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1. Inledning 

I en värld fylld av sociala medier och reklamer till nätcasinon är den omedelbara 

tillfredställelsen nästan konstant förväntad. Underhållningen har under många år blivit snabbare 

att konsumera, där vi gått från litteratur som många gånger tar uppemot ett tiotal timmar att 

läsa, till filmer som endast är ett fåtal timmar lång. Därifrån var inte steget långt till serier, där 

spänning sällan är mer än en halvtimme bort. Det är en snabb tid vi lever i, där boken kan 

upplevas ha tappat lite av sin tidigare stjärnstatus till förmån för den lättillgängliga, omedelbara 

känslomässiga tillfredställelsen som ges med moderna medel.  

Vid sidan om filmtittandets ökning har även en annan form av fiktion ökat i popularitet. 

Datorspelsindustrin uppskattas nu vara större än filmindustrin.1 Medieformens popularitet syns 

även hos svenskarna som mellan åren 2008 och 2018 ökade sin konsumtion av nöjesdatorspel 

från 37% av befolkningen (varav 6% dagligen) till 61% av befolkningen (varav 26% dagligen).2 

Vid åldersspannet 16–25 år, som innefattar gymnasieåldrarna, syns att 89% av männen och 

71% av kvinnorna spelar datorspel.3 Det är ett uppenbart vanligt intresse i elevernas ålder. 

 Litteraturvetaren Anders Öhman har diskuterat hur de moderna mediernas hastighet har 

påverkat läsupplevelsen, något som den litteraturvetenskaplige forskaren Olle Nordberg 

kommenterat som att den långsamma hastigheten som litteratur kräver ger en ”inlevelse som 

inte kan likställas med andra former av fiktionsberättande, upplevda i de digitala mediernas 

hastiga tempo”4. Om bokläsandets tidsspann är en relevant faktor så går här att argumentera för 

att datorspelen kan ge liknande inlevelse, eftersom de är ökända för att vara tidskrävande. På 

samma sätt som barn i äldre tider fått höra att lägga ner en bok för att det tar så mycket tid, får 

även konsumenter av nya medier samma behandling – trots att tidsaspekten beskrivs som 

signifikant för inlevelsen, något som i sin tur ger en starkare upplevelse.  

Bokläsningen kan särställas från filmtittande och ljudbokslyssnande genom argument om att 

bokläsningen är en aktiv handling som kräver uppmärksamhet och engagemang, medan 

konsumtionen av både film och ljudbok är en mer passiv handling som fortsätter även om 

 
1 Wallace Witkowski, ”Videogames are a bigger industry than movies and North American sports combined, 
thanks to the pandemic”, Marketwatch 2020. 
2 Internetstiftelsen, Svenskarna och Internet 2018, s. 117. 
3 Internetstiftelsen, Svenskarna och Internet 2018, s. 117. 
4 Olle Nordberg, ”Avkoppling och analys – Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos 
svenska 18-åringar” i Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 2017, s. 246; 
Anders Öhman, Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, Malmö: Gleerups 2015, s. 34, 59–62. 
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personen är ouppmärksam på handlingen. Övergången syns inte minst genom ljudbokens ökade 

popularitet, som mellan 2012–2017 tiofaldigt dubblat sin omsättning i Sverige.5  

 I denna kontext vill jag föra in berättelsedrivna spel som en aktiv handling, likt boken. Om 

du som spelare inte aktivt gör någonting, så händer heller ingenting. Om du går därifrån så 

fortsätter det inte likt en film, utan kommer vara helt stilla till du väljer att fortsätta. Dessa spel 

karaktäriseras även av problem som behöver lösas, där det inte alltid är helt uppenbart hur det 

är tänkt att genomföras, vilket i sin tur kräver aktiva handlingar och aktivt tänkande för att ta 

sig vidare i berättelsen. Med dessa två tankar (hög inlevelse och aktiv handling av spelaren) går 

det att argumentera för att de berättelsedrivna datorspelen påminner om litteraturläsning mer än 

exempelvis filmtittande, ett verktyg som redan accepterats i pedagogikens värld och används i 

praktiken flitigt som avkoppling, belöning och analysobjekt. 

 Datorspelens popularitetsökning har inte gått förbi skolan helt obemärkt, där en ökad 

diskussion skett om att tillämpa datorspelen i undervisningen för att ta vara på resursen. Både 

för- och nackdelar har lyfts i ämnet, där vissa menar att datorspelen skulle behöva fyllas med 

skolrelevant innehåll för att platsa i undervisningen. Detta har besvarats med kommentarer om 

hur populärt det smått absurda svartatavlan-spelet ”Hänga gubbe” har varit i många år och 

använts i syfte att pressa ut dess pedagogiska nytta för att lära eleverna alfabetet och stärka 

deras ordförråd.6 Om det använts så ihärdigt borde även andra spel kunna ha pedagogisk 

funktion. Ur den kritiska argumentationens synvinkel kan man samtidigt undra hur filmen i 

sådant fall fick en naturlig plats i undervisningen, trots att krav på skolrelaterat innehåll inte 

alltid varit i fokus. Möjligtvis uppfattas datorspelens tidsaspekt som problematisk, trots att den 

av Öhman beskrivits som en viktig faktor till ökad inlevelseförmåga till fiktion. Detta är dock 

något som spelen har gemensamt med den traditionella litteraturen. Samtidigt är konsumtionen 

av både böcker och spel en aktiv handling som kräver uppmärksamhet och aktivitet, till skillnad 

från filmtittandets passiva natur som inte hela tiden kräver samma aktivitet hos tittaren, även 

fast hög aktivitet och inlevelse förekommer. 

 Under min sista praktik på en gymnasieskola gavs eleverna av ordinarie lärare en 

novellanalys efter en serie lektioner där eleverna fått lära sig relevanta begrepp för analysen, 

hur de ska användas och vad de bör tänka på i övrigt. I detta fall var det en elev som vid 

examinationen bevisligen inte tagit åt sig av lektionernas innehåll då den saknade i stort sett 

alla delar av en analys. Detta visade sig vara den elev som vid flertalet tillfällen blivit ertappad 

 
5 ”Ökad användning av ljudböcker förändrar marknaden” [anon.], Ljudböcker, Uppsala 2017. 
6 "Gamification – en modern didaktik?.", Didaktisk Tidskrift [sign. ”timothy”] 4 mars 2019. 
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med pusselspelet Tetris på lektionstid, som fick mig att fundera ifall det inte vore möjligt att 

använda detta intresse till elevens fördel, där datorspel skulle kunna agera alternativt 

träningsmaterial för en framtida novellanalys med syfte att fånga elevernas intresse. Det skulle 

kunna leda till ökad motivation och engagemang. Jag är medveten om att en dramaturgisk 

analys av specifikt Tetris inte skulle vara särskilt givande, där valet istället kommer hamna på 

berättelsedrivna datorspel som utgör materialet för undersökningen. Kanske skulle eleven 

frivilligt träna in de ämnesspecifika termerna för novellanalysen för att på fritiden kunna 

djupdyka i sitt favoritspel?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur passande ett vanligt förekommande 

analysverktyg hos gymnasieelever för noveller passar för att analysera datorspel, för att sedan 

avgöra huruvida datorspelsanalyser är passande som träningsmaterial. Detta skulle kunna 

användas i undervisningen som motivationshöjande moment för elever som annars inte skulle 

öva analyser på fritiden. Observera att detta inte innebär att uppsatsen varken försöker ersätta 

skolans novellanalyser med spelanalyser eller att föreslå att införa datorspelsanalysen på 

skoltid, utan enbart som möjligt träningsmaterial på elevens fritid inför kommande 

novellanalyser i skolan. Frågeställningen blir följande: 

1. Hur väl passar verktygen i Svenska Impulser 1 & 2 för novellanalys som ges till elever 

på gymnasiet för att analysera berättelsedrivna datorspel? 

2. Vilka didaktiska slutsatser kan dras av resultatet? 

Detta för att finna didaktisk potential i ett fritidsintresse som många elever har, vid situationer 

där det passar samtidigt som den litterära potentialen i medieformen belyses. Dessutom finns 

möjligheten för ett sådant moment att öppna elevernas ögon inför likheten mellan både 

läsningen och analysen till fiktionsberättandet de uppskattar på egen hand genom att synliggöra 

deras samhörighet. 
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1.2 Teori 

För att det ska kunna finnas någon mening i att analysera ett datorspel i syfte av träningsmaterial 

för novellanalyser krävs först att denna typ av färdighet är överförbar mellan olika domäner, 

alltså att träning i en slags analys ökar elevens kompetens att utföra en annan sorts analys. Då 

kan datorspelen användas som motiverande träningsmaterial för att få elever att genomföra en 

novellanalys. Spelen i sig har väl utvecklad narration som i enlighet med det vidgade 

textbegreppet ger möjlighet till en likvärdig fiktionsupplevelse.7 Kort sagt har genomförandet 

av en spelanalys potentialen att utveckla elevens novellanalys genom multimodala 

kompetenser. Dessutom måste skolämnet tillåta för en utvecklad form av text, där olika mediers 

textutformningar kan likställas, varpå ett vidgat textbegreppet blir relevant. 

