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Abstract 

In an attempt by me to give the gaming medium the same kind of treatment as many 

other kinds of mediums before it I have chosen four games of two different genres for 

an analysis of their plot, characters, aesthetics and gameplay. The plot is summarized 

according to the rules for narrative storytelling and a semiotic approach is then used for 

finding things, signs, that are worth taking up for analysis in all four categories. Some 

comparisons are made between the games, foremost within the aesthetics and gameplay 

categories, first within genres and then between genres to find similarities and 

differences in the ways the game developers have chosen to challenge the player, make 

the games fun to play and present the games’ plot. The chosen games are Capcom’s 

Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, Sony Computer Entertainment America’s God 

of War, Konami’s Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty and Ubisoft’s Splinter Cell: 

Chaos Theory. The results are comments by me on the signs deemed important enough 

within every category. The conclusion is made that the games, though different when 

representing the genre they belong to, have certain common signs that are traceable 

back to the arcade games of the old days.  

Sammanfattning 

I ett försök av mig att ge spelmediet samma sorts behandling som många andra medier 

före det har jag valt ut fyra spel inom två olika genrer för en analys av deras handling, 

karaktärer, estetik och gameplay. Handlingen summeras enligt reglerna för narrativt 

berättande och en semiotisk infallsvinkel används sedan för att leta efter saker, tecken, 

som är värda att tas upp för analys i alla fyra kategorierna. Vissa jämförelser görs 

mellan spelen, främst inom kategorierna estetik och gameplay, först inom samma genre 

och sedan genrerna emellan för hitta likheter och skillnader i sättet spelutvecklarna har 

valt att utmana spelaren och göra spelen roliga att spela och hur de har valt att förmedla 

spelens handling. De utvalda spelen är Capcoms Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, 

Sony Computer Entertainment Americas God of War, Konamis Metal Gear Solid 2: 

Sons of Liberty och Ubisofts Splinter Cell: Chaos Theory. Resultatet är kommentarer av 

mig angående de tecken som har ansetts tillräckligt viktiga att kommentera inom varje 

kategori. Slutsatsen dras att spelen, trots deras olikheter när det gäller att representera 

den genre de tillhör, har vissa gemensamma tecken som går att spåra tillbaka till den 

gamla tidens arkadspel. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Tv-spel som kulturform har vuxit upp som ett sorts omedvetet samarbete mellan 

Amerika och Japan. Det gick tidigt att se hur amerikanska spel som Pong (1972), 

Breakout (1976) och Asteroids (1979), spel som antingen illustrerar och simulerar 

någon form av sport eller låter spelaren skjuta saker i småbitar med någon form av 

rymdskepp skilde sig från japanska spel som Pac-Man (1980), Donkey Kong (1981) och 

Mario Bros. (1983), spel innehållandes ”levande” spelkaraktärer, spelkaraktärer med 

personlighet (åtminstone för sin tid) (Hunter, 2000). Så trots att Japan ofta ses på som 

tv-spelets ursprungsland med Nintendos hemmakonsol NES (Nintendo Entertainment 

System) och Super Mario Bros. (1985) var Amerika före med själva konceptet som tv-

spel bygger på, nämligen att spela på en skärm med en handkontroll och hade det inte 

varit så hade kanske aldrig Pac-Man, med den första riktiga spelkaraktären kommit att 

se dagens ljus. Det var nämligen bristen på karaktär i alla shoot-em-ups som fick Pac-

Mans skapare Moru Iwatani att tänka till (Hunter, 2000).  

Idag har spel blivit så pass tekniskt avancerade att även om det inte nödvändigtvis 

behövs eller ens önskas finns det åtminstone inte längre några tekniska ursäkter för att 

inte ha handlingar som berör och karaktärer med personlighet. Nu när också 

handkontrollerna har blivit mer avancerade, hur använder sig spelutvecklarna av alla de 

knappar de har till sitt förfogande? I denna uppsats kommer jag att ge spelmediet 

samma behandling som andra medier under en längre tid har fått men som jag känner att 

spelmediet ännu inte fullt ut har förunnats. I många fall särbehandlas spelmediet och 

spelforskning handlar om saker utanför själva mediet, till exempel de effekter spel har 

på människor eller om genusaspekter. Detta är givetvis viktig forskning som bör 

fortsätta men jag lämnar det åt andra och kommer istället att ta en närmare titt på själva 

spelmediet och flera av de beståndsdelar som spel består av, från handling till 

spelmediets specialitet gameplay, i något av en mer klassisk medieanalys.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att i första hand göra en analys och i andra hand en 

jämförelse av fyra spel, två från Japan och två från Amerika, där jag analyserar spelens 

handling, karaktärer, estetik och gameplay. Fyra frågor kommer alltså att ställas: 

 
Vad är spelens handling? 

 

Vilka är spelens viktigare karaktärer och hur är de designade? 

 

Vad är det som syns, vilka konstnärliga val har spelutvecklarna gjort? 

 

Hur spelas spelen? 

1.3 Avgränsningar 

När japanska spel ska analyseras finns det givetvis en hel uppsjö av spel att välja 

mellan. Många spel stannar i Japan för att aldrig se dagens ljus i väst på grund av 

kulturella skillnader så även om dessa spel skulle fungera utmärkt till denna uppsats 

syfte lämnas de utanför. Dels därför att jag inte kan japanska och dels därför att jag 

finner det intressantare att ta spel som är gjorda i Japan men som ändå anses vara 

tillräckligt ”västerländska” för att översättas och släppas här eller kanske till och med 

med flit ”västerniserats” för att bättre tas emot på köpmarknaden.   

Det tekniska vad gäller grafik hålls utanför analyserna då detta visserligen kan ses på 

som skillnader i sättet diverse problem löses på men som ändå i slutändan inte har en 

särskilt stor betydelse för slutprodukten. Det är också svårt att veta exakt vad som gjorts 

utan att antingen vara väl insatt i programmering eller ha insiderkontakter på företaget 

som gjort spelet. 
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2 Teoretisk ram 
Tv-spel som text är vid en första anblick inte så olik filmen. Spel har likt film en 

handling med karaktärer som utspelar sig enligt mallen för de narratologiska genrerna 

och ljudeffekter och musik för att höja stämningen.Vad tv-spel har som gör de unika är 

en möjlighet till interaktion som de flesta andra medier saknar.  

2.1 Interaktivitet 

Dessa interaktiva medier tillhör enligt Bruhn Jensen (2002) den tredje gradens medier. 

Bruhn Jensen (2002) fortsätter med att ta upp tre olika typer av interaktivitet: 

 

Typ 1 - MDI, eller människa-dator interaktion, vilket betyder sättet på vilket en 

människa interagerar med en dator (eller i denna uppsats fall en spelkonsol). Ordet 

selektivitet definierar vad den första typen av interaktivitet handlar om. Användaren 

måste själv göra ett val och utföra en handling för att interaktionen ska både komma 

igång och kunna fortsätta. 

 

Typ 2 – Tar en något bredare infallsvinkel på vad interaktivitet är. Typ 2 ser medier 

som en sorts offentlig sfär där människor kan interagera med varandra genom bland 

annat chattar och andra sorters realtidsdialoger, informationssökning i databaser 

eller onlinespel samt registrering av data. Det viktiga är att allt samlas på en enda 

plattform, i vanliga fall en dator vilket gör den till ett sorts metamedium. 

 

Typ 3 – Interaktivitet ses på som ett sätt att kunna engagera sig politiskt via 

nyhetstjänster på nätet, organisationer som exempelvis banker opererar delvis via 

datorer och möjligheterna för en utopi via allas delaktighet genom datorer som 

fungerar som ett eget samhälle i sig lyfts fram. 

Av de tre typerna är typ 2 och 3 främst framtagna med datorer i åtanke men typ 1 går 

alldeles utmärkt att tillämpa på spel.   

Hur används då MDI-konceptet för att göra spel interaktiva? Jo, genom en handkontroll 

och eftersom ett helt stycke per spel i denna uppsats kommer att handla om kontrollen 

(gameplay) kan det vara bra för den oinvigde att se på nedanstående bild för att lättare 

förstå vad jag pratar om och vad som avses när till exempel L2 nämns.   



Karlstads universitet   
Medie- och kommunikationsvetenskap 
MKVC HT 2005 

8

   

Sonys Dual Shock 2-handkontroll, Källa: au.playstation.com  

Detta är Sonys Dual Shock 2, den officiella handkontrollen till Sonys PlayStation 2, 

konsolen som alla spelen i denna uppsats kommer att spelas på. Den ser kanske 

avancerad ut men för en vanlig person med tio fingrar är det fullt möjligt att tämja detta 

monster. Vänstertummen placeras antingen på styrkorset (”directional buttons”) eller på 

den vänstra analoga styrspaken, vilken saknar någon form av markering på bilden. Då 

spel idag nästan uteslutande är tredimensionella är den vänstra analoga styrspaken 

vanligast vid styrning av karaktärer även om styrkorset ibland också används. Vanligare 

idag är dock att styrkorset används till ”genvägar” som att snabbt byta mellan vapen, 

magier eller vad det kan vara. Den högra tummen placeras då följaktligen antingen på 

den högra analoga styrspaken eller på Sonys patenterade ”symbol”-knappar. Det hör 

inte till ovanligheterna att den högra tummen måste alternera mellan dessa två ”lägen” 

då den högra analoga styrspaken ofta används till manuell kameraförflyttning, för de 

tillfällen då kameran blir bångstyrig och bestämmer sig för att fastna i en vägg. 

”Symbol”-knapparna används till saker som att hoppa och skjuta. De fyra symbolerna är 

X (placerad längst ned), O (kallad cirkel, placerad till höger), fyrkant (eller square, 

placerad till vänster) och triangel (triangle, placerad längst upp av de fyra).  

Pekfingrarna placeras på L1- och R1-knapparna med snabb åtkomst till L2- och R2-

knapparna placerade bakom. Det är även möjligt att med pekfingrarna på L1 och R1 

använda långfingrarna till L2 och R2 med minskad precision som följd (färre fingrar att 

hålla själva handkontrollen med). Start-knappen används utan undantag till att pausa 

spelet samt till att komma från ”start-skärmen” (de flesta spel har en trots att den saknar 
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någon funktion) till någon sorts ”start-meny”. Select-knappen används i många fall inte 

alls men i de fall den används är det ofta till att pausa spelet eller till att bringa fram en 

karta eller liknande.  

Som jag redan nämnt så utelämnas i bilden beskrivning för de två runda analoga 

spakarna som utöver att användas som styrdon för karaktärer och kamera dessutom kan 

tryckas in vilket i princip ger ytterligare två knappar. De analoga spakarna brukar kallas 

L3 och R3 rent allmänt men ska egentligen bara kallas det när de används som 

”knappar” (alltså trycks ned). Dessa används dock sällan till det ändamålet, även om R3 

i en del spel brukar användas för att centrera kameran bakom ryggen på karaktären då 

själva spaken ändå används till att fristyra kameran.  

Med handkontrollens hjälp är sedan spelarens uppgift att styra någon form av 

spelkaraktär genom ett spel uppbyggt av en blandning mellan interaktiva spelmoment 

och mindre interaktiva mellansekvenser. Spelmomenten är antingen indelade i separata 

banor eller av en mer strömlinjeformad karaktär utan banor. Banor, nivåer, levels eller 

vad det kan tänkas kallas kommer från den tiden då spelkonsoler inte var kraftfulla nog 

för att till exempel ständigt kunna läsa in data under tiden som spelet spelades, något 

som dagens konsoler klarar av. Riktigt gamla spel, som arkadspel i form av Space 

Invaders och Pac-Man, fungerade på det sättet att bara en ”skärm” kunde läsas in åt 

gången och när skärmen var tömd (på rymdvarelser eller prickar) var en ny skärm 

tvungen att läsas in för att spelaren skulle kunna börja på nytt, ofta med en 

svårighetshöjning för att krydda spelupplevelsen. Denna idé med banor i samband med 

ökad svårighetsgrad har legat kvar sedan dess och används fortfarande än idag. I många 

fall används banor i spel idag för att antingen särskilja de interaktiva momenten från de 

icke interaktiva genom att det mellan banorna stoppas in mellansekvenser som för 

spelets handling framåt eller så ges möjlighet för spelaren att spara sina framsteg för att 

kunna fortsätta spela därifrån vid nästa spelsession.  

Interaktivitet i spel sträcker sig ofta inte så mycket längre än handkontrollens 

användning vid spelmomenten och behöver alltså inte nödvändigtvis vara så kallad 

interaktiv storytelling (Poole, 2000). Det är snarare tvärtom, när handling förmedlas kan 

spelaren lägga ned handkontrollen och luta sig tillbaka och bara titta och på det viset 
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upphör all form av interaktivitet för ett tag. När det sedan är dags att börja spela igen 

upptas givetvis också interaktiviteten igen men det är sällan som någon handling 

förmedlas. Undantag finns dock, till exempel i form av Silent Hill 2 (2001) från 

Konami. Beroende av ett flertal medvetna och omedvetna val gjorda av spelaren under 

spelets gång väljs ett av sex olika slut ut. Det är allt, inget i handlingen eller gameplayet 

förändras, bara slutet men slutet är helt och hållet upp till spelaren under gameplay-

segment att ”välja”. Detta är dock en berättarform som är krävande om den ska göras 

rätt. Om ett spel skulle innehålla möjligheterna att ändra handlingen flera gånger även 

innan slutet skulle det kräva mycket arbete för att allt skulle passa samt att flera 

handlingar skulle vara tvungna att skrivas, något som skulle bli till en arbetsbörda för 

manusförfattaren.  

2.2 Narratologi 

Narrativ kan delas in i flera grupper. Den idag vanligaste gruppen är enligt Hansson, 

Karlsson och Nordström (1992) Aristoteles dramatiska modell, även kallad Hollywood-

modellen eller den anglosaxiska modellen. Denna modell är uppdelad i olika faser: 

Anslaget:  Filmens huvudkonflikt presenteras och en överenskommelse görs med 

tittaren om vad för sorts film det är. Möjligen introduceras även 

huvudkaraktärerna.  

Presentationen: Om inte huvudkaraktärerna redan har introducerats introduceras de 

nu. Andra karaktärer, miljöer och intriger presenteras ytligt för att 

tittaren ska kunna få sig en uppfattning om hur ond den onde 

verkligen är och om det finns någon som kan hjälpa den gode.  

Fördjupning: Under fördjupningen sker något som gör att konflikten blir värre eller 

kompliceras och lösningen blir allt mer avlägsen. Mer information om 

karaktärer och konflikt presenteras.  

Upptrappning: Alla vägar utom en blockeras och det är dags för konflikten att nå en 

slutpunkt. Alla förutsättningar känns till av tittaren och 

huvudkaraktärerna måste handla. Denna handling yttrar sig ofta 

genom våld eller hårda ord. Konflikten skall särbehandlas.  
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Konfliktförlösning: Denna fas är vanligen kort och ska komma som en logisk följd av 

det som har hänt innan. Tittaren ska få det den vill ha och oavsett 

om slutet är lyckligt eller inte ska tittaren tycka att det som hände 

var den bästa lösningen.  

Avtoning: Tittaren får dela huvudkaraktärernas lättnad och få en chans att nysta ihop 

alla trådar och känna att handlingen är färdigberättad.  

En mindre vanlig men ändå använd modell är Platons ickedramatiska modell. I denna 

finns ingen tidsordning utan handlingen står antingen helt stilla eller så går det inte att 

erinra vart den är på väg. Istället beskrivs tillstånd eller begrepp. Vanligt använd modell 

i musikvideos. (Hansson, Karlsson & Nordström, 1992)  

En tredje och inom filmen mer använd modell än den ickedramatiska är den episka 

modellen. Den handlar ofta om resande fyllt av för hjälten farliga utmaningar som 

fungerar som ett sätt för denne att utvecklas (Lothe, 2000). Utöver det farofyllda 

resandet listar Harris (2002) upp några saker som är typiska för episka berättelser: 

 

Hjälten är ofta en legend och väldigt heroisk 

 

Hjälten favoriseras inte utan presenteras med såväl goda som dåliga sidor. 

 

Hjälten visar upp övermänskliga krafter i strid. 

 

Handlingens omgivningar inkluderar flera nationer, hela världen och ibland mer. 

 

Trots att handlingen är fiktionell ges förklaringar till omständigheter i en nations 

eller ett folks historia. 

 

Gudar och andra gudomligheter spelar en roll i handlingens utgång.  

När det kommer till hur en episk handling framförs har det ofta en berättare som binder 

samman det som sker (Åkerlund, 2004). Manfred (1999) ger tre exempel på olika slags 

narrativ: 

Förstapersonsnarrativ: Berättaren är en karaktär i berättelsen som återger vad som 

har hänt denne. 
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Auktoritärt narrativ: Berättaren går ej att finna i berättelsen utan har en 

utomståendes perspektiv, ofta i en position som ger denne en 

slags totalauktoritär kunskap om allt och alla. En riktig 

allvetare. 

Figurativt narrativ: Berättelsen berättas av en person sedd ur dennes ögon.  

2.3 Semiotik 

Den enkla kommunikationsmodellen består enligt Gripsrud (2002) av: 

Avsändare —> Budskap —> Mottagare 

Detta verkar till en början enkelt men kommunikationsmodellen utgår från att alla tolkar 

allt likadant. Semiotiken gör gällande att så inte alltid är fallet. De budskap som sändare 

sänder ut består av så kallade tecken. Mannen som myntade begreppet semiologi, 

Ferdinand de Saussure (1857-1913), sade att ett teckens helhet består av ett materiellt 

uttryck och ett immateriellt innehåll (Saussure i Gripsrud, 2002). Hansson, Karlsson och 

Nordström (1992) beskriver detta i lite mer detalj. Enligt dem består ett tecken återigen 

av två delar. Dessa är: 

 

Det betecknande – den synliga och påtagliga sidan hos tecknet. 

 

Det betecknade – innebörden bakom det betecknande och synliga. 

