spelat spelet, skulle vi få ett stort mönster 

med olika sekvenser vilka är beroende av och kopplade till varandra. När vi sedan spelar en 

omgång påverkar våra val i spelet vilka sekvenser som ”aktiveras” i texten och därmed i 

framställningen (verket). Urvalet gör att vissa sekvenser inte presenteras på TV-skärmen medan 
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andra gör det och öppnar således för möjligheter att ta del av andra sekvenser. Om vi ska 

använda Aarseths (1997) begrepp ergodisk, är det i den del av spelet där vi gör våra val som vi 

skapar en väg med olika sekvenser som läggs ihop; vissa vägar öppnas medan andra stängs. Det 

innebär att det finns en potentiell text som är skapad av spelproducenterna och en text som visas 

upp för spelaren beroende på dess val. Eftersom valen påverkar hur vi väljer att ta del av olika 

sekvenser vecklas en berättelse ut, vilken är något varierande från en spelomgång till en annan. 

I ett hyperwork, som definieras av de val vi gör i framställningen, blir den traditionella 

distinktionen mellan historia och diskurs därför otillräcklig när ett multisekventiellt verk ska 

analyseras utifrån ett narrativt perspektiv. Gunder (2004) introducerar därför begreppen 

”performed discourse”, ”performed story”, ”omnidiscourse” och ”omnistory” som en 

begreppsapparat för att analysera multisekventiella verk i hypertextuell form (Gunder 2004, s. 

370). Dessa begrepp ska nu sättas i sitt sammanhang och förklaras.

Jag har med hjälp av Genettes tudelning av en berättelse i en historia och en diskurs visat att det 

även i Final Fantasy IX finns narrativa tidsaspekter som påverkar detta begreppspars 

förhållande. Det som gör spelet speciellt är att det är multisekventiellt (vi gör aktiva val i 

verket), vilket medför att vi kan utläsa flera diskurser och historier från olika spelomgångar. De 

liknar visserligen varandra men är inte identiska trots att det rör sig om samma verk. Utifrån 

Gunders (2004) begrepp om diskurs och historia kan vi tala om att en spelomgång har en 

performed discourse och en performed story eftersom en ensam spelsession genererar en 

diskurs och en historia vars innehåll är unikt i förhållande till andra läsningar av spelet utförda 

av andra eller samma spelare. Och i Final Fantasy IX innebär detta att om vi exempelvis tar del 

av vissa ATE:s som därmed kronologiskt påverkar diskursen, eftersom det är vi som väljer 

vilka ATE:s vi önskar delta i och i vilken ordning vi vill ta del av dem, så är detta att betrakta 

som en performed discourse. 

Den raka kronologiska ordningen som utgör historien berörs också av vilka ATE:s spelaren 

medverkar i. Om vi väljer att inte ”läsa” en sekvens så innebär det att den inte finns med i 

performed story, dock finns det en omnistory där den potentiella möjligheten till att skapa en 

väg som inkluderar alla sekvenser i texten finns. Omnistory är alla de multisekventiella 

möjligheter som är skapade av spelproducenten för att spelaren ska kunna formulera en 

performed story. Det är dock inte säkert att spelaren väljer eller kan innesluta hela omnistory(n). 

Därför blir det komplicerat att upprätta en allmängiltig berättelse för Final Fantasy IX, då 

sessionerna kan skilja sig åt innehållsmässigt mellan början och slutet. Jag vill dock påpeka att 
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vi fortfarande kan tala om spelets berättelse i traditionella termer av historia och diskurs. 

Definitionen är dock enbart giltig för en singulär spelomgång därför att spelaren i sitt delansvar 

att föra berättelsen vidare väljer vilka delar av texten som denne tar del av. Skillnaden mellan 

en traditionell diskurs eller historia och en performed discourse/story är att det senare 

begreppsparet signalerar att det rör sig om en berättelse vars utformning är beroende av 

spelarens deltagande i form av ergodiska val vid enbart en spelsession. 

Om vi ska knyta an begreppet omnidiscourse till Final Fantasy IX så innebär det enligt Gunder 

(2004) att: 

The omnidiscourse consist of all content spaces with links and conditions; it 

sets the rules that decide what performed discourses may appear. In other 

words, the omnidiscourse is the game’s ‘hidden logic’. [...] The omnidiscourse, 

it should be noted, includes everything from the simplest manuvering of the 

player character to complex patterns of conditions and premises. (Gunder 

2004, s. 370).

Omnidiscourse är en analytisk term vars syfte är att förklara spelets grundläggande funktioner; 

dess ”gömda logik” som Gunder uttrycker det. För spelarens del innebär det att förstå logiken 

för att kunna vara framgångsrik i Final Fantasy IX. Detta kan till exempel innebära att upptäcka 

vilka vapen som är effektiva mot vissa fiender eller hur spelaren bör interagera med 

omgivningen för att ta sig vidare i spelet och även berättelsen. Att välja bort att delta i en ATE 

innebär att spelaren går miste om huvudpersonernas karaktäristik och minskar därmed 

förståelsen hos spelaren för vad som händer senare i berättelsen. Detta visar att för att tillgodose 

spelaren hela berättelsen bör den kunna läsa av och förstå omnidiscourse(ns) logik. Förmågan 

att kunna välja ut vilka sekvenser i omnistory vi vill ta del av beror på hur vi har uppfattat 

omnidiscourse och det får sedermera påverkan för den performed story och performed discourse 

vi interagerar med. Detta sker tack vare det kontrakt som spelaren är bundet till när Final  

Fantasy IX spelas; våra val skapar detaljerna i spelet men strukturen som bland annat utgörs av 

berättelsen är redan skapad och den deltar vi bara i. Detta trots att det krävs att spelaren deltar 

på ett aktivt sätt.

För att kunna ge ett svar på uppsatsen syfte som är att undersöka om det finns en på förhand 

skapad berättelse måste vi vända oss till Gunders begrepp omnidiscourse och omnistory. Det är 
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med hjälp av dessa begrepp vi kan beskriva hur den narrativa strukturen är formad; att det inte 

finns enbart en berättelse, utan flera. Spelarens interagerande roll sker alltså utifrån denna 

struktur som drar upp riktlinjerna för vad som är möjligt i spelet, dels för spelaren, dels för 

berättelsen. Den antydan till berättelse som jag inledningsvis beskrev och tyckte mig kunna 

utläsa är inte allmängiltig men likväl finns det en berättelse innan vi har påbörjat en spelsession. 

Till sist menar jag att det är på detta sätt som vi kan uppfatta den narrativa strukturen i 

datorspelet Final Fantasy IX, genom begreppen omnidiscourse, omnistory samt performed 

discourse/story. 
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Avslutande diskussion och slutsatser

Texten ger möjligheter för verket

För Final Fantasy IX:s del är dess text av betydelse för vilka möjligheter spelaren ges i den del 

av spelet som utgör berättelsen. Att texten går att definiera som en hypertext (vi väljer vilka 

delar och i vilken ordning vi läser texten) medför att vi kan förstå spelet som en berättelse. Det 

digitala formatet på vilket spelet presenteras är avgörande för hur textens struktur ser ut. Texten 

bygger på spelarens beslutsfattande roll vilket medför att det inte går att uppfatta spelet som 

enbart en möjlig berättelse. Begrepp som performed story/discourse samt omnidiscourse och 

omnistory är därför användbara för att beskriva spelets narrativa struktur. Vikten av att hålla 

isär text och verk blir av stor betydelse vid den narrativa analysen av Final Fantasy IX, 

eftersom om vi vill förstå den på förhand skapade berättelsen kräver det att texten sätts i relation 

till verket. 

Mats Sjögren (2003) jämför den tryckta texten med Final Fantasy VII och han kommer fram till 

att ”skillnaden är dock att texten finns där även innan läsaren läser den. I datorspelet finns 

ingenting innan det spelas.” (Sjögren 2003, s. 24). Enligt detta resonemang anser jag att Sjögren 

ogiltigförklarar spelproducentens arbete; all den text (kod) som har skrivits skulle i så fall vara 

ogjord. Texten skrivs då av spelaren i samma stund som denne spelar. Men med Gunders 

(2004) begrepp omnistory och omnidiscourse vill jag hävda att det finns en skapad text innan 

spelaren börjar spela spelet. Slutsatsen blir den att den multisekventiella textformen, det vill 

säga de valmöjligheter vi har, vilken ligger till grund för det multisekventiella verket utgör en 

färdig struktur. Det är dock inte säkert att alla delar av texten kommer att nyttjas av spelaren 

beroende på dennes spelkompetens och de val som görs i spelet. Men potentialen att uppfatta 

spelet i termer av performed story och performed discourse bygger på den multisekventiella 

texten. Och finns det en text som skapar en fiktion borde det också finnas en berättelse.

Berättat spel

De narrativa inslagen i spelet är påtagliga, vilket har exemplifierats med hjälp av Genettes 

tankar om duration i berättelser. Jag har också visat att det finns en dubbel kronologi i 

berättelsen som utgörs av en diskurs och en historia, och utifrån det förhållandet går det att sätta 

händelser i spelet i ett narrativt sammanhang. Från det förhållandet går det sedan att utläsa 
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vilken hastighet (duration) berättandet har. Det som framkommer i exemplet Final Fantasy IX 

utifrån ett narratologiskt perspektiv är att när spelaren förpassas till en passiv roll i spelet 

vecklas viktiga händelser upp i berättelsen, vilka får betydelse för vad spelaren ska företa sig 

när denne återfår kontrollen över händelserna. Kontraktet, som Carlquist (2002) uttrycker det, 

mellan spel och spelare bygger på att det finns en berättelse. Utan det skulle vi inte veta vart 

eller varför vi ska utföra vissa saker i spelet. Men mellan viktiga sekvenser som till exempel en 

cut-scene i diskursen har spelaren möjlighet till interaktion i spelvärlden och det är när 

berättelsen sker i realtid (scenisk framställning) som kontraktet gör gällande att om vi vill 

komma vidare i spelet måste vi ta del av berättelsen. Jag vill dock påpeka att berättelsen till stor 

del upplevs i realtid, där moment som interaktion, strid och så vidare är framträdande. Detta 

medför att Final Fantasy IX i första hand är ett spel med dess unika egenskaper som 

medieformen erbjuder, och i andra hand kan vi se att det finns en berättelse som strukturerar 

upp händelseförloppet i spelet.

Jag vill därmed ansluta mig till Jonas Carlquists (2002) tankar om att vilken ingång till ett 

datorspel vi har är avgörande. Han menar att ludologer som Aarseth väljer att enbart sätta 

spelarsituationen i huvudfokus och därför blir det svårt att se utanför den ramen. Men om man, 

som Carlquist gör, i första hand väljer att studera det autonoma verket och de möjligheter som 

infinner sig till att ta del av en berättelse blir resultatet annorlunda (Carlquist 2002, s. 125). 

Detta blir också tydligt när jag jämför mina slutsatser med Sjögrens (2003), där han menar att 

”[d]atorspelets berättelse är nämligen ingen färdig produkt förrän spelet har spelats klart. […] 

Mitt i Final Fantasy VII kan Cloud nämligen sluta upp med att rädda världen och börja odla 

chocobos, stora fåglar som används som riddjur.” (Sjögren 2003, s. 24f.). Möjligheten att ägna 

hela speltiden till att fånga och rida på chocobos finns även i Final Fantasy IX och det är 

naturligtvis upp till spelaren om denne vill göra det. Det fråntar dock inte det faktum att det 

finns en berättad berättelse vilken spelaren kan ta del av om denne så önskar. 

Om vi ansluter spelet till begreppet hyperwork, det vill säga att det är multisekventiellt, har vi 

valt en annan ingång, vilket innebär att vi kan undersöka de strukturer som möjliggör en 

berättelse. Verket står istället i fokus. Det motsäger inte att spelaren har en viktig funktion för 

att vi ska kunna veckla upp och därmed ta del av hela berättelsen i Final Fantasy IX. Spelaren 

är invaggad i berättelsen samtidigt som vad Aarseth (1997) benämner som ergodiska inslag är 

verksamma, vilka låter oss interagera och göra val i berättelsen på ett fysiskt sätt. Vi har alltså 

att göra med en berättelse som är spelbar. Och det är denna sista slutsats som, enligt mig, är det 

29



mest intressanta när vi talar om Final Fantasy IX i termer av berättelse och narrativa strukturer. 

Spelet upprätthåller inte enkom en generell berättelse, men den narrativa strukturen kan istället 

beskrivas genom begreppen omnidiscourse, omnistory och performed discourse/story på grund 

av att spelaren gör val i verket och texten, vilket därmed också påverkar berättelsen. Vi kan 

alltså beskriva Final Fantasy IX med ordet berättelse utan att det ställningstagandet behöver 

ifrågasättas.
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Sammanfattning

Avsikten med denna C-uppsats var att undersöka om det går att se datorspelet Final Fantasy IX 

som en berättelse. Utifrån den grundpositionen ställdes frågor vars ändamål var att avslöja 

verkets struktur och förhållande till traditionella narrativa begrepp såsom Genettes tankar om en 

berättelses hastighet (duration) samt begrepp anpassade för digitala textformer.

Till att börja med var det viktigt att kunna ansluta spelet till textbegreppet så som vi uppfattar 

det i dess semiotiska form, det vill säga ett system med olika tecken. Vill vi undersöka om 

verket är en berättelse eller inte är det angeläget att kunna urskilja en text som kan ligga till 

grund för den vidare analysen, vilken behandlar de narrativa strukturer som finns i spelet. Att 

det finns narrativa inslag i spelet tyckte jag mig kunna utläsa och till den tanken kunde jag 

ansluta mig med hjälp av Genettes begrepp om berättelsers hastighet; ellips, sammanfattning, 

paus och scen. Dessa begrepp är tilltänkta för traditionella tryckta texter men grundprinciperna 

går att applicera på Final Fantasy IX. Likaså är det möjligt att ansluta spelet till tankarna om att 

en berättelses grundförutsättning är dess dubbla kronologi, vilken utgörs av en historia och en 

diskurs. Ett förhållande mellan historia och diskurs går att utläsa i denna uppsats exempel Final 

Fantasy IX men det innebär inte att spelet innehar en allmängiltig berättelse som kan spelas på 

exakt samma sätt gång efter annan. Spelarens interagerande roll utgör ett moment i spelet som 

skapar andra förutsättningar för hur vi kan uppfatta textens och således även verkets helhet. 

I egenskap av ett hyperwork, vilket innebär att spelet är multisekventiellt, är Final Fantasy IX:s 

berättelse inte likadan vid varje genomspelning. Förhållandet mellan diskurs och historia kan 

således se olika ut mellan olika sessioner beroende på de val som spelaren gör. Performed 

discourse och performed story aktualiseras därför som termer vilka beskriver förhållandet 

mellan den dubbla kronologin anpassad efter enbart en spelsession. Men om vi ska undersöka 

den potentiella berättelsens dubbla kronologi i spelet kommer begreppen omnidiscourse och 

omnistory till sin rätt. Spelet innehar på så vis en narrativ struktur, vilken kan vecklas ut i takt 

med att spelaren är framgångsrik i spelet. Det är också detta interaktiva moment som är unikt i 

jämförelse med andra medieformer. Valet av ingång till analysen av spelet är dock avgörande 

för dess resultat. Att fokusera på de interaktiva inslagen bortser från den potentiella berättelse 

som är möjlig att ta del av i Final Fantasy IX, vilket motbevisas i denna uppsats.
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