 Flera forskare nämner hur multimodal undervisning kan användas för att utveckla elevers 

litteracitet (Literacy) och, vad som blir specifikt intressant för denna uppsats, hur litterära 

kompetenser kan utvecklas med multimodala verktyg. Som en del av forskningsfältet plockas 

datorspel upp som relevant för svenskämnet. Bland annat Olin-Scheller och Elmfeldt & Erixon 

skriver om detta, där det diskuteras hur elevernas fiktionella kompetenser kan utvecklas i olika 

multimodala miljöer, däribland datorspel, och hur svenskämnet ska kunna tillvarata dessa.8 

Vidare har tankar lyfts om hur anammandet av ett vidgande av narrativa kompetenser även i 

skolsammanhang har möjligheten att utveckla eleverna till starkare läsare av mer traditionell 

litteratur.9 Andra medieformer kan således förbättra elevernas narrativa förmåga om det 

används på rätt sätt.10 

 Den multimodala teoribildningen menar även att ”meningsskapande genom olika 

teckenvärldar (till exempel den visuella, auditiva, verbala muntliga och verbala skriftliga, 

taktila, rumsliga) som likvärdiga i möjligheter att skapa betydelse”.11 Detta ska dessutom 

genomföras utan att de olika teckenvärldarna ställs mot varandra rangordnat, eftersom de ska 

anses likvärdiga.12 I ämnesplanen för svenska i gymnasieskolans kommentarmaterial står 

 
7 Harry J. Brown, Videogames and Education, New York: M.E. Sharpe 2008, s. 4.  
8 Christina Olin-Scheller, ”Vidgat textbegrepp – hot eller möjlighet?”, Fjärde nationella konferensen i svenska med 
didaktisk inriktning. Tala, lyssna, skriva, läsa, lära –  modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv, Umeå: 
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning 2007, s. 88; John Elmfeldt & Per-Olof Erixon, Skrift i 
rörelse. Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap, Stockholm: Bruno Östlings Bokförlag 
Symposion 2007, s. 207. 
9 Christina Olin-Scheller, Mellan Dante och Big Brother, Karlstad:  Karlstads universitet 2006, s. 224; Nordberg 
2017, s. 249; Elmfeldt & Erixon 2007, s. 207. 
10 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 207. 
11 Petra Magnusson, ”Den skönlitterära texten – ett meningserbjudande I mångfalden”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap 2015: 2–3, s. 67. 
12 Magnusson 2015, s. 67. 
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beskrivet hur begreppet text i huvudsak ska förhållas till den skrivna texten, men att utrymme 

finns för att även innefatta kombinationer av olika teckenvärldar, där exemplet ”text, bild och 

ljud” ges.13 Istället för att använda konceptet det vidgade textbegreppet väljer Skolverket att 

detaljerat beskriva vilken typ av text som beskrivs i läroplanen, men denna har tidigare använts 

mer explicit i läroplanerna. Trots att begreppet inte officiellt nämns som aktuellt i den senaste 

läroplanen menar dock en handfull forskare inom multimodalitet att det inte ska ses som att det 

vidgade textbegreppets syn på text har försvunnit ur läroplanerna, utan snarare att det är ett 

tecken på att det är så pass tillämpat att det inte längre behöver skrivas ut.14 

 Uppsatsen kommer använda Christina Olin-Schellers definition av vad ett vidgat 

textbegrepp innefattar: ”Text kan alltså vara allt från målningar och manuskript till trädgårdar 

och tröjor. […] Jag sätter texttyper som teveserier, skönlitteratur, film och datorspel i 

centrum”.15 Detta medför också en tolkningsfråga i vad läsning innebär, varför hennes tolkning 

av även detta tas med: ”Läsning innefattar därmed den aktivitet det innebär att tolka och tillägna 

sig meningen i alla slags texter”.16 

 Med multimodalitetens plats i undervisningen ges möjligheten att studera andra former av 

media än enbart den skrivna som meningsskapande, som dessutom kompletteras av tankarna 

om hur kompetenser utvecklade i multimodala miljöer kan agera genreöverskridande till att 

utveckla elevens litteratära kompetens. En viktig faktor att beakta när eleverna tränar sin 

litterära kompetens med hjälp av andra medier än vanlig text är dock att eleverna själva inte är 

medvetna om att dessa hänger ihop.17 För eleverna kan det bli otydligt om varför 

träningsmaterialet tillhör ett vidgat textbegrepp om slutprovet är en novellanalys, där läraren 

måste förtydliga sammanhanget mellan de olika textsorterna; kompetensen som utvecklas 

genom datorspelsanalysen ger möjlighet för en utvecklad novellanalys, där datorspelet används 

i intresseväckande syfte. 

  

 
13 Skolverket, Kommentarmaterial till ämnesplanen i Svenska i gymnasieskolan, 2017, s. 3. 
14 Petra Magnusson, Meningsskapandets möjligheter. Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan, 
Malmö 2014, s. 210–211, 220; Magnusson 2015, s. 68–70; Nordberg 2017, s. 249.  
15 Christina Olin-Scheller, Såpor istället för Strindberg? Litteraturundervisning I ett nytt medielandskap, 
Stockholm: Natur och Kultur 2008, s. 9. 
16 Olin-Scheller 2008, s. 9. 
17 Nordberg 2017, s. 234. 



7 
 

1.3 Tidigare forskning 

Förhållandet mellan datorspel och litteratur har beforskats både nationellt och internationellt, 

där många intressanta perspektiv lyfts ur både litteraturstudier och pedagogiska möjligheter. En 

möjlighet som blivit tillgänglig med moderna medier är för en berättelse att vara interaktiv, så 

att läsaren blir delaktig i historien. Petra Magnusson presenterar vilken typ av media som 

ungdomar konsumerar från början av 2010-talet, där det klargörs att böcker, tidningar och TV 

tappar mark, till fördel för de moderna sociala medierna.18 Hon hänvisar sedan till Gunther 

Kress som ska ha sagt att denna förändring även påverkat vilken roll läsaren och författaren har 

vid läsning, som Magnusson kallar ”en upplösning av de tydliga rollerna som producent och 

konsument”19. Texter som läses på webbsidor kännetecknas vanligen, i jämförelse med 

traditionell litteratur, av interaktion mellan läsaren och författaren som är mer tydlig än tidigare. 

Det går att kommentera och visa engagemang till texten, vilket är förutsättningar som dessa 

personer numera är vana vid på sin fritid, snarare än att enbart läsa texten på helt egen hand. 

Sättet som eleverna upplever text på fritiden påverkar sedan hur de läser i skolmiljöer, där de 

litteraturdidaktiska forskarna Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon anser att elevernas fritid bör 

uppfattas som betydelsefull för deras lärande.20 

 Elmfeldt och Erixon utvecklar dessa tankar genom förklaringar om hur utbildningar måste 

te sig till mediaformernas förändringar som är framträdande i studenternas fritid.21 Som det är 

just nu så är skolans kunskapserbjudande i ofas med vad eleverna möter utanför skolan och 

vilka kompetenser som utvecklas där. Detta kan medföra problem för skolorna i 

undervisningen, där mycket av vad eleverna förväntas kunna i sina privata liv är sådant som de 

måste lära sig i informella sammanhang utan skolans involvering.22 De nämner även hur stort 

inflytande dagens skärmkultur har, där många elevers egna skrivande främst inspireras av andra 

medier än det klassiskt skrivna.23 Detta ska dock inte tolkas som att de äldre medierna byts ut 

och ersätts i fullo, utan bara att det finns fler medier att använda.24 

 Elmfeldt och Erixon tar upp vilka genrer som elever i gymnasieåldern uppskattar mest, där 

fantasy och ”vad eleverna kallar drama”25 är i toppen. De noterar sedan att detta inte enbart 

förekommer som litteraturpreferenser, utan genrerna visas även i andra medieformer som film, 

 
18 Magnusson 2015, s. 68. 
19 Magnusson 2015, s. 68. 
20 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 245–247. 
21 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 247. 
22 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 247. 
23 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 246. 
24 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 249. 
25 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 206. 
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serier, musik, datorspel och rollspel. Dessa påverkar sedan elevernas egenskrivna berättelser, 

där eleverna på ett naturligt sätt använder ett vidgat textbegrepp för att finna berättelser och 

innehåll att inspireras av i sin egna skrivning. Detta kallar Elmfeldt och Erixon för en 

remediering, som ett sätt att utnyttja sina kunskaper inom övrig media till det egna skrivandets 

fördel. De kommenterar elevernas domänöverskridande skrivinfluenser på följande vis: ”Det 

stödjer utgångspunkten i denna studie, nämligen att eleverna utvecklar förmågor baserade på 

erfarenheter av olika medier och via medieteknologier, vilka är möjliga att bruka och återbruka 

också i det egna skrivandet.”26 De avslutar även med att notera att denna förändring, att nya 

teknologiska medier influerar elevernas skrivande, har lett till att ungdomar idag skriver under 

ett större antal timmar per dygn än tidigare generationer samt att flickor publicerar mer texter 

och att pojkar skriver dagbok i större utsträckning.27 

 Två delar av fritidsläsningen inom moderna medier som influerar ungdomarnas 

skrivförmågor i informella lärandesituationer som plockas upp av tidigare forskning är de om 

fanfiction och rollspel, som båda är sätt att interagera med en berättelse som antingen redan är 

skriven eller utspelas i en etablerad fiktionsvärld. Stefan Lundström har valt att definiera 

fanfiction som ”berättelser baserade på karaktärer från redan kända verk”28, som han menar är 

en del av en konvergenskultur, där interaktionsmöjligheten är viktig för skrivandet. Detsamma 

gäller i rollspelen, som i detta sammanhang mest syftar på kort- eller brädspel där spelarna 

tillsammans bygger en berättelse baserat på karaktärer skapade genom en kombination av 

slumpmässig chans och egna val.29 Interaktiviteten blir viktig även här, där spelaren kan vara 

delaktig i berättelsen. Detta kommer bli viktigt även för datorspelen, där spelarens delaktighet 

(eller illusion av sådan) i berättelsen blir högst relevant. Lundström tillsammans med Christina 

Olin-Scheller beskriver det som att konsumenten och producenten närmas varandra och ibland 

blir densamma, vilket de kallar för ”prosumenter”30, som även ska vara en av drivkrafterna i 

vissa av de nya medierna som eleverna tar del av. Detta, menar de, kan vara delaktigt i att öka 

elevernas narrativa kompetens genom multimodala miljöer. 

 Överförbarheten hos litterära kompetenser har diskuterats av professorn Elise Seip 

Tønnessen som tar upp hur en erfaren datorspelare kan föra över tidigare förvärvade kunskaper 

till nya spel som ger nya sammanhang och att de även kan använda dessa i både sociala och 

 
26 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 207. 
27 Elmfeldt & Erixon 2007, s. 208. 
28 Stefan Lundström & Chrstina Olin-Scheller, “Narrativ kompetens – En förutsättning i multimodala 
textuniversum?”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2010: 3–4, s. 108. 
29 Lundström & Olin-Scheller 2010, s. 108–112.  
30 Lundström & Olin-Scheller 2010, s. 107.  
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kulturella miljöer.31 De som istället endast spelar en typ av spel och ”fastnar” i en specifik genre 

eller textuniversum får inte samma utvecklade textkompetens. Textkompetensen som spelare 

utvecklar menar hon till störst del handlar om avkodningskompetenser för att kunna analysera 

visuella och audiella intryck.32 

 Vad gäller datorspelens kunskapserbjudande så talar Olin-Scheller om hur berättarstrukturen 

i spelen medverkar för att cementera föreställningen hos vissa personer om att det bara finns ett 

rätt sätt att läsa en text.33 Detta eftersom karaktären i spelet kan ”dö” om spelaren väljer fel väg 

och därmed måste hitta den enda rätta vägen, vilket bidrar till en ökad illusion om valbarhet 

eftersom det verkar som att det finns flera olika val, någonting som kommer bli relevant senare 

i denna undersökning. 

 Öhman kommenterar Olin-Schellers bok Såpor istället för Strindberg, där han förhåller sig 

kritiskt till att oreflekterat föra in multimodal medieanvändning i litteraturundervisningen 

enbart för att fånga upp elevernas intressen och menar att det kan ”innebära en riskabel genväg 

bort från litteraturens kärna”34. Olin-Scheller tar dock upp flera perspektiv ur 

undervisningssammanhang som inte bör bortses ifrån, som att många elever i hennes 

undersökning upplever att lärarens uppgifter är för långt bort ifrån deras egna verklighet och att 

texterna elevernas ges är ointressanta och meningslösa, medan läraren upplever motsatsen.35 

Det finns ett mellanrum mellan elevers upplevelser och lärarens intentioner som saknar brygga 

för många elever. Sedan finns det såklart sådana elever som uppskattar lärarens texter, men 

Olin-Scheller menar att dessa oftast redan läser romaner frivilligt och på så sätt stämmer 

överens med lärarens medierepertoar.36 För dessa elever blir meningsskapandet tydligt, medan 

den första kategorin, som till störst del består av pojkar, går miste om denna viktiga aspekt som 

Olin-Scheller lyfter som central i litteraturundervisningen.37 Öhman fyller i att elevernas 

möjlighet att få en känslomässig koppling till det lästa är viktig för att få ett ökat engagemang.38 

Olin-Scheller påstår att litteraturens tidigare starka plats håller på att utmanas, som även 

påverkar undervisningen: ”I ett läge där skönlitteraturen får allt större konkurrens av andra 

medier […] är det också färre som lyckas skapa mening i läsningen av de texter de möter i 

 
31 Elise Seip Tønnessen, ”Multimodal tekstkompetanse og dataspill”, Svenskämnet i förändring?, Stockholm: 
Natur & Kultur 2011, s. 88–89. 
32 Tønnessen 2011, s. 97–98. 
33 Olin-Scheller 2006, s. 229. 
34 Anders Öhman Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, Malmö: Gleerups 2015, s. 148. 
35 Olin-Scheller 2008, s. 128. 
36 Olin-Scheller 2008, s. 136. 
37 Olin-Scheller 2008, s. 153. 
38 Öhman 2015, s. 148. 
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skolan”39. Personligen tror jag att det finns ett sätt att uppfylla både Öhmans krav på tydlig 

pedagogisk förankring i multimodaliteten (att undvika att det blir ”en riskabel genväg bort från 

litteraturens kärna”), samtidigt som Olin-Schellers tankar om att fånga upp fler elevers intresse 

och möjlighet till meningsskapande med hjälp av ett vidgat textbegrepp bejakas, ifall den 

multimodala textläsningen får en tydlig koppling till kärnlitteraturen i undervisningen (i detta 

fall att datorspelens intresseväckande inslag används för att träna elevernas förmåga att 

genomföra en novellanalys).  

 Litteraturens möjligheter till fanfiction har sin motsvarighet i datorspelen också, där 

interaktiviteten når en ytterligare nivå där spelaren inte bara kan påverka berättelsen utan även 

förutsättningarna för berättelsen, vad som annars brukar kallas för spelregler. Denna aktivitet 

kallas oftast för ”moddning”, som har sin grund i ordet ”modifiera”, vilket inom spelvärlden 

inte är helt okontroversiellt, eftersom modifierandet av spelfiler tidigt etablerades som ett sätt 

att olagligt distribuera spelen vidare.40 På samma sätt som litteraturens fanfiction har lett till 

etablerandet av nya fristående verk har även detsamma hänt i spelen, där stora titlar fått sin 

grund i modifierandet av tidigare spel som inte varit lika framgångsrika.41 Där litteraturen har 

50 Shades of Grey som en fanfiction av Twilight42, kan datorspel som Counter-Strike (2000) 

och Team Fortress Classic (1999) ses som fanfiction (”mods”) av Valves Half-Life (1998) och 

detsamma kan sägas om Defense of the Ancients (DotA, 2003) som kommit av Blizzard 

Entertainments Warcraft III (2002).43 Detta har hänt otaliga gånger, där många av de största 

spelen i dagens spelkultur har sin grund i en privatpersons modifiering av ett tidigare spel.  

 Den amerikanske assisterande professorn Harry J. Brown har främst valt att fokusera på 

didaktik som berör datorspel genom att undersöka hur datorspel skapar ett fiktionellt berättande. 

Han menar att det är en kombination av den mer klassiska typen av spel så som schack och 

luffarschack som tillsammans med en mer berättande sida, påminnande om film och noveller, 

som skapar datorspelens berättelser.44 Denna kombination ger äventyrliga spel eller rollspel 

som sätts samman med interaktiva pussel som spelaren behöver lösas. Vidare har detta lett till 

att datorspelen i forskningen sätts i två huvudkategorier där den ena fokuserar på datorspel som 

 
39 Olin-Scheller 2008, s. 153; Öhman 2015, s. 148. 
40 Brown 2008, s. 158. 
41 Brown 2008, s. 158. 
42 Namera Tanjeem, ”50 Shades and more: 11 published fan fiction books”, Bookriot 2019. 
43 Brown 2008, s. 159. 
44 Brown 2008, s. 4. 
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ett verktyg för fiktionellt berättande (narratologin), medan den andra menar att datorspelen 

framför allt bör tolkas som en plattform för pussellösning (ludologin).45 

 Brown menar att forskare tillhörande narratologin sätter tydliga gränser mellan olika typer 

av spel och anser att exempelvis pusselspel som saknar handling inte tillhör narratologin. 

Däremot finns många spel med tydlig handling och karaktärer som påminner starkt om dem 

som upplevs i film och litteratur. Interaktiviteten ses här som en utmaning i fiktionsberättandet, 

förmodligen eftersom både karaktärer och berättelsen i sig kommer tolkas olika beroende på 

hur spelaren väljer att styra dem, men detta nämns inte explicit.46 Samtidigt ger dock 

narratologiskt drivna spel en god möjlighet till känslomässig investering och inlevelse i 

berättelsen och dess karaktärer: ”While they47 grant that interactivity radically complicates 

traditional concepts of plot and character, they claim that adventure games, like fiction and film, 

invite the audience to identify with characters and experience emotional catharsis”48. 

  Motsatt detta står ludologins representanter som påstår att den kognitiva utmaningen 

skiljer sig så pass mycket mellan spelandet och bokläsning eller filmtittande. De menar vidare 

att den känslomässiga tillfredställelsen som ges vid det egna identifierandet med karaktärer och 

att få följa en berättelse inte är samma sorts tillfredställelse som ges av datorspelandet. Istället 

kännetecknas spelen av en tillfredställelse av att ha lyckats lösa alla pussel och problem, menar 

de tillhörande ludologin.49 Deras perspektiv förtydligar att det finns olika kategorier på spel och 

att funktionen av dem inte är densamma. Det är av denna anledning som uppsatsen ämnar 

undersöka ett spel som är specifikt berättelsedrivet, eftersom en narratologisk undersökning av 

ett pusselspel skulle sakna mening. 

 Brown tar vidare upp hur datorspelens handlingar anpassats för att det kan finnas etisk 

problematik i datorspelen, särskilt de våldsamma. Eftersom vissa fantasimiljöer tillåter inom 

spelets ramar för spelaren att utöva våldsakter mot vilken karaktär som helst, i vissa fall med 

reprimand som följd, andra gånger inte, så har många speldesigner valt att låta berättelsen 

utspelas i en barnfri värld.50 Det har länge funnits tankar om att våld ska besparas kvinnor och 

barn, vilket i spelen i vissa fall kan innebära att kvinnor i sig helt saknas, vilket i sig är 

problematiskt av inkluderingsanledningar.51 Att kvinnor inte inkluderas i spel av denna 

 
45 Brown 2008, s. 4. 
46 Brown 2008, s. 4. 
47 Professorerna tillhörande narratologin. 
48 Brown 2008, s. 4. 
49 Brown 2008, s. 4. 
50 Brown 2008, s. 93. 
51 Brown 2008, s. 94. 
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anledning är dock inte vanligt idag. Barn saknas däremot i stor utsträckning, där två av få 

motexempel är Bethesdas The Elder Scrolls V: Skyrim (2011) och Fallout 4 (2015), där 

problematiken har lösts genom att barn är oövervinnerliga och inte går att skada på något sätt 

alls.  

 Könsroller inom datorspel har ytterligare utforskats i jämförelse med klassiska berättelser 

som Snövit, Törnrosa och Askungen, där prinsessornas huvudsakliga syfte har varit att agera 

belöning till den hjälte som räddar henne ur sitt öde.52 Den tidlösa berättelsen om en dam i nöd 

som räddas av en maskulin hjälte berättas ha varit aktuell i tusentals år innan den fick en stor 

roll inom datorspelsberättelser, där de framgångsrika Super Mario Bros-spelens historiska och 

litterära influenser är tydliga. Princessan Peach har bortrövats av en monsteraktig karaktär och 

ändå spelar hon en liten roll i spelen, endast som en belöning vid avklarat uppdrag, utan 

möjlighet att klara sig på egen hand.53 Professorn inom spelstudier Gabrielle Trépanier-Jobin 

skriver att Peach i likhet med prinsessorna i Disney-filmer reducerats till ”hjälplösa prydnader 

i behov av skydd” (”helpless ornaments in need of protection”).54 Att Peach sedan kysser och 

omfamnar Mario efter att ha blivit räddad, menar hon, leder till det underliggande meddelandet 

att kvinnan är i skuld till dem som räddar henne.55 Undersökningen i denna uppsats kommer 

visa ifall dessa könsroller fortfarande är aktuella i ett modernare spel. 

  

 

  

 
52 Gabrielle Trépanier-Jobin, "Video Game Parodies. Appropriating Video Games to Criticize Gender norms", 
Gaming Representation: Race, Gender, and Sexuality in Video Games, Bloomington 2017, s. 92. 
53 Trépanier-Jobin 2017, s. 92. 
54 Trépanier-Jobin 2017, s. 92. 
55 Trépanier-Jobin 2017, s. 93. 
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2. Metod & Material 

För att kunna avgöra hur väl analysverktygen för noveller passar i datorspelsanalyser krävs först 

en tydlig beskrivning av vad exakt dessa analysverktyg innebär. Dessa får sedan agera standard 

för vad en novellanalys vanligtvis innehåller. Många lärare har sina egna specifika verktyg som 

de ger sina elever men det finns även många som letar efter en standard i litteraturen, där boken 

Svenska Impulser 1 eller 2 av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson används flitigt av 

svensklärare. I denna står det beskrivet vad en novellanalys bör behandla, vilket är vad denna 

undersökning kommer använda som standard för analysverktyg. Detta innebär att 

datorspelsanalysen kommer ske med samma termer och diskussionsområden som 

rekommenderas av boken. Efter genomförd analys går det sedan att avgöra hur passande dessa 

analysverktyg var för analys av berättelsedrivna datorspel och på så vis klara ut ifall 

datorspelsanalysen är möjlig och lämplig som träningsmaterial för en skolrelaterad form av 

novellanalys. Enligt Svenska Impulser 256 kan en novellanalys innehålla följande områden: 

• Genre 

o Går det att precisera en undergenre?  

• Miljö 

o Miljöskildringen, platsen där händelsen utspelas. 

o Sociala miljön. 

o Maktförhållanden. 

• Karaktärer 

o Huvudkaraktär, bikaraktärer. Protagonist och antagonist. 

• Berättarperspektiv 

o Jag-form (förstahandsperspektiv) 

o Tredje person (tredjepersonsperspektiv) 

▪ Allvetande berättare? 

▪ Begränsad allvetande berättare? 

• Handling 

o Vilka är de mest centrala händelserna? Vilken betydelse har dessa? 

o Hur ser fabeln ut? 

• Uppbyggnad 

o Inledning 

 
56 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson, Svenska Impulser 2, Stockholm: Sanoma Utbildning AB 2020, s. 99–102. 
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▪ Viktiga karaktärer presenteras. 

▪ Används in medias res? 

o Konflikt, stegring och vändpunkt.  

▪ Konflikten når kulmen. 

o Avslutning 

o Hur är berättelsens kronologi?57 

▪ Rak kronologi – ”från början till slut” 

▪ Bruten kronologi – ”hopp i tiden” 

▪ Parallellhandling – ”att växla mellan olika händelseförlopp” 

o Plantering – ledtrådar 

• Språk och stil 

o Modern eller gammalmodig stil? 

o Målande eller kortfattad? 

• Tema och motiv 

o Vad handlar berättelsen om egentligen? 

o Vilka motiv återfinns? 

Materialurvalet har baserats först på vilken spelgenre som vore passande. Det finns många olika 

genrer, som alla inte är lämpade för en narratologisk analys. I den tidigare forskningen nämns 

hur Brown menar att det finns två huvudgenrer inom spel, där den ena är baserad på spel där 

huvuduppdraget är att lösa pussel och problem, medan den andra har sin grund i narratologin 

med berättelser och karaktärer som påminner om klassisk litteratur, som jag i denna uppsats 

valt att kalla ”berättelsedrivna spel”, eftersom berättelsen är central i spelupplevelsen. Sedan 

dess har dock fler genrer fått stort utrymme, där många stora spel tillhör en genre som på 

engelska kallas för ”competitive games”, som rimligtvis kan kallas tävlingsinriktade spel på 

svenska (där tillfredställelsen mest troligtvis kommer av att vinna). Huvuduppdraget är varken 

att få en litterär upplevelse eller att lösa pussel, ditt enda uppdrag är att vinna mot dina 

motståndare. Fortnite är exempel på sådant spel som enbart innefattas av den tävlingsinriktade 

spelgenren. Bland dessa tre olika genrer passar endast de berättelsedrivna spelen in, eftersom 

de påminner om berättelser i böcker och film.  

 Valet av verk att analysera bör tillhöra genren berättelsedrivna spel. I denna analys kommer 

Bioshock Infinite (2013) användas eftersom det är en storslagen berättelse som är värd att 

djupdyka i och kan ses som ett typexempel på mediaformens potential för fiktionsberättande. 

 
57 Carl-Johan Markstedt & Sven Eriksson, Svenska Impulser 1, Stockholm: Sanoma Utbildning AB 2017, s. 62, 76. 
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Övriga lämpliga analysobjekt inom liknande genrer är Assassin’s Creed: Odyssey (2018), 

Dishonored (2012), The Elder Scrolls V: Skyrim (2011), Red Dead Redemption 2 (2018), 

Shadow of the Tomb Raider (2018) och The Witcher 3: Wild  Hunt (2015). 

 För att kunna hänvisa till specifika händelser i spelet och eftersom spelupplevelsen alltid 

kommer vara lite olika tidsmässigt, så spelas hela spelet in och laddas upp på Youtube, där det 

går att se i sin helhet. Av tekniska skäl har inspelningen laddats upp i sex olika delar, där en 

lång video om åtta timmar tar för lång tid att rendera och ladda upp på hemsidan. Därför 

kommer hänvisningen först presentera vilken av delarna som hänvisas till (Bioshock Infinite:1 

representerar del 1), sedan ett spann på timme/minut/sekund i videon.  

 Analysen kommer ske systematiskt utifrån mallen enligt uppdelningen nedan. Vissa delar 

får explicita rubriker där de diskuteras mer isolerat, medan andra delar  Berättelsen kommer 

stundvis återberättas detaljrikt vid de ställen som för handlingen framåt, medan större hopp 

kommer förekomma vid partier utan större relevans för berättandet. På grund av berättelsens 

ansenliga omfattning kommer dock flertalet intressanta men för handlingen inte lika viktiga 

detaljer att plockas bort på grund av platsbrist i uppsatsen. Dessutom kommer handlingen och 

uppbyggnaden i mångt och mycket hopflätas till en enda punkt, eftersom de i berättelsen blir 

sammantvinnade. Ledtrådar i berättelsen kommer behandlas allteftersom de visas och 

analyseras djupare först när de får sin förklaring, vilket kan vara långt senare i 

händelseförloppet.  

 Analysen delas upp i tre olika delar där delar av mallen aktualiseras på olika ställen. Först 

diskuteras sådan information som behöver beskrivas för att handlingen ska kunna fortlöpa, för 

att sedan presentera handlingen och en slutanalys, där samtliga delar innehåller löpande analys. 

Grupperingen sker eftersom de olika områdena kan med fördel diskuteras tillsammans. Av 

dessa anledningar blir mallens uppdelning följande: 

3.1: Inramning. 

• Genre, miljö, karaktärer, tema och motiv 

3.2: Handling och uppbyggnad. 

• Handling, uppbyggnad inkl. kronologi och beskrivning av planteringar. 

3.3: Avslutande analys. 

• Summering, språk och stil, karaktärsutveckling och analys av planteringarna. 
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3. Analys 

3.1: Inramning 
Bioshock Infinite av Irrational Games och 2K Games tillhör enligt dem själva fiktionsgenren 

”Action”, som satts ihop med en skjutar-genre. Detta innebär i praktiken att handlingen kommer 

innefatta våld där spelaren blir delaktig i våldet, det kommer således inte gå att undvika 

vapenstyrt våld i handlingen. Det betyder inte att våldet är konstant men att det kommer behövas 

för att ta sig förbi vissa passager. 

 

3.1.1: Miljö 

Berättelsen utspelas i 

den fiktiva, vackra, 

svävande staden 

Columbia år 1912. Det 

är en detaljerat 

presenterad stad, med 

rena gator och 

imponerande byggnader 

som ställs mot skyn från 

den svävande plattform 

de står på. Det finns tydliga influenser från en äldre tid som påminner om den viktorianska 

stilen.58 Civila är flott vardagsklädda där männen bär väst, skjorta, kostymbyxor och 

plommonstop, medan kvinnorna bär kjol, blus och blommig sommarhatt.59 Staden präglas av 

stora statyer som fyller två funktioner. Den första är religiösa funktioner och även fast det finns 

tydliga kristna referenser (dopet60 och inspiration från USA, ett land med kristen koppling) så 

nämns aldrig varken kristendomen eller Jesus specifikt. Till dessa religiösa funktioner så 

presenteras stadens skapare (Father Franklin, Father Washington och Father Jefferson) som 

karaktärer vars statyer präster ber till.61 Den andra typen av staty är den på stadens profet, som 

vanligast porträtterar berättelsens antagonist Father (Zachary Hale) Comstock, som ska ha 

räddat staden från den vanliga världen på marken och låtit skapa en utopi bland luftslotten.62 

De civila som man möter talar alltid gott om deras profet, nästan som en gudomlig ledare. De 

 
58 Bioshock Infinite:1. 00:16:21. 
59 Bioshock Infinite:1. 00:16:39. 
60 Utforskas ytterligare senare. 
61 Bioshock Infinite:1. 00:14:43. 
62 Bioshock Infinite:1. 00:19:50–00:20:19. 

Figur 1: Den svävande staden. Hämtad från bioshock.fandom.com den 5e maj 2021. 
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civila ser dessutom ut att vara välbärgade, vilket antingen är ett tecken på att Comstocks sätt att 

leda staden funkar väl eller att endast rika familjer fick möjligheten att följa med till Columbia. 

Maktförhållandet är tydligt, där Comstock befinner sig högst upp i hierarkin, vilket symboliskt 

även är placerat högst upp i staden, medan vanligt folk befinner sig på gator och torg. Staden 

har tagit till sig industrialismen och gick snabbt förbi perioden där kol används som den 

huvudsakliga energikällan, där elen fått en framträdande roll genom olika sorters generatorer 

av elektrisk energi. Tanken om att ersätta gamla bördor med den nya energin är fullbordad, där 

det inte längre finns vanliga hästar som driver vagnarna, istället drivs vagnarna av metallhästar 

som rör sig med hjälp av elektrisk energi.63 Det är alltså inte en värld som upplevt bilens 

framtåg, här har förflyttningsproblemet lösts av mekaniska hästar. Genom berättelsens gång 

förändras stadens miljö mot en mer kaosartad plats där fattigdomen ökar, våld bland civila ökar, 

husen är förstörda och eldsvådor beläger staden.64 Berättelsens universum tillåter för vissa 

magiska inslag som påminner om en magisk realism, vilket visas genom varelser som kan 

transformera till någonting annat (exempelvis män som kan omvandlas till en skock med 

kråkor), spöken, hopp i tiden och ”vigors”, krafter som huvudkaraktären kan få genom att dricka 

speciella drycker.  

 

3.1.2: Karaktärer 

Att Zachary Hale Comstock är antagonisten i berättelsen är inte uppenbart med en gång, 

eftersom han presenteras nästan som en Messias-gestalt. När man först når staden möts man av 

meningarna: ”Why would he send his savior unto us, if we will not raise a finger for out own 

salvation? And though we deserved not his mercy, he has led us to this new eden, a last chance 

for redemption.” varpå ett stort rosfönster visas med motivet av Comstock som leder sitt folk. 

Ovanför fönstret står sedan den sista delen av föregående citat: ”and the prophet shall lead the 

people to the new eden”.65 Att han är motståndaren i berättelsen blir tydligare allteftersom, där 

en första ledtråd är att man får ett brev med uppmaningen att undvika väcka hans 

uppmärksamhet när man utför sitt uppdrag.66 

 Det finns ytterligare tre karaktärer som är viktiga genom hela berättelsen. Huvudkaraktären 

Booker DeWitt presenteras direkt vid berättelsens begynnelse som börjar in medias res, där han 

får en låda med sina ägodelar från ett tidigare krig. Bookers namn presenteras på lådan som han 

blir given av främlingarna, där det står ”Property of Booker DeWitt, 7th Cavalry, Wounded 

 
63 Bioshock Infinite:1. 00:19:36. 
64 Bioshock Infinite:3. 01:06:38–01:12:33; Bioshock Infinite:6. 00:31:02–00:31:17. 
65 Bioshock Infinite:1. 00:07:59–00:08:42. 
66 Bioshock Infinite:1. 00:24:21. 
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Knee”.67 Tillgångarna bör alltså vara hämtade från 

hans insatser vid slaget ”Wounded Knee”, där han 

tillhörde det sjunde kavalleriet. Han är sittandes i 

en roddbåt med två främlingar som styr båten, 

dessa två visar sig ha en speciell relation, där de 

avslutar varandras meningar och är klart 

sarkastiska mot varandra, vilket visar sig vara för 

att de är tvillingar med lite speciella krafter som 

visas senare i berättelsen.68 Deras namn är 

Rosalind Lutece och Robert Lutece. Dessa två är 

så pass karaktärsmässigt sammantvinnade att de 

kommer räknas som en karaktär rent funktionellt, 

där deras mål är att hjälpa Booker att nå sitt mål: 

”Bring us the girl and wipe away the debt”.69 

Denna flicka är den tredje karaktären som är vital för berättelsen, Elizabeth, som inte 

presenteras med ett efternamn och som vi heller inte möter förrän en längre bit in i spelet. Det 

enda som presenteras i början är att det är Bookers uppdrag att hämta henne för att bli skuldfri, 

uppdragsgivare är oklart. Berättelsen utspelas i ett förstahandsperspektiv från Booker, där vi 

stundvis får ta del av hans tankar genom att han talar högt för sig själv. 

 

3.1.3: Tema och motiv  

På ytan kan berättelsens tema uppfattas som påminnande om den tidigare forskningens 

beskrivning av en försvarslös prinsessa som behöver räddas av den maskulina hjälten, men 

riktigt så simpelt är det inte. DeWitt har trots allt tagit sig an detta uppdrag av rent egoistiska 

skäl. Det är inte på grund av Elizabeths nöd som han försöker rädda henne, det är för att det är 

hans enda chans att bli skuldfri; han vet inte ens vem flickan är eller varför hon hamnat där. Det 

kan heller inte tolkas som hjälten som räddar världen, eftersom miljön är behaglig i berättelsens 

begynnelse och mot slutet står staden i lågor. Därför passar det mer att beskriva den som 

”hjälten som räddar sin egen värld”. Fabeln skulle däremot mest sanningsenligt med berättelsen 

kunna beskrivas som ”En man räddar en kvinna i nöd”, men detta blir inte helt rättvist ändå, 

den är mycket mer komplicerad än så.  

 
67 Bioshock Infinite:1. 00:01:05. 
68 Bioshock Infinite:1. 00:00:58–00:02:02. 
69 Bioshock Infinite:1. 00:03:11. 

Figur 2: Bookers uppdrag. Bioshock Infinite:1. 00:03:11. 



19 
 

3.2: Handling och uppbyggnad 

I detta avsnitt beskrivs handlingen, uppbyggnaden och planteringen av ledtrådar, som delas upp 

i ett inledningsavsnitt, ett avsnitt som med fokus på konflikter och stegringen och till sist 

berättelsens avslutningsavsnitt som presenteras tillsammans med en vändpunkt.  

 

3.2.1: Inledning 

Det blir viktigt för läsaren att vara uppmärksam på detaljer i dialoger mellan olika karaktärer, 

skyltar runtom i staden och hur saker interagerar med varandra, eftersom dessa fungerar som 

planteringar70, ledtrådar som kommer bli viktigt för att förstå handlingen i sin helhet. Dessa är 

många och kommer analyseras allt eftersom de visas och när de får sin förklaring. Den första 

sådana är direkt efter att syskonen Lutece lämnat Booker vid en fyr mitt ute på havet utan övrigt 

land i sikte. Där inne finns en uppmaning som inte är riktad direkt till protagonisten, utan 

snarare skriven om protagonisten. Där står ”Be prepared. He’s on his way. You must stop him. 

-C”, vilket för spelaren ännu inte är uppenbart skrivet från Father Comstock som varnar för 

Bookers framfart.71 Detta förklarar ytterligare varför Booker senare blir uppmanad att inte 

väcka hans uppmärksamhet i staden. Från fyren flyger sedan Booker till Columbia med en 

hissliknande raket, ännu ett exempel på imponerande industrialistiska framgångar.72 

 Raketen leder inte hela vägen in i Columbia, utan hamnar i ett slags tempel som är den enda 

ingången till staden. Där syns flera rosfönster som visar Father Comstock med ett barn som de 

kallar för lammet (the lamb), som ska symbolisera stadens framtid och klargör för invånarna att 

stadens arvtagare och framtida ledare är skapt. 73 Samtidigt blir detta smeknamn som en 

påminnelse om att lammet behöver beskyddas, eftersom det är försvarslöst på egen hand.  

 Enda vägen till insidan av staden är genom templets präster som kräver att varje person ska 

döpas för att få komma in, rena själen från dess synder och börja om på nytt. De kristna 

influenserna är tydliga här, där treenigheten bytts ut mot ”Our Prohet, our Founders and our 

Lord”.74 Eftersom det är enda vägen in så går Booker med på dopet, som är lite väl långvarig 

och forcerande, vilket leder till att han svimmar. Drömmen som han upplever under denna 

period kan räknas som berättelsens första hopp i tiden, en brytning av kronologin. I drömmen 

sitter han vid ett skrivbord i ett litet hus där en okänd manlig karaktär bankar på dörren och 

 
70 Markstedt & Eriksson 2017, s. 77. 
71 Bioshock Infinite:1. 00:04:06. 
72 Bioshock Infinite:1. 00:06:00–00:08:55. 
73 Bioshock Infinite:1. 00:10:20. 
74 Bioshock Infinite:1. 00:12:33. 
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ropar ”Bring us the girl, and wipe away the debt”, samma text som var skriven på lappen med 

Bookers uppdrag.75 När protagonisten öppnar dörren leder den istället till en framtidsvision 

över en dittills okänd stad i lågor (vilket långt senare visas vara New York), en vision som får 

honom att vakna inuti Columbia, utanför templet bland statyer på stadens grundare. Att han, 

enligt prästen, ska ha blivit en ny man syns inget tecken på. 

 I Bookers försök att hitta flickan behöver han ta sig genom staden, där han får det tidigare 

nämnda brevet som varnar honom att väcka Comstocks uppmärksamhet. Det står även att han, 

vid möjlighet, inte ska välja numret 77; var är dock osagt, men det är ännu en plantering om 

framtida händelser. Brevet är från syskonen Lutece, som spelaren ännu inte fått veta namnet 

på.76 Syskonen Luteces övermänskliga förmågor visas i bakgrunden kort därpå, ifall man är 

uppmärksam. Om spelaren väljer att studera byggnaden där flickan verkar vara hållen genom 

att kolla i en kikare vid gatukanten syns syskonen Luteces i vyn första gången. Väljer dock 

spelaren att kolla igen så är de borta, de har försvunnit på ett ögonblick och verkar inte helt 

följa den fysiska världens lagar.77 I närheten finns en staty på Robert Lutece som ändras till en 

staty på Rosalind Lutece, ännu ett tecken på att de två har speciella krafter.78 

 Spelaren får möjlighet att prata med dem för första gången sedan båtfärden vid fyren, där 

spelaren nu blir uppmanad att singla slant för att få antingen krona eller klave. Robert Lutece 

är iklädd en svart resultattavla, där ett hittills resultat blivit krona tolv gånger och klave noll 

gånger, ett resultat som är mycket osannolikt. Efter Bookers försök utökas kronans resultat till 

tretton, ett resultat som snabbt korrigeras till 123 på krona mot noll på klave när Robert Lutece 

vänder sig om och listan fortsätter på hans rygg.79 Detta skulle kunna indikera flera olika saker. 

Kronan kan vara falsk och på något sätt alltid landa med en och samma sida uppåt, eller 

möjligtvis att syskonen Lutece kan styra över utkomsten av saker och ting. Den egentliga 

anledningen påvisas dock mycket senare i berättelsen, vilket kommer återupptas när denna 

anledning visas. 

 Att Booker egentligen inte är välkommen in i staden blir tydligt, där samtidigt metaforen om 

Elizabeth som ett lamm utökas, när det på en skylt står ”You shall know the false shepherd by 

his mark!” med en bild på en demonhand med texten ”AD” på handryggen. Han anses som en 

falsk herde som är där för att röja profetens arvinge från stadens framtid. Booker höjer sin hand 

 
75 Bioshock Infinite:1. 00:13:27–00:14:24. 
76 Bioshock Infinite:1. 00:24:16. 
77 Bioshock Infinite:1. 00:24:37. 
78 Bioshock Infinite:1. 00:30:58–00:31:13. 
79 Bioshock Infinite:1. 00:30:02–00:30:30. 
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där märket ”AD” syns på ovansidan av handen. 

Vad förkortningen betyder får vi inte veta förrän 

långt senare men kan ses som en plantering av att 

denna förkortning kan bli viktig att förstå i 

berättelsens framtid. 

  Vägen mot flickan går genom en park där 

Booker behöver vara med på en utlottning 

eftersom han anses vara en i publiken. Han tar 

tag i en boll med siffror på och får siffran 77, den 

som han varnades om. Detta leder till att han 

vinner med vinsten att få kasta bollen på två 

personer som är fastspända på ett plank. Här 

visar rasismen i staden sitt fula tryne, där den ena personen är en vit man erkänner sig för att 

vara skyldig till ett brott, medan den andra personen är en mörkhyad kvinna som inte verkar ha 

gjort någonting. Samtidigt står mässans programledare och säger ”Come on, are you gonna 

throw it… or are you taking your coffee black these days? Ha ha ha ha ha ha!” till Booker, där 

den rasistiska fientligheten är tydlig.80 Här ges spelaren en illusion av att göra val som påverkar 

historien, där Booker antingen kan kasta mot paret på scenen, kasta mot programledaren eller 

att inte kasta över huvud taget. Oavsett vilket så blir resultatet densamma, vakterna noterar 

Bookers markering ”AD” på handen och ropar att det är den falske herden.81 Därefter bryter 

kaoset lös och berättelsen blir våldsam väldigt snabbt och Booker kommer härefter inte kunna 

bli sedd av vakter utan att de försöker stoppa honom.82 Uppdraget består dock; hitta flickan. 

Under resan till henne möter Booker stort motstånd, där han inte verkar särskilt påverkad av 

allt våld och död runtomkring. En av dem som gör motstånd blir Father Comstock som visas 

för första gången, bortsett statyer och planscher. Det är dock inte ett fysiskt motstånd han gör, 

utan använder sin förmåga att spå en persons framtid och se dess förflutna, där han genom en 

storbildsskärm säger:  

I know why you’ve come, False Shephard. I see every sin that blackens your soul. Wounded knee. 

The Pinkertons. The drinking and the gambling. And, of course, Anna. And now, to repay a debt, 

you’ve come for my lamb. But not all debts can be repaid, Booker.83 

 
80 Bioshock Infinite:1. 00:32:27–00:33:49. 
81 I författarens ägo (Bilaga 1). 
82 Bioshock Infinite:1. 00:34:10. 
83 Bioshock Infinite:1. 01:15:09–01:15:41. 

Figur 3: Den falske herden. Bioshock Infinite:1. 00:31:30. 
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Här ges ny information om protagonisten, där skulden kan förklaras genom alkohol och 

hasardspel. The Pinkertons nämns, vilket senare förklaras som hans ockupation efter Wounded 

Knee. Dessutom nämns en ny person som varit viktig för Booker, Anna, vilket får funktionen 

av en plantering om berättelsens fortsättning, med en potentiell koppling till brännmärket ”AD” 

på handen. Det kan vara en ledtråd om att Booker har eller har haft en dotter eller fru vid namn 

Anna DeWitt som vi ännu inte vet någonting om. Klart är dock att Booker har haft kontakt med 

en person vid namn Anna som nu är en del av det som mörkar hans själ. Comstock avslutar 

samtalet genom att säga ”What brought you to Columbia, Booker? ’Bring us the girl and wipe 

away the debt’? This will end in blood, DeWitt. But then again, it always does with you, doesn’t 

it? It always ends in blood.”, en kommentar som kan anspela på Bookers bakgrund inom armén 

vid Wounded Knee, en blodig period.84 Direkt därefter, när Booker ska fortsätta mot flickan, 

visas att han blöder näsblod, ännu en plantering som inte kommer förklaras förrän långt senare.  

 

3.2.2: Konflikt och stegring 

 Byggnaden där Elizabeth är hållen speglar personen på insidan där det stora tornet är 

utformat som en ängel med vingar och öppen famn, en byggnad som syns tydligt i mitten av 

Figur 1, placerad på Monument Island. Vid ingången ges en förklaring till varför flickan suttit 

inlåst i tornet: ”The Tower Protects the lamb from the false shephard”85, en indikation till att 

tornet kan ha varit ursprungligt byggt för att undvika att någon senare skulle hämta henne. 

Ingången är stängt för allmänheten med varningar om att fortsätta förbi huvudentren. När han 

går in där möts han av en innergård med en staty på en ung flicka med änglavingar som håller 

ett pergament med texten ”The seed of the prophet shall sit the throne, and drown in flame, the 

mountains of man”.86 Fröet symboliserar profetens arvinge som senare ska ta över tronen, och 

att dränka bergen gjorda av män i eld kan innebära krigsföring över en stad fylld av skyskrapor, 

likt det som Booker upplevde i sin dröm efter dopet vid ingången till Columbia. 

 Väl inne i byggnaden där flickan verkar hållas inlåst finns många skyltar och mycket 

teknologisk utrustning. Skyltarna varnar personer i byggnaden från att röra sig upp mot flickan 

som här kallas ”specimen” – provexemplar.87 För att fortsätta uppåt ska personer enligt regler 

vara i karantän i minst tolv timmar, vilket inte är något som Booker följer. Det finns inga 

personer i tornets lägre distrikt och han fortsätter prompt uppåt. Nästa rum presenterar bevis på 

att de ansvariga för flickans inlåsning har studerat henne under hennes uppväxt utan att hon 

 
84 Bioshock Infinite:1. 01:15:59–01:16:17. 
85 Bioshock Infinite:1. 01:18:21; I författarens ägo (Bilaga 2). 
86 Bioshock Infinite:1. 01:19:42; I författarens ägo (Bilaga 3). 
87 Bioshock Infinite:1. 01:19:48.  
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själv vetat om det. Där står hennes längd under perioden ett till sjutton år utskriven på en svart 

tavla tillsammans med varningsskyltar om att under inga omständigheter prata med 

”provexemplaret” (flickan) samt ytterligare 72 timmars karantän krävs för att fortsätta.88 I 

rummet därefter finns en stor maskin med beskrivningen ”Siphon passive” med tre föremål 

inuti med varsin tillhörande spak. Om man drar i spaken kommer föremålet inuti att återställas 

till sitt ursprungliga stadie, så som det var för flera år sedan.89 Hittills ges ingen förklaring på 

vad detta är eller hur det funkar, men är en plantering om framtida händelser. I 

sammankopplade rum finns stora elkablar som tyder på en kraftig energiförbrukning för 

maskinerna och det finns även mycket laborationsutrustning i dessa rum som tyder på att de 

studerat henne nära, utan att hon vetat om det. Där finns även foton och videoinspelningar på 

henne, aningslös om vad som pågår, varpå Booker konstaterar för sig själv ”They’ve been 

watching her”.90 En skylt visar att de har inte bara förvarat flickan uppe i tornet, utan även tagit 

någon slags kraft från henne: ”Siphon is dangerous while leeching specimen”.91 Detta är det 

sista rummet innan vi når flickan, en dörröppning som kräver 168 timmars karantän ifall 

personen förhåller sig till reglerna, vilket Booker inte gör.  

 En hiss tar Booker högre upp i tornet, in till rum som verkar ha envägsspeglar in till flickans 

rum som visar ytterligare hur hon blivit iaktagen utan eget godkännande, särskilt när hon vid 

ett tillfälle kollar rakt in i glaset där Booker står på andra sidan, fixar till sitt hår och fortsätter 

som vanligt.92 I samma stund besväras hon av sitt ena lillfinger som är kortare än det borde vara 

med en fingerborg som hölje runtom där nageln brukar sitta. Hon håller i ett vykort från Paris, 

en plats hon verkar gilla särskilt. I rummen syns även tecken på att hon länge intresserats av 

olika intressen, bland annat låsdyrkning och fysik.93 Elizabeth går vidare till nästa rum där vi 

för första gången får se hennes speciella krafter. Hon har möjligheten att öppna en tear till en 

annan dimension, som en uppsliten öppning i tid och rum där hon kan få uppleva saker utanför 

tornet men bara för en kort stund innan den stängs igen.94 Hennes tear öppnar en portal till Paris 

i framtiden där en biograf precis ska visa La Revanche du Jedi, där en brandbil dundrar mot 

hennes öppning som måste stängas.95 I hennes tid finns varken denna film eller brandbil och 

ändå kan hon öppna en väg dit det finns. Det är ingen vanlig egenskap och Booker är förvirrad 

 
88 Bioshock Infinite:1. 01:20:21–01:20:47. 
89 Bioshock Infinite:1. 01:20:50–01:21:10. 
90 Bioshock Infinite:1. 01:21:48. 
91 Bioshock Infinite:1. 01:23:31. 
92 Bioshock Infinite:1. 01:25:10. 
93 Bioshock Infinite:1. 01:22:08; Bioshock Infinite:1. 01:28:01. 
94 Bioshock Infinite:1. 01:26:17. 
95 Bioshock Infinite:1. 01:26:21. 
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över vad han precis har sett men fortsätter ändå med sitt uppdrag. Han är bestämd att träffa 

Elizabeth för första gången.  

 Alla vägar in är igenbommade 

förutom ett av Comstocks 

studeringsområden ovanför 

Elizabeths bibliotek, där takkronan 

sitter fast. Den enda vägen in blir att 

falla från taket genom takkronans 

fäste. Elizabeth ser Booker falla 

och hennes panik är total, där hon 

först gör stort motstånd mot den 

nya främlingen som är där. Efter att 

hon fått veta att han kommit för att få henne därifrån lugnar hon sig och frågar ”Are you real?”, 

som att hon aldrig sett en levande människa förr och tror att hennes räddning bara är en dröm. 

Deras möte blir hastigt avbrutet av ljudet som beskrivs vara från hennes ”beskyddare” (den som 

håller henne inlåst), där Booker blir uppmanad av Elizabeth att gömma sig eftersom hon redan 

letat efter en utväg men inte hittat någon. Booker tar fram en nyckel och ger till Elizabeth som 

tar den och springer till en stor metalldörr i biblioteket.96 ”It’s a way out!” hörs från henne när 

hon går genom dörren, Booker kort därefter. Trots att hon aldrig sprungit i dessa korridorer 

leder hon dem självsäkert mot en utgång medan hon förklarar ”It’s his job to keep me locked 

up in here” och syftar på de tidigare ljuden från hennes beskyddare, något som visar att hon är 

medveten om att hon inte enbart blivit beskyddad i tornet. Hon frågar Booker om vem han är 

och varför han kommit men får inget svar eftersom situationen är alltför hetsig, då beskyddaren 

märkt att hon lämnat sin plats.97 Vägen ut går genom de rum som Booker tidigare varit i, där 

det syns tydligt att hon blivit spionerad på, vilket Elizabeth märker. ”What is all this? They 

were watching me? All this time… Why? Why did they put me in here? What am I? WHAT 

AM I?”98, uppenbart besvärad av hur hon blivit tittad på under flera år. En person som berövats 

sin enda trygghet får uppenbarelsen om att allt var en uppbyggd värld där dennes världsbild 

inte längre passar in. Hela hennes tidigare identitet förlorar sin grund, hon vet inte längre vem 

hon är. Booker försöker få henne att inte tänka på vad som varit och svarar att hon nu är flickan 

som ska lämna tornet. Konflikten utökas här till att inkludera hennes flykt från beskyddaren. I 

 
96 Bioshock Infinite:1. 01:28:35. 
97 Bioshock Infinite:1. 01:28:58–01:29:44. 
98 Bioshock Infinite:1. 01:29:50. 

Figur 4: Elizabeth: "Are you real?" Bioshock Infinite:1. 01:28:07. 
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väntan på hissen slås hissdörren in av hennes beskyddare som är en enorm metallfågel, 

Sångfågeln, med stora klor och illröda ögon. Enda räddningen är den tidigare tillkallade hissen 

som lyckas slå bort fågeln och de kan ta sig därifrån innan fågeln delar tornet i två delar.99 I 

flykten faller Booker och Elizabeth från stadens högre regioner ned mot havet därunder, där 

Booker får ännu en dröm i det lilla huset från tidigare där en person än en gång bankar på hans 

dörr och kräver ”Bring us the girl and wipe away the debt”.100 Denna gång är Elizabeth i rummet 

och säger samma påstående unisont med mannen utanför. Booker försöker ta reda på vad de 

vill göra med henne men får inget svar, ett försök som kan tolkas som att han inte är helt 

övertygad om att det är en bra idé att lämna över henne. Han vill försäkra sig om att de inte 

kommer skada henne.101 När Booker går ut ur huset vaknar han upp på en strand tillsammans 

med Elizabeth. Han mumlar ”Anna…Anna!” och hon svarar ”No, it’s me. Elizabeth. Are you 

all right?”.102 Hon försöker sedan hjälpa honom att ställa sig upp men han tar inte emot hjälpen. 

Hon visar sig här vara hjälpsam och bryr sig om dem i hennes närhet, medan Booker försöker 

att inte få någon koppling med henne, eftersom hon bara är ett sätt för honom att bli kvitt sin 

skuld. Hon, däremot, vill behålla sin nyvunna frihet. Denna kollision av mål kommer snart bli 

ytterst problematisk. Vi får snart veta att Bookers mål är att nå New York för att lämna över 

henne, medan hennes mål är att äntligen nå Paris.103 Gemensamt för deras mål är dock att de 

behöver en flygmaskin, där Elizabeth är lyckligt ovetandes om Bookers egentliga intention.  

 I deras försök att hitta en flygmaskin 

möter de syskonen Lutece som ska ge 

Elizabeth ett smycke till hennes 

halsband, där Booker får avgöra vilket 

smycke hon ska välja.104 Det ena 

smycket är en fågel och den andra är en 

fågelbur. Elizabeth menar att fågeln är 

vacker medan buren är dyster men att det 

finns någonting speciellt med den ändå. 

Det är dock inte den enda tolkningen som 

är möjlig. Fågeln kan även tolkas som 

 
99 Bioshock Infinite:1. 01:31:36. 
100 Bioshock Infinite:1. 01:32:33. 
101 Bioshock Infinite:1. 01:32:53–01:33:03. 
102 Bioshock Infinite:1. 01:33:33. 
103 Bioshock Infinite:2. 00:03:32. 
104 Bioshock Infinite:2. 00:06:30. 

Figur 5: Syskonen Luteces gåva till Elizabeth. Bioshock Infinite:2. 00:06:30. 
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friheten som hon nyss funnit och möjligheten att förflytta sig som hon tidigare saknat. Buren 

symboliserar hennes tid i tornet som trots alla negativa sidor innebär en viss trygghet eftersom 

livet där är förutsägbart och inkapslat. Denna gång valdes fågeln för att representera hennes 

frihet och möjlighet att testa sina vingar men egentligen är detta också bara ett val som ger 

illusionen av att vara delaktig i berättelsen. Det enda som skiljer dem åt är att hon bär det valda 

smycket resten av berättelsen runt sin hals, som blir en påminnelse om valet som gjorts. 

 Efter att tornet på Monument Island halvt raserats i räddningen av Elizabeth, står nu folk i 

närheten av stranden och förundras över hur profeten inte förutspått att det skulle hända och 

dessutom att Sångfågeln inte kunde ”rädda” flickan.105 Det har även lett till en ökad 

polisaktivitet, där personer visiteras för att få röra sig till andra delar av staden nedanför 

Columbia.106 Elizabeth hittar en väg förbi poliserna genom att dyrka ett dörrlås i närheten och 

smyger förbi. Att hon hade den egenskapen planterades ledtrådar om i studeringsrummen vid 

tornet på Monument Island, innan Booker träffade henne.107 Hon är även hjälpsam i övrigt och 

förser Booker med vad han behöver mest i olika stunder. När handlingen är lugn så kan hon 

kasta pengar till honom, medan han i strid får ammunition eller salt (som ger möjligheten att 

används Vigors).108 Vid denna tidpunkt får spelaren även veta att Elizabeth behöver inte 

beskyddas i strid utan klarar sig på egen hand.109 Hon skiljer här från den tidigare forskningens 

uppfattning om kvinnan i nöd som är helt hjälplös på egen hand, där Elizabeth istället tar skydd 

och hjälpande initiativ på andra vis. Booker kan däremot ta skada och, ifall det vill sig riktigt 

illa, dö, där det är Elizabeth som återupplivar honom med hjälp av sina medicinska kunskaper 

och någon slags mirakelspruta med okänt innehåll.110 

 Vid denna tidpunkt visar Elizabeth att hon inte har någon aning om att det var Comstock 

som var ansvarig för att hon varit inlåst hela sin ungdom och början på vuxna liv. När hon ser 

en affisch med texten ”Father Comstock – Our prophet” med en bild på honom nämner hon att 

hon läst om honom och att det sägs att han kan utse framtiden. Booker berättar inte vad han vet 

men Elizabeth säger att hon inte gillar Comstocks blick, att han känns obehaglig, och att hon 

vill lämna området.111 Därifrån, på väg till flygskeppet First Lady, möter de en ny karaktär, 

Esther, som aldrig återkommer efter följande interaktion: 

 
105 Bioshock Infinite:2. 00:07:04. 
106 Bioshock Infinite:2. 00:07:48. 
107 Bioshock Infinite:1. 01:22:09. 
108 Bioshock Infinite:2. 00:08:43. 
109 Bioshock Infinite:2. 00:04:06. 
110 I författarens ägo (Bilaga 4). 
111 Bioshock Infinite:2. 00:04:28. 
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”Esther: Annabelle?” 

”Elizabeth: Excuse me?” 

”Esther: Annabelle, it’s me, Esther!” 

”Elizabeth: Oh, no, I’m not Annabelle!” 

”Esther: Are you sure?”112 

Varken Booker eller Elizabeth visar sig förstå vad som hänt. Tidigare nämnde Comstock en 

Anna som mörkat Bookers liv, ett namn som påminner mycket om Annabelle, möjligtvis ett 

förkortat smeknamn. Den korta konversationen med Esther visar att Annabelle och Elizabeth 

påminner om varandra. 

 För att få tillgång till den del av staden där luftskeppet står stationerat behöver de köpa varsin 

biljett med en linbanelift som för dem dit. Mannen i kassan pratar i telefon och nämner saker 

som gör Booker misstänksam. Det går att höra hur han säger ”I don’t know… Suspect he’s 

carrying something. He’s with her. Sure, we can get both apples with a single pick” och ”Yeah, 

I have it. How do you want to proceed?”, meningar som indikerar att det handlar om Booker 

och Elizabeth, att Booker verkar beväpnad och att biljettsäljaren och hans anhängare kan ”ta 

hand om dem” illa kvickt, ifall de får order. Han avslutar samtalet med ”I’ll ring you back once 

the matter’s in hand”, så fort de antingen tillfångatagit Booker och Elizabeth eller dödat dem.113 

Booker pratar för sig själv: ”I don’t like this”, där spelaren får en ny möjlighet mellan två olika 

val. Den ena är att kräva biljetterna och den andra är att ta fram ett vapen, vilket får viss skillnad 

för en kommande interaktion men ändrar inte berättelsen i stort. Ifall Booker kräver biljetterna 

av mannen i kassan kommer han ta fram en kniv och trycka den genom Bookers hand som är 

på bordet samt att hans anhängare skjuter mot Booker från flera platser i rummet, vilket i sig 

leder till att Booker kommer ta fram egna vapen och undanröja hoten, inklