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Sammanfattning 

Införandet av interaktivitet i berättelser är inget nytt fenomen utan har under en längre tid kunnat 

urskiljas inom spelvärlden. Idag kan vi dock se att det blir allt mer vanligt att föra in interaktivitet 

i spelfilm. Därför undersöker vi i denna uppsats hur händelseförloppet förändras i den interaktiva 

serien You vs. Wild när tittaren agerar som motståndare eller medhjälpare till huvudkaraktären. 

För att undersöka detta har vi med hjälp av en kvalitativ textanalytisk metod använt oss av 

interaktivitet, teorin narratologi, det vill säga läran om berättelser, och redskap inom teorin som 

modellen hjältens resa. Med hjälp av denna modell kan vi närma oss berättelsestrukturen i serien 

You vs. Wild och även se om och i så fall hur denna förändras när tittaren interagerar med 

berättelsen. Då tittaren blir delaktig i berättelsen kan vi också med hjälp av interaktivitet och 

förgrenade narrativ undersöka hur händelseförloppet förändras samt vilken betydelse detta har.  

Vi har närmat oss texten förutsättningslöst och under arbetsprocessen ställt frågor till texten för 

att kunna fördjupa oss i den. Under arbetet har vi analyserat de tre första avsnitten i serien utifrån 

två olika perspektiv - som motståndare och som medhjälpare. Utifrån ett motståndarperspektiv 

hade vi som mål att förstöra så mycket som möjligt för huvudkaraktären för att han inte skulle 

kunna genomföra sitt uppdrag. Som medhjälpare försökte vi istället endast fatta bra beslut och 

valde de val huvudkaraktären föredrog för att han skulle klara uppdraget. Efter att ha analyserat 

utifrån de två perspektiven jämförde vi dessa för att kunna se skillnader och likheter i 

händelseförloppet.  

Under analysarbetet har vi nått slutsatsen att interaktiviteten i serien You vs. Wild är begränsad. 

Serien ger tittaren en stark känsla och relation till berättelsen genom dess struktur samt hur den 

berättas. Då seriens huvudkaraktär, äventyraren och tv-personligheten Bear Grylls, också är 

seriens berättare för han ett samtal med tittaren vilket förstärker känslan av interaktivitet. När 

tittare närmar sig texten vid flera tillfällen och gör olika val kan det dock urskiljas att serien endast 

består av mindre eller måttliga förgreningar. Detta innebär att berättelsen inte är särskilt komplex 

eller har någon större möjlighet till förändring och på så vis inte är så interaktiv som den 

upplevs.   

 

Nyckelord: interaktivitet, narrativ, hjältens resa, förgrenade narrativ  
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Abstract 

Interactivity is not a new phenomenon in video games. However, today there is a notable 

increase of interactive features in movies and tv-shows. Throughout this thesis we investigate 

how the course of events develop and changes in the interactive tv-show You vs. Wild when the 

viewer participates as an opponent and as a helper to the main character. To analyze this, we used 

the method qualitative text analysis with a narratological framework. Moreover, we studied 

interactivity, the theory narratology, the study of narrative and narrative structure, and theoretical 

tools as the model the hero’s journey within a story. By using this model, we can approach the 

narrative structure in You vs. Wild and also see if and how the structure changes when the reader 

interacts with the story. When the reader gets involved in the story we can also with help of 

interactivity and branching narratives, look into how the course of events changes and its 

meaning.  

We have approached the text without prejudice and during the work process asked questions to 

the text to be able to immerse ourselves in it. During the work we analyzed the first three 

episodes of the serie from two different perspectives, as opponents and as a helper. From an 

opponent's perspective we aimed to destroy as much as possible for the main character so he 

would fail his mission. As helper we only tried to make good decisions and therefore only chose 

the choices the main character preferred to accomplish the mission. After analyzing from the two 

perspectives we compared these to be able to see the differences and similarities in the course of 

event.  

During the analysis we have reached the conclusion that the interactivity in the series You vs. Wild 

is limited. The series gives the reader a strong feeling and connection to the story though its 

structure and how it is told. As the series main character, the adventurer and the tv-personality 

Bear Grylls, is also the series narrator as he speaks directly to the reader which enhances the 

feeling of interactivity. However, when readers approach the text on several occasions and make 

different choices, it can be seen that the series only have minor and moderate branches. This 

means that the story is not particularly complex or has any great opportunity for change and 

therefore is not as interactive as it is perceived.  

 

Keywords: interactivity, narrative, the hero’s journey, branching narratives 
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delarna. För att få en bra struktur, hålla genomgående röd tråd samt för att hålla ett 
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och reviderat. Att arbeta tillsammans på detta sätt har fungerat mycket bra.  
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Elin Arvidsson, Malin Olandersson, Ida Tiverman  
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1. Introduktion 
På streamingtjänsten Netflix kan vi se allt fler interaktiva berättelser. Under våren 2019 hade 

tjänsten premiär för den interaktiva serien You vs. Wild. En natur- och äventyrsserie för hela 

familjen där tittare får följa en äventyrare samtidigt som hen blir delaktig då denne fattar olika 

beslut längs avsnittens händelseförlopp (Netflix, 2019).  I och med att tittaren gör olika val 

genom avsnitten, vilket resulterar i olika händelser, varierar avsnitten både vad gäller scener och 

spellängd. I denna studie ska vi agera som motståndare och som medhjälpare till huvudkaraktären 

för att tydligt visa på dessa skillnader. Då införandet av interaktivitet i spelfilm är ett relativt nytt 

fenomen blir det mer intressant och spännande att undersöka relationen mellan tittaren och 

berättelsen.  

För att skapa spännande narrativ i böcker och filmer har Joseph Campbells modell hjältens resa 

kommit att fungera som ett redskap (Holmes, 2007). En modell vilken innehåller flera olika steg 

som berättelsen är uppbyggd av. Modellen ingår i läran om berättelser, narratologin, där narrativ 

är berättelser.  När interaktivitet tillförs i dessa narrativa berättelser kan dess slut fortlöpa på olika 

vis. Interaktivitet vilket inte är något nytt begrepp inom medie- och kommunikationsvetenskap 

utan associeras vanligtvis med människa- datorkommunikation (Berglez & Olausson, 2009), 

kommer också allt mer att urskiljas inom spelfilm. När tittare blir delaktiga i spelfilmens handling 

kan filmen få olika utfall. Vid vissa val tittaren gör fortlöper filmen på ett sätt medan det kan se 

annorlunda ut om tittaren gjort ett annat val. Beroende på vilka val tittare gör sker olika 

händelseförlopp vilket medför att alla tittare kanske inte får se samma delar av filmen. Att filmens 

händelseförlopp förändras gör att växelspelet mellan berättare, berättelse och tittare förhåller sig 

annorlunda jämfört med en vanlig spelfilms envägskommunikation (Galyean, 1995). Spelfilmens 

berättelse som tidigare varit konstant kan därför uppfattas som variabel vilket väcker ett intresse 

hos oss vad gäller att undersöka relationen mellan interaktivitet och narrativ i spelfilm vidare. I 

följande analys kommer vi därför att undersöka relationen mellan narrativ, hjältens resa och 

interaktion i spelfilm.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med följande kvalitativa textanalys är att skapa förståelse för hur mycket tittaren kan 

förändra händelseförloppet i en interaktiv serie där händelseförloppet redan är skapat samt hur 

användarupplevelsen påverkas av detta.   

För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställning formulerats:  
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• Hur förändras händelseförloppet i den interaktiva serien You vs. Wild när tittaren agerar 

som motståndare eller medhjälpare till huvudkaraktären?  

1.2 Empiriskt material, urval och avgränsningar 

Det empiriska material som ligger till grund för följande analys är Netflix originalserie You vs. 

Wild. Serien hade premiär i Sverige den 10 april 2019 (IMDB, 2019) och består av åtta olika 

avsnitt. Tittaren får följa äventyraren Bear Grylls och genom interaktiva val hjälpa honom att 

överleva och driva honom att klara de uppdrag han får i den miljö han befinner sig i. Den första 

säsongen av serien, som finns tillgänglig, består av åtta avsnitt men för att avgränsa arbetet har 

endast seriens tre första avsnitt analyserats; Operation Djungelräddning: Del 1 och 2, och 

Sökandet efter en sankt bernhardshund. Valet av avgränsning är baserat på att det är en lämplig 

storlek av material för denna typ av studie samt att frågeställningar och arbetsfrågeställningar kan 

besvaras utifrån detta material.   

1.2.1 Avsnitt 1. Operation djungelräddning: Del 1  

Första avsnittet utspelar sig djupt inne i den Centralamerikanska djungeln. Tittaren har här till 

uppgift att hjälpa Bear Grylls hitta den försvunna läkaren Ramos. Läkaren hade till uppgift att 

transportera malariavaccin till barn i byn Embarra som ligger avskilt djupt inne i djungeln men 

under resan dit har hon blivit uttorkad och tappat orken att fortsätta. På vägen till läkaren stöter 

Bear på flera olika utmaningar och farliga djur som tittaren måste hjälpa Bear att ta sig förbi.  

1.2.2 Avsnitt 2. Operation djungelräddning: Del 2  

Avsnitt två hör ihop med det första avsnittet, Operation djungelräddning del 1, och utspelar sig 

alltså också djupt inne i djungeln. När tittaren klarat av den första delen av operation 

djungelräddning och nått fram till Ramos ska hen nu hjälpa Grylls att föra malariavaccinet vidare 

in i den djupa djungeln fram till barnen i byn. Tittaren får inte bara hjälpa honom att fatta beslut 

som tar honom förbi olika faror utan också göra val efter vad som är bäst för vaccinets hållbarhet 

i värmen.  

1.2.3 Avsnitt 3. Sökandet efter en sankt bernhardshund  

Avsnitt tre utspelar sig i Schweiziska Alperna. I detta avsnitt ska tittaren hjälpa Grylls att finna en 

räddningshund som försvunnit under ett uppdrag. Tittaren har här till uppgift att hjälpa Grylls 

finna hunden men också hjälpa honom att överleva i de extrema väderförhållandena gällande 

både föda, skydd och vägval.        
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1.3 Begreppsdefinitioner  
1.3.1 Sujett och fabel  

Berättelser är uppdelade i två plan - sujett och fabel. Beteckningarna för de två planen är från 

början lånade från den ryska formalistiska litteraturteorins syuzhet och fabula, och kom att 

introducerades inom filmvetenskap av David Bordwell (Gripsrud, 2011).  Sujett är själva texten - 

det läsaren kan se och hur det faktiska händelseförloppet utspelar sig. Det andra planet, fabel, är 

textens tema, det underliggande och egentliga händelseförloppet - det läsaren själv får tolka 

utifrån sujetten och sedan rekonstruera. Sujetten ger alltså läsaren information och hjälp att förstå 

en texts tema och underliggande mening (Gripsrud, 2011; Onega & García Landa, 1996).   

1.4 Disposition 

Kapitel 1Introduktion: I detta kapitel ges läsarna en introduktion till ämnet. Syfte och frågeställning, 

empiriskt material samt begreppsdefinitioner presenteras också.  

Kapitel 2 Tidigare forskning: Här presenteras tidigare forskning om ämnet samt de teorier och 

modeller som använts i uppsatsen.   

Kapitel 3 Metod: I metodkapitlet ges läsarna kännedom om kvalitativ textanalytisk metod samt hur 

vi har gått till väga.  