Dessa två delar bildar sedan tecknets helhet, vilket leder till att tecken är öppna för 

tolkning av mottagaren. Tolkning enligt vissa koder, koder som ofta kan variera mellan 

till exempel olika kulturer. Ett annat exempel på tillfällen där koder spelar en stor roll är 

inom genrer (Berger, 1991). Science Fiction-genren delar till exempel inte samma koder 

som den romantiska komedi-genren, inte ens inom samma kultur.   

Kopplingen mellan uttryck och innehåll är inte evigt. Det förändras med tiden. Ett 

uttrycks innehåll måste sättas i relation till andra möjliga innehåll uttrycket kan ha för 

att få mening (Gripsrud, 2002). För att förstå ljus är det nödvändigt att förstå mörker 

och för att förstå pekfinger är det nödvändigt att förstå långfinger. Här kommer 

begreppen syntagm samt paradigm in. Ett syntagm är en sorts helhet, till exempel en 

bild eller film och paradigmet är dess byggstenar. Det är möjligt att välja diverse olika 

delar ur ett paradigm att sätta in i ett syntagm. I en film, eller ett spel för den delen, som 

har en manlig huvudkaraktär kan det vara värt att fundera närmare på varför 

huvudkaraktären inte är en kvinna eller varför mannen bär kostym istället för 

träningsoverall. En anledning kan vara konnotationen en overall ger. Själva overallen 
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fungerar som en denotation, det som syns, och konnotationen är vad denotationen ger 

för känslokopplingar eller associationer. En träningsoverall kan till exempel föra 

tankarna till att personen som bär den antingen är aktiv och hälsosam av sig eller att den 

inte är särskilt modemedveten. Berger (1991) lägger dock stor tyngd vid att 

valmöjligheterna vid paradigmvalen är begränsade till motsatser. Anledningen till detta 

är att mening baseras på etablerade relationer och de viktigaste relationerna inom ett 

språk är de som står i opposition till varandra.  

Berger (1991) ger en sammanfattning av vad semiotik handlar om: 

1. Mening skapas och förmedlas genom texter, speciellt handlingar och berättelser. 

2. Fokus ligger på tecknen som finns att finna i texten och hur tecknen delas upp i 

betecknande och betecknade. 

3. Relationerna mellan tecknen är av yttersta vikt. Ingenting betyder något i sig självt 

utan måste sättas i relation till något annat. 

4. Texter kan ses på som tal. Språk och grammatik ger talet mening precis som tecken 

och koder ger texter mening. 

2.4 Estetik 

Estetik är ett brett begrepp och ett ord som kan användas på flera olika sätt. I Aulin-

Gråhamn, Persson och Thavenius (2004) går det att läsa hur begreppet enligt en dansk 

forskare vid namn Henrik Kaare Nielsen kan delas in i fyra olika huvudbetydelser, två 

mer traditionella och två lite vidare: 

 

Den första betydelsen tar tillvara på ordets ursprung. I motsats till matematiken med 

dess logiska tankegångar syftar estetiken (kommet av grekiskans aisthesis) på 

människans ”sinnliga och känslomässiga förhållande till världen”. 

 

Den andra betydelsen syftar på 1700-talets användning av estetiken som en 

beskrivning av konstens egenart. Ordet utmärkte konsten och det sköna i konsten. 

 

Den tredje och lite mer vidgade (modernare är kanske ett passande ord) betydelsen 

tar fasta på populärkulturen som en mer seriös och respekterad form av kulturyttring 

än den äldre skolan och ger den en chans att också få räknas till vad estetiken 

omfattar. 

 

Den fjärde och sista betydelsen ser estetiken användas om ”den allmänna tendensen 

i de högutvecklade moderna samhällena att det sociala livet blir alltmer 
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upplevelseorienterat”. Estetiken omfattar alltså inte bara konst utan också ekonomi, 

politik, massmedier, ungdomskulturer med mera.  

Efter dessa fyra variationer på ordet estetiks innebörd gör Aulin-Gråhamn, Persson och 

Thavenius (2004) en åtskillnad på hur ordet kan användas i allmänt samt specifikt syfte. 

För att använda deras exempel är en allmän användning av estetikbegreppet till exempel 

hur viktig estetiken är inom ungdomskulturerna. I detta fall används ordet i bred 

mening. En specifik användning av ordet är exempelvis när en särskild konstnärs estetik 

begrundas. Här kopplas ordet ihop med den rent konstnärliga innebörd det en gång i 

tiden brukade ha.  

Ett speciellt sätt att använda ordet estetik i spelmediet är att titta närmare på vilket val 

spelutvecklarna har gjort när det gäller sättet mellansekvenserna framförs på. Jag menar 

då inte ur ett analytiskt perspektiv där de konstnärliga valen ställs mot varandra i syfte 

att finna ett svar på om spelets estetik är ”vacker” eller klippning och kameravinklar 

utan kort och gott om mellansekvenserna är förrenderade eller inte. Mellansekvens (cut 

scene på engelska) är vad ett spels icke interaktiva moment kallas och används nästan 

uteslutande för att förmedla spelets handling. Valet för en spelutvecklare står som sagt 

mellan att antingen använda förrenderade mellansekvenser eller att använda spelets 

egen grafikmotor och spelkonsolens egen kapacitet för att rendera dem. Skillnaden dem 

emellan är att förrenderade mellansekvenser har skapats och renderats på andra och 

mycket starkare datorer än spelkonsolen vilket bidrar till att de innehåller mer detaljerad 

och högupplöst grafik än mellansekvenser som renderas ”in-game”. Förrenderade 

mellansekvenser är med andra ord helt enkelt CGI-filmer (tänk Pixar och filmer som 

Toy Story och Hitta Nemo) som sedan lagrats på spelskivan som helt vanliga filmfiler 

som spelkonsolen sedan visar upp helt oberoende av själva spelet. Mellansekvenser som 

görs in-game är beroende av spelets grafikmotor som används även i de interaktiva 

momenten och att spelkonsolen är kapabel till att rendera mellansekvenserna i realtid.  

Bruhn Jensen (2002) rör lite kort vid ämnet intertextualitet, där begreppet förklaras med 

att tecken tas eller lånas från andra medier eller medieverk (det vill säga saker som 

filmer och böcker) i syfte att antingen förstärka originalverkets egna tecken så att det till 

exempel tillhör en viss genre eller för att parodiera verket som tecknen lånats från. Det 
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finns två olika sorters intertextualitet, horisontell sådan och vertikal sådan. Med 

horisontell intertextualitet menas att en text använder tecken inom relaterade genrer, 

teman, figurer eller tidigare texter inom samma genre eller serie. Vertikal intertextualitet 

har mer med saker runt primärtexten att göra, saker som recensioner och konversationer 

om texten.
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3 Metod och material 

För att analysera spelen nedan används en semiotisk analysmetod. Eftersom semiotiken 

belyser tecken och skillnader i tecken baserat på koder, koder som är olika för olika 

kulturer, passar semiotiken bra in på en analys av spel från just två olika kulturer. 

Semiotiken passar också bra in på det sättet att den är tillämpbar på alla de fyra 

kategorier jag har valt att analysera då de alla innehåller just tecken, vilket bidrar till att 

allt hamnar under ett tak så att säga. En viktig fråga kommer hela tiden att vara varför. 

Varför används dessa tecken? Varför används inte dessa tecken? Likheterna då? Om 

några likheter hittas kan det bero på att det lånas mellan de olika koderna vilket kan 

vara intressant att ha i åtanke. Då är frågan vem som lånar från vem. Det är hela tiden 

en tolkningsfråga från min sida, eftersom semiotik är en tolkningslära. Vidare är det 

också så att mina tolkningar till stor del kommer att utgå från koder som jag har inlärda 

vilket förklarligen kommer att ge ett anglosaxiskt perspektiv. Det bästa skulle givetvis 

vara att analysera spelen från både ett amerikanskt och ett japanskt perspektiv för att 

kunna få mer av en helhetsbild men för det skulle denna uppsats dels bli alltför stor och 

tidskrävande, dels skulle det kräva ytterligare en person välbekant med de japanska 

koderna, något som kräver en uppväxt eller mångårig bakgrund i det japanska 

samhället, något som jag saknar. 

3.1 Urval 

Fyra spel har blivit utvalda för en semiotisk analys och jämförelse. Dessa spel är: 

 

Devil May Cry 3: Dante’s Awakening – Ett action-spel. Den enda delen i serien som 

har någorlunda djupa karaktärer och handling. Intressant ur både ett estetiskt som 

speltekniskt perspektiv med sina många mellansekvenser och egensinniga sätt att 

tackla strider i gameplay. 

 

God of War – Ett action-/äventyrsspel. Valt på grund av det är en amerikansk 

tappning av en väldigt japansk genre (speltekniskt) och ett spel som på många sätt 

har Devil May Cry-serien att tacka för hur det spelas, något som spelets lead 

designer David Jaffe inte sticker under stol med (Turczyn, 2005). Dess tolkning av 

grekisk mytologi, en mytologi som sällan ses i spel, gör det än mer intressant att 

analysera. 

 

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – Ett stealth-spel (någon riktigt passande titel 

finns inte på svenska). Jag valde detta spel på grund av dess unika sätt att ta tillvara 
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på spelmediet samtidigt som det är filmiskt som få andra spel vilket gör det till ett 

intressant analysobjekt. 

 
Splinter Cell: Chaos Theory – Ett stealth-spel och det tredje spelet i serien (titeln ska 

dock sakna en siffra). Valt därför att det hör till mer eller mindre samma genre som 

Metal Gear Solid-serien och är den enda stealth-baserade serien som kan mäta sig 

med dess popularitet och kritikerhyllning, åtminstone enligt gamerankings.com. Att 

jag sedan valde just del tre beror på att det rent speltekniskt enligt mig är den bästa 

och mest avancerade delen i serien och därför bäst lämpar sig för analys. 

3.2 Tillvägagångssätt vid analys 

Den uppmärksamme har kanske lagt märke till att de fyra utvalda spelen går att para 

ihop två och två. Dels har vi två stealth-spel och dels har vi två action-baserade spel. 

Vidare är inom dessa två grupper ett spel japanskt och ett spel amerikanskt. Detta är 

ingen tillfällighet. Meningen är att först ställa spelen inom en viss grupp mot varandra 

för att sedan avsluta med en liten mindre jämförelse och analys grupperna emellan.  

Vad ska då analyseras? Jag har valt att dela upp spelens innehåll i fyra olika punkter, för 

att sedan ytterligare dela upp varje punkt i diverse mindre (sub)punkter. 

3.2.1 Handling 

 

En kortare sammanfattning enligt mallen för filmanalys kommer att ges. 

 

Samtidigt spanar jag hela tiden spanar efter viktiga paradigm i textens syntagm vilka 

jag kommer att kommentera. 

3.2.2 Karaktärer 

 

De viktigare karaktärerna presenteras med utgångspunkt i vad de spelar för roll i 

handlingen och vad deras utseende (eller design) ger för konnotationer i samband 

med det. Kort sagt, varför är de designade som de är? 

 

Stereotyper undersöks om det finns några. Om så är fallet ställs frågan varför 

stereotyper används med egna reflektioner bottnade i vilka tecken de innehåller som 

gör att karaktärsdesignern eller manusförfattaren fann de nödvändiga. 
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3.2.3 Estetik 

Vid en semiotisk analys gäller det att lägga vad som syns lite åt sidan och istället 

fokusera på tanken bakom det som syns. Semiotiken har bland annat fått kritik för att 

den inte tar hänsyn till estetik utan bara bryr sig om meningen i eller bakom texten och 

inte texten i sig. Den ignorerar kvalitetsfrågor. (Berger, 1991)  

När jag pratar om estetik känner jag att det är nödvändigt att förklara lite mer exakt vad 

jag menar med själva ordet estetik. Estetik kommer i den här uppsatsen att stå för en 

specifik användning av andra och tredje betydelsen i teoriavsnittet, konstens egenart i 

ett modernare medium med betoning på just konsten, de medvetna val spelutvecklarna 

har gjort med ”det som syns”, något som kanske i vanliga fall inte kallas konst. Jag 

kommer dock precis som semiotikens kritiker säger att ignorera frågor runt konstens 

värde. Jag kommenterar tecken i det som syns, men inte om dessa tecken är vackra eller 

inte. Här följer en noggrannare punktlista på vad som kommer att analyseras.  

 

Spelens ”teman” tas upp vad gäller till exempel omgivningar och animationer. 

 

Handlingen kommer att tacklas i fråga om hur den förmedlas, hur den är ”filmad” 

och varför. Vilka tecken finns i sättet handlingen framförs på som gör det möjligt att 

kategorisera den i en viss genre? 

 

De japanska spelen kommer att utifrån de tecken de innehåller analyseras om de 

möjligen är ”västerniserade” eller inte. 

3.2.4  Gameplay 

Vid en semiotisk analys av diverse medier gäller det att ta i beaktande vad just det 

aktuella mediet kan och inte kan göra, eller vad det passar och inte passar för. Med det i 

bakhuvudet är det möjligt att fokusera på hur ett medium använder vad det är bättre på 

än andra medier som ett tecken i sig. (Berger, 1991) I spelsammanhang skulle det vara 

hur handkontrollen används.   

 

Hur är banorna designade och varför? Finns det ens några ”banor” över huvud 

taget? 

 

En viss jämförelse mellan spelens handlingar kommer att göras. Inte rent stilistiskt 

dock, det är redan analyserat på punkten estetik och har för övrigt ingenting med 

gameplay att göra. Eftersom spel blandar gameplay med handling kommer fokus att 
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läggas på hur dessa två element används tillsammans och avvägs mot varandra, det 

vill säga hur handlingen implementerats i spelet med egna funderingar kring varför 

som följd. 

 
Hur används handkontrollen? Hur utnyttjas knapparna som finns till förfogande? 

Vilka knappar används till vad? Vilka knappar används inte? 

3.3 Materialbeskrivning 

Nedan följer lite bakgrundsinformation om de spel som ska jämföras med varandra för 

att läsaren av denna uppsats ska få lite stabilare mark att stå på. Informationen är inte på 

något sätt ultimat eller ens särskilt utförlig och endast det jag finner viktigast tas upp för 

att den totalt oinsatte inte ska lämnas utanför och för att också läsaren ska få en liten 

inblick hur tankearbetet bakom spelseriernas uppkomst gick till. 

3.3.1 Devil May Cry 

Vad som från början skulle ha blivit Resident Evil 4 ändrade inriktning då spelets 

producent Shinji Mikami inte tyckte att stämningen var helt rätt (Leyton, 2005). Detta 

resulterade i en helomvändning från den speltekniskt stela Resident Evil-serien till den 

actionrenässans Devil May Cry i slutändan blev. En andra del väntade inte länge på sig 

men blev utan originalteamets involvering och efter en rejäl sänkning av svårighetsgrad 

inte den kritikersuccé Capcom hade väntat sig. Inför del tre blandades personer från 

teamen som gjorde föregångarna (Mikamis inblandning saknas dock) och 

svårighetsgraden ökades för att återigen bli (enligt en del för) hög. Tredje delen utspelar 

sig före del ett och två. Alla tre spelen har släppts på Sonys PlayStation 2 och har 

halvdemonen Dante i huvudrollen.  

  

Dante, Devil May Cry Dante, Devil May Cry 2 Dante, Devil May Cry 3  
(Devil May Cry 1, 2 och 3 © 2001-2005 Capcom) Källa: www.IGN.com 

http://www.IGN.com
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3.3.2 God of War 

I en intervju med spelets lead designer David Jaffe av sajten g4tv.com förklarar han att 

han fick idén till ett spel baserat på grekisk mytologi under en tågresa i Japan. Under 

resans gång läste han en bok av Edith Hamilton vid namn Mythology vilken skulle 

komma att bidra med 80% av spelets design. När det var dags att sälja idén till den 

produktionsansvarige på Sony fick Jaffe synpunkter på hur mycket (i princip allt) som 

rent speltekniskt var lånat från andra redan befintliga spel, spel så som Devil May Cry 

och The Legend of Zelda. Jaffe var väl medveten om detta faktum men var övertygad 

om att innovation inte alltid är en nödvändighet om ett spel ändå utan den lyckas vara 

roligt samt att blandningen av de två nyss nämnda spelen ändå gav God of War något av 

en egen stil. Spelet skulle med ett ord beskrivas som episkt. (Turczyn, 2005)   

 

Action och äventyr. Här är det action för hela slanten. 
(God of War © 2005 SCEA) Källa: www.IGN.com

  

3.3.3 Metal Gear Solid 

Själva Metal Gear-serien går så långt tillbaka som till 1987 och konsolen MSX 

(Shoemaker, 1998). Seriens skapare Hideo Kojima hade i uppgift av spelutvecklaren 

Konami att göra ett krigsspel, men då den tidens hårdvara var långt ifrån kapabel till att 

hantera vare sig polygoner eller ens mer än två kanske tre personer på skärmen 

samtidigt med ett fåtal kulor bestämde han sig för att göra ett spel där målet var att 

undvika fienden (Bjarneby, 2005). I och med detta föddes den så kallade stealth-genren.  
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Upptäckt! (Metal Gear © 1987 Konami) Källa: www.GameSpot.com  

I detta spel föddes också karaktären Solid Snake, som senare skulle komma att 

utvecklas vidare i Metal Gear Solid-serien. För den filmintresserade känns kanske 

namnet Snake igen. Kojima har nämligen tagit inspiration från filmen Escape from New 

York (1981) med Kurt Russell i rollen som Snake Plissken.  

När Sonys PlayStation släpptes med allt vad det innebär i fråga om grafik, ljud, fiende-

AI och sättet spel kontrolleras blev det dags för Kojima att på allvar realisera sina 

drömmar om ett stealth-baserat spel. Det var dags att uppgradera Metal Gear-serien. 

Detta resulterade i Metal Gear Solid-serien och det var i och med det första spelet i 

Solid-serien som Metal Gear och Kojima blev mainstream.  

 

X, Y och en Z-axel. (Metal Gear Solid © 1998 Konami) 
Källa: www.GameSpot.com  

http://www.GameSpot.com
http://www.GameSpot.com
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3.3.4 Splinter Cell 

Inte mycket är känt om Splinter Cell-seriens ursprung. Utvecklarna Ubisoft uttalar sig 

inte särskilt mycket om spelserien. Vad som däremot är känt från en videointervju med 

några av originalspelets skapare är att de ville skapa ett spel med en handling som 

mycket väl kan hända imorgon. Vidare ville de utnyttja ljus och skuggor fullt ut och 

byggde därför spelet runt att varje objekt lämnar skuggor och mer eller mindre varje 

ljuskälla går att släcka på något sätt. Till förfogande skulle spelaren ha en stor mängd 

vapen och instrument och spelets huvudkaraktär Sam Fisher skulle vara kapabel till 

många olika sorters rörelser för att spelaren skulle känna sig häftig. (Super PLAY 04-

2003)   

Väldigt lite har förändrats sedan del ett. Sam Fisher figurerar som huvudkaraktär i alla 

tre spelen som har gjorts, han har samma överordnade som ger honom order och 

uppdragen går ut på att smyga i skuggorna. Handlingen cirkulerar alltid runt terrorism 

och Sams utrustning har knappt ändrats, men så har ju spelen släppts nära inpå varandra 

också, cirka ett per år.  

 

Läcker skugga! (Splinter Cell © 2002 Ubisoft) 
Källa: www.counterfrag.com 

http://www.counterfrag.com
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4 Resultatredovisning 

4.1 Devil May Cry 3 

4.1.1 Handling 

Det är lätt att tro att spelets handling är av ett episkt slag när det första som hörs är en 

berättarröst. Så är dock inte fallet, berättarrösten öppnar bara handlingen samt avslutar 

den men förekommer ingenting däremellan vilket gör handlingen till en vanlig 

dramatiskt uppbyggd sådan.  

I anslaget berättar kvinnorösten hur en demon vid namn Sparda enligt legenden med 

hjälp av sitt svärd offrade sig själv för att rädda mänskligheten från att tas över av 

demonriket. Hon fortsätter med att berätta att legenden är sann, hon har träffat Spardas 

två söner. Under tiden som hon berättar detta pågår en svärdstrid de två bröderna tillika 

halvdemonerna emellan mot en klart lysande måne under ett pågående regnfall. 

Kvinnorösten berättar att hon inte vet varför de slåss men att det slutade med att en gick 

segrande ur striden. Scenen slutar med att den blåklädde brodern till synes dödar den 

rödklädde. I nästa scen besöks den rödklädde mannen vid namn Dante i sitt nya kontor 

av en gammal man (som senare visar sig heta Arkham) som säger att han kommer med 

en inbjudan från Dantes bror, för att sedan efter att ha lagt märke till en amulett runt 

Dantes hals välta omkull skrivbordet Dante sitter vid och försvinna. Fram ur tomma 

intet kommer ett antal demoner och en stor slagsmålsscen utspelas med resultatet att 

kontoret blir totalförstört. Ur marken höjer sig plötsligt ett enormt torn vid namn 

Temen-Ni-Gru och det är där hela spelet utspelar sig.  

Efter detta presenteras och fördjupas relationen mellan Arkham och hans dotter Lady 

(eller Mary som hon egentligen heter, hon är dessutom berättarrösten spelaren hör i 

början). Lady har kommit till Temen-Ni-Gru för att hämnas på sin far för att han i syfte 

att bli övermänsklig tog sin frus liv. Dantes tvillingbror Virgil (den blåklädde) vill åt 

amuletten Dante bär på då den tillsammans med hans egen halva blir hel och fungerar 

som en komponent till att öppna portalen till demonriket. Scenen som visas i anslaget är 

i själva verket hämtad från en bit in i spelet och fungerar också som en fördjupning då 

Virgil i den scenen får Dantes andra halva och de demonkrafter Dante har inom sig 

kommer ut för första gången. 
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Nästa upptrappning kommer då Arkham, som då troddes vara död vid Virgils hand, 

återkommer och visar sig vara ytterligare en person/demon vid namn Jester. Här tvingas 

i slutändan de två bröderna att kämpa sida vid sida för att besegra Arkham som på egen 

hand försöker öppna portalen till demonriket och få Spardas krafter.  

Konfliktförlösningen kommer i form av en slutgiltig strid mellan Dante och Virgil med 

Dante som vinnare medan Virgil väljer att försvinna in genom den slutande portalen 

(amuletten har separerats än en gång, med en halva hos vardera brodern) till 

demonriket. Lady får också äran att sätta sista skottet i Arkham för att på så sätt hämnas 

sin mors död.  

I avtoningen kommer Ladys röst tillbaka i berättarform för att förklara att Dante åter 

öppnade sitt kontor och att namnet på hans rörelse skulle komma att bli… Devil May 

Cry.  

Varför valdes just en amulett som föremål för brödernas tvist? Enligt den svenska 

nationalencyklopedin är en amulett ett objekt som ”tros ha en speciell kraft att bringa 

lycka”. Enligt min egen ordbok från gymnasietiden är det ett föremål som ger bäraren 

ett magiskt skydd och som ofta bärs runt halsen (Oreström, 1995). Då amuletten var en 

gåva från deras döda mor är det mycket möjligt att den symboliserar lycka och skydd 

och att den är magisk märks väl i handlingen. Vidare är en amulett (eller ett halsband) 

lätt att dela i två delar och konnoterar kvinnlighet (det var ju deras mors).  

Det är också värt att ställa sig frågande till slagsmålsscenen som visas både i början av 

och en bit in i spelet. Det är fullmåne samtidigt som det regnar. Med tanke på att månen 

är sådär overkligt stor som den så ofta är i den fiktiva världen är det lite konstigt att den 

inte täcks av regnmolnen. Den fungerar mest som en ljuskälla i brist på några andra 

sådana då slagsmålet utspelar sig allra längst upp i Temen-Ni-Gru. Regnet, samt lite 

åska, symboliserar konflikten de två bröderna emellan då det börjar precis innan de två 

börjar slåss och slutar när de är färdiga. 
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4.1.2 Karaktärer 

Dante:  Spelets huvudkaraktär sedan del ett. Rent utseendemässigt har han gått igenom 

ganska få förändringar i denna series tre delar. Han har alltid burit en röd 

trenchcoat, ett svärd och ett par pistoler kallade Ebony och Ivory. De stora 

förändringarna ligger i hans personlighet. I del ett var han en cynisk person 

som tog det mesta med ro men som med en sylvass tunga kunde bemöta det 

mesta i form av en one-liner. I tvåan försvann den sylvassa tungan och han 

blev istället en nästan helt tyst hjälte, förmodligen för att han skulle verka 

äldre. Vad passar då bättre i del tre, som utspelar sig före de andra delarna, att 

han som yngling är mer högljudd än i del ett och två tillsammans? På grund av 

detta framställs han som barnslig.    

Dantes utseende bygger mycket på den i Japan inom anime och manga mycket 

vanliga ”bishounen”-looken. Bishounen betyder direkt översatt vacker pojke 

(Sanchez, 2003). Denna look manifesterar sig dels i Dantes halvlånga rufsiga 

vita hår med en lugg som går ner i pannan och nästan över ögonen samt 

avsaknaden av någon form av tröja under rocken. Det är barbröstat och inte ett 

hårstrå finns att finna. Detta tillsammans med hans uppförande gör att han 

jämfört med tidigare delar framstår som omogen och oerfaren på gränsen till 

naiv och full med attityd.  

Virgil: Dantes tvillingbror. Trots detta är han på många sätt Dantes totala motsats. Till 

att börja med är han spelets antagonist och till skillnad från sin bror är Virgil 

lugn i alla lägen. Trots att de delar samma ålder finns det inget naivt över 

honom, inte heller någon attityd eller klumpighet. Att han bär en katana (ett lätt 

japanskt svärd) talar sitt tydliga språk om hans vig- och snabbhet jämfört med 

Dantes bredsvärd som får symbolisera klumpighet och muskler framför hjärna. 

Hans kläder är av ett mer gammeldags slag än Dantes moderna skinnklädsel 

och för tankarna till medeltidens överklass. Kläderna går i blått för att 

symbolisera hans lugn i jämförelse med Dantes humör och röda kläder. 

Frisyren är även den Dantes totala motsats. En bild får förklara hur.  
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Dante till vänster, Virgil till höger 
(Devil May Cry 3 © 2005 Capcom) Källa: elotrolado.net  

Virgils bakåtslickade och ”taggiga” frisyr konnoterar en viss rebellisk natur. 

Den får honom att se elakare ut. Dessutom är det lättare att skilja dem åt 

eftersom de ser exakt likadana ut då de är tvillingar och samma 

karaktärsmodell används till båda.  

Arkham: Spelets andra antagonist och kompanjon till Virgil, åtminstone till en början. 

Till skillnad från Dante och Virgil är han inte en demon av något slag utan 

en vanlig människa som genom att ha offrat sin fru har fått demoniska 

krafter. För att visa detta är han inte så demoniskt vacker som 

tvillingbröderna utan snarare otvivelaktigt ful. Han är skallig, benig och har 

en sorts ”fläck” som täcker halva ansiktet som ständigt rör sig likt en 

flamma. Modemässigt är han ganska slätstruken. För att understryka att han 

har någon sorts tro som fått honom att mörda sin fru är han klädd som en 

präst med en helknäppt kavaj utan knappar med krage. Med sig har han 

också hela tiden en bok med okänt innehåll likt en bibel.   

Längre in i spelet visar det sig att Arkham också är en annan karaktär vid 

namn Jester, en som namnet antyder narr som har agerat lite som en hjälp 

under handlingens gång. För den uppmärksamme spelaren går det att redan 

från start utläsa att Arkham och Jester är en och samma person genom 

ögonen. Båda två har nämligen ett grönt och ett rött öga. För den mindre 

uppmärksamme har allt gjorts för att de båda ska vara så olika varandra som 

möjligt. Arkham har en mycket mörk röst och återhållsam karaktär medan 

Jester har en mycket ljusare röst (bra gjort av röstskådespelaren som spelar 
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båda två) och är av en mer skämtsam natur. Jester är också mycket rörligare. 

Han hoppar och dansar omkring både på golv och i tak. Arkham rör sig 

knappt alls, han är ju ändå en gammal man. Jester framställs som 

ungdomligare.  

Lady: Lady är dotter till Arkham och är ute efter att hämnas sin mors död. Hennes 

riktiga namn är Mary men då det var hennes far som gav henne det namnet vill 

hon inte längre bli kallad för det. Hon är den enda människan i spelet vilket 

symboliseras genom att hon som enda karaktär är väldigt ärrig efter all tumult 

hon har gått igenom efter sökandet på sin far. Hon delar samma olikfärgade 

ögon som sin far för att den uppmärksamme ska kunna gissa i förväg att de är 

relaterade med varandra.  

 

Lady (Devil May Cry 3 © 2005 Capcom) 
Källa: IGN.com forum   

Lady bär en sorts skoluniform som verkar lite för liten. Den ger dels en 

barnslig eller ”ofarlig” konnotation vilket fungerar i kontrast till den enorma 

vapenarsenal hon bär på sig, men också en konnotation av sexighet som 

uniformer av olika de slag ofta kan ge. Hennes raketkastare, kallad Kalina Ann 

efter hennes mor,  kan ses som en typisk fallossymbol och ett tecken på att  

Lady är något av en pojkflicka och det faktum att den bär hennes mors namn 

visar att hon älskade sin mor och har svårt att glömma vad som hänt henne. 
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4.1.3  Estetik 

Miljöer är i huvudsak gotiska och var varit det sedan del ett. Trots att spelet utspelar sig 

i nutiden (med tanke på Dantes moderna pistoler och förekomsten av telefon, 

biljardbord och jukebox i hans kontor) är omgivningen när Dante väl har kommit in i 

Temen-Ni-Gru medeltida i sin design. Det kan givetvis bero på att ett torn som är 

sammankopplat med demonvärlden är så pass antikt att tv-apparater inte har installerats. 

Kanske ser demoner inte på tv. Jag tror dock att det från utvecklarnas sida handlar om 

att skapa en krock mellan nu och då som ger spelet något av en tidlös atmosfär. Det blir 

mer mystiskt. Kanske är det också därför spelets början utspelas i Dantes (för spelet) 

moderna kontor med ett på vägen till tornet sidospår genom en strippbar, just för att visa 

krocken extra tydligt.  

Med tanke på spelets goth-stil i allmänhet och Dantes goth-stil (med långrock och byxor 

i läder) i synnerhet, vad passar bättre än att använda sig av ett bildspråk som lånar 

mycket av den senare tidens mest framgångsrika goth-inspirerade filmer The Matrix 

(1999)? För att få stilen rätt hyrde Capcom in en av Japans inom filmen flera 

efterapande actionkoreografer av Wachowski-syskonens säregna stil, Yuji Shimomura. 

Detta innebär att mellansekvenserna är sprängfyllda med klipp i ultra-ultrarapid, 

omöjliga kamerasvepningar och vajerakrobatik. Capcom fann det säkerligen passande 

att en spelserie som går ut på att se stilig och häftig ut när den spelas skulle nå samma 

mål även i mellansekvenserna. Inhyrningen av en professionell filmkoreograf enbart till 

spelets mellansekvenser gör det ganska lätt att kategorisera spelets handling inom 

genren action. Att Capcom valde att använda sig av en koreograf som har inspirerats i 

så stor skala av The Matrix tyder på en möjlighet till att spelet har västerniserats för att 

”fungera” bättre i väst men det är svårt att säga då det lika gärna kan vara tvärtom. The 

Matrix var själv inspirerad av såväl japanska kampsportsfilmer som anime, vilket 

Wachowski-syskonen inte har stuckit under stol med i diverse intervjuer (bland annat i 

en chat-session på Warner Bros. Officiella hemsida där vem som helst fick ställa frågor, 

länk: http://whatisthematrix.warnerbros.com/cmp/larryandychat.html).   

http://whatisthematrix.warnerbros.com/cmp/larryandychat.html
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Mellansekvenserna är gjorda in-game. Valet att inte använda förrenderade 

mellansekvenser kan bero på flera saker. För det första är det mycket dyrare att använda 

förrenderade sekvenser då dessa kräver alldeles egna datorer för att skapas och renderas 

(vilket tar upp mycket tid) och ofta out-sourcas uppgiften till något annat företag vilket 

leder till extrakostnader. För det andra kan detaljskillnaden mellan själva spelet och 

mellansekvenserna (som då blir mer detaljrika) verka störande på inlevelsen då gränsen 

mellan spel och mellansekvens blir väldigt tydlig. För det tredje så är dagens 

spelkonsoler tillräckligt kapabla till att realtidsrendera det mesta om programmerarna 

lägger manken till, Metal Gear Solid-serien är ett bra exempel på det men mer om det 

längre fram i uppsatsen.  

Karaktärsanimationerna i mellansekvenserna är gjorda med en teknik kallad motion 

capture, vilket innebär att riktiga människor iförda dräkter täckta av små ”bollar” som 

registreras av uppsatta kameror har spelat ut vad som händer i spelet. Med hjälp av den 

registrerade informationen kamerorna har plockat upp skapas vad som kan kallas 

”rörliga skelett” som sedan kan täckas av de nödvändiga grafiska element som utgör 

spelets karaktärer, så som massa och texturer. Den stora fördelen med motion capture är 

just att karaktärerna rör sig 100% naturligt, något som är svårt att få till för hand. 

4.1.4 Gameplay 

Spelet är strikt indelat i banor, i spelet så kallade ”missions”. Hela 21 stycken banor 

finns det där varje bana har en uppgift och ett namn. Den första banan går till exempel 

under namnet ”A Crazy Party” och fungerar lite som en uppvärmningsbana där det 

gäller att slåss mot ett antal demoner i Dantes nyöppnade kontor. Efter tre banor är 

Dante framme vid Temen-Ni-Gru och med ett undantag så spenderas resten av spelet 

inuti tornet. Anledningen till detta kan vara att få till något sorts sammanhang då spelet 

lätt hade kunnat kännas ”klippt” och oäkta annars. Dantes resa i tornet går nämligen inte 

rakt upp hela tiden utan många av tornets rum kommer att besökas flera gånger. Tornets 

entréhall kommer under flera olika uppdrag korsas för att låsa upp nya gångar som inte 

var tillgängliga innan efter att till exempel en boss i den föregående banan gett upp ett 

viktigt objekt som ska placeras på någon piedestal. Det kan verka ologiskt men ett 

beslut har tagits att tornet ska verkställa lite som en labyrint för att spelet ska få en 

koherens som annars gått förlorad men med en annan uppoffring istället, nämligen 

logiken. 
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Ett annat tillvägagångssätt hade varit att helt slopa banindelningen och istället gjort 

spelet mer ”flytande”. Många spelutvecklare har dock ännu inte valt att gå den vägen då 

traditionen med spel indelade i banor har funnits lika länge som spelmediet själv. Detta 

är speciellt sant inom action-genren som har växt upp med arkadspelen (en genre idag 

kallad old-school). Devil May Cry 3 innehåller dessutom ganska långa mellansekvenser 

då handlingen framförs helt utan att spelaren interagerar med spelet och det är möjligt 

att det på ett psykiskt plan känns mindre som störande avbrott i spelandet om 

mellansekvenserna förekommer i början och slutet av en bana.  

Hur spelas då spelet? Ganska mycket som ett vanligt action-spel men det säger kanske 

inte så mycket. Hur knapparna på handkontrollen används är knappast innovativt. X får 

Dante att hoppa, fyrkant avfyrar pistolerna mot fienden som är markerad för stunden (en 

fiende markeras genom att hålla inne R1 och finns flera fiender närvarande cyklas 

markören genom dem med ett tryck på L3) och triangel används till svärdsattacker. Vad 

som är intressant är hur Capcom har valt att själv låta spelaren avgöra hur spelets strider 

utkämpas genom att tillåta spelaren att byta mellan två olika närstridsvapen genom att 

trycka på R2 och två olika skjutvapen med L2 när som helst. Varje närstridsvapen har 

olika attacker beroende på dels med vilken rytm triangel-knappen trycks ned, dels 

vilken riktning den vänstra styrspaken är riktad åt. Triangel, triangel, triangel ger till 

exempel två successiva slag med ett tredje avslutande lite starkare slag medan triangel, 

kort paus, triangel, triangel ger en attack med något bredare räckvidd. Ett vanligt 

svärdshugg med triangel men med den vänstra styrspaken riktad bakåt (alltså mot 

Dantes rygg) skickar upp fienden i luften där ytterligare attackvariationer öppnas upp. 

Detta gäller för alla närstridsvapen vilket gör att antalet attacker som står till spelarens 

förfogande börjar närma sig beat ’em up-nivåer (den så kallade beat ’em up-genren är 

spel inriktade på en mot en strider gärna mellan två mänskliga motståndare likt 

Capcoms egna Street Fighter-serie eller Namcos Soul Calibur-serie). För att öka 

spelarens lust att använda alla de attacker som existerar använder spelet ett 

betygssystem som dyker upp i skärmens övre högerkant. Det går från Dope (D alltså) 

till Crazy (C) och hela vägen upp till Stylish (SSS). Ju mer spelaren varierar sina 

attacker genom att använda de olika attacker varje vapen möjliggör samt de möjligheter 

till variationer vapenbytet ger utan att träffas av fiendeattacker ges allt högre betyg 

vilket ger mer röda ”orber” när fienden besegras. Dessa orber fungerar som ett sorts 
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valuta för att ”köpa” Dante nya rörelser och förstärka skjutvapnen. Efter varje bana 

sammanställs också hur det har gått i form av ett totalbetyg (D till SSS) baserat på bland 

annat hur mycket liv Dante hade kvar vid banans slut, hur varierade striderna var och 

hur många orber som insamlats. Ju bättre betyg ju mer röda orber belönas spelaren med. 

Spelet ger en anledning till att spela bra. Detta betygssystem är alltså, för att återknyta 

till arkadspel, en modern och invecklad hi-score.  

Varför gjordes då valet att endast kunna byta mellan två vapen åt gången (vilka bestäms 

i början av varje bana)? Det finns ju många fler vapen än så att välja mellan. Jo, för att 

snabbheten i systemet hade gått förlorad annars. Det hade varit möjligt att växla mellan 

fler vapen genom fler tryckningar på R2 men det hade tagit längre tid. En annan 

möjlighet hade varit att använda fler knappar men alla knappar är redan upptagna och 

det hade även gjort spelet onödigt komplext. 

4.2 God of War 

Nedan följer en analys liknande den av Devil May Cry 3 med den skillnaden att likheter 

och skillnader mellan God of War och Devil May Cry 3 kommer att tas upp där jag 

anser det passande. Varför? Dels därför att jag finner det intressant att ställa de två 

spelen mot varandra på grund av deras likheter då de i stort tillhör samma speltekniska 

genre (alltså inte samma genre handlingsmässigt) och dels därför att spelets designer 

David Jaffe själv har medgett att han har inspirerats av Devil May Cry-serien. 

4.2.1 Handling 

God of War är ett, förvisso ganska simpelt, exempel på episkt berättande vilket innebär 

att handlingen framförs på ett något annorlunda sätt än om det hade haft en dramatiskt 

lagd handling. Detta är passande då grekisk mytologi brukar berättas på detta sätt. 

Samtidigt tar sig spelet lite friheter beträffande handling och nyckelpersoner som gör att 

spelet inte så mycket använder mytologidelen som regelbok för hur saker utspelade sig 

utan mer som inspiration för att skapa ”rätt” stämning. En stämning som känns som 

grekisk mytologi ska kännas.  

Spelet börjar med att Kratos står högt uppe på ett berg för att sedan handlöst kasta sig 

ned för att ta sitt eget liv. Innan dess har han yttrat orden ”Gudarna har övergett mig” 
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och efter det tar berättarrösten (narrativet är auktoritärt) över. Äntligen skulle Kratos 

genom döden avsluta tio år av lidande och mardrömmar.  

Alldeles innan Kratos landar i havet efter sitt fall spolas handlingen tillbaka tre veckor 

och det är underförstått att det som nyss bevittnades i själva verket är spelets slut. Det 

visar sig att Kratos lider av ett dåligt samvete. Under en stor strid där han höll på att 

mista sitt liv svor han en ed att han skulle ge sitt liv (bildligt talat) till Ares om han gav 

en hjälpande hand. Detta skedde och i samband med detta blev Kratos starkare och än 

mer hänsynslös än tidigare vilket i slutändan resulterade i att han tog sin familjs liv. 

Detta brott mot (minst) ett av de tio budorden tillsammans med berättarformen och 

katastrofen i spelets början (eller slut) bildar spelets anslag (Åkerlund, 2004).  

Rent handlingsmässigt händer inte så mycket mer än att Kratos får reda på att han, för 

att besegra Ares som hämnd för familjens död, behöver hitta Pandoras ask. I enlighet 

med många episka berättelser slutar det hela i en sötsur blandning av att Kratos får ett 

försök på sig att rädda sin familj (i dåtiden) men misslyckas samtidigt som han efter att 

ha öppnat Pandoras ask besegrar Ares och tar hans plats som krigsgud. Fallet från 

berget i spelets början då? Det avbröts av gudarna för att Kratos skulle bli den nya 

krigsguden. Flera av de punkter jag listade upp om vad en episk berättelse kan innehålla 

återfinns i spelet. Kratos är legendarisk men med en liten spinn i form av att han inte är 

det minsta heroisk (tapper är han men inte ädel). Han är även övermänskligt stark och 

gudarna spelar en stor roll i handlingen.  

Pandoras ask spelar också en stor roll i handlingen. Enligt originalmyten skapades 

Pandora som den första kvinnan av Zeus när han var arg i syfte att straffa mänskligheten 

(det vill säga männen). Alla gudarna gav henne en gåva eller färdighet var för att göra 

henne så perfekt som möjligt. En av färdigheterna som hade skänkts henne var dock 

nyfikenhet, och när hon hade satts på Jorden tillsammans med en ask som hon sades 

aldrig få öppna gick det efter ett tag inte att låta bli. Hon öppnade asken och ut ur den 

strömmade ondska i form av bland annat avundsjuka, hat och girighet. Likt de finaste 

gudagåvorna Pandora hade fått hade gudarna i asken lagt det värsta de kunde ge. Det 

enda goda i asken som också släpptes lös var Hoppet. (Engstrom, 2004)  
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Pandora finns ingenstans att finna i spelets handling utan att döma av myten är det 

Kratos som tar hennes plats. Genom spelets gång får han färdigheter och gåvor av 

gudarna för att kunna komma vidare på sin resa och i slutändan är det också han som 

öppnar asken. Mycket riktigt är det också Hopp som släpps ut, för med asken öppnad 

får Kratos de krafter han behöver (han blir egentligen bara väldigt mycket större) för att 

besegra Ares. 

4.2.2 Karaktärer 

Kratos: Kratos är en intressant blandning. Hans röst görs av en afroamerikan vid 

namn Terrence Carson vilket givetvis gör att Kratos låter afroamerikansk 

(www.imdb.com, 2005). Hans vita hy är ett resultat av en förbannelse som 

vilar över honom som har gjort att hans döda familjs aska (han dödade dem 

själv) täcker hela hans kropp men under askan finns en redan tillräckligt vit 

kropp för att den inte ska förefalla afroamerikansk (Kratos är ju trots allt en 

spartan). Hyn märker honom alltså som något annat än en vanlig människa. 

Den märker honom som en kallblodig man utan nåd och ”vitheten” ger 

honom dessutom något av ett spöklikt eller dött utseende. Tatueringarna och 

den rakade skallen får fungera som ytterligare indikationer på att meningen 

med Kratos som karaktär är att utstråla grymhet och tuffhet. Inget i hans 

utseende ska säga snäll och gullig. Kläderna består av inte så mycket mer än 

ett höftskynke för att passa in i den grekiskmytologiska stil spelet har. Alla är 

lättklädda eller klädda i togor.   

Ares: Ares är som bekant krigsguden och såväl spelets anledning till dess titel som 

dess antagonist. För att förknippa Ares vid krig bär han vissa 

krigsförknippade tecken. Han bär en rustning och har stora kedjor runt benen. 

Hans långa hår och skägg brinner, det vill alltså säga att det ser ut som hans 

hår består av eld, inte att det har satts i brand. Att hans man brinner kan också 

tolkas som att han är ständigt elak samtidigt som långt hår och helskägg är 

tecken för en gud. Vidare är hans händer väldigt stora, vilket jag har lite svårt 

att tolka som något annat än att spelets grafiker antingen ”misslyckades” lite 

med Ares design eller att han skulle se något mer seriefigursaktig ut. 

Anledningen till den tolkningen kommer att förklaras i närmare detalj i 

estetikdelen. 

http://www.imdb.com
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Berättaren: Det finns inte så mycket att säga om berättaren då kvinnan som berättar 

aldrig syns i bild utan endast existerar som en röst att föra narrativet 

vidare. Hon är dock värd att föra upp eftersom hon är en av mycket få 

karaktärer i spelet. Rösten tycks komma från en äldre dam, vilket gör att 

hon passar in på symbolen arketyp som antingen en variant på den gamle 

vise mannen (kvinnan i det här fallet) eller häxan, om hon nu möjligen 

skulle vara kapabel till att använda magi (Hansson, Karlsson & 

Nordström, 1992).  

4.2.3 Estetik 

Först och främst är God of War ett mycket våldsamt spel. I såväl gameplay som 

mellansekvenser delas människor mitt itu med stora mängder blod som följd. För att 

möjligen mildra omständigheterna något är spelet serietidningsaktigt eller ”tecknat” i 

sitt sätt att skildra det våldsammaste. Detta visas genom animationerna, som trots att det 

i spelets eftertexter står att motion capture är inblandat ser handanimerade ut med 

snabba och ryckiga rörelser. Fysiken passar inte riktigt in med verkligheten. För att 

vidare ge spelet en tecknad estetik är några mellansekvenser som berättar hur det gick 

till när Kratos med Ares hjälp gick vinnande ur en strid gjorda på ett speciellt sätt. De 

stridande soldaterna framställs tvådimensionella, färglösa och alldeles stillastående tills 

dess att kameran sveper förbi, då får de liv och en ”dödsanimation” spelas upp när 

någon förlorar sitt liv. Om detta beror på att scenerna ska få en något konstnärligare ton 

eller om valet togs för att scenerna utan dessa ”specialeffekter” inte skulle komma förbi 

ESRB utan att få en AO-märkning1 är oklart men min gissning är det förra alternativet. 

Att porträttera något så sorgligt och i detta fall våldsamt som döden vackert i ett spel 

som innehåller så mycket död ger ombyte.  

Mycket av både handling och estetik bygger på att den som spelar har en viss 

förkunskap i grekisk mytologi vilket innebär att spelet inte behöver förklara särskilt 

mycket då det inte innehåller någon ”ny värld” utan en redan existerande sådan med 

redan existerande regler. Sedan har som redan sagts vissa artistiska friheter tagits så som 

                                                          

 

1 ESRB (Entertainment Software Rating Board) är en organisation i USA som sätter åldersrekommendationer på 
spel genom material som spelutvecklarna själva skickar in. Skillnaden mellan den näst högsta 
rekommendationen M (Mature, 17+ år) och den högsta, AO (Adult Only, 18+ år) är att AO-spel har fått en 
stämpel som pornografiskt material och därför säljs spel med denna rekommendation inte i många butikskedjor. 
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att till exempel minotauren (figurerar som en boss i spelet) inte befinner sig i någon 

labyrint utan i Pandoras tempel, något som inte överensstämmer med myterna. Att 

minotauren sedan är mekanisk bevisar ytterligare att spelet spelar efter sina egna regler. 

Varför då bryta reglerna på det är sättet? Min tanke är att de flesta någon gång har hört 

de grekiska myterna men inte är särskilt insatta. Jag försöker inte säga att många inte 

kan se regelbrotten utan att många inte bryr sig särskilt mycket. Tvärtom så kan kanske 

en tolkning som detta spel får anses vara öppna ögonen och ett intresse för 

originalmyterna eller egna tolkningar av dem.  

För att hela tiden behålla den filmiska känslan i spelet är kameran under gameplay inte 

fristyrd utan i förväg bestämd av spelets programmerare. Detta sätt att bestämma åt 

spelaren vad den ska se fungerar ofta inte särskilt bra i spel som är ett medium som 

behöver kunna manipuleras (Poole, 2000). För att lösa problem med fiender som 

attackerar från utanför skärmen har den möjligheten helt enkelt tagits bort. När en 

fiende försvinner utanför bild attackerar den inte vilket bidrar till att illusionen av att 

vara där försvinner då inget utanför bild ”existerar”. 

4.2.4 Gameplay 

Spelet är en ganska strömlinjeformad affär. Några banor finns inte att tala om utan från 

start till mål är det bara en enda lång transportsträcka. Några laddningstider finns inte 

heller att finna någonstans utan döljs av vad som kan kallas Z-korridorer, det vill säga 

korridorer som är smala, helt tomma och formade som ett z för att begränsa sikten (allt 

som går att se är väggar) och samtidigt ge spelet tid att ladda in nästa område. Detta gör 

att det är svårare om inte omöjligt att veta när mellansekvenser dyker upp och när de 

dyker upp kan de verka distraherande då de stör gameplayet. Å andra sidan betyder det 

också att spelet får en mindre mönsterinriktad uppbyggnad vilket bidrar till den 

strömlinjeformade känsla jag nämnde tidigare.  

Skillnader mot Devil May Cry 3 (DMC3 i fortsättningen) börjar bli tydliga. Där DMC3 

är uppdragsbaserat och indelat i banor är God of War (GoW från och med nu) det inte 

och där mellansekvenser i DMC3 dyker upp i början och slutet av varje bana dyker de 

upp lite varstans i GoW. Mellansekvenserna i GoW är dock mycket färre och mycket 

kortare än de i DMC3. Varför är det då på detta viset? Förmodligen för att spelet inte 

har lika mycket rötter i arkadspelen. Trots att spelet räknar hur många successiva träffar 
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som Kratos får in vilket resulterar i fler röda orber (detta är en otvetydig DMC-referens) 

är den enda belöningen detta medför just fler röda orber. Dessa används för att 

uppgradera de vapen och magier som står till Kratos förfogande, i likhet med DMC3, 

men någon ”hi-score” eller prestationslistning existerar inte, och eftersom spelet saknar 

banor så kan det ju inte finnas det heller. GoW går mer in på en äventyrsrutt där mer 

eller mindre smart invävda pussel måste lösas för att komma vidare. På detta sätt har 

bandesignen mer gemensamt med spel så som Ubisofts Prince of Persia-serie.   

Om DMC har varit en sådan stor inspirationskälla för Jaffe, varför är skillnaderna så 

stora? Det beror på att likheterna ligger i hur de två spelen spelas. Likt DMC3 har GoW 

ett stridssystem som går ut på att se graciös ut men inte riktigt lika öppet. Till sitt 

förfogande har Kratos till en början en svag men snabb attack på fyrkant och en stark 

men långsam attack på triangel. X används till att hoppa och cirkel till att gripa tag i 

fiender när en cirkelsymbol visas över deras huvuden. Cirkelsymbolen betyder att 

fienden är tillräckligt försvagad för att Kartos ska kunna göra en avslutande attack på 

den. De avslutande attackerna är en sorts halvinteraktiva mellansekvenser där vissa 

knappkombinationer måste utföras på tid för att fienden ska stupa. Det är ett intressant 

sätt att visa spektakulära scener där Kratos gör en del riktigt våghalsiga manövrar som 

är för avancerade för att spelaren ska kunna styra men som genom att vid vissa tillfällen 

visa upp till exempel en triangel på skärmen där ett för långt tvekande från spelaren 

resulterar i ett misslyckande få spelaren att ändå känna sig involverad. På liknande sätt 

fortsätter spelet att blanda in spelaren i uppgifter som ofta i andra spel bara kräver ett 

knapptryck. Om en tung dörr behöver öppnas måste spelaren hamra på R2 som ett sätt 

för spelet att visa att dörren verkligen är tung på riktigt. För att öppna en kista måste R2 

hållas inne en viss tid innan locket ger med sig för att symbolisera lockets tyngd.   

En bit in i spelet, när vapnet Kratos bär på (det utökas med ytterligare ett så 

småningom) går att uppgradera läggs nya attacker på till den redan existerande listan. 

Till exempel läggs vid en första uppgradering attacker till som inkluderar en 

kombination av flera knappar. Ett exempel på en av dessa kombinationer är L1+X för 

att utföra en attack som kastar upp fiender i luften. Till skillnad från DMC3 går det dock 

inte att kombinera attacker eller avbryta pågående attacker för att påbörja en ny efter 

behag utan det är mera restriktivt. De attacker som finns på ”listan”, som fås fram med 
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ett tryck på start-knappen, är de attacker som kan användas en åt gången och så är det. 

Utan någon form av belöningssystem saknas dock ett motiv till varför de mer 

avancerade attackerna ska användas. De simplare duger fint.  

L1-knappen används inte bara i kombination med andra knappar i syfte att attackera. 

Den används till att blockera fiendeattacker också, en funktion som saknas i DMC3. Att 

blockeringsmöjligheten saknas i DMC3 men inte i GoW är vad som skulle kunna kallas 

ett resultat av olika designfilosofier. Det ena spelet förutsätter att spelaren ständigt 

tänker offensivt medan det andra kräver en blandning av defensivt och offensivt 

närmande. Båda filosofierna kräver dock att spelaren är skärpt. 

4.3 Metal Gear Solid 2 

I Metal Gear Solid-serien tar handlingen på ett ungefär lika stor plats som gameplayet 

vilket innebär att jag tvingas göra vissa kompromisser när jag sammanfattar handlingen 

samt beskriver karaktärer. Vissa delar av handlingen och vissa karaktärer lämnas utanför 

på grund av mängden handling och mängden karaktärer spelet innehåller. 

4.3.1 Handling 

I början av spelet måste en fråga besvaras. Frågan gäller om spelaren är införstådd i de 

intrikata detaljerna kring vad som utspelade sig i Metal Gear Solid (1998), alltså om 

spelaren har spelat föregångaren. Hur är detta viktigt? Beroende på hur svaret lyder får 

spelaren antingen spela en sorts prolog till själva huvudspelet med Solid Snake i 

huvudrollen annars börjar spelet direkt när spelets egentliga huvudkaraktär, Raiden,  

kommer in i bilden. På grund av detta har spelet två anslag. Om svaret på frågan lyder 

att spelaren inte har spelat Metal Gear Solid går denna miste om hela Solid Snake-delen 

då denna del kräver en viss förståelse om vad som skedde i föregångaren. Ett konstigt 

val då ”huvuddelen” kräver förståelse för vad som händer både i prologen och i 

föregångaren. Dessutom finns en 300 sidor lång sammanfattning att läsa i form av en 

fiktiv bok skriven av en karaktär i Metal Gear Solid i spelets startmeny.  

Anslaget till prologen börjar en regnig natt på George Washington-bron. På bron 

promenerar en okänd man iförd regnrock. På grund av regnrocken går det inte att se 

hans ansikte men i mungipan är det möjligt att skymta en cigarett. Helt plötsligt fimpar 

han cigaretten och börjar springa för att sedan kasta regnrocken och bli osynlig (eller 
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snarare riktigt ordentligt kamouflerad, likt rovdjuret i filmen Rovdjuret (1987) med 

Arnold Schwarzenegger). Med ett ordentligt språng hoppar han från bron för att med 

hjälp av en lika välkamouflerad bungylina landa på ett fartyg i Hudsonfloden. En 

helikopter flyger förbi innehållandes en man vid namn Revolver Ocelot, som yttrar 

något om att deras pojke har anlänt. I nedslaget går kamouflagedräkten sönder och 

spelaren får äntligen skymta Solid Snakes ansikte. Efter att ha gömt sig bakom några 

lådor på däcket tar han via nanokommunikation kontakt med sin partner Otacon där han 

får sitt uppdrag förklarat för sig. Fartyget fraktar en helt ny typ av Metal Gear (en 

krigsrobot som går på två ben med möjlighet att avfyra kärnvapen från vilken plats som 

helst på Jorden) och som medlem i en terroristorganisation som jobbar för att utplåna 

alla sorters Metal Gear är det Snakes uppdrag att ta fotografiskt bevis på dess existens 

och sprida det i medierna. Det dröjer dock inte länge förrän skeppet tas över av ryska 

soldater ledda av en överste vid namn Sergei Gurlukovich i syfte att tillsammans med 

Ocelot stjäla den Metal Gear som tankern fraktar.  

Den första fördjupningen kommer när Snake har tagit sig ner i hangaren där den nya 

Metal Gear-modellen (Metal Gear Ray kallas den) bevaras och stöter på Revolver 

Ocelot som förråder de ryska soldaterna genom att döda överste Gurlukovich och 

spränga tankern i luften. Medan tankern fylls med vatten och Ocelot tar tillbaka Metal 

Gear Ray åt vad han kallar Patrioterna lyckas en vad som troddes vara död karaktär vid 

namn Liquid Snake (Solid Snakes genetiske tvillingbror) komma tillbaka genom att 

använda Ocelot som medium. I föregångaren förlorade nämligen Ocelot sin högra arm i 

en olycka men har sedan dess genom operationer tagit Liquids arm (Liquid dog i 

föregångaren) och gjort den till sin egen. Prologen slutar med att Ocelot meddelar att 

han tagit tillbaka Metal Gear Ray till presidenten.   

Det andra anslaget startar två år senare med att en mystisk person befinner sig i vattnet 

utanför Big Shell, en samling plattformar som renar vattnet från den kemiska spillning 

tankern som sänktes släppte ut. Efter att ha tagit sig in bakvägen visar sig den mystiske 

personen vara en ung man vid namn Raiden. Han får via nanokommunikation veta att 

han har skickats dit där för att frita Amerikas president från terrorister med en viss Solid 

Snake som ledare. Terroristerna, som kallar sig Dead Cell, har begärt en lösensumma på 

30 miljarder dollar. 
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En ny fördjupning kommer när Raiden har lyckats lokalisera en av presidentens närmsta 

män vid namn Richard Ames och från honom får reda på att presidenten i själva verket 

jobbar med terroristerna genom att han har givit dem alla nödvändigheter de behöver för 

att spränga en atombomb. I samma veva får Raiden veta att terroristledaren inte är Solid 

Snake utan Solidus Snake, en tredje broder i den genetiskt framställda familjen. När 

Raiden själv lite senare tar kontakt med presidenten får han reda på att han dessutom har 

gett dem tillgång till ytterligare en Metal Gear-modell, en enorm sådan som ligger gömd 

under Big Shell vid namn Arsenal Gear. Detta har han gjort i syfte att försöka förhandla 

med Patrioterna och bli medlem i den så kallade vise männens kommitté, den egentliga 

ledande kraften i landet och världen.  

En upptrappning kommer när Raiden får reda på sanningen att han hela tiden har 

manipulerats av Patrioterna, en sorts ansiktslös entitet som styr världen utan att 

egentligen existera, i ett test att på elektronisk väg kontrollera informationsflöde. I ett 

sista test måste han slåss mot Solidus.  

Konfliktförlösningen kommer då Raiden tvingas att slåss mot Solidus mot sin vilja för 

att rädda sitt eget liv och för att Solidus var ett hot mot Patrioterna själva med sin 

tillgång till Arsenal Gear.  

I avtoningen är Solidus död, Ocelot har kommit undan för att som Liquid hitta 

Patrioterna på egen hand och Raiden är inte riktigt säker på vad som är verklighet och 

myt, vad som har hänt och inte har hänt. Solid Snake försäkrar honom dock om att det 

finns hopp så länge som han bestämmer sig för att gå vidare med livet, starta på nytt. 

Spelet slutar sedan med något av en cliffhanger då det genom lite efterforskning från 

Otacons sida visar sig att de tolv medlemmarna i de vise männens kommitté har varit 

döda i över hundra år.  

Vad spelar George Washington-bron för roll? Dels behövs en bro för att Snake ska 

kunna ta sig ombord på tankern i Hudsonfloden men mer än så är det passande att ett 

spel som handlar om hur en amerikansk president, världens till synes mäktigaste man, 

inte egentligen har någon makt alls utan endast är en aktör regisserad av någon 
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(Patrioterna i det här fallet) börjar på en bro namngiven efter just en president. Spelet 

avslutas dessutom utanför Federal Hall och George Washington-statyn och om inte det 

vore nog kallas den AI i Arsenal Gear som manipulerar Raiden samt ska kontrollera och 

censurera information för GW.  

Kojima brukar ha med något sorts tema i sina spel och i det här spelet är det temat sättet 

som information förmedlas på och vilken betydelse den har. Han brukar också baka in 

någon verklighetsförankrad händelse för att ge illusionen lite mer av en ”det här skulle 

kunna hända”-känsla. I Metal Gear Solid var det Gulfkriget och i detta spel är det 

millennieskiftet. I alla datorer som inför millennieskiftet installerade förberedande 

program för att inte krascha när 1900-talet gick över till 2000-talet ingick i den 

programkoden en alldeles särskild kod som i framtiden skulle göra det möjligt för 

Patrioterna att med hjälp av Arsenal Gear och GW fritt välja vilken information som ska 

raderas och vilken information som ska få spridas för allmänheten att ta del av. Trots 

denna verklighetsförankring har Kojima inga problem med att blanda in saker som 

Ocelots arm för att förmedla en handling som är verklig och overklig på samma gång. 

Vad som helst kan hända. Om det faktumet att Amerikas president arbetar tillsammans 

med terrorister är kritik mot hur Amerika styrs är svårt att säga men att Kojima har 

något att säga om hur Amerika vill bestämma vad som är viktigt och oviktigt genom 

kontroll över information är för mig tydligt. Än tydligare blir det då de som styr från 

bakom scenen kallar sig för Patrioterna.  

Sättet handlingen förmedlas på med tanke på huvudkaraktärer är något ovanligt och 

även något som inte skulle gå att göra lika effektivt i till exempel en film. 

Interaktiviteten gör det hela tydligare på ett sätt som bara interaktivitet kan, för trots att 

Raiden verkar vara huvudkaraktären då det är karaktären som styrs och syns mest i bild 

är den egentlige huvudkaraktären Solid Snake. Genom att visa honom ur Raidens 

perspektiv skapas ett nytt förhållande till honom där han inte framställs som tuffingen 

som klarar vad som helst och som spelaren styr, utan som tuffingen som spelaren är 

beroende av för att veklingen som spelaren styr ska överleva.  
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4.3.2 Karaktärer 

Solid Snake: Designad som något av en stereotyp är Solid Snake spelets 

huvudkaraktär trots att spelaren bara styr honom i spelets prolog för att 

sedan gå över till att styra Raiden. Hans utseende är som hämtat ur 

åttiotalets actionfilmer med en bandana, förmodligen inspirerad från 

Rambo-filmerna med Sylvester Stallone, för att hålla hockeyfrillan på 

plats och en whiskyröst för att konnotera att Snake är erfaren och 

hårdhudad. Skäggstubben berättar återigen att Snake är tuff på ett sådär 

manligt sätt samtidigt som det också skvallrar om att han inte tar hand 

om sin hygien eller bryr sig så mycket om sitt yttre. Vad som dock är 

mindre stereotypt, åtminstone i spelsammanhang, är att Snake är en 

huvudkaraktär i medelåldern. Trots ett yttre som en mördarmaskin är 

Snake inte sen med att med alla sina erfarenheter i bagaget förespråka 

fred och tankar kring den kommande generationen. Detta därför att han 

själv är oförmögen att få barn då den egenskapen togs bort när han blev 

till genom kloning från en legendarisk soldat kallad Big Boss.  

Raiden: Spelets andra huvudkaraktär och den karaktär som styrs av spelaren genom 

det mesta av spelet. Designad för att vara Snakes totala motsats. Raiden är 

ung, vacker, oerfaren och naiv för att få Snake att framstå i ett annat ljus än 

tidigare. Oerfarenheten visar sig tidigt när han i briefingen tar fel på orden 

”node” och ”nerd” och naiviteten visar sig i sättet han lyder order utan att 

fråga och hur han inte alltid tänker efter före. Trots att det är lätt att tro att 

Raiden är spelets huvudkaraktär (det är ju honom spelaren styr) fungerar han 

egentligen som ett sätt att bättre lära känna Snake på ett sätt som inte går att 

uppnå genom att som spelare själv styra honom, enligt Hideo Kojima i en 

intervju som följer med den europeiska utgåvan av spelet. 
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Känns designen igen? (Metal Gear Solid 2 © 2002 Konami) 
Källa: www.thegia.com   

Visst påminner väl Raiden om en annan karaktär jag skrivit om tidigare? Det 

är bishounen-looken som än en gång använts för att förmedla skönhet. Långt 

vitt hår och mjuk hy. Den släta hyn kan givetvis vara en kompromiss som var 

tvungen att göras på grund av PS2-konsolens begränsade grafiska kapacitet 

(Metal Gear Solid 2 är dessutom ett av de tidigare spelen till konsolen, innan 

all dess kraft kunde utvinnas) men min tolkning är att så inte är fallet då andra 

manliga karaktärer åtminstone har smilgropar och skägg. Dräkten han bär är 

dessutom åtsittande och tillräckligt feminint utformad för att den tillsammans 

med ansiktet får den amerikanska presidenten att behöva ”känna sig för” 

innan han förstår att Raiden är en man.   

Otacon: Hans riktiga namn är Hal Emmerich och han är en nörd, en riktigt stereotyp 

sådan. Han är mycket duktig på datorer och tycker om att utförligt förklara 

termer utan att egentligen vara ombedd att göra så. Han har givetvis glasögon 

som glider ner och är fysiskt inkapabel till det mesta. Namnet Otacon 

kommer av att Hal är intresserad av japansk animation, en så kallad otaku. 

Otacon är en förkortning av Otaku Convention, vilket är en tillställning som 

hålls årligen för just otakus. När det kommer till kärlek och strid är han 

ganska känslosam på grund av dåliga erfarenheter och brister ofta ut i gråt. 

Han är Snakes enda vän och tillsammans bildar de något av ett omaka par 

som hålls ihop av en strävan efter att nå samma mål, vilket är en värld i fred. 

http://www.thegia.com
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Deras olikheter gör dessutom att de kompletterar varandra ganska bra då 

Snake tar hand om stridandet och Otacon tar hand om tänkandet.   

Överste Campbell: Campbell är på ett intressant sätt intertextuell. Han är 

befälhavaren som Raiden har kontakt med genom spelet men då 

Patrioterna manipulerar och lurar Raiden är Campbell bara ett 

exempel på hur information kan manipuleras. I själva verket är 

Campbell GW som tar sig form som den överste Campbell som 

figurerade som Snakes överordnad i Metal Gear Solid, för att 

Raiden såväl som spelaren inte ska tvivla på vem som ger order. 

På det sättet manipuleras inte bara Raiden utan också spelaren 

själv till en sorts falsk säkerhet genom igenkänning. Hans design 

då? Den finns inte så mycket att kommentera då endast hans 

huvud syns men på huvudet sitter en basker för att konnotera 

militär auktoritet. Han har också en dubbelhaka som ett tecken för 

att han har en tjänst som inte kräver mycket rörlighet, det vill säga 

en inom det militära högre tjänst för att återknyta till 

auktoritetsstämpeln.   

Revolver Ocelot: Ocelot är gammal och designad som en revolverman för att flörta 

lite intertextuellt med western-genren. Hans hår är långt, vitt och 

bundet till en hästsvans och på överläppen har han en lika vit 

mustasch, allt för att han ska leva upp till den stereotypa bild av 

gamla sheriffer som skapats. Kläderna är bruna och runt axel och 

höft bär han bälten med ammunition. På fötterna bär han givetvis 

sporrar, även om hästar inte finns någonstans att finna i denna 

framtidssaga som han figurerar i. Intrycket han ger är någon form 

av äcklig och pervers gammal gubbe men jag vet ärligt talat inte 

om det är på grund av tecken i hans utseende eller om en händelse i 

Metal Gear Solid angående en våldtäkt färgar min åsikt. När Liquid 

Snake vaknar till liv i Ocelots arm förändras hans utseende något. 

Håret blir lössläppt som en indikation på att Ocelot inte längre är i 

kontroll. 
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Olga Gurlukovich: Olga spelar en större roll än vad det vid en första anblick verkar. 

Hon är något av en pojkflicka med sitt kortklippta hår och 

kroppsspråk men så är hon ju också en soldat (finns det några 

feminina sådana?). För att ytterligare sälja pojkflickekonceptet är 

hon också den kanske enda kvinnliga spelkaraktären någonsin 

med hår under armarna.  

 

Det finns inte alltid tid till hygien.  
(Metal Gear Solid 2 © 2002 Konami) Källa: www.GameSpot.com   

Efter att hon har förlorat en strid mot Solid Snake på 

tankerfartyget i spelets prolog tar hon en dubbelroll på Big Shell 

som dels sig själv i maskopi med fienden och dels en cyborgninja 

som hjälper Snake och Raiden. Ninjan är en av spelets många 

tecken som ska föra tankarna till föregångaren som också innehöll 

en cyborgninja och för att göra det så svårt som möjligt att lista ut 

att ninjan i själva verket är Olga är dräkten designad som 

ninjadräkten i föregångaren samtidigt som hennes röst på 

elektronisk väg görs mörkare (ninjan i originalet var en man vid 

namn Gray Fox). Ninjadräkten är maskulin i sin utformning 

(muskulös, inga kurvor) och tillsammans med Olgas kroppsspråk 

och associationerna den som spelat föregångaren redan har bildat 

till dräkten är det inte mycket som talar för att det i själva verket 

är en kvinna inuti den. Hon bryter dock på ryska, vilket 

åtminstone skvallrar om att det är en av fienden.  

http://www.GameSpot.com
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4.3.3 Estetik 

En sak som präglar omgivningarna i spelet är hur många 90-gradiga vinklar det finns. 

Korridorer går antingen nord-syd eller väst-öst, med relativt få undantag. Anledningen 

till detta är spelarens bekvämlighet genom en viss simplicitet under gameplay. Spelets 

kamera under gameplay visar vad som sker snett ovanifrån, ibland nästan helt ovanifrån. 

Kameran behöver därmed aldrig byta perspektiv, vilket den hade behövt göra om den 

hade haft det lite vanligare bakom ryggen-perspektivet som så många spel använder 

sedan den tredje dimensionen började tillämpas. Uppåt betyder alltid norr. Tillsammans 

med radarn (som beskrivs i högre detalj i gameplay) som också alltid visar norr som 

uppåt blir det lättare för spelaren att orientera sig. Ett alternativ till den vänstra 

styrspaken för att styra spelkaraktären är det digitala styrkorset. Varför det också 

används är jag osäker på men det kan ha att göra med tradition, det vill säga att det 

användes i Metal Gear Solid till PSX. På den tiden var analoga styrspakar fortfarande 

inte standard utan många spel använde sig fortfarande av styrkorset. Om spelaren väljer 

att använda styrkorset är det lättare att styra om korridorer går vertikalt och horisontellt. 

Det är också lättare att finna platser att gömma sig på när spelaren bara behöver ”tänka 

90-gradigt”. Sedan är de två platserna spelet utspelar sig på också i verkligheten relativt 

kantigt och monotont utformade.  

Spelet utspelar sig i en nära framtid. Detta visar sig i den teknik som används, så som 

nanokommunikation och även nanorobotar i allmänhet och något mer avancerad AI än 

vad som existerar idag. Utöver det rent futuristiska är all den utrustning av sorten vapen 

och fordon extremt detaljerad och avbildad efter verkliga förebilder. Detta bidrar till att 

höja realismen i spelet tillsammans med detaljrikedomen i omgivningarna, där spelaren 

till exempel kan skjuta sönder speglar, glasrutor och till och med flaskor, mjölpåsar och 

iskuber på ett realistiskt sätt. Världen spelet utspelar sig i känns på detta sätt mycket 

verklig, vilket kan behövas när karaktärerna presenteras. I denna mycket verkliga miljö 

sätts sedan saker som en cyberninja, en odödlig vampyr som kan gå på vatten och en 

tjock bombare på rullskridskor in. När fienden får syn på Snake eller Raiden får den ett 

stort utropstecken över huvudet för att signalera att spelaren har blivit upptäckt och 

ammunition och ransoner (som fungerar som hälsa) som går att finna lite här och var 

svävar lite ovanför marken och snurrar runt. Det hela slutar i en intressant mix av 

realistiska omgivningar med realistiska bakgrundshändelser och mindre realistiska 
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serietidningskaraktärer i vad som klart och tydligt via bland annat hur den upplockbara  

ammunitionen presenteras är ett spel. Genren kallas Science Fiction men Metal Gear 

Solid 2 är lika mycket en thriller med tanke på alla intriger och hur mycket plats 

karaktärernas agendor och känslor får och hur mycket i handlingen som är inspirerat av 

verkliga händelser och ”what if”-scenarier.  

Ett kännetecken för Metal Gear Solid-serien är alla de intertextuella tecken spelen 

innehåller. De är många, för många för att alla ska kunna tas upp samt att många 

säkerligen har gått mig förbi. Kojima har till exempel i dokumentären som medföljer 

spelets europeiska utgåva jämfört Snake med Godzilla (båda är produkter av forskning) 

och Raiden med King Kong (båda är produkter av samhället). I samma dokumentär 

säger han också att Raidens riktiga namn Jack och hans flickväns namn Rose är 

baserade på karaktärerna Jack och Rose i James Camerons Titanic (1997). Kamouflaget 

som gör Snake nästan osynlig är med stor sannolikhet intertextuellt hämtad ur filmen 

Rovdjuret och när Snake landar på tankern och kamouflagedräkten går sönder står han 

på ett knä med en massa blixtar och gnistor omkring sig för att sedan långsamt resa sig 

upp, en klar referens till Terminator-filmerna. Hela det andra anslaget är intertextuellt 

hämtat ur Metal Gear Solid genom att Raiden tar sig in i Big Shell vattenvägen precis 

som Snake tar sig in samma väg i en militärbas i Alaska. Han bär dessutom en liknande 

mask för att få spelaren att tro att han i själva verket är Solid Snake. När Raiden för 

första gången på Big Shell möter Solid Snake kallar sig Snake i syfte att hålla sin 

identitet hemlig för Iroquois Pliskin, baserat på karaktären Snake Plissken i John 

Carpenters Escape from New York.  

Kojima gör dessutom något så ovanligt som att använda sig av horisontell 

intertextualitet. Mitt i en konversation kan en karaktär förklara exakt hur Snake eller 

Raiden ska trycka på en viss knapp på handkontrollen för att utföra en handling, något 

som spräcker hela illusionen för att vad som sker verkligen sker på riktigt. När Raiden 

för första gången hoppar ner i vatten för att börja simma omkring i en översvämmad del 

av Big Shell ringer överste Campbell upp honom för att berätta hur han genom att 

trycka på cirkel-knappen tar simtag. Det är ett intressant grepp för att skapa en viss 

självdistans som inte syns till någon annanstans då handlingen i vanliga fall tar sig själv 

på stort allvar. Mot slutet av spelet när överste Campbell (som ju egentligen är AI) har 
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börjar spåra ur av ett virus som Raiden har laddat upp ringer han ständigt upp för att be 

Raiden om saker som att spara spelet och sluta spela, under en stor strid som Raiden och 

Snake utkämpar tillsammans (spelaren styr Raiden) kan när som helst ”Mission Failed”-

skärmen dyka upp men fortfarande låta spelaren spela i en liten ruta i övre vänstra 

hörnet och vid ett tillfälle byts radarskärmen ut mot ett filmklipp av en japansk kvinna 

som vilar sig i en fåtölj. I ett spel som är så filmiskt blir det underligt hur det trots allt 

aldrig riktigt glömmer eller skäms för att det är ett spel.  

De många (och långa) mellansekvenserna i spelet drivs helt och hållet av spelets egen 

grafikmotor för att inga sömmar ska synas mellan gameplay och handling vilket 

fungerar till spelets fördel då gameplayet avbryts så pass ofta. Motion Capture används 

till att få karaktärerna att röra sig så naturligt som det går och bidrar också till den 

realistiska stämning som spelet trots alla udda karaktärer vill ge. Mycket av handlingen 

berättas också genom så kallade ”codec”-samtal.  

 

En codec-konversation. (Metal Gear Solid 2 © 2002 Konami) 
Källa: mgs.gry-online.pl  

Dessa dialoger sker mellan två (ibland fler) pratande huvuden och på detta sätt 

försvinner många av fördelarna med spelmediet. Det är ingen interaktivitet över huvud 

taget, ingen egentlig grafisk representation av vad som händer och ofta är det inget 

annat ljud än karaktärernas röster och kanske lite bakgrundsmusik. Varför då välja detta 

sätt att förmedla en stor portion av handlingen på? För det första befinner sig 

karaktärerna oftast på helt olika platser vilket omöjliggör direktkontakt, för det andra 

skulle det kräva ett enormt arbete att visa all handling grafiskt med tanke på all Motion 

Capture som skulle krävas och för det tredje läggs på det här sättet all fokus på vad som 

sägs och inget annat. Genom denna fokus på vad som sägs kan spelaren koncentrera sig 

helt på den som säger det, vilket ger karaktärerna än mer plats att utvecklas på ett 
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känslomässigt plan. Mycket vikt läggs då på att röstaktörerna gör ett bra jobb med att 

förmedla rätt stämning och där finns inte mycket att klaga på i Metal Gear Solid-serien.  

Är spelet västerniserat? Det kan vid en första anblick verka så, då spelets narrativ 

framförs på ett sätt estetiskt som kopierar det mesta som Hollywood står för i form av 

kameraarbete och pompa och ståt. Spelet utspelar sig dessutom i Amerika. Handling 

och karaktärer går å andra sidan åt det japanska hållet så slutsatsen blir ändå att de 

västerländska influenser som finns i spelet förmodligen kommer av att Kojima är 

väldigt filmintresserad, vilket får till följd att han säkerligen har sett många både 

amerikanska och japanska filmer som alla sätter sina spår i ett spel som är något av ett 

intertextuellt lapptäcke. 

4.3.4 Gameplay 

Även om spelet inte egentligen innehåller banor så kan det ändå sägas innehålla två 

separata spelområden, tankern i prologen och senare Big Shell. På tankern styr spelaren 

Solid Snake för att sedan byta till att styra Raiden på Big Shell. De båda karaktärerna 

har dock exakt likadana rörelsescheman och styrs därför identiskt. De båda områdena är 

sedan inte uppdelade något mer utan är stora områden öppna för spelaren att utforska 

till fullo med undantag för vissa områden i Big Shell som öppnas allt eftersom Raiden 

via specifika moment i handlingen får tillgång till passerkort som öppnar en del låsta 

dörrar.  

Designen av tankern förtjänar inte särskilt mycket eftertanke även om den är 

väldesignad (det vill säga designad som en riktig tanker). Snake måste ta sig från däcket 

till hangaren där Metal Gear befinner sig och vägen dit är relativt rak. Snake behöver 

inte besöka ett ställe mer än en gång. Intressantare blir det när Raiden tar över som den 

karaktär spelaren styr och Big Shell blir lekplatsen. Jag kallar Big Shell lekplatsen på 

grund av att den är designad på ett sådant sätt att spelaren utöver att ta sig dit den 

behöver för att driva handlingen framåt också på eget manér kan ”leka” genom att själv 

gå tillbaka till ställen den har varit på för att göra vad som faller den in. Mer om detta 

senare. Big Shell är hexagonalt designat med en centralenhet och sex enheter runt den 

med övergångar dem emellan (allt detta gånger 2 då ytterligare en plattform med 

centralenhet och tillhörande sex enheter öppnas efter ett tag) vilket gör att det blir 

cirkulärt på det sättet att enhet A är kopplad till enhet B som är kopplad till enhet C och 
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så vidare. Enhet F är sedan kopplad tillbaka till enhet A vilket bidrar till att spelaren 

med lätt- och snabbhet kan ta sig överallt. Detta utnyttjas också vid ett tillfälle när 

Raiden måste desarmera bomber varvid en bomb (två på högre svårighetsgrader) finns i 

varje enhet för att sedan tvingas springa tillbaka till ursprungspunkten han startade från 

för att efter det återigen bege sig till ytterligare en plats på tid. Genom den cirkulära 

(eller hexagonala) designen känns det inte för spelaren som om denne går fram och 

tillbaka (så kallad backtracking, mycket avskydd i spelvärlden) utan mer som om denne 

går i cirklar men ändå kommer någonstans.  

Handling och gameplay tar cirka lika mycket plats i spelet, vilket betyder att det är 

mycket mer handling än i de flesta spel där gameplay oftast prioriteras. I form av 

antingen mellansekvenser av det traditionella slaget eller konversationer via Snakes 

eller Raidens codec (det är ju egentligen bara ett futuristiskt namn för radio eller 

komradio) kan handlingen förmedlas precis när som helst och dessutom mycket ofta. 

Dessa mellansekvenser och codec-konversationer kan dessutom vara långa vilket leder 

till att spelet blir mindre av en spelupplevelse och mer av bara en upplevelse. Det hör 

inte till ovanligheterna att spelaren får sitta i tjugo minuter utan att behöva röra 

handkontrollen. Detta är ett medvetet val av Kojima och har blivit något av ett 

kännemärke för Metal Gear Solid-serien. Han försöker att beröra spelaren genom 

välutvecklade (och många) karaktärer och en lika välutvecklad historia och detta fås i 

det här spelets fall genom att offra interaktivitet för just utvecklandet av handlingen. Ett 

alternativt sätt hade varit att göra codec-konversationerna lite mindre ”påträngande” 

genom att låta spelaren fortfarande kontrollera spelkaraktären under tiden men då 

konversationerna är långa och invävda på ett sätt att de kräver koncentration och att 

Raiden eller Snake antingen befinner sig på ett speciellt ställe eller är stillastående är det 

inte möjligt. Det är ett intressant sätt att blanda en filmisk upplevelse med en 

spelupplevelse men det är absolut inte interaktiv film.  

Trots de något udda proportionerna mellan handling och gameplay är inget av 

interaktiviteten offrad när handkontrollen väl kommer till användning. Anledningen till 

att jag kallade Big Shell för lekplats är delvis på grund av hur den är designad men 

delvis också därför att spelet uppmuntrar lek. Kurragömmalek för att vara exakt. Spelet 

är ett så kallat stealth-spel vilket innebär att spelet går ut på att smyga och undvika 
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konflikter så mycket som möjligt. När detta ska simuleras finns det för en 

spelutvecklare många olika grader av realism att välja mellan. I Metal Gear Solid 2:s 

fall ligger realismen på vad jag skulle vilja kalla arkadnivå. Med det menar jag att 

realismen är låg. Fienderna reagerar inte på ljud över huvud taget med undantag för 

vissa golvunderlag samt skottljud och deras sikt räcker på långa vägar inte ens över ett 

rum. I övre högra hörnet på skärmen visas en liten radar som visar omgivningen med 

hjälp av simpla gröna linjer. Fiender symboliseras med röda prickar och med en ljusblå 

kon som går ut från prickarna symboliseras deras synfält. Så länge Snake eller Raiden 

inte kommer allt för nära deras synfält är kusten klar. Detta resulterar i att spelaren sitter 

och tittar mer på en liten simpel grön radar i ena hörnet på tv:n än på det egentliga 

spelfältet.  

Spelstilen i Metal Gear Solid 2 är tvådimensionell på det sättet att det inte finns någon 

hoppknapp. Fokus ligger nästan alltid på den våning som spelkaraktären befinner sig. 

Det finns höjdskillnader men det enda sättet att ta sig uppåt på är via trappor eller 

stegar. X-knappen används istället till att få karaktären att gå ner på knä för att sedan 

börja krypa när den vänstra styrspaken förs åt något håll. Ett tryck till på X får 

karaktären att ställa sig upp igen. Cirkel används för att utföra en slag-slag-

sparkkombination för de tillfällen något går snett och spelaren blir upptäckt. Fyrkant 

används till att antingen ta ett strypgrepp på en fiende för att dra med sig den 

någonstans eller använda den som sköld i kaotiska situationer eller till att löpa linan ut 

och bryta nacken på den genom att hamra på knappen i en sekund eller två. Med R1 

hamnar spelaren i en så kallad förstapersonsvy, vilket innebär att kameran flyttar sig 

från att följa spelkaraktären ovanifrån till att hamna inuti huvudet (eller bakom ögonen) 

på karaktären. Denna vy låter spelaren se närmare på saker som annars kan vara svåra 

att se eller bara se saker från ett annat perspektiv. Genom att utrusta sig med ett vapen i 

en speciell vapenmeny som är åtkomlig genom att hålla inne R2 är det också möjligt att 

kombinera förstapersonsvyn med friheten att själv sikta med vapnet genom att hålla 

inne fyrkant. Under tiden som spelaren befinner sig i denna vy är det inte möjligt att 

förflytta spelkaraktären utan vänster styrspak används till att vrida på huvudet. Ett 

alternativ till möjlig förflyttning hade varit att använda båda styrspakarna tillsammans. 

En för att vrida huvudet och sikta och en till att flytta spelkaraktären. Faktum är att detta 

sätt att styra är mycket vanligt i förstapersonsskjutare, en mycket populär genre i väst 
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med Bungies Halo-serie som populärt konsolexempel. Att inte denna lösning har 

applicerats på Metal Gear Solid 2 kan bero på två saker. Antingen valdes möjligheten 

att fritt styra karaktären och sikta samtidigt bort därför att det inte ansågs passa den 

sortens gameplay Kojima och hans team eftersträvar eller så beror det på att japaner 

lättare blir åksjuka och därför gärna håller sig borta från alltför rörliga förstapersonsvyer 

(Kapes & Frey, 2004). I förstapersonsvyn används även knapparnas anslagskänslighet 

genom att karaktären kan luta sig åt vänster, höger eller stå på tå genom att spelaren 

trycker in L2, R2 eller L2 och R2 samtidigt. Beroende på hur hårt knapparna trycks in 

lutar sig karaktären olika mycket. När karaktären siktar med ett vapen genom att 

spelaren håller inne fyrkant är det även möjligt att inte avfyra något skott genom att 

långsamt släppa fyrkant (istället för att släppa den snabbt vilket leder till ett avfyrat 

skott).  

Genom att trycka på select hamnar spelaren i codec-menyn och här tillsammans med 

spelets andra menyer händer något intressant. Metal Gear Solid 2 använder sig nämligen 

av den japanska knappuppsättningen där cirkel-knappen i menyer betyder acceptera och 

X-knappen betyder ångra eller gå tillbaka till skillnad från den amerikanska eller 

europeiska uppsättningen som är tvärtom. Anledningen till denna skillnad är såvitt jag 

vet okänd men båda sätten är på sina egna sätt naturliga. Cirkel för att acceptera och X 

för att ångra känns naturligt på grund av vad symbolerna kan tänkas symbolisera. X för 

att acceptera och cirkel för att ångra känns också naturligt på grund av hur knapparna är 

placerade på handkontrollen. Spelaren håller enligt ”standarden” tummen över X och 

fyrkant vilket gör X till det mest naturliga valet för att inte behöva flytta tummen när 

denne ska göra menyval. Denna för västerlänningar bakåtvända kontroll gör att det 

krävs lite träning för att till exempel inte gå ut ur codec-menyn av misstag istället för att 

ringa upp en person.  

När det sedan kommer till sättet spelet spelas på gäller det kort och gott att hålla sig 

utanför fiendens synfält. Tack vare radarn i hörnet är det möjligt att hela tiden se var de 

fiender som finns i närheten tittar. För att ta sig förbi dem finns fler olika möjligheter. 

Spelaren kan bland annat smyga sig förbi obemärkt genom att observera dess patrullrutt, 

smyga upp bakom fienden och knäcka dess nacke, söva den med ett välriktat 

bedövningsskott i valfri kroppsdel (beroende på vilken kroppsdel som blir träffad tar det 
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olika lång tid för effekten att börja verka), kanske kasta ett tomt magasin eller lägga 

fram en porrtidning för att rikta fiendens uppmärksamhet någon annanstans eller ta till 

mer dödliga vapen. Meningen är att det ska finnas många valmöjligheter att tackla ett 

problem på för att spelaren ska tycka att det är roligt att spela spelet flera gånger och 

experimentera eller leka. För att kurragömmaleken fortfarande ska vara rolig även om 

Snake eller Raiden blir upptäckt blir spelaren inte bestraffad särskilt hårt om denne gör 

bort sig (åtminstone inte på lägre svårighetsgrader). Om en fiende får syn på Snake eller 

Raiden sätts ett larm igång och radarn försvinner. Alla fiender i området blir medvetna 

om spelarens närvaro och fler soldater kommer in i form av attackstyrkor med sköldar 

om spelaren bestämmer sig för att bekämpa dem. Om spelaren istället bestämmer sig för 

att det är bättre att fly än illa fäkta gäller det att precis som vanligt hålla sig utanför 

fiendens synfält, något som nu har försvårats då fienden till en början jagar 

spelkaraktären aktivt och vet exakt var den befinner sig. Efter ett tag ändras larmet från 

rött till orange, vilket innebär att fienden aktivt letar igenom korridorer och rum i ett 

mönster som påminner om hur soldater realistiskt går igenom rum efter fienden i grupp. 

Radarn är dock fortfarande borta vilket tillsammans med spelets kamera som inte går att 

fristyra utan hela tiden ligger en bit ovanför spelkaraktären gör det svårt att se exakt var 

fienden befinner sig. Förstapersonsvyn finns givetvis hela tiden tillgänglig men då det 

inte går att styra spelkaraktären i den vyn måste spelaren ändå röra sig i blindo, vilket 

kan fungera som ett irritationsmoment och dessutom ett bevis på hur en kamera ibland 

kan vara för ”arkadaktig” för sitt eget bästa. När ytterligare en viss tid har gått drar sig 

fienden tillbaka men med ökad medvetenhet om fiendenärvaro samt ibland även en 

utökning med fler soldater som patrullerar och radarn kommer tillbaka. Efter ytterligare 

ett tag drar sig fienden helt tillbaka och allting hamnar på ruta ett igen, ingen känner till 

Snakes eller Raidens närvaro. En sak som jag inte vet om den är medveten eller inte är 

att spelaren genom att lämna ett rum (eller område), något som leder till en svart skärm 

och en kort laddningstid då spelet laddar upp nästa område, får ett larm att automatiskt 

gå från rött (då soldaterna har sett Snake eller Raiden och aktivt jagar honom) till 

orange (då de inte vet exakt var han befinner sig men aktivt letar). Detta är fritt för 

spelaren att utnyttja för att ta sig ur kniviga situationer på ett nästan fuskigt sätt. Kanske 

kan det vara en kompromiss genom att spelet inte kan ”minnas” soldaterna som jagade 

spelaren när det byter område samtidigt som soldaterna i det nya området rent 

hypotetiskt egentligen inte borda veta exakt var spelkaraktären befinner sig.  
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4.4 Splinter Cell: Chaos Theory 

Samma regler gäller som för God of War. Jag kommer att jämföra Chaos Theory med 

Metal Gear Solid 2 på de ställen jag finner det passande. 

4.4.1 Handling 

Anslaget börjar med att en satellit zoomar in på ett fartyg som har tagits över av 

soldater. I en nyhetssändning förklaras att fartyget var ett Japanskt fraktskepp och att 

soldaterna som tog över det var från Kina och Nordkorea. Japan ber sedan i ytterligare 

en nyhetssändning om hjälp från deras allierade (det vill säga Amerika). Dessa 

nyhetssändningar följs av Sam och hans kollegor på Third Echelon som kommenterar 

att Kina och Nordkorea arbetar tillsammans än en gång. Sam förs sedan till ett fartyg för 

att informeras om hur en mycket skicklig ingenjör vid namn Bruce Morgenholt har 

kidnappats av en grupp ledd av en viss Hugo Lacerda som kallar sig People’s Voice. 

Sams uppgift blir att döda Lacerda och förhindra att den information som Morgenholt 

kan ha läckt inte kommer ut.  

Den första fördjupningen kommer när Lacerda har dödats och det visar sig att han fick 

tillgång till sina vapen genom en bank i Panama, vilket leder till att Sam måste göra 

inbrott i banken för att genom bankens dataservrar ta reda på vem som har gjort 

beställningarna. Samtidigt ska inbrottet se ut just som ett vanligt inbrott genom att Sam 

också ska stjäla 50 miljoner dollar från Frankrike.  

Nästa fördjupning kommer när Sam efter bankrånet har fått reda på att personen som 

gjort beställningarna är en viss Abrahim Zherkezhi och att denne har lejt en vaktfirma 

som drivs av en nära vän till Sam vid namn Douglas Shetland att vakta hans lägenhet i 

New York. Shetlands vaktfirma Displace är nu också misstänkt för att vara inblandad i 

kidnappningen av Morgenholt. Väl inne i lägenheten kollar Sam upp ytterligare ett 

namn som dök upp i banken, Dvorak, vilket visar sig vara en gammal dator.   

Handlingen fördjupas ytterligare när Sam, som nu befinner sig I Hokkaido, Japan i syfte 

att fånga en viss Milan Nedich som också jobbar för Displace, ser sin vän Shetland döda 

Zerkhezhi, som Sam hade strikta instruktioner att fånga levande, för att sedan lämna 

landet i helikopter.  
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Saker fördjupas ytterligare när Nordkorea avfyrar missiler som spränger ett amerikanskt 

militärfartyg men hävdar att de är oskyldiga. Sam måste åka till batteriet i Nordkorea 

som missilerna avfyrades från för att ta reda på om Nordkoreanerna talar sanning eller 

inte. Han måste också ta reda på om deras datorer innehåller några spår av det speciella 

mönster som Dvoraks algoritm lämnar efter sig.  

I nästa fördjupning (av vid det här laget många) visar det sig att det finns vissa spår av att 

Sydkorea avfyrade missilerna från Nordkorea för att ge dem skulden. Detta är Nordkorea 

snabba med att ta som fakta och förklarar krig med Sydkorea. Sam sätts ned mitt i den 

pågående konflikten för att ta reda på om Sydkorea verkligen avfyrade missilerna genom 

att ta några hårddiskar från NDT (the National Data Trunk) i Seoul.  

Information leder Sam tillbaka till Japan för att i upptrappningen leta upp Shetland när han 

möter sin kontakt i ett badhus. Detta leder till en konfliktförlösning där Sam, efter att ha 

desarmerat bomber på tid för att nå fram till Shetland, tvingas döda sin bäste vän för att 

rädda världen.  

Världen är dock inte riktigt räddad än. För att stoppa konflikten mellan Nord-, Sydkorea 

och Amerika måste Sam fånga Shetlands kontakt amiral Toshiro Otomo för att ta reda på 

om Japans regering ligger bakom missilerna eller om det bara vara en ensam mans arbete. 

Detta blir någon sorts andra upptrappning som inte slutar i någon konfliktförlösning då den 

redan har varit. Det är inte första gången som ett spel i Splinter Cell-serien på detta sätt 

bryter mot reglerna vilket bidrar till ett något antiklimaktiskt slut.  

I avtoningen plockas Sam och Otomo upp med helikopter och en nyhetssändning visar att 

allt har löst sig och Otomo har erkänt att han agerade ensam. Det hela avslutas med ett 

skämt där Sam ber om löneförhöjning men får nöja sig med en semester.  

Spelets hela titel är egentligen Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory. Själva 

namnet Tom Clancy är ett viktigt tecken i sig därför att hans böcker och spel alltid 

innehåller konflikter av det här slaget. Konflikter mellan väst och öst där väst framställs 

som hjältar och öst som ondingar och där väst alltid segrar i slutändan. Tom Clancy står 

också för realism, oavsett om det gäller själva konflikten eller om det gäller vapen eller 
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uttryck och språk. Saken är bara den att Tom Clancy inte egentligen har något med 

själva spelet att göra. Hans namn är bara ”lånat” (med Clancys tillåtelse) för att 

utvecklarna och spelarna redan i förhand ska komma överens på ett ungefär vad spelet 

handlar om. Varför valdes då just de östasiatiska länderna för konflikten i Chaos 

Theory? Förmodligen för att Nord- och Sydkorea alltid fungerar för att representera 

ondska (speciellt Nordkorea), speciellt med tanke på att spelet utspelar sig i framtiden, 

2007 för att vara exakt, och det därför är möjligt att leka med tanken att situationen kan 

förvärras jämfört med idag. Lägg också märke till hur Japans inblandning inte sträcker 

sig längre än en man som agerar ensam då Japan är allierade med Amerika, ”the good 

guys”. För att skapa åtminstone lite balans används Douglas Shetland för att inte 

Amerika ska verka för goda och för att krydda lite extra är han också Sams vän. På detta 

sätt slås två flugor i en smäll genom att Shetland inte bara får representera Amerikas 

mindre goda sida utan också Sams mindre goda egenskaper när det kommer till att välja 

vänner, vilket får Sams karaktär att utvecklas, något som behövs efter två delar utan att 

särskilt mycket har hänt. Mycket av handlingen förmedlas via nyhetssändningar för att 

ytterligare öka realismen och låta spelaren se de handlingar som Sam just utfört ur ett 

annat perspektiv, ett perspektiv där Sam väldigt sällan får äran vilket ställer Sams 

karaktär i ett ljus som framhäver att han gör det för det godas skull, inte sin egen. 

4.4.2 Karaktärer 

Sam Fisher: Spelets huvudkaraktär sedan del ett. För att symbolisera att han har levt 

ett långt liv fyllt av konflikter i sitt arbete har han försatts med grå 

tinningar och en förkärlek för sarkasm. Trots den långa tid han har 

spenderat med att skydda världen från terrorister tar han sitt jobb på stort 

allvar men är inte rädd för att slänga in lite (sarkastiska förstås) skämt 

under uppdragen när någon behagar höra av sig med lite mer information 

och han verkar avtrubbad när det kommer till död och dödande. Alla 

erfarenheter har lett till att han har vant sig vid det och ser det som en 

nödvändighet för att skydda i första hand hemlandet (Amerika) och i 

andra hand Världen. Trots detta visar han inte upp någon särskild 

patriotism utan gör vad han blir tillsagd för att det är hans jobb. Kanske 

gör han bara allt som står i hans makt för att skydda sin dotter, som han 

älskar väldigt mycket, från fara.  
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Irving Lambert: Sams överordnad och den som ger honom uppdragen. Lambert är lite 

till åren kommen, symboliserat av att han är flintskallig och att det 

lilla hår han har kvar är grått tillsammans med en lika grå mustasch. 

Han klär sig prydligt om än gammalmodigt i finbyxor och skjorta 

med en väst ovanpå och är smått överviktig vilket pekar på ett 

stillasittande jobb såväl som på många år i tjänsten. Det mesta pekar 

på att han är en gammaldags och ordningsam person.  

Anna Grimsdottir: Hon är teamets dataexpert. Det är sällan hon syns i bild vilket gör 

det svårt att hitta tecken men hon passar inte in i mallen för 

stereotypa datornördar. Hon har för det första inga glasögon och 

för det andra verkar hon inte riktigt lika asocial och glatt uppspelt 

över att behöva förklara sig när de andra inte förstår vad hon 

pratar om. Hennes hår är ganska kort (halvlångt snarare) vilket 

kan konnotera pojkaktighet (eftersom hon är associerad till 

datorer) men det är lite långsökt och hon knäpper aldrig skjortan 

hela vägen upp, något som kan konnotera en viss avsky att klä sig 

formellt.  

William Redding: Redding passar bättre in på nördprofilen (boknörd, inte datornörd) 

med sina glasögon, propra klädsel (väldigt lik Lamberts) och 

allmänna kunskap i det mesta men i själva verket är han mer 

byråkrat än nörd. Allt ska gå efter reglerna, vilket visar sig i sättet 

han för sig på. Han är kort och gott stel och tråkig, men så är hans 

jobb också att förse Sam med fakta. 

4.4.3 Estetik 

Omgivningarna i Chaos Theory är av förklarliga skäl mycket mörka. I ett spel som i 

huvudsak går ut på att smyga omkring i mörkret måste många mörka områden finnas 

för att smygandet ska vara möjligt. Många områden måste av lika förklarliga skäl också 

vara ljusa annars skulle smygandet inte vara nödvändigt. För att underlätta för spelaren 

är kontrasten mellan mörka och ljusa områden ganska stor för att denne lätt ska kunna 

se var möjligheterna för gömställen samt var faran för att bli upptäckt finns. En del av 

realismen går förlorad på grund av den stora mängd områden som är mörka, inte minst 
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inuti byggnader som har rum och korridorer som av någon lustig anledning bara till 

hälften är upplysta men Ubisoft har till skillnad från spelets föregångare valt att 

mestadels lösa problemet genom att använda mycket stora lagerlokaler eller natten som 

ursäkt för att inte alla är vakna och alla ljus tända. Det kan kanske verka tråkigt att gå 

omkring i nästan konstant mörker men genom att variera de miljöer Sam besöker i så 

stor grad blir det trots allt ganska varierande mörker.  

I ett intressant grepp för att visa att Sam tar på sig de speciella ”glasögon” som 

möjliggör mörker- och värmeseende läggs en lins över skärmen trots att spelet utspelar 

sig i tredjeperson. Detta bidrar med att ge en känsla av att spelaren är en spektator och 

inte Sam Fisher i egen hög person, vilket både är rätt och fel då spelaren ändå styr Sam. 

Glasögonen ger ifrån sig ett sken i form av tre gröna prickar som enligt Splinter Cells 

Lead Artist och Sams karaktärsdesigner Martin Caya i en kort dokumentärfilm som 

följde med i Super Play 04 (2003) ska ge karaktären Sam Fisher ett kännetecken lika 

distinkt som Batmans mantel.   

 

De tre prickarna ska lyfta Sams personlighet till oanade höjder. 
 (Splinter Cell © 2002 Ubisoft) Källa: yourheroes.chez-allice.fr  

Trots den realism som Tom Clancys namn brukar stå för ignoreras den för att kunna 

profilera Sams karaktär då dessa ljuskällor egentligen borde kunna ses av fienden men 

av någon mystisk anledning verkar vara osynlig för dem.  

I motsats till Metal Gear Solid 2 används handanimation till 100% i syfte att, enligt 

spelets Lead Animator Steve Dupont i samma dokumentär jag nämnde ovan, ge spelet 

en säregen stil. Hur mycket av det som är PR-prat är svårt att säga då handanimation 
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fortfarande används mer än Motion Capture i spel och alltså inte är exklusivt för 

Splinter Cell-serien, men vad det bidrar till är att spelets mellansekvenser får en ”oäkta” 

känsla. Där Metal Gear Solid 2 blandar en (relativt) orealistisk handling med 

orealistiska karaktärer med realistisk animation gör Chaos Theory det motsatta. En 

realistisk handling med realistiska karaktärer använder vad som lite elakt kan kallas 

orealistisk animation. Eftersom såväl karaktärer som omgivningar är skapade för att se 

så riktiga ut som möjligt blir det något av en kontrast när karaktärerna inte rör sig som 

de förväntas göra. Handanimation har en tendens att inte fånga alla detaljer (om inte 

animatörerna är riktigt, riktigt skickliga förstås) på det sätt som Motion Capture gör och 

brukar i slutändan få realistiska karaktärer att röra sig vad som för ögat kan uppfattas 

som stelt och ibland lite för antingen snabbt eller långsamt. Mellansekvenserna är också 

förrenderade för att med den extra detaljrikedom det medför kunna visa mer realistiska 

ansikten i form av rynkor och bättre läppsync. Skillnaden mellan grafiken i gameplay 

och grafiken i mellansekvenserna är dock inte så stor som den ofta brukar vara tack vare 

god art direction där karaktärerna ser på ett ungefär likadana ut i båda fallen (bara något 

mer detaljerade i mellansekvenserna).  

I likhet med Metal Gear Solid 2 har Sam konversationer med andra personer via radio 

med den skillnaden att konversationerna är mycket kortare och färre och att det är fritt 

fram för spelaren att spela under tiden för mer flyt i spelandet. Vad Splinter Cell-serien i 

och med del tre har gjort till något av ”sin egen grej” är att låta fiendesoldater få 

personlighet genom att de har konversationer med varandra för att ge dem ett 

mänskligare intryck. Konversationerna är inte bara av den sorten att de hjälper Sam utan 

ibland handlar de helt enkelt om vad fienderna tycker om vissa förhållanden eller om 

hur mycket de saknar sin familj. Att fiendernas accenter sedan är överdrivna på gränsen 

till parodiska kan antingen anses som humoristiskt (antingen medvetet eller omedvetet) 

eller rasistiskt. Jag tvivlar dock på att intentionerna är det senare. 

4.4.4 Gameplay 

I motsats till Metal Gear Solid 2 är Chaos Theory strikt uppdelat i banor, där varje bana 

innehåller primära, sekundära och möjlighetsuppdrag. De primära och sekundära 

uppdragen är vad de låter som, uppdrag som i första och andra hand ska utföras under 

banans gång. Dessa uppdrag går i enlighet med spelets handling och kan inte hoppas 

över eller misslyckas med om inte spelet själv vill det. Spelaren själv har inga 
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valmöjligheter. Möjlighetsuppdragen är däremot uppdrag som slängs in lite här och var 

för att skapa högre svårighetsgrad och omspelningsmöjligheter för spelaren genom att 

låta denne försöka lösa dessa uppdrag under tiden som de andra uppdragen tas hand om. 

Det är helt upp till spelaren om möjlighetsuppdragen ska lösas eller inte, inga 

förändringar kommer att ske i handlingen. Dessa uppdrags enda mening är att räknas in 

i statistiken i banans slut där saker som hur ofta Sam har blivit upptäckt, hur många 

alarm han har satt igång, hur många fiender han har dödat och om han har klarat av 

några möjlighetsuppdrag räknas ihop till en procentuell siffra. Denna betygssättning för 

inte med sig några för- eller nackdelar för spelaren och styr inte på något sätt vare sig 

handling eller senare uppdrag. Den är bara till för att ge spelaren något att sikta mot om 

denne känner för det och för att öka spelets omspelningsvärde om spelaren missade 

något möjlighetsuppdrag i första genomspelningen.  

Valet av utvecklarna att ha banor beror på två saker. Dels, som jag nämnt tidigare, blir 

sättet att dela upp spelet i bana – mellansekvens – bana ett mindre störande moment för 

gameplayet som bara avbryts när en bana är avklarad och dels befinner sig Sam på en 

ny plats någonstans i världen i varje ny bana. Banupplägget används därför till att kunna 

förflytta Sam till många olika platser för en större mångfald av scenarier som spelaren 

får bevittna, i motsats till Metal Gear Solid 2 som utspelar sig på endast två ställen med 

den tillhörande monotoni det medför. Det kan givetvis också vara tvärtom, att alla de 

platser som handlingen tvingar Sam att besöka tvingar fram ett banupplägg. Det är svårt 

att säga vilket av de två alternativen som är riktigt.  

Precis som Metal Gear Solid 2 är Chaos Theory ett stealth-spel, men där det i MGS2 

handlar om att hålla sig ur fiendens synfält handlar det här om att hålla sig i skuggan. 

Där MGS2 är arkadaktigt i sitt simpla sätt att tackla smygande på är Chaos Theory mer 

åt ”simulator”-hållet genom att spelaren måste både hålla sig i skuggorna och vara tyst. 

Själva simulatoraspekten innebär också att det finns mindre utrymme för att leka 

omkring än i MGS2. Blir Sam upptäckt är det ofta kört. Banorna är sedan designade på 

ett sådant sätt att Sam börjar på en startpunkt och på vägen mot slutpunkten finns i bästa 

fall ett par alternativa vägar eller genvägar att ta men i övrigt är spelet mycket linjärt, på 

ett sådant sätt att det ofta bara finns en väg att välja och ett ytterst fåtal sätt att ta sig 

vidare. Varje ställe besöks oftast endast en gång. Hur sker då själva smygandet och 
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vilka möjligheter finns för att oupptäckt ta sig förbi fienderna? Det handlar som sagt att 

gömma sig i skuggorna och mörkret, antingen för soldater eller vakter av något slag 

eller för säkerhetskameror. En mätare i nedre högra hörnet visar exakt hur mörk 

omgivningen Sam befinner sig i är och en mätare nedanför den visar hur högljudd 

omgivningen samt Sam är. Vad Chaos Theory och MGS2 har gemensamt är att spelaren 

i båda spelen är utrustad med ett sorts sjätte sinne som hjälper denne att se antingen hur 

fienden är vänd eller hur mörkt det är.   

Genom att förse Sam och spelaren med en relativt stor arsenal av både dödliga och 

ickedödliga medel ges spelaren många möjligheter att ta sig förbi de hinder som står i 

dennes väg. För att ta sig förbi en vakt kan Sam smyga sig obemärkt förbi i mörkret 

eller se till att på något sätt knocka eller döda vakten, till exempel med ett av de två 

projektilvapen som finns till förfogande eller med små kameror som kan sättas fast på 

väggar som sedan skjuter ut gas för att sedan dra kroppen någonstans där den inte kan 

bli funnen. Omväxling förnöjer och eftersom spelaren inte i lika stor utsträckning ges 

tillfälle att leka om denne blir upptäckt som i MGS2 ges denne i stället en stor samling 

leksaker i form av alla de vapen Sam bär med sig. I spelet finns även vissa orsak-

verkan-situationer där saker som sker kan ge vissa konsekvenser. Om Sam till exempel 

dödar en vakt utan att ha förhört honom innan kan han gå miste om vital information 

som till exempel en dörrkod vilket senare leder till att den låsta dörren måste hackas för 

att Sam ska komma igenom. Detta, tillsammans med tidigare nämnda 

möjlighetsuppdrag, ska skapa omspelningsmöjligheter där spelaren belönas för att 

perfektionera sitt spelande.  

Chaos Theory använder absolut alla knappar som finns på handkontrollen, utom ned på 

styrkorset. Om det verkar konstigt kommer det att verka mindre konstigt efter en 

förklaring. Styrkorset används för att använda Sams speciella glasögon, antingen för att 

se i mörker (vänster riktning på styrkorset), se värme (höger) eller se vilka 

strömförsörjda objekt som går att på något sätt interagera med (upp) antingen genom att 

skjuta sönder dem (som lampor) eller använda dem (som datorer). Ned på styrkorset 

används alltså inte då fler funktioner saknas i glasögonen och att sätta någon annan 

funktion på nedknappen hade gjort saker onödigt röriga eftersom styrkorset annars är 

helt och hållet relaterat till glasögonen. Axelknapparna (det vill säga L1, L2, R1 och 
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R2) används olika beroende på om Sam är utrustad med ett vapen för stunden eller inte. 

Om inte så används L1 för att slå ut en fiende medan R2 används för att med Sams kniv 

döda en fiende. L2 används för att vissla i syfte att föra oljud och locka till sig 

uppmärksamhet och R2 används för att nå en vapenmeny där den utrustning spelaren 

har valt att utrusta Sam med väljs i realtid (i motsats till MGS2 där vapenmenyn pausar 

temporärt pausar spelet). Realtidsmenyer skänker ytterligare realism åt ett spel då 

verkligheten inte pausar medan någon letar igenom sina fickor. Sam styrs olika 

beroende på om han har ett vapen framplockat eller inte. När inga vapen är 

framplockade styrs Sam precis som vilken actionhjälte som helst i ett tredjepersonspel. 

Vänster styrspak styr Sam åt det håll styrspaken riktas åt och höger styrspak styr 

kameran. Med ett tryck på fyrkant plockar Sam fram vapnet han är bestyckad med för 

tillfället (pistol eller SC-20K-gevär) och då ändras kontrollerna vad beträffar 

styrspakarna och axelknapparna något. Kameran hamnar bakom axeln på Sam och i 

mitten på skärmen hamnar ett kors som visar var någonstans han siktar. Med vänster 

styrspak förflyttas Sams kropp men mycket långsammare än vanligt och hela tiden vänd 

åt samma håll. Vrider spelaren vänster styrspak nedåt (det vill alltså säga bakåt) går 

Sam långsamt baklänges medan han fortsätter att sikta framåt med vapnet. Höger 

styrspak används till att styra korset på skärmen och därmed sikta vapnet eller så att 

säga styra Sams huvud. R1 avfyrar vapnet och L1 kan också användas i SC-20K:s fall 

för ickedödliga alternativ. Denna knappuppsättning är mycket vanlig i förstapersons-

skjutare där spelaren ser ur hjältens ögon och är alltså ett mycket vanligt sätt att använda 

handkontrollen till att låta spelaren styra såväl spelkaraktären som vapnet i dess hand 

samtidigt. Tillbaka till när Sam inte har något vapen framme. Till skillnad från MGS2 är 

Sam kapabel att hoppa. Detta sker med ett tryck på triangel. Jag har sagt att hoppa i 

vanliga fall brukar vara knutet till X-knappen men då hoppandet är av en sådan 

sekundär betydelse i Chaos Theory har det flyttats från X eftersom den knappen ses på 

som den ”viktigaste” och mest centrerade knappen och därför bör användas till något 

viktigt. Något viktigt används också X till, nämligen allt möjligt viktigt, från att starta 

upp en dator till att öppna en dörr till ett kika under dörren. Uppe i högra hörnet av 

skärmen kommer nämligen en liten ruta fram med alla de valmöjligheter Sam och 

spelaren har till sitt förfogande. Vid en dörr finns till exempel möjligheterna att öppna 

dörren vanligt, smygöppna dörren eller titta under den med Sams lilla för ändamålet 

specialkamera. Genom att hålla inne X och sedan med styrkorset välja ett av 
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alternativen får spelaren Sam att utföra en av gärningarna. På detta sätt används X-

knappen som en allt i allo-knapp för att få omgivningarna att bli mer levande genom 

den ökade möjligheten till interaktivitet. Cirkel-knappen används till att få Sam att 

antingen stå upp och gå omkring normalt, vilket för oväsen eller till att få Sam att huka 

sig ner och gå tystare men långsammare. R3 används för att använda en kikare för att se 

närmare på saker och L3 används för att zooma in och ut. Detta är ett utmärkt exempel 

på hur utvecklarna har velat få ut så mycket som möjligt av handkontrollens alla 

knappar för att få Sam att verka så mångfacetterad som möjligt på bekostnad av 

enkelhet, något som kontrollerna inte kan sägas vara med tanke på hur de används och 

specialfallen då de används annorlunda (till exempel när vapen används). 

4.5 Jämförelser genrerna emellan 

När nu analyserna av spelen är färdiga och spelen inom samma genre har ställts mot 

varandra är det dags att zooma ut lite och leta efter tecken genrerna emellan. Jag 

kommer främst att fokusera på gameplay då det kan vara intressant att se vilka likheter 

och skillnader det finns inom två mycket separata genrer rent spelmässigt. Trots att 

action-genren och stealth-genren nästan är varandras motsatser, med fokus på action i 

den ena och fokus på att undvika action i den andra finns en del intressanta tecken som 

går att finna i de båda, förmodligen för att spelutvecklare lånar idéer av varandra när 

nya idéer inte är så lätta att komma på. Jag menar inte att de fyra spelen stjäl av 

varandra, bara att vissa idéer har funnits en längre tid och har visats fungera så väl att 

det har bildats vissa regler, eller koder, för hur ett spel ska vara uppbyggt precis som det 

inom filmen och andra medier finns vissa standarder (så som hur en film ”bör” vara 

uppbyggd till exempel).  

Av alla de fyra spelen som tas upp för analys är Chaos Theory det enda av dem som kan 

sägas ha en ordentlig verklighetsförankring, dels genom handlingen som är den mest 

realistiska av de alla men också genom att det i motsats till de andra spelen helt saknar 

bossar. En extra utmaning i form av en konfrontation mot en fiende som är annorlunda 

genom att den har en större betydelse i handlingen än att bara fungera som ett anonymt 

hinder eller är mycket mer komplex i sin svårighetsgrad och som dessutom oftast kan ta 

en ansenlig mängd mycket mer stryk än vanliga fiender. Bossar brukar kombineras med 

en banuppbyggnad som den i Chaos Theory och Devil May Cry 3 men ändå återfinns 

endast bossar i det senare spelet. Samtidigt återfinns bossar också i de två återstående 



Karlstads universitet   
Medie- och kommunikationsvetenskap 
MKVC HT 2005 

63

spelen trots att de inte har någon banuppbyggnad. Detta beror på att konceptet med 

bossar hör ihop med arkadspel och av alla fyra spelen är Chaos Theory det enda spelet 

som inte har någon form av rötter i arkad-genren, en genre lättast igenkänd av dess 

avsaknad av avancerad fiende-AI till förmån för förprogrammerade mönster som aldrig 

på något sätt rättar sig efter spelarens handlingar. Detta leder till att spelaren istället 

måste rätta sig efter fiendernas handlingar istället för det motsatta som börjar bli allt 

vanligare i dagens spel.  

Vid min förklaring av hur de olika spelen spelas upptäckte jag hur de två stealth-spelen 

var svårare att förklara på grund av att knapparna ofta har fler användningsområden och 

ett större antal möjliga scenarier för interaktiviteten att ta form. Detta beror på att det i 

action-spelen bara finns en uppgift, att slåss. Det är möjligt att även nu följa spåren 

tillbaka till arkadrötterna, tiden då spel var simpla på grund av hårdvarubegränsningar. 

Stealth-spelen går mer ut på att spelaren ska kunna leka och komma på nya sätt att ta sig 

vidare vid varje omspelning och för att realisera denna mångfald krävs en mer 

avancerad kontroll. Där action-spelen utmanar spelarens fingerfärdighet utmanar 

stealth-spelen spelarens fantasi och uppfinningsrikedom genom att ge denne 

valmöjligheter, något som saknas i actionspelen. I action-spelen måste spelaren slåss. 

För att öka omspelningsvärdet (replayability på engelska) i action-spel sätts ofta saker 

som erfarenhetspoäng, lånat från rollspelsgenren, in för att spelkaraktären ska utvecklas 

åt det håll spelaren vill genom att spelaren själv får välja hur poängen ska utnyttjas. I 

Devil May Cry 3:s fall återfinns detta i de röda orber spelaren samlar på sig genom att 

besegra fiender och klara banor. För att ytterligare öka omspelningsvärdet har dessutom 

ett så kallat ”New Game+”-läge lagts in för att spelaren ska kunna starta ett nytt spel 

med allt som samlats ihop i föregående spelsession överfört för att ytterligare kunna 

biffa upp karaktären då det är omöjligt att fullt uppgradera spelkaraktären under bara en 

enda spelsession. Utöver det finns sedan också betygssystemet i slutet på varje bana 

som mäter hur bra spelaren spelar, något som återfinns även i Chaos Theory och i 

mindre grad i Metal Gear Solid 2. Eftersom Metal Gear Solid 2 inte har en 

banuppbyggnad mäts endast spelarens prestationer i slutet av spelet genom att denne får 

en särskild djurrang beroende på hur många larm som satts igång, hur många fiender, 

inklusive bossar, som dödats (möjligheten finns alltid att ta ett icke dödligt 

angreppssätt) och så vidare. Det enda spelet som inte på något sätt utnyttjar 
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nivåbyggande, mångfald av valmöjligheter eller någon form av hi-score eller 

prestationsmätning är God of War. Visserligen finns de röda orberna även i detta spel i 

syfte att uppgradera vapen och magier men det är mer som en nödvändighet för att 

kunna klara spelet än ett eget val som spelaren får göra och något New Game+ finns 

inte. Detta gör att God of War ur ett gameplayperspektiv blir det minst djupa av alla de 

analyserade spelen. Vilket är då det djupaste? Svårt att säga. Devil May Cry 3 är djupast 

när det gäller karaktärsutveckling (inte personlighetsmässigt då) genom att spelaren 

själv bestämmer om och hur spelkaraktären ska lära sig nya färdigheter tillsammans 

med ett system som belönar variation i spelandet. Metal Gear Solid 2 har flest 

möjligheter till egna val och egen lek och det har dessutom den djupaste handlingen av 

de fyra spelen. Chaos Theory har systemet med orsak-verkan vilket är ovanligt i spel än 

så länge och är det mest realistiska spelet. 
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5 Slutsatser 

Fyra spel har ställts mot varandra, först två mot två och sedan alla mot alla. Två genrer, 

action och stealth har tömts på tecken som har analyserats för att visa att spel kan 

behandlas som andra medier. Några egentliga slutsatser kan vara svåra att dra, då fyra 

spel är ett ganska litet antal och inte på något sätt representerar någon otvivelaktig 

verklighet eller sanning men så är ju denna uppsats av en kvalitativ sort. De fyra utvalda 

spelen kan ses som exempel på antingen fyra separata fall av konstnärliga ambitioner att 

skapa interaktiv konst och interaktivt nöje eller två separata fall av två olika sätt att 

tackla två olika genrer. Här följer en kort sammanfattning av de resultat analyserna gav.  

Handlingen i action-spelen fokuserade precis som gameplayet mestadels på action. 

Fokus låg dock på två helt olika typer av action. Devil May Cry 3 var starkt influerat av 

Wachowski-syskonens estetik i The Matrix-trilogin både på sättet som handlingen 

framfördes i mellansekvenserna som i karaktärerna medan God of War gick mer på 

serietidningsvåldets väg genom att inte spara på blodigt övervåld samt använda en 

animationsstil som starkt påminner om handanimerat. God of War var också det enda 

spelet som använde sig av en berättarteknik som inte byggde på den klassiska 

dramatiska mallen utan på den episka för att bättre förmedla den grekiska mytologin så 

som den så ofta förmedlas inom andra medier. Kratos utseende var dock något av en 

underlig blandning av olika etniciteter, kanske för att göra honom till något mer än bara 

en vanlig människa. De två stealth-spelens handlingar gick mer åt thriller-hållet med en 

viss sci-fi-tvist genom att båda spelen utspelar sig i en nära framtid. Där Chaos Theory 

främst fokuserade på realism gjorde Metal Gear Solid 2 mer som det själv ville genom 

att inte sätta några gränser och blanda thriller-handlingen med serietidningskaraktärer 

eller karaktärer som tagna ur en James Bond-film eller japansk animation.  

Gameplayet visade sig vara mer invecklat i stealth-spelens fall på grund av deras fokus 

på mångfald och lek, medan action-spelen främst gick ut på att slå sönder eller ihjäl 

saker. Invecklat gameplay behöver dock inte nödvändigtvis betyda djupare gameplay då 

Devil May Cry 3 visade sig ha flera aspekter som lockade till omspelning och, om än i 

mindre grad än stealth-spelen, lek. Det mindre invecklade gameplayet i action-spelens 
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fall beror på action-genrens rötter i arkadspel i en tid då simplicitet var en nödvändighet. 

Stealth-spelen kom senare, i en tid då spel inte längre var lika begränsade och har därför 

inte lika många koder att rätta sig efter. Något som i olika grader och former har funnits 

med sedan arkadspelens tid är hi-score-listan som går att återfinna i tre av de fyra spelen 

(God of War är det svarta fåret). Än idag fungerar hi-score-listan som ett mätinstrument 

för spelarens skicklighet men är inte längre lika betydelsefull som på arkadtiden då den 

idag prioriteras lägre än till exempel handling. Ytterligare an arkadingrediens som 

infinner sig i tre av de fyra spelen (Chaos Theory lämnas utanför den här gången) är 

bossar, för att skapa en extra utmaning och få adrenalinet att pumpa.  

Hur kan då vidare forskning inom detta område se ut? Något som jag utelämnade helt är 

till exempel musiken, något som förvisso skulle kunna räknas in i estetiken. Fler genrer 

skulle givetvis kunna utforskas och ett större antal spel skulle kunna analyseras och 

jämföras om mer tid fanns tillgänglig. Intressant vore också om japanska och 

amerikanska (alternativt även europeiska) spel jämfördes baserat på att de kommer från 

två helt olika kulturer och se vad som färgar spelen i de olika kulturerna. Gameplay 

skulle även kunna analyseras i exempelvis onlinespel för att se hur det tillämpas för att 

människor ska kunna kommunicera med varandra på avstånd. Vidare skulle det kunna 

vara intressant att analysera spel med innehåll som inte fokuserar på våld och ta en titt 

på hur utmaningar skapas i gameplayet när inte död existerar för att bestraffa spelaren. 

Spelmediet är fortfarande ett av de nyare medierna och det finns mycket att forska i som 

är för spelmediet speciellt. 
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