Kapitel 4 Analys: I detta kapitel görs en analys av det empiriska materialet utifrån vald metod och 

teorier.  

Kapitel 5 Slutsats och diskussion: I slutsats och diskussion knyter vi an till uppsatsens syfte och 

sammanfattar de lärdomar vi dragit med hjälp av analysen.  

Kapitel 6 Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv: I detta kapitel beskriver vi vad vår 

undersökning har för påverkan på arbets-/yrkesliv samt hur det går att forska vidare inom ämnet.  
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2. Teori och tidigare forskning  

Interaktivitet, narratologi och hjältens resa är de teorier och modeller som följande undersökning 

utgår från. Det finns tidigare forskning om de tre begreppen var för sig men efter vidare 

undersökning har inte någon större tidigare forskning gällande interaktivitets påverkan på narrativ 

och hjältens resa i spelfilm påträffats. Dock har Galyean i en doktorsavhandling, Narrative guidance 

of interactivity, från 1995 definierat tre komponenter som krävs för en interaktiv berättelse: 

plotmodellen, presentationsnivå och gränssnitt. Med plotmodellen avser Galyean en metod 

genom vilken berättande händelser är kopplade till varandra. Modellen ger alltså redskap för att 

kunna knyta samman alla händelser i en berättelse till varandra. Med presentationsnivå avser 

Galyean representationen av tecknen och tekniska redskap som förstärker berättelsen. Den sista 

komponenten, gränssnitt, innebär utformningen av förbindelsen eller interaktionen mellan 

människa och mjukvara (Galyean, 1995).  

Galyean nämner också att möjligheten till att föra in interaktivitet i material har visat sig skapa en 

närmare relation mellan användare och berättelse. När användare får interagera med materialet 

blir relationen mellan dem starkare vilket medför att författare når sin publik och kan påverka 

dem på ett djupare emotionellt plan (Galyean, 1995). Även om det bör visas hänsyn till att 

avhandlingen publicerades 1995 är författarens undersökning ännu relevant och kan användas i 

denna undersökning.  

2.1 Teori  

Undersökningen utgår från följande teorier: interaktivitet, narratologi och modellen hjältens resa. 

Interaktivitet är ett mångfacetterat begrepp och ger anspråk på hur människor samspelar med 

olika artefakter. Då det empiriska material som undersöks i denna studie är delar av en interaktiv 

serie blir begreppet en relevant del av undersökningen. Klassiska berättelser följer en linjär 

berättelsestruktur men idag blir icke-linjära berättelsestrukturer allt vanligare. Icke-linjär 

berättelsestruktur innebär att händelseförloppet kan fortlöpa på olika vis. Genom materialet kan 

tittaren göra olika sorters val av mindre eller större betydelse för seriens händelseförlopp vilket 

inom icke-linjär berättelsestruktur har termen branching narratives, förgrenade narrativ, vilket 

återkommer i serien You vs. Wild.  

Narratologi används i detta avseende för att förklara vad en berättelse är för att få en bakgrund 

till det empiriska materialet för undersökningen. Inom narratologi finns begreppen sujett och 

fabel vilket i undersökningen blir relevant för att förstå berättelsens händelseförlopp men också 
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textens mening. Inom narratologi finns också flera olika sorters berättare vilka skapar olika 

betydelser för texten. I You vs. Wild förekommer personaliserad berättare vilken utgör en 

betydelse för berättelsen då berättaren vid flera tillfällen pratar direkt till tittaren.  

Hjältens resa är en modell vilken bryter ned en berättelses olika delar och ger förståelse för 

textens uppbyggnad. Modellen är ett vanligt redskap som författare använder sig av för att skapa 

spännande berättelser. I denna undersökning används modellen för att analysera textens olika 

delar samt dess struktur.  

2.1.1 Interaktivitet  

Interaktivitet är ett mångfacetterat begrepp med flertal olika definitioner. Downes och McMillan 

(2000) har utifrån flera vetenskapliga definitioner sammanfattat de faktorer som begreppet anses 

bör innehålla: ansträngning från användare, avsändarens och mottagarens roller, aktualitet, 

egenskaper hos både mediet och kommunikatören, kontroll, spårning av aktivitet, fördelar, 

nackdelar och potentiella hot.    

Begreppet interaktivitet har teoretisk bakgrund i såväl datavetenskapligt- som sociologiskt 

perspektiv (Downes & McMillan, 2000). Buskqvist beskriver i boken Mediesamhället (Berglez & 

Olausson, 2009) fyra olika betydelsenivåer för interaktivitet:  

1. Interaktivitet som kommunikativ process – i denna betydelsenivå undersöks samspelet i en 

kommunikationsprocess och handlar om den responsivitet som uppstår. Kommunikationen 

behöver inte vara mellan två människor, utan kan ske mellan människa och artefakt, alternativt 

mellan två artefakter och behöver alltså inte innehålla något mellanmänskligt (Buskqvist, 2009). 

2. Interaktivitet som social interaktion – den andra betydelsenivån handlar om interaktivitet som 

en ömsesidig kommunikation, ett dialogiskt kommunikationsmönster. Den sociala interaktionen 

sker mellan medieproducenter, de som agerar i medierna, konsumenterna, och även 

konsumenterna emellan. Kommunikationen sker huvudsakligen i skrift eller röst (Buskqvist, 

2009). 

3. Interaktivitet som teknologisk egenskap – den tredje betydelsenivån tar fasta på selektivitet och 

kontroll. Genom teknologiska egenskaper skapas det valmöjligheter för läsaren gällande att 

hantera och kontrollera sin egen mediesituation (Buskqvist, 2009). 

4. Interaktivitet som upplevelser hos användare – den fjärde och sista betydelsenivån fokuserar 

på den psykologiska aspekten och alltså till hur läsaren upplever om mediet innehåller 
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interaktivitet eller inte. Känslan av interaktivitet handlar vanligtvis om att läsaren upplever en 

känsla av kontroll och valmöjlighet (Buskqvist, 2009). 

Trots att ovanstående betydelsenivåer kom att urskiljas från interaktivitet för över tio år sedan är 

dessa ännu relevanta. De fyra nivåerna samspelar och överlappar ofta varandra. Inom medie- och 

kommunikationsvetenskap har forskare börjat intressera sig för begreppet interaktivitet först de 

senaste decennierna. Detta resulterar i att det ännu inte finns särskilt mycket information om hur 

begreppet konkret kan användas inom ämnet (Buskqvist, 2009).  Forskare inom medie- och 

kommunikationsvetenskap som intresserat sig för begreppet har dock undersökt interaktivitet 

som responsivitet, användarkontroll och flerdimensionella interaktivitetstypologi (Buskqvist, 

2009).  

2.1.2 Icke-linjära berättelser och förgrenade narrativ  

En icke-linjär berättelse innebär att läsning kan skilja sig från varje gång en läsare närmar sig en 

text på grund av textens former. Till skillnad från en linjär berättelse, där läsare läser ord för ord 

från början till slut, innebär den icke-linjära berättelsen att berättelsen kan ha flera olika slut eller 

handlingar (Aarseth, 1994). En vanligt förekommande term inom den icke-linjära 

berättelseformen är branching narratives, förgrenade narrativ (se figur 1), vilka kan delas in i tre 

olika grupper; mindre, måttliga och större förgreningar.  Mindre (2,3 och 4 i figur 1) förgreningar har 

mindre eller ingen betydelse för själva berättelsen. De erbjuder olika val för läsaren men påverkar 

inte hur berättelsen kommer att fortlöpa. Dessa val anses mindre komplexa att skapa för 

författaren och används för få läsaren att känna sig delaktig trots att ingen större beslut fattas 

(Lebowitz & Klug, 2011).  

Måttliga förgreningar (6,7,8 och 9 i figur 1) kräver något mer arbete än mindre förgreningar för 

författare att skapa då dessa innebär att berättelsen delar sig. Läsaren får välja mellan olika val 

vilket gör att berättelsen fortlöper på olika vis men fortsätter dock senare i berättelsen på samma 

sätt, exempelvis ta en lång väg över ett berg eller korsa en fors för att nå samma position. Måttliga 

förgreningar gör att berättelsen delas för att sedan återförenas (Lebowitz & Klug, 2011). Större 

förgreningar (11 och 12 i figur 1) är de största, mest komplexa och viktigaste förgreningarna i en 

interaktiv berättelse. Medan mindre och måttliga förgreningar alltid återförenas med 

grundstrukturen bryter sig större förgreningar loss helt från berättelsens grundstruktur. Varje större 

förgrening får därefter i sin tur egna mindre och måttliga förgreningar - nästan helt olika berättelser 

skapas (Lebowitz & Klug, 2011).  
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Figur 1: Figur för förgrenade narrativ 
 

Berättelsetekniken förgrenade narrativ är vanligt förekommande och det mest självklara sättet att 

bygga en interaktiv berättelse på (Crawford, 2012). Lebowitz och Klug menar dock i boken 

Interactive storytelling for video games (2011) att det är svårare för en författare att skapa icke-linjära 

berättelser gentemot linjära. I förgreningsbara berättelser skapas flera olika beslut för läsaren 

vilket också skapar mer arbete för författaren. Författare till interaktiva berättelser eftersträvar 

dock att skapa mer komplexa berättelser för att göra de mer intressanta och fånga läsaren 

(Lebowitz & Klug, 2011).  

2.1.3 Narratologi 

Narratologi är vetenskapen om berättelser, narrativ. Narrativ är en presentation av en serie 

händelser som är meningsfullt kopplade på en temporal eller kausal kedja händelser. Berättelser är 

vanligt förekommande och narrativ går därför att hitta i filmer, pjäser och noveller.  Berättelser 

behöver dock inte vara fiktiva utan förekommer också i medier som nyheter, radio och tv samt 

att historiska framställningar ofta är berättelser (Gripsrud, 2011).   

Berättelser handlar dock inte bara om berättelser utan också om att berätta. En berättelse är alltid 

en handling, någon som berättar något för någon annan, narration. I filmer kan det vara en eller 

flera berättare. Berättaren behöver inte vara den faktiska författaren till verket utan kan skapas av 
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författaren och därför ha helt olika attityder och åsikter än författaren själv. I och med att det 

också kan finnas flera berättare brukar de oftast berätta olika delar av berättelsen eller ge olika 

versioner av samma handling (Gripsrud, 2011).  

Det finns olika typer av berättare i en text. En typ av berättare som är ett vanligt återkommande i 

filmer och böcker är att berättaren är avpersonaliserad. Denna sorts berättare är en anonym 

gestalt som föreställs föra talan och står utanför själva handlingen. Berättaren är obetydligt 

märkbar utan läsaren uppfattar det ofta som att berättelsen berättar sig självt (Gripsrud, 2011) En 

tredje berättare är berättare som är allvetande. Berättaren har i detta fall kännedom om vad som 

pågår hos samtliga karaktärer i berättelsen och följer dessa genom handlingen. Den allvetande 

berättaren är dock begränsad, har inte alla insikter. I hur stor grad berättaren har kännedom om 

de olika karaktärerna är kopplat till det narrativa perspektivet, även kallat synvinkel (Gripsrud, 

2011). 

En annan typ är personaliserad berättare vilket innebär att det finns en eventuellt namngiven 

person som berättar berättelsen. I dessa fall brukar även berättaren vara dramatiserad, ha en aktiv 

roll i berättelsen (Gripsrud, 2011). Läsaren får följa berättaren, i form av en karaktär, genom 

händelseförloppet samtidigt som denne också berättar om vad som händer i berättelsen. I de tre 

avsnitt som undersöks i serien You vs.Wild är huvudpersonen inte bara berättelsens hjälte utan 

också en personaliserad berättare. Som personaliserad berättare hjälper Grylls tittaren att skapa 

förståelse för handlingen genom att tala direkt in i kameran för att kommunicera med tittaren. 

Grylls introduceras tidigt i berättelsen för att berätta om tittarens roll i berättelsen, vad som 

händer under berättelsens gång samt upplyser tittaren om naturen.  

Berättelser är en framställning av ett mänskligt eller människoliknande subjekt som har ett projekt 

att utföra i en kausal sammanhängande kedja av händelser vilket läsaren får följa (Gripsrud, 

2011). Subjektet utgörs i största mån av berättelsens huvudkaraktär vilken också kallas för 

protagonist. I berättelser representeras också många gånger en gestaltning av det onda, skurken 

som ska bekämpas, vilken kallas för antagonist. Protagonisten och antagonisten utgör de två 

huvudkaraktärerna i berättelsen och de är dem läsaren får följa. Berättelsen består dock också av 

andra karaktärer i form av hjälpare som hjälper protagonisten genom berättelsen men också 

motståndare vilka försöker försvåra för protagonisten. Motståndare och antagonist skiljer sig 

något från varandra och har olika syften i berättelser. Medan antagonisten tar mycket plats i 

berättelsen har motståndaren endast en liten roll.  I folksagor brukar motståndare gestaltas som 

ett eller flera troll, något övernaturligt som till sin natur är ont, det kan också vara en eller flera 

dumma syskon som vill göra motstånd. Hjälpare till hjälten gestaltas ofta som små oskyldiga djur, 
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ofta skogsdjur, eller kloka gummor som hjälper hjälten på sin väg (Gripsrud, 2011).  I serien You 

vs. Wild är protagonisten huvudkaraktären Bear Grylls som tittaren får följa och hjälpa på sina 

uppdrag. Grylls har till uppdrag att överleva i den svåra naturen vilket i denna berättelse utgörs av 

naturen. Protagonisten Grylls och antagonisten naturen är berättelsens huvudkaraktärer som 

tittaren får följa genom berättelsen.  

2.1.4 Hjältens resa 

Utifrån vald teori används i analysen den komparativa mytologiprofessorn Joseph Campbells 

modell The Hero´s Journey, hjältens resa (Campbell, Cousineau, & Brown, 2003). Hjältens resa har 

kommit att fungera som ett redskap för att förstå och skapa narrativ i böcker och filmer som 

läsaren uppfattar som en spännande och intressant berättelseform (Holmes, 2007). Då hjältens 

resa är en mycket logisk struktur använder sig många författare av den omedvetet (Lebowitz & 

Klug, 2011). Campbells modell är inspirerad av Vladimir Propps klassiska studie av ryska 

folksagor. Propps undersökte folksagor där ett mirakel eller något form av under inträffade och 

drog slutsatsen att dessa typer av sagor alla var uppbyggda enligt ett schema bestående av 31 

funktioner (Gripsrud, 2011). Campbells modell innehåller vissa centrala delar av Propps 

funktioner men består istället av tre faser vilka i sig innehåller sjutton olika steg som hjälten 

genomgår.  

Den första fasen, avfärd, inleds med steget kallelsen till äventyret (Campbell, 2011). Här 

introduceras hjälten för publiken i sin vanliga och naturliga värld innan resan påbörjas. Ödet 

kallar hen till ett äventyr och har överfört sin andliga tyngdpunkt från samhället till en okänd zon. 

Den okända zonen omfattar både rikedomar som farligheter och kan presenteras på flera olika 

sätt men alltid som en mystisk och övermänsklig plats (Campbell, Cousineau, & Brown, 2003). 

Hjälten är först motvillig till uppdraget och det okända men går ändå över den första tröskeln till 

den nya världen där hen möter sin mentor (Vogler, 1985).  

Den andra fasen, invigning, inleds med prövningarnas väg (Campbell, 2011). Här uppstår 

prövningar som hjälten måste utstå vilket också medför att både nya vänskaper och fiender 

skapas (Vogler, 1985). Hjälten närmar sig också ett mörker, ofta djupt underjordiskt. Där 

upplever hen totalt mörker, kan vara död eller insikt om misslyckande av sitt uppdrag. Hjältens 

resa övergår sedan i den tredje och avslutande fasen, återkomst (Campbell, 2011). Hjälten 

återuppstår nu och kommer tillbaka starkare än någonsin. Resan har inte bara givit hjälten nya 

kunskaper utan också förvandlat hen (Vogler, 1985).  
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När berättelsen nått sin topp, skatten har blivit funnen och hjälten har förvandlats och blivit 

upplyst, behövs inte längre något äventyr utan hjälten påbörjar sin resa tillbaka till sin egen värld. 

Även om detta sker med motstånd av hjälten, som önskar förbli i den värld hen gått in i, måste 

hjälten återvända med den skatt eller kunskap hen uppnått för att hela resan ska fullbordas 

(Campbell, 2011). För att komma till insikt om att hen bör lämna den speciella världen krävs ofta 

hjälp i form av en speciell kraft, en tickande klocka eller valet mellan egoism och altruism 

(Voytilla, 1999).  

Till sist når hjälten sin naturliga värld där han överlämnar en skatt, kunskap eller elexir som 

kommer att gynna världen. De skatter eller den kunskap hjälten har med sig kan vara till fördel 

för tidigare fysiska och psykiska skador för världen. Hjälten blir tvungen att introducera och lära 

folket om hur de olika föremålen fungerar då dessa tidigare varit något som ansetts farligt i den 

vanliga världen (Voytilla, 1999). Hjältens resa slutar ofta med bestraffningar, belöningar, firande 

av resans slut eller bröllop. Den hjälp hjälten gett världen efter sin resa gör att världen stabiliseras 

och hen kan omfamna sitt nya liv som influerats av hens långväga resa (Campbell, 2011).  

Inom narratologi har det onda och det goda förklarats utifrån begreppen protagonister och 

antagonister. Christopfer Vogler har utifrån Propps studie och Campbells modell varit mer 

specifik i hur de onda respektive det goda representeras, agerar och ser ut. Utifrån modellen har 

Vogler urskilt sju olika återkommande gestalter som symboliseras av vanliga typer av tecken i 

filmer och berättelser, även kallade arketyper. Begreppet arketyp definieras som ett kulturellt 

nedärvt sätt att tänka och känna, som en urbild eller urtyp som följer ett visst mönster (Pascal, 

1993). De arketyper som är förekommande i hjältens resa är; hjälte, mentor, tröskelvaktare, 

härold, formskiftare, skuggan, och skojare (Voytilla, 1999). Dessa sju fyller olika funktioner i 

berättelsen. För denna analys har dock endast arketyperna hjälte, mentor och skuggan en vidare 

central betydelse. Hjälten är huvudpersonen i berättelsen. En protagonist som främst har till 

uppgift att tjäna och offra sig i syfte till att återställa den vanliga världens balans (Voytilla, 1999). 

Arketypen mentor har till uppgift att guida hjälten genom hens resa. Motivera och träna hjälten 

inför den kommande resan och de motgångar som kan förekomma. Den tredje arketypen som 

har en central betydelse för denna analys, skuggan, har till syfte att förstöra. Skuggan kan både 

vara hjältens mörkaste begär och fobier men kan också representera skurkar och fiender 

(Voytilla, 1999).  
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3. Metod 

Följande analys utgår från kvalitativ textanalys. Kvalitativa metoder är inriktade på mer specifika 

texter och används för att undersöka texter mer djupgående och för att närma sig dess 

underliggande teman. I denna mening handlar inte texter bara om litteratur utan ett vidgat 

textbegrepp som innefattar allt från ljud, bild, musik och film etc. (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2004; Ekström & Larsson, 2010).  

Textanalys är en beteckning för hur det går att närma sig en text utifrån flera olika 

teoritraditioner. De olika teorierna har i sin tur olika begrepp och redskap för hur en text bör 

analyseras. Då det finns flera olika teoritraditioner inom textanalys finns det inte någon entydig 

mall för hur en textanalys bör genomföras. För att avgöra hur analysen ska gå tillväga bör 

egenskaperna hos texten först undersökas och därefter kan teoretiska begrepp och redskap 

appliceras på materialet (Østbye, et al., 2004). Till skillnad från kvantitativ analys där ett betydligt 

större material undersöks används kvalitativ analys för att skapa mer förståelse och se 

underliggande faktorer hos texter (Østbye, et al., 2004). Inom kvalitativ metod förekommer också 

tolkning samt att flertal olika frågor kan dyka upp hos användare som fungerar som stöd vid 

analysarbete. En dekonstruktion av texten, bryter ner den i mindre delar, görs för att kunna 

ifrågasätta texters olika dimensioner för att sedan sätta ihop texten på nytt för att nå en ökad 

förståelse för den (Ledin & Moberg, 2010; Østbye, et al., 2004).  

Inom textanalytisk metod är interaktion ett viktigt begrepp. Interaktion handlar om samspelet 

mellan sändare och mottagare och används inom textanalys för att se vilka det är som 

kommunicerar genom texter samt hur kommunikationen kommer till uttryck (Ledin & Moberg, 

2010). Det ömsesidiga samspelet som sker mellan sändare och mottagare fungerar på samma sätt 

i en skriven text. Avsändare vill att användare ska förstå textens mening, inte bara det explicita, 

liksom användaren vill kunna ta del av och förstå fabeln. Även om det finns en ömsesidig önskan 

hos avsändare och användare att förstå varandra kan förståelsen för texter variera då den går att 

närma sig på olika vis (Ledin & Moberg, 2010). Avsändaren vill, med sin text, på något vis 

påverka och försöka genom interaktionen skapa en närmre relation till användaren. Det kan dock 

vara svårt att skapa en stark relation i en skriven text då det inte sker ett samtal på samma vis som 

i en muntlig kommunikation. Skribenten får utgå från egna reflektioner och tankar samt försöka 

föreställa sig användares svar till det hen skriver liksom användaren får försöka förstå skribentens 

underliggande mening i texten. Genom att tillföra interaktion i texter förstärks relationen mellan 

texten och användaren. Avsändaren använder sig ofta av pronomen i tilltal till användaren för att 
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skapa en sorts dialog med denne. Detta gör också att en större reaktion skapas hos användaren 

(Ledin & Moberg, 2010).  

Valet av en kvalitativ metod är baserat på att det empiriska material som undersöks är avsnitt från 

en tv-serie vilka vi vill analysera mer ingående för att kunna urskilja och jämföra olika 

berättarstrukturer och deras uppbyggnad (Ekström & Larsson, 2010; Østbye, et al., 2004). Utifrån 

metoden kan vi använda oss av narratologi och Campbells modell Hjältens resa vilka hjälper oss 

att nå materialet på djupet och se berättelsens former och funktioner. Narratologi undersöker 

relationen mellan berättaren, själva berättelsen och användaren, vilket lämpar sig vid analys av 

spelfilm. Genom att använda oss av teorin kan vi analysera det empiriska materialets 

berättarstruktur och formen på narrativet utifrån de olika val användaren gör under filmens gång. 

Narrativ analys är också bra för att skapa förståelse för hur berättelser fortgår, hur de skapar 

relation med målgruppen samt för att hitta grundstrukturer i berättelsen och kunna analysera dess 

olika delar (Ledin & Moberg, 2010; Østbye, 2004). Kombinationen av valda teorier och metoder 

för undersökningen hjälper oss att förstå hur berättelser är uppbyggda samt om och i så fall hur 

narrativ förändras när användaren blir interaktiv i berättelsen.  

 3.1 Tillvägagångssätt 
För att undersöka huvudfrågeställningen började vi med att kartlägga avsnitt ett till tre i serien 

You vs. Wild. Därefter undersökte vi materialet utifrån två olika perspektiv, som motståndare 

och som medhjälpare, för att se om händelseförloppet skiljer sig i de olika perspektiven. Genom 

kartläggningen analyserade vi också de olika perspektiven utifrån hjältens resa för att på ett mer 

ingående vis kunna se berättelsens struktur, dess narrativ och om detta förändras när användaren 

interagerar med berättelsen på olika sätt. För att förstå textens mening har vi också undersökt 

berättelsens två plan sujett och fabel. Genom att undersöka sujetten, det faktiska 

händelseförloppet, kan vi förstå fabeln, textens underliggande mening, och på detta sätt urskilja 

vad texten vill förmedla till användaren och om det går att förändra genom att händelseförloppet 

ändras.  

I analysen görs också en vidare observation över hur huvudkaraktärens inte endast agerar som 

hjälte i berättelsen utan också som en personaliserad berättare. Det som analyserats är hur 

huvudkaraktären beskriver berättelsen och alla de interaktiva val tittaren har till uppgift att utföra. 

I analysen undersöks också relationen mellan den personaliserade berättaren och interaktivitet. I 

och med att materialet är av en icke-linjär berättelsestruktur blir det också relevant att undersöka 

de tre olika förgreningarna som finns inom förgrenade narrativ; mindre, måttliga och större. 
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Detta gjorde vi genom att undersöka texten två gånger, utifrån de olika perspektiven, för att 

kunna urskilja vilka val som har betydelse för det faktiska händelseförloppet och avsnittens slut.  

För att besvara huvudfrågeställningen har vi dekonstruerat materialet för undersökningen för att 

kunna ifrågasätta dess olika delar. Utifrån dekonstruktionen har följande arbetsfrågeställningar 

formulerats:  

• Hur förändras hjältens resa när tittaren agerar som motståndare till hjälten i en interaktiv 

berättelse? 

• Hur förändras hjältens resa när tittaren agerar som medhjälpare till hjälten i en interaktiv 

berättelse? 

• Kan tittare förändra You vs. Wilds händelseförlopp genom att endast göra val som är av 

mindre eller måttliga förgreningar? 

• Hur påverkas relationen mellan tittaren och texten i och med att You vs. Wild har en 

personaliserad berättare?  

3.2 Reliabilitet och validitet  

Utförandet av analysen kommer att utföras utifrån ett forskningsetiskt vis vad gäller kvalitativa 

metoder.  Det som offentliggörs i denna studie följer god moral och forskningsetiska principer. 

Då studien handlar om att analysera text och dess innebörd anser vi att vi följer grundprinciper 

för kvalitativa metoder då ingen känslig information tillhandahållits. I undersökningen har vi 

försökt att förhålla oss till god etik och moral gällande kvalitativa metoder. Detta genom att vi 

inte berört personlig information eller data då vi endast analyserat en serie och inte använt oss av 

personliga uppgifter. Resultatet av studien kommer inte heller att gynna privatpersoner eller 

företag (Ekström & Larsson, 2010). 

Vi har närmat oss texten förutsättningslöst för att kunna göra en djupgående analys av materialet 

(Ekström & Larsson, 2010). För att påvisa hög reliabilitet och validitet i undersökningen har vi 

försökt skapa en balans mellan vår egen förförståelse av texten och de vetenskapliga 

forskningsteorier analysen utgår från. Detta för att inte studiens vetenskapliga värde ska gå 

förlorad men samtidigt vill vi bidra med nya tankar och idéer. Då det inte finns någon bestämd 

modell för kvalitativ textanalys har vi varit noggranna med att visa hur vi gått tillväga under 

undersökningens gång samt att vi grundat våra val utifrån valda teorier och modeller. Under 

analysen och diskussionsarbetet kommer vi inte endast trycka på teorier utan också svara på 

varför vi tror och anser att olika strukturer och förhållanden förhåller sig som de gör (Ekström & 

Larsson, 2010; Østbye, et al., 2004). Genom att utgå från en kvalitativ undersökning, där material 
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tolkas istället för att mätas, kan vi med hjälp av narrativ analys undersöka hur texten fungerar. Vi 

kan också undersöka hur texten skapar relationer med användaren samt hitta materialets 

grundstrukturer och analysera dess olika delar (Ekström & Larsson, 2010).   
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4. Analys  

Genom de tre avsnitten som analyserats har huvudkaraktären, Grylls, introducerats redan tidigt i 

berättelsen. Som tidigare beskrivet kan Grylls ses som en personaliserad berättare då han agerar 

som huvudkaraktär och hjälte samtidigt som han berättar om och förklarar olika skeden och 

uppdrag i naturen. Grylls talar direkt in i kameran, till tittaren, vilket gör att tittaren känsla av att 

känna sig delaktig i berättelsens händelseförlopp stärks. Den fjärde betydelsenivån av 

interaktivitet, interaktivitet som upplevelse hos användaren, blir alltså mer tydlig när berättaren är 

personaliserad. Då berättaren försöker skapa en dialog med tittaren uppstår inte samma 

problematik som en skribent kan ha vid relationsskapande vid skriven text. En annan 

betydelsenivå av interaktivitet som blir tydlig är den första nivån, interaktivitet som 

kommunikativ process. Tittare och berättare samspelar på ett kommunikativt plan, genom att ge 

varandra respons och för en slags dialog genom samtliga sedda avsnitt.  

Som tidigare nämnt delas hjältens resa upp i tre större faser. Den första fasen, invigning, kan ses 

som en mycket viktig del av berättelsen då det är här tittarens får sig en inblick till berättelsens 

karaktärers bakgrunder samt en föreställning om berättelsens genre. I You vs. Wild är denna fas 

knappt märkbar. Introduktionen är endast ett par minuter lång vilket gör att antagonistens och 

protagonistens presentationer samt tittarens uppgift i berättelsen blir mycket kort sammanfattad. 

Även om endast en kort introduktion av huvudkaraktären och uppdraget presenteras förstår ändå 

tittaren vad som händer och vad som kan förväntas komma. I och med att tittaren vet vilken 

genre serien tillhör kan denne snabbt sätta sig in i handlingen och därigenom också ha vissa 

förväntningar och förkunskaper om hur äventyrsfilmer är strukturerade. Huvudkaraktären Grylls 

agerar både som protagonist men också som berättare vilket gör att handlingen blir lätt att följa. 

Förutom att Grylls presenteras sig själv, presenterar han också tittaren för antagonisten, det vill 

säga naturen, samt tittarens uppdrag.  Vi kan också se att You vs. Wilds sujett är de uppdrag i 

naturen tittaren får följa med på. Alla interaktiva val och händelseförlopp hör till sujetten. Fabeln 

i serien You vs. Wild är att ge information om naturen och hur man överlever på bästa sätt i dessa 

extrema klimat. Grylls interagerar med tittaren genom hela avsnitten genom att dels ge tittaren ett 

syfte vilket också väcker ett intresse att fortsätta följa händelseförloppet. Han ger också tittaren 

information om antagonisten, förklarar de fördelar och nackdelar som finns i djungeln och guidar 

tittaren i att kunna välja mellan vad som anses vara ett bättre val. Introduktionsdelen av hjältens 

resa kan därför ses genom samtliga avsnitt.  
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4.1 Motståndare  
I det första närmandet med texten kommer vi att agera som motståndare eller skuggan, en 

arketyp som beskrivs i hjältens resa. Vi kommer här att försöka sabotera så mycket som möjligt 

för huvudkaraktären med målet att han inte ska genomföra uppdraget. I och med att det är första 

gången vi närmar oss texten kan vi inte veta om de val vi gör är av mindre, måttliga eller större 

förgreningar utan skillnader kan urskiljas först när vi närmat oss texten fler gånger. När vi nu 

agerar som motståndare kan vi därför inte avgöra vilken betydelse de olika valen har. 

4.1.1 Operation Djungelräddning Del: 1 

Efter en kort presentation av antagonisten, protagonisten och tittarens roll i berättelsen kommer 

det första interaktiva valet i avsnittet Operation djungelräddning del 1. För att förtydliga de val vi 

gjort finns dessa val fetstilta i tabell 1. Vid det första valet går berättelsen in i den andra fasen i 

hjältens resa, invigning, steg ett prövningarnas väg. I prövningarnas väg utsätts hjälten för prövningar 

samt skaffar sig både vänner och fiender. Detta steg kan urskiljas i serien då Grylls blir tvungen 

att ta sig igenom flera olika hinder i djungeln. Då Grylls avsikt är att få hjälp av tittaren finns inte 

några andra mänskliga karaktärer med som innehar någon viktig uppgift. Tittaren får en stor roll i 

berättelsen i och med att den är med och fattar flera olika beslut. En stark relation mellan Grylls 

och tittaren skapas i och med att dessa tar hjälp av varandra vilket gör att den andra fasen i 

hjältens resa blir tydlig då hjälten får relationer med både vänner och fiender i prövningarnas väg. 

Samtidigt som tittaren är Grylls mentor genom att bestämma vilka val han ska ta, ses inte vi som 

Campbells klassiska goda mentor utan som en ondskefull sådan då vi agerar som motståndare.  

Tittaren får först välja om Grylls ska ta med sig en gripkrok eller en slangbella på uppdraget. Som 

motståndare valde vi slangbella då denna inte anses vara speciellt funktionell i djungeln. Det 

andra valet tittaren får göra är att välja om Grylls ska gå genom djungeln för att ta sig till läkaren 

eller om han ska gå i floden som rinner längs djungeln. Grylls förklarar de olika fördelarna och 

nackdelarna med de olika valen. Här väljer vi som motståndare att gå genom djungeln då Grylls 

menar att detta val tar längst tid vilket gör att uppdraget att ta sig till läkaren så fort som möjligt 

riskeras. Tittaren får slutligen i del ett av Operation djungelräddning välja om Grylls ska klättra 

upp i ett träd och ropa efter läkaren för att dels orientera sig men också för att se om hon är i 

närheten, eller om han ska följa ljudet från skrikaporna vilket han menar på gör väsen av sig när 

människor är i närheten. Som motståndare väljer vi här att följa ljudet från skrikaporna då vi inte 

vet om det är läkaren aporna reagerat på eller om det är något annat. Del ett av avsnittet avslutas 

med att Grylls hittar läkaren. Detta innebär att Grylls har klarat den första delen av uppdraget 

vilket i hjältens resa skulle kunna motsvara steg 6 den yttersta gåvan i fas 2, invigning. Utifrån 
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Campbells modell har hjälten nu funnit det elexir han ska ta med tillbaka till hens naturliga värld 

vilket i serien skulle kunna motsvara det vaccin han ska föra till byn. Dock skulle Grylls nu, 

utifrån hjältens resa, först ha genomgått stegen mötet med gudinnan, kvinnan som fresterska, 

försoningen med fadern och upphöjelsen innan han nått fram till vaccinet. Han har alltså inte 

behövt gå ned i något mörker eller svår prövning som han sedan hade varit tvungen klara med 

hjälp av nya krafter. Då dessa steg utesluts blir berättelsen något platt i och med att han får tag på 

vaccinet utan några större problem vilket innebär att ingen större spänning skapas.  

Tabell 1: Val som motståndare i Operation Djungelräddning Del: 1. 

Val 1  Val 2 

Gripkrok    Slangbella 

Gå i djungeln Gå i floden 

Klättra i träd Apljud 

 

4.1.2 Operation Djungelräddning Del:2 

Del två av Operation djungelräddning fortsätter direkt där avsnitt ett slutade. Valen till detta 

avsnitt kan ses i tabell 2. Utifrån hjältens resa skulle Grylls nu ha gått in i fas tre, återkomst, där han 

påbörjar sin resa tillbaka till den vanliga världen. Dock är det som att berättelsen går tillbaka till 

början av fas två, prövningarnas väg, då han fortfarande måste ta sig igenom olika prövningar, 

liknande i avsnitt ett, för att klara uppdraget. Som tittare tycker vi att detta upplägg på ett sätt 

känns naturligt i och med att det går över till ett nytt avsnitt som behöver innehålla olika sorters 

prövningar för att bevara spänningen. Dock blir det också en del återupprepning i och med att vi 

som tittare redan genomfört liknande prövningar.  

Det första interaktiva val tittaren får göra är att välja om Grylls ska åla på ett gammalt rep, som 

hänger över en klyfta, för att ta sig till andra sidan eller om han ska fira sig ned i klyftan med hjälp 

av sitt eget rep. Som motståndare väljer vi att han ska åla sig över det gamla repet, dels för att det 

är gammalt och slitet men också för att det är mer riskfyllt att ta denna väg.  
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Efter att Grylls tagit sig över klyftan når han fram till nästa prövning. Här måste tittaren välja om 

han ska gå igenom såggräs eller ett mangroveträsk. Som motståndare väljer vi mangroveträsket då 

Grylls nämner fler nackdelar med denna väg; det tar längre tid, är problematiskt för medicinen i 

och med värmen samt att den är mer riskfylld på grund av tidvatten, och risken att fastna i lera 

och rötter. Grylls råkar ut för de risker han nämner med träsket vilket i hjältens resa skulle 

motsvara steg fyra försoningen med fadern i fas två. I hjältens resa närmar sig hjälten här ett mörker, 

ofta något djupt underjordiskt, vilket han sedan med ny kraft tar sig ur. I serien uppfylls dock inte 

denna del då Grylls väljer att avbryta uppdraget. Istället för att se hjälten övervinna mörkret ser vi 

honom ge upp vilket innebär att vi som motståndare har lyckats med vårt uppdrag samtidigt som 

Grylls misslyckats. Till skillnad från i det föregående avsnittet när fabeln var att lära sig om 

naturen får den i detta avsnitt en annan vinkel. I och med att Grylls stöter på många svåra 

prövningar och inte klarar uppdraget kan istället fabeln bli att lära sig om naturen och alla dess 

faror.  

Tabell 2: Val som motståndare i Operation Djungelräddning Del: 2. 

Val 1  Val 2 

Rep Fira ner 

Träsk Gräs 

 

4.1.3 Sökandet efter sankt bernhardshund  

Avsnitt tre av You vs. Wild, Sökandet efter sankt bernhardshund, hör som tidigare beskrivits inte 

ihop med de två första avsnitten. Tittaren ska här hjälpa Grylls att finna den försvunna 

räddningshunden Dana i de Schweiziska Alperna. Som i tidigare avsnitt får tittaren en kort 

introduktion till de olika huvudpersonernas uppgifter och följer därigenom, som tidigare 

beskrivet, den första fasen i hjältens resa. Valen till avsnittet kan ses nedan i tabell 3.  

Det första val tittaren får göra är att välja mellan om Grylls ska ta sig ned i en dal med hjälp av 

skidor eller skärmflyg. Som motståndare väljer vi här att ta skidorna då Grylls menar att det valet 

innebär större risker. Efter att ha kommit en bit ned mot dalen blir Grylls tvungen att stanna på 
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grund av att han når ett stup vilket motsvarar prövningarnas väg i Campbells modell då vi anser att 

det är en prövning. Det är nu hjälten måste testa sina färdigheter för att övervinna detta steg. 

Tittaren får nu välja om han ska fira sig nedför stupet till dalen med hjälp av ett rep som han 

fäster i skidorna eller om han ska försöka gå runt dalen och hitta en annan väg ned. Här väljer vi 

som motståndare att gå runt dalen då Grylls förklarar att detta är mest farligt på grund av 

lavinrisk samt att det tar längre tid.  

När Grylls nått dalen kommer han fram till en frusen sjö. Tittaren får här välja om Grylls ska gå 

eller krypa över isen. Grylls förklarar att det är en större risk att gå över isen, även om det tar 

kortare tid, vilket gör att vi som motståndare väljer alternativet gå. Hjälten går igenom isen och 

har svårt att ta sig upp vilket motsvarar det sista steget i fas två, försoningen med fadern, i och med att 

han utsätts för den ultimata prövningen som karaktäriserar just detta steg. Liksom i Operation 

djungelräddning skulle Grylls nu, utifrån hjältens resa, funnit ny styrka och tagit sig vidare på 

uppdraget men väljer istället att ge upp. Avsnittet får ett abrupt avslut och inget större 

händelseförlopp har utspelat sig. Eftersom avsnittet är så pass kort kan det vara svårt för 

användaren att uppfatta fabeln. Som motståndare har vi lyckats samtidigt som Grylls har 

misslyckats med uppdraget.  

 

Tabell 3: Val som motståndare i Sökandet efter sankt bernhardshund.  

Val 1  Val 2 

Skidor Skärmflygning 

Fira ner Korsa 

Krypa Gå 

 

Vad vi kan se i avsnitten när vi agerat som motståndare är att avsnitten blir väldigt korta. Avsnitt 

två och tre fick ett mycket abrupt slut där tittaren knappt hunnit sätta sig in i berättelsen och 
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heller inte fått göra så många val vilket resulterar i att interaktiviteten i dessa fall är mycket 

begränsad. Som motståndare krävdes det väldigt lite för att klara vårt uppdrag i och med att 

Grylls gav upp så fort han mötte en svår motgång.  

4.2 Medhjälpare 
I det andra närmandet med avsnitten agerar vi som medhjälpare och som god mentor, en arketyp 

som beskrivs i hjältens resa. Som medhjälpare och god mentor försöker vi hjälpa, motivera och 

guida protagonisten, Grylls, att klara sitt uppdrag på bästa och snabbast möjliga sätt. 

4.2.1 Operation Djungelräddning Del: 1 

Liksom i den förra analysen av Operation Djungelräddning Del 1 ges en kort introduktion av de 

olika karaktärerna och den första fasen, avfärd, i hjältens resa kan urskiljas. De val vi gjort denna 

gång kan ses i tabell 4. Då vi denna gång ska agera som medhjälpare till Grylls väljer vi nu att 

packa ned gripkroken framför slangbellan då den kan anses mer praktisk när han ska ta sig fram 

till läkaren.  Valet av redskap är av en mindre förgrening. Detta kan urskiljas då valet alltid 

förekommer i detta avsnitt och inte gör någon skillnad för händelseförloppet.  

Fas två, invigning, i hjältens resa kan därefter urskiljas då tittaren får välja om Grylls ska gå 

genom djungeln eller om han ska ta flodvägen vilket är den första utmaningen. Som medhjälpare 

väljer vi att gå genom floden då han förklarar att det valet går fortare. I jämförelse med valet vi 

gjorde som motståndare, att gå in i djungeln, fortlöper nu berättelsen på ett annat vis. Detta val är 

av en måttlig förgrening då berättelsen delar sig här för att sedan längre fram i berättelsen knytas 

samman med berättelsen som utspelades vid valet av djungeln.  

När Grylls gått en bit längs floden stöter han på en krokodil. Tittaren får här välja om han ska 

försöka smyga förbi krokodilen genom att simma under vattnet eller om han ska försöka 

skrämma iväg krokodilen. Som medhjälpare väljer vi att skrämma krokodilen då han menade att 

det skulle ta längre tid att simma samt att vi inte vet vilka faror som kan finnas under ytan.   

Följande val som presenteras för tittaren handlar om vilken sorts föda han ska välja. Grylls visar 

dels upp termiter vilka innehåller mycket energi men är väldigt små och det krävs därför att han 

får i sig många för att få i sig proteiner, men han visar också upp en större larv vilken innehåller 

något mindre energi än termiterna med mättar snabbare. Vi väljer därför att Grylls ska äta larven, 

dels för att det går fort men också för att den är mer mättande. Detta är ett tydligt exempel på en 

mindre förgrening, då valet som görs inte påverkar händelseförloppet utan berättelsen fortsätter på 

samma vis oberoende val. Även om valet inte påverkar händelseförloppet bör det ändå finnas där 
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för att hålla tittaren på tårna. Vid ett första möte med texten vet dessutom inte tittaren om att 

valet är av en mindre förgrening. Det gör att tittaren ändå tar det på lika stort allvar som om det 

hade varit en större förgrening. Då det är första mötet med texten i just denna scen är tittaren 

nyfiken och intresserad vilket kräver mer ansträngning från tittaren. Fördelar och nackdelar vägs 

mellan de olika valen då tittaren inte vet hur de olika valen påverkar berättelsen.  

Efter att Grylls fått i sig energi når han fram till en klyfta i djungeln. Tittaren får här välja om han 

ska ta sig över klyftan genom att svinga sig i en lian eller om han ska ta sig över via en stock som 

ligger över klyftan. Då Grylls själv förklarar att lianen är det säkraste valet, då lianer är mycket 

starka medan stocken kan vara rutten och svag, väljer vi alternativet lian.  

Detta avsnitt slutar på samma sätt oavsett om vi agerat som motståndare eller medhjälpare. Även 

om berättelsen delvis haft olika händelseförlopp beroende på vilka val vi tagit på flätas berättelsen 

ihop på slutet. Grylls lyckas, liksom i tidigare analys, att nå fram till läkaren och få tag i 

medicinen. Liksom när vi agerade som motståndare motsvarar slutet av avsnittet den yttersta gåvan i 

hjältens resa. Som beskrivet tidigare förekommer också både mindre och måttliga förgreningar i 

detta avsnitt men dock kan inte tittaren avläsa detta om hen endast sett avsnittet en gång.  

Tabell 4: Val som medhjälpare i Operation Djungelräddning Del: 1. 

Val 1 Val 2 

Slangbella Gripkrok 

Djungel Flod 

Smyga (simma)  Skrämma krokodilen 

Termiter Larv 

Lian  Stock 

 

4.2.2 Operation Djungelräddning Del: 2 
Liksom tidigare beskrivet, fortsätter Operation djungelräddning i det andra avsnittet och Grylls 

skulle nu, utifrån hjältens resa, ha gått in i fas tre, återkomst, men går liksom som när vi agerade 

som motståndare tillbaka till början av fas två, prövningarnas väg.  
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Som medhjälpare försöker vi nu välja val som gör att Grylls når fram till byn med malariavaccinet 

så snabbt som möjligt utan att det förstörs. De val som gjorts till avsnittet denna gång kan ses i 

tabell 5. Liksom beskrivet i analysen där vi agerade som motståndare i samma avsnitt, får tittaren 

i detta avsnitt först välja om Grylls ska ta sig över en klyfta genom att åla sig över ett rep eller om 

han ska fira sig ned i klyftan. Då han påpekar att det är mer säkert att välja det andra alternativet 

väljer vi detta. När Grylls kommit ned till marken får tittaren ett annat val, jämfört med när vi 

tidigare agerade som motståndare, vilket tyder på att detta val är av en måttlig förgrening. 

Händelseförloppet blir helt olikt jämfört med när valet åla sig över valdes men berättelsen knyts 

sedan samman igen. Grylls följer en annan stig och når inte fram till mangroveträsket och 

såggräset utan tittaren får istället följa honom fram till en sjö. Detta medför också att inte steget 

försoningen med fadern inträffar då han aldrig kommer till mangroveträsket utan där han möter ett 

mörker och blir tvungen att avsluta uppdraget. Istället fortsätter avsnittet och får ett annat 

händelseförlopp vilket också medför att berättelsen är i samma fas på hjältens resa, prövningarnas 

väg.  

Grylls behöver energi och tittaren får välja mellan om han ska äta grodyngel eller om han ska 

försöka fånga fisk. Grodynglen är få och har en dålig doft vilket skulle kunna göra honom sjuk 

vilket resulterar i att vi som medhjälpare istället väljer att han ska försöka fånga fisk. Även om 

risken att inte få någon fisk finns, riskerar han inte att bli sjuk av grodynglen. Som tittare vet vi 

inte om detta val är av en mindre, måttlig eller större förgrening.  

Efter fisket börjar det bli mörkt och Grylls behöver hjälp med att välja var han ska spendera 

natten. Grylls befinner sig fortfarande i fas två på hjältens resa när vi som tittare får välja mellan 

att sova i ett träd vilket är negativt för vaccinet på grund av värmen samt att det kan finnas djur 

som ormar och apor uppe i trädet. Det andra valet är att spendera natten i en grotta vilket ger 

bättre förutsättningar för vaccinet. I grottans öppning finns dock ett kadaver vilket kan tyda på 

att det bor rovdjur i grottan. Innan tittaren blir tvungen att göra ett val förklarar Grylls dock att 

om valet grotta väljs kommer han att tända en brasa som skrämmer iväg oönskade djur vilket gör 

att vi anser att detta är det bästa alternativet utifrån det perspektiv som undersöks. I denna del av 

berättelsen stöter Grylls på motgångar men de är smärtfria och skapar inga större problem för 

hjälten.  

Grylls är nu nästan framme vid byn vilket i hjältens resa skulle kunna motsvara fas tre, återkomst, 

då hjälten är påväg tillbaka till sin naturliga värld för att rädda den. För att ta sig hela vägen dit 

måste han dock ta sig upp för en platå genom att antingen klättra upp för ett rep eller klättra upp 

för berget. Berget kan vara mycket halt på grund av djungelns fukt vilket utan lina kan vara 
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mycket riskabelt. Att välja repet innebär också risk i och med att det är slitet, men då det ingår 

i transportleden som används för att få in mediciner till byn anser vi att detta alternativ bör vara 

det snabbaste och säkraste sättet att föra in vaccinet i byn. Som medhjälpare och god mentor har 

vi lyckats med vårt uppdrag då vi hjälpt hjälten att klara sitt uppdrag.  

Tabell 5: Val som medhjälpare i Operation Djungelräddning Del: 2. 

Val 1 Val 2 

Repet Fira oss ner 

Äta grodyngel Fånga fisk 

Sova i grottan  Sova i träd 

Klättra upp för repet Klättra upp för berget 

 

4.2.3 Sökandet efter sankt bernhardshund  
Som medhjälpare i detta avsnitt ska vi hjälpa Grylls att nå fram till räddningshunden Dana och 

väljer därför de alternativ som han anser är de mest säkra. De valda valen till avsnittet, utifrån ett 

medhjälparperspektiv, kan ses i tabell 6. När vi tidigare agerade som motståndare valde vi vid det 

första interaktiva valet alternativet skidor men då Grylls inte nämner några nackdelar utan endast 

fördelar med skärmflyg väljer vi nu detta alternativ. När Grylls sedan når fram till den frusna sjön 

kan det första steget, prövningarnas väg, i fas två urskiljas då det nu uppstår prövningar för honom. 

Då vi tidigare agerade som motståndare vid detta val och valde alternativet gå, vilket resulterade i 

att Grylls misslyckades med uppdraget, väljer vi nu att krypa över isen.  

Vid den tidigare undersökningen, då vi utgick från ett motståndarperspektiv, slutade berättelsen 

här. Denna gång kommer vi dock längre på äventyret och fortsätter i fas två på hjältens resa. 

Genom att ha valt det andra alternativet denna gång fortsätter berättelsen och har ett annat 

händelseförlopp vilket tyder på en större förgrening.  

Grylls fortsätter sökandet efter räddningshunden. För att orientera sig får tittaren välja om Grylls 

ska försöka hitta räddningshunden på ett “systematiskt” eller “spekulativt” vis. Om Grylls letar 

efter Dana på ett systematiskt vis söker han efter ledtrådar och spår som hon lämnat efter sig. En 

spekultativ sökning innebär istället att han ska försöka tänka som Dana och på det viset försöka 

hitta henne. Som medhjälpare väljer vi alternativet systematiskt då det anses mer säkert och 
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logiskt att leta efter spår från hunden framför att försöka tänka som en hund. Avsnittet fortsätter 

med att Grylls behöver energi och tittaren får därför välja om han ska äta nötter från 

björnspillning eller om han ska fortsätta leta efter mat. Vi väljer att leta efter annat att äta, dels för 

att det kan vara en risk att äta björnspillningen då den kan innehålla bakterier men också för att 

det inte är lika mycket näring kvar i nötterna efter att björnen ätit dem.  

När mörkret börjar falla får tittaren i uppdrag att välja om Grylls ska spendera natten under ett 

träd eller i en egengrävd snögrotta. Som medhjälpare anser vi att snögrotta är det bästa 

alternativet då Grylls är skyddad för djur men också för att temperaturen inte blir lika låg i 

snögrottan som ute under trädet. Efter natten i snögrottan närmar sig Grylls räddningshunden 

och tittaren skulle här kunna vänta sig att berättelsen når steg fyra, försoningen med fadern, i fas två 

av hjältens resa. Då uppdraget hittills endast gått hans väg och varit utan några större prövningar 

skulle vi, utifrån hjältens resa, kunna förvänta oss att Grylls nu skulle stöta på en svår motgång 

vilken i så fall skulle kräva mer från honom. Dock får Grylls aldrig möta någon större prövning. 

Han ser hunden nere i en dal och för att komma dit måste han antingen fira sig ned med hjälp av 

ett rep eller glida ned. Som medhjälpare valde vi att han skulle fira sig ned då han förklarade att 

det var det mest säkra alternativet. I och med att Grylls lyckas med sitt uppdrag och hittat 

hunden har han nått fram till den tredje fasen i Campbells modell, återkomst, då hjälten börjar sin 

resa tillbaka till den naturliga världen.  

I samtliga avsnitt då vi agerat som medhjälpare och god mentor till Grylls har han klarat 

uppdragen. Liksom i Operation djungelräddning del: 1 när vi agerade som motståndare kan vi i 

samtliga avsnitt, då vi agerat som medhjälpare, se att fabeln är att lära sig om naturen.  
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Tabell 6: Val som medhjälpare i Sökandet efter sankt bernhardshund. 

Val 1 Val 2 

Skidor Skärmflygning 

Krypa över isen Gå över isen 

Systematisk Spekulativ 

Björnspillning Leta efter annat att äta 

Snögrotta  Under träd 

Fira ner med rep Glida ner 

 

Efter att ha agerat som medhjälpare och som god mentor till hjälten har vi nu fått större kunskap 

om vilka olika förgreningar som finns genom avsnitten. Vi har också lagt märke till att de flesta 

valen leder oss fram till slutet oavsett om vi agerat som medhjälpare eller som motståndare. Det 

tillvägagångssätt vi använt oss av för att genomföra denna analys har fungerat bra. Vi har kunnat 

närma oss materialet på önskat vis utan att några förändringar under analysarbetet krävts.  
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5. Slutsats och diskussion 

Utifrån analysen kan vi se att väldigt få steg ur hjältens resa är med i avsnitten. Serien innehåller 

de tre stora faserna i hjältens resa men endast ett fåtal steg. Många berättelser använder sig av 

hjältens resa men långt ifrån alla har samtliga sjutton steg. En berättelse om en hjälte som utgår 

från hjältens resa kan vara mycket spännande trots att inte alla steg följs. Många skribenter har 

stor användning av modellen för att skapa en god struktur och en spännande berättelse som 

användare känner igen. Dock passar inte alltid alla steg i modellen in i berättelser. Om alla 

berättelser skulle förhålla sig till hjältens resa skulle alla berättelser se likadana ut. You vs. Wild 

liknar på flera sätt en hjälteberättelse; vi har en huvudkaraktär som blir skickad på ett uppdrag i 

en svår miljö för att rädda en hund, en doktor och en by där han på vägen stöter på flera 

prövningar. Alla förutsättningar för att följa hjältens resa finns men i och med att serien är 

interaktiv är så inte fallet. Om alla steg skulle finnas med, precis utefter modellen, hade det inte 

varit en intressant berättelse. Tittaren hade kunnat förutse allt som skulle komma att hända vilket 

medfört att valen inte hade varit intressanta. I You vs. Wild kan vi istället se att berättelsen hoppar 

mellan de olika faserna i hjältens resa. Den hoppar över flera steg men går också in på tidigare 

steg flera gånger. Utifrån att ha analyserat de tre avsnitten kan vi se att den första fasen är mycket 

kort för att sedan direkt gå in på prövningarnas väg. Genom att göra på detta vis kastas tittaren in i 

uppdraget utan valet om Grylls ska utföra det eller inte. Vi anser att om avsnitten inte skulle 

börjat på detta vis hade interaktiviteten blivit något platt och ointressant. Om tittarens första val 

hade varit att bestämma om hjälten ska på uppdrag eller inte hade interaktiviteten blivit helt 

ointressant från början samt att berättelsen tappat sin betydelse.  

Vad vi kan urskilja i analysen är att det steg som är mest tydligt i You vs. Wild är steget 

prövningarnas väg. I serien kan detta steg urskiljas vid många tillfällen, både tidigt och senare i 

avsnitten. Då alla steg i hjältens resa inte passar in i berättelsen har filmskaparna valt att reducera 

narrativet till att prövningarnas väg är det mest lockande. Detta innebär att det blir tydligt att 

filmskaparna lagt mest tid och arbete vid att utveckla de olika prövningarna i serien. Till viss del 

kan vi förstå detta då det är en äventyrsserie men samtidigt känns det som att serien saknar djup. 

Vi hade önskat att filmskaparna lagt ner mer tid och arbete i serien för att skapa mer komplexitet 

vad gäller både huvudkaraktären och interaktiviteten. Ett sätt att lösa detta skulle vara att använda 

sig av fler större förgreningar. Genom att erbjuda fler större förgreningar hade mer arbete krävts 

samt att tittaren hade erbjudits fler alternativa slut. Berättelsen hade blivit mer omfattande och 

samtidigt mer intressant.  

 



 32 

Grylls porträtteras som en hjälte vilket skapar förväntningar om att han skulle kunna klara allt. 

Dock ger Grylls upp så fort han går ner i ett mörker och uppdraget avbryts. Detta gör att vi som 

tittare blir besvikna. Serien når inte upp till våra förväntningar samt att vi kan se att seriens 

interaktivitet är begränsad. Serien gör valet att avsluta uppdraget för oss vilket gör att vi inte 

varken får se eller vara delaktiga i en del av berättelsen som skulle kunna vara väldigt spännande. 

Vi anser att i dessa fall borde fler steg i hjältens resa vara med för att ge berättelsen mer djup och 

fånga tittaren bättre. Relationen mellan oss som tittare och berättelsen blir vag när vi inte längre 

får vara med och interagera i berättelsen samt bestämma hur den ska fortlöpa.  

Då de enda större förgreningar som vi kan se i berättelsen är när han ger upp, lever inte 

berättelsen upp till våra förväntningar. När vi tänker oss en större förgrening förväntar vi oss att 

berättelsen ska ta en vändning och bli mer spännande. Om det hade funnits fler större 

förgreningar i You vs. Wild som faktiskt fortlöper istället för att sluta abrupt hade det också 

skapats större utrymme för att fördjupa sig i de olika stegen i hjältens resa. Serien har mest mindre 

och måttliga förgreningar vilket gör att tittaren inte kan påverka berättelsens händelseförlopp 

något större vilket också innebär att serien inte är så interaktiv som den utger sig för att vara. I 

början av avsnitten byggs förväntningarna upp då berättaren Grylls förklarar att vi som tittare 

fattar alla beslut och att dessa kommer att påverka uppdraget mycket. Som tittare blir vi sedan 

besvikna när vi inser att nästan alla val som görs är av mindre eller måttliga förgreningar.  

Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att tittare inte kan förändra händelseförloppet utan endast 

följa de steg som är utlagda för oss. Det går inte att skapa ett helt nytt händelseförlopp utan 

endast koppla ihop olika delar från serien beroende på vilka val vi tar. Eftersom serien består av 

många måttliga förgreningar finns flera olika händelseförlopp men givna slut. Antingen klarar vi 

inte uppdragen eller så gör vi det. Vi anser dock att det borde finnas fler slut samt att de val vi 

gör skulle påverka berättelsen mer. Det vi kan se utifrån det empiriska materialet och analysen är 

att narrativet förblir oförändrat. Den underliggande meningen, lära sig om naturen, går inte att 

ändra hur mycket vi än försöker förändra händelseförloppet och berättelsens struktur.  

Vid en tidigare pilotstudie under våren 2019 gjorde vi en kvalitativ textanalys av en annan 

interaktiv produktion av streamingtjänsten Netflix, se bifogad fil. Materialet till studien bestod av 

den interaktiva filmen Black Mirror: Bandersnatch. Bandersnatch är en interaktiv film som varierar i 

längd beroende på vilka val läsaren gör - den kan vara allt från fyrtio minuter till två timmar lång. 

Till skillnad från You vs. Wild är Bandersnatch mer komplex i och med att filmen har flera olika slut 

men också fler större förgreningar. Många av de val tittaren gjorde tidigt i filmen kom att påverka 

händelseförloppet längre fram vilket gjorde att tittarens beslut blev av större betydelse vilket 
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också ökade känslan av interaktivitet. Som tidigare beskrivet är denna komplexitet minimal i You 

vs. Wild vilket gör att vi som tittare hade önskat att skaparna till serien använt sig mer av den 

komplexitet som finns i Bandersnatch. Även om You vs. Wild är mindre komplex än Bandersnatch 

och saknar val av större förgreningar betyder dock inte att den inte är mindre interaktiv, den har 

fortfarande lika mycket interaktivitet i och med att tittaren får välja vad huvudkaraktären ska göra 

för val. Eftersom valen i You vs. Wild oftast är av mindre förgreningar kan vi dock sakna den starka 

känslan av spänning och att kunna göra skillnad. Serien har endast två olika slut i varje avsnitt, 

antingen når du fram till slutet eller så misslyckas du med uppdraget, medan Bandersnatch har 

flertalet olika slut men också fler händelseförlopp i och med fler måttliga förgreningar.  

  

Efter att ha analyserat de båda produktionerna från Netflix anser vi att interaktivitet kan upplevas 

olika starkt. Medan interaktiviteten i You vs. Wild ger en mycket begränsad känsla av interaktivitet 

ger Bandersnatch en betydligt större. Vid analysarbetet av Bandersnatch var det intressant att se om 

filmen flera gånger och vi var nyfikna på att få reda på alla slut som kunde nås till skillnad från 

You vs. Wild då vi tidigt kunde urskilja att det endast fanns två slut vilka inte heller skapade någon 

större spänning. Serien känns enformig i sina slut och i sin interaktivitet vilket gör att vi inte vill 

se på klart resterande avsnitt i serien på grund av den bristande fantasin och komplexiteten från 

skaparna av serien.  
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6. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv  

Det vi ville få ut av denna uppsats var att fördjupa oss om interaktivitet i berättelser. Då 

interaktivitet blivit mer vanligt i spelfilm och på stora lättillgängliga plattformar som Netflix blir 

det intressant att skapa förståelse vad gäller interaktivitet i icke-linjära berättelser. Liksom linjära 

berättelsestrukturer analyserats med hjälp narratologi och modeller som hjältens resa kan det nu 

och i framtiden vara intressant att studera icke-linjära berättelsestrukturer för att urskilja om det 

finns några liknande mönster i dessa. Vi vill undersöka detta då vi tror att fenomenet kommer att 

växa. Det finns inte så mycket tidigare forskning vad gäller hjältens resa och interaktivitet relation 

till varandra. Då Campbells modell är en mycket gammal modell är den ursprungligen inte gjort 

för interaktiva berättelser och tar därför inte hänsyn till interaktivitet. När nu det blir allt vanligare 

att införa interaktivitet i berättelser blir det intressant att undersöka och skapa större förståelse 

kring ämnet och se hur hjältens resa fungerar i interaktiva filmer.  

6.1 Framtida forskning 

Det finns forskning kring interaktivitet, narratologi och hjältens resa. Dock finns det som tidigare 

nämnt inte så mycket forskning kring de tre begreppens relation och samspel i spelfilm. I och 

med att användare blir mer delaktiga och kan interagera med fler berättelser idag jämfört med 

tidigare blir det även relevant att undersöka användarupplevelse genom exempelvis intervju. För 

att skapa en större förståelse kring tittaren av texten, hur interaktivitet upplevs i en text. 

Skillnaden i intresset av att kolla på en berättelse och att få vara delaktig i den.  

En vidare forskning inom interaktivitet och narrativ skulle även kunna innebära en mer förståelse 

över den perfekta balansen mellan just en berättelse och interaktivitet. För att en berättelse ska 

fungera som just en berättelse behöver den ha en viss struktur och förutbestämda händelser för 

att tittaren ska kunna orientera sig i och förstå berättelsen. Dock kan inte interaktiviteten i en 

interaktiv berättelse vara begränsad då tittaren i detta fall skulle tappa intresset, liksom en spelfilm 

skulle kunna antas vara ett spel om tittaren får interagera för mycket i berättelsen. I denna 

bemärkelse kan det därför vara intressant att forska inom ämnet för att hitta balansen för att 

fånga tittaren på bästa sätt.  
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Inledning  
Vi har valt att analysera Bandersnatch som är en psykologisk thriller från Netflix-

serien Black Mirror. Bandersnatch är en interaktiv film som varierar i längd beroende 

på vilka val läsaren gör - den kan vara allt från fyrtio minuter till två timmar lång.  

 

Interaktiva berättelser vill fånga läsarens uppmärksamhet och få denne att känna sig 

delaktig i berättelsens utfall. Narrativ är dock oftast uppbyggda på samma sätt och ger 

knappt utrymme till förändring vilket skulle innebära att läsarens känsla för 

berättelsens uppbyggnad är falsk. Med hjälp av narrativ analys kommer vi i följande 

studie undersöka om en interaktiv film följer alla steg i den narrativa modellen hjältens 

väg.  

 

Syfte & frågeställning 
Syftet med denna kvalitativa textanalys är att ge insikt om narrativet förändras eller om 

mönstret förblir konstant när läsare interagerar i berättelser.  

 

Utifrån pilotstudiens syfte har följande frågeställning formulerats; 

• Finns alla steg i hjältens väg med i varje val och väg som finns i Bandersnatch?  

 

Empiriskt material  
Det empiriska material vi valt att undersöka är avsnittet Bandersnatch från tv-serien 

Black Mirror. Filmen hade premiär på Netflix den 28 december 2018 och har följande 

information på Netflix hemsida (IMDB, 2019): “Året är 1984 och en ung 

programmerare som arbetar med att skapa ett dataspel börjar ifrågasätta sin verklighet. 

En drömlik berättelse med flera olika slut” (Netflix, 2019). 

 

Under filmens gång får läsaren följa huvudkaraktären Stefan Butler, spelad av Fionn 

Whitehead, som ställs inför olika utmaningar. Eftersom filmen är interaktiv får läsaren 

göra val åt huvudkaraktären vilket leder till att berättelsen har flera alternativa slut. Det 

resulterar i att filmlängden varierar mellan fyrtio minuter till två timmar beroende på 
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vilka val läsaren gjort. Då filmen har fem olika alternativa slut har vi valt att avgränsa 

arbetet genom att endast analysera två av sluten. Valet av avgränsning är baserat på att 

kunna analysera en lämplig storlek av material för att kunna göra en utförlig analys i 

form av en pilotstudie samt på grund av att frågeställningen kan besvaras trots 

avgränsningen.   

 

Teori  
För att kunna besvara frågeställningen har vi valt att använda oss av narrativ analys då  

denna teori lämpar sig vid analys av spelfilm (Ekström & Larsson, 2010). Genom att  

använda oss av denna teori kan vi analysera det empiriska materialets berättarstruktur  

och formen på narrativet utifrån de olika val läsaren gör under filmens gång.  

 

Inom narrativ analys förekommer tolkning vilket innebär att metoder inom teorin, som  

Hjältens väg och Aktantmodellen, är bra verktyg vid forskning inom medie- och  

kommunikationsvetenskap då tolkning är ett vanligt förekommande inom detta. Narrativ analys  

är också ett bra verktyg för att se hur berättelser fungerar för att fortgå, hur den skapar  

relationer med målgruppen samt för att hitta grundstrukturer i berättelsen och kunna analysera  

dess olika delar (Ekström & Larsson, 2010; Østbye, 2004).  

 

Metod och tillvägagångssätt  
Utifrån vald teori har vi använt oss av den komparativa mytologiprofessorn Joseph 

Campbells begrepp The Hero´s Journey, Hjältens väg (Campbell, Cousineau, & Brown, 

2003). Hjältens väg har kommit att fungera som ett redskap för att förstå och skapa 

narrativ i böcker och filmer som läsaren uppfattar som en spännande och intressant 

berättelseform (Holmes, 2007). Campbells modell består av flera olika steg som 

hjälten genomgår. 

 

I det första steget introduceras hjälten för publiken i sin vanliga och naturliga värld där 

hen också tar emot en kallelse om ett kommande äventyr. Hjälten är först motvillig till 

uppdraget och det okända men går ändå över den första tröskeln till den nya världen. 

När hjälten kommit till den nya världen möter hen sin mentor. Här uppstår 
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prövningar som hjälten måste utstå vilket också medför att både nya vänskaper och 

fiender skapas.  

 

I nästa steg på vägen närmar sig hjälten ett mörker, ofta djupt underjordiskt. Där 

upplever hen totalt mörker, kan vara död eller insikt om misslyckande av sitt uppdrag. 

Därefter återuppstår hjälten och kommer tillbaka starkare än någonsin för att bli jagad 

tillbaka till sin naturliga värld. Resan har inte bara givit hjälten nya kunskaper utan 

också förvandlat hen. Hjälten återvänder till sin egna värld med en skatt, kunskap eller 

elixir för att gynna sin värld (Volger, 1985).  

  

De arbetsfrågeställningar vi arbetar efter är:  

• Kommer hjälten att återfödas till en starkare person oberoende på vilka val 

läsaren gör? 

• Går det att se en tydlig utveckling hos karaktären? 

• Förändras narrativets mönster när läsaren aktivt interagerar i berättelsen?  

 

För att undersöka huvudfrågeställningen och arbetsfrågeställningarna kommer vi att 

börja med att kartlägga alla de olika val läsaren kan göra genom filmen (se bifogad fil). 

Då filmen fortlöper på olika sätt beroende på vilka val som väljs kommer vi därefter 

att rita ut två vägar. Båda vägarna kommer att bestå av samma val fram till en mer 

intressant del av berättelsen för att hålla oss till avgränsningen, se Empiriskt material och 

avgränsningar, samt för att analyserna ska ha samma förutsättningar när handlingen nås. 

När en mer intressant del nåtts kommer de olika vägarna skilja sig åt vad gäller de 

interaktiva valen.  

 

Kartläggningen kommer att pågå fram tills att båda vägarna funnit var sitt slut i 

berättelsen. Därefter kommer vi att analysera de två valda vägarna utifrån Hjältens 

väg. Genom att jämföra de två vägarna ska vi försöka se om berättelsen följer samma 

mönster eller om detta förändras vid de olika valen som görs under filmen gång.  
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Analys 
Analys av två olika vägar genom den interaktiva filmen Bandersnatch har utförts för 

att kunna nå fram till slutsats av frågeställning och arbetsfrågeställningar.  

 

Första vägen  

Första steget i Hjältens väg, där hjälten introduceras för publiken, (Volger, 1985) är en 

tydlig men relativt kort del av filmen. Läsaren får lära känna huvudkaraktären Stefan, 

hjälten och blir introducerad till hur interaktiviteten fungerar i filmen. Det första valet 

som läsaren får göra är att välja mellan vilka flingor Stefan ska äta till frukost.  

 

Nästa steg i hjältens väg, när hjälten blir kallad till äventyr (Volger, 1985) visar sig när 

Stefan blir erbjuden ett arbete på ett spelutvecklingsföretag. Läsaren får här än en gång 

interagera med spelet genom att välja om Stefan ska acceptera erbjudandet eller inte. I 

denna scen spelar det dock ingen roll vilket val läsaren gör då karaktären tar sig an 

uppdraget även om läsaren gjort valet att inte acceptera erbjudandet. Att läsaren tackat 

nej men Stefan ändå antar uppgiften visar dock på det tredje steget i Hjältens väg, 

hjälten är motvillig till uppgiften (Volger, 1985). I och med att Stefan först tackar nej 

till erbjudandet då han av olika anledningar inte känner sig trygg med uppgiften 

försöker männen på företaget kompromissa med Stefan. När de sedan kommit fram 

till en lösning väljer Stefan att tacka ja utifrån sina premisser.  

 

Det fjärde steget i Hjältens väg, hjälten möter sin mentor (Volger, 1985) är inte lika 

tydligt som de tidigare stegen. Utifrån Campbells modell är mentorn en gestalt med 

mycket kunskap som ger hjälten ovärderlig information och som följer hjälten långt in 

i berättelsen (Campbell, Cousineau, & Brown, 2003). I filmen kan dock ingen tydlig 

mentor urskiljas. Den som kan liknas mest vid det som Campbells beskriver som en 

mentor är Stefans psykolog. Psykologen ger inte Stefan någon ovärderlig information 

men hjälper honom förstå hur han ska hantera sin vardag. I filmen kan också, redan 

här, det femte steget i Hjältens väg, hjälten passerar den första tröskeln (Volger, 1985) 

synas. Den hjälp Stefan fått av psykologen gör att han kan ta sig an utmaningen 

ordentligt och når framgång i utvecklingen av spelet.  

 



 43 

Efter att läsaren fått följa Stefans framsteg visar sig det sjätte steget på vägen, allierade 

och fiender - hjälten utsätts för olika tester och utmaningar där han därmed skapar 

både fiender och allierade (Volger, 1985). De utmaningar som visas i filmen är när 

Stefan stöter på problem i spelet. Irritation byggs upp gentemot spelet men också mot 

hans far som han börjat se som en fiende. Det är också nu det sjunde steget visar sig, 

den innersta grottan - hjälten möter ett mörker av rädslor och fiender hen måste 

övervinna (Volger, 1985). Den irritation som byggts upp inom Stefan utvecklas till 

okontrollerbar ilska. Efter att Stefan har mördat sin far interagerar läsaren genom att 

välja om han antingen ska begrava fadern eller stycka honom.  

 

Vid valet av att stycka fadern berör berättelsen det åttonde steget på vägen, hjälten 

berör botten - är nära döden eller totalt misslyckande och upplever totalt mörker 

innan det magiska ögonblicket då hen blir mer levande än innan (Volger, 1985). Efter 

att Stefan mördat fadern går arbetet med spelet bättre. Spelet lanseras och blir ett 

mycket efterfrågat spel på marknaden. Det åttonde steget inom Hjältens väg når dock 

inte hela vägen i filmen. Stefans spel slutar säljas då han hamnar i fängelse på grund av 

det brott han begått vilket resulterar i att han blir svagare istället för starkare.  

 

Bandersnatch når här ett alternativt slut. Läsaren får se eftertexter och en inblick i 

framtiden, nutid, då en ung kvinna tar sig an utmaningen att skapa en interaktiv film 

av berättelsen om Stefan. Även den unga kvinnan stöter på utmaningar och läsaren 

kan se hur hon, liksom Stefan, blir okontrollerbar. Läsaren får därefter två nya 

alternativ; se eftertexter eller gå tillbaka till begrava/stycka. Vid det första valet slutar 

berättelsen här och uppfyller alltså inte Campells alla tolv steg på Hjältens väg. Om 

läsaren gör valet att gå tillbaka fortsätter berättelsen från en tidigare del och utvecklas 

på ett annorlunda vis.  

 

 

Andra vägen  

Den andra analysen utgår från den första vägens val fram till den scen i filmen då 

läsaren får välja mellan att begrava eller stycka vilket resulterar i att inget ännu 
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förändrats i narrativet. Vid valet av att begrava fadern får berättelsen dock ett annat 

avslut än vid den första analysdelen.  

 

Stefan är steg åtta på Hjältens väg (Vogler, 1985) när han mördat sin far. Istället för att 

Stefans arbete går bättre, som vid valet av att stycka fadern, besöks han av chefen för 

företaget han arbetar för. Då Stefan fortfarande befinner sig i okontrollerbar ilska 

mördar han också sin chef vilket resulterar i att spelet aldrig lanseras då Stefan hamnar 

i fängelse.  

 

Slutsatser och diskussion 
En tydlig utveckling hos huvudkaraktären förekommer inte i filmen. Utifrån analysen 

kan vi inte se att Stefan utvecklas till något betydligt bättre, eller sämre, vare sig fysiskt 

eller psykiskt. Slutsatsen av att huvudkaraktären har en något platt karaktär kan dras i 

och med att han blir mer irrationell under filmens gång men ingen tydlig personlig 

utveckling sker. Läsaren skapar ingen större förståelse för honom eller känner stor 

sympati.  

 

Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att Hjältens väg utspelar sig olika beroende på 

vilka val läsaren gör. De vägar som undersöktes i denna studie har samma val, och 

följer därför samma steg i Hjältens väg, till en början. När valen sedan skiljer sig får de 

olika vägarna olika slut men stegen i Hjältens väg är fortfarande oförändrat. Ingen av 

vägarna följer alltså inte alla stegen i Hjältens väg utan slutar i det mörkaste steget, steg 

åtta, samt behåller samma narrativ. Detta resulterar i att läsaren aldrig får uppleva en 

riktig seger eller ett lyckligt slut och dessutom lämnas med en känsla av 

otillfredsställelse över slutet.  

 

Hela Campbells modell, Hjältens väg, fullföljs inte i någon av de analyserade vägarna. 

Vi kan urskilja ett mönster utifrån de två vägar vi har undersökt, och anser oss därför 

ha fog att kunna tro att även de tre övriga sluten följer samma mönster oberoende på 

vilka val läsaren gör. Att läsaren aldrig får uppleva hela modellen kan vara ett sätt för 

Netflix att få läsaren att fortsätta göra val i filmen, välja att gå tillbaka istället för att se 

eftertexter, på grund av otillfredsställelse. Det narrativa mönstret och Hjältens väg är 
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förankrade i oss vilket gör att läsaren inte är tillfredsställd förrän hjälten fått ett lyckligt 

slut och därför kommer fortsätta så långt det går i filmen för att försöka nå det 

slutgiltiga steget i Hjältens väg.  
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Kartläggning över vägval  
 
Första vägvalet: 
Frosties - SugarPuffs 
Thompson Twins - Now2 
Säg ja - säg nej 
Ja - nej 
Ja - Nej (frågar om han vill prata om mamman ytterligare en gång) 
Phaedra - The Bermuda Triangle 
Häll te över datan - Skrik på pappa  
Läkare - Colins 
Bit på naglarna - dra i öronsnibb 
Ta dem - spola ner 
Förstör datan - Slå i bordet 
Plocka upp familjefoto - plocka upp bok 
JFD - PAX 
Häll te över datan - Förstör datan 
Netflix - tecken (inser nu att han är styrd av någon) 
Döda pappa - Backa undan 
Begrav - stycka (frågar den som han insett styr honom) 
ALTERNATIVT SLUT → eftertexter + visar Stefan i fängelse, bandersnatch släpptes 
aldrig, hur kvinna i nutid gör avsnittet→ 
Häll te - förstör (alltså kvinnan) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Death end  
 
Andra vägvalet: 
Frosties - SugarPuffs 
Thompson Twins - Now2 
Säg ja - säg nej 
Ja - nej 
Ja - Nej (frågar om han vill prata om mamman ytterligare en gång) 
Phaedra - The Bermuda Triangle 
Häll te över datan - Skrik på pappa  
Läkare - Colins 
Bit på naglarna - dra i öronsnibb 
Ta dem - spola ner 
Förstör datan - Slå i bordet 
Plocka upp familjefoto - plocka upp bok 
JFD - PAX 
Häll te över datan - Förstör datan 
Netflix - tecken (inser nu att han är styrd av någon) 
Döda pappa - Backa undan 
Begrava - stycka 
Ja - nej 
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(Chefen kommer hem till honom. Stefan står med kniv mot honom → får reda på att han dödat 
honom också) 
Eftertext – Gå tillbaka till att prata om mamma 
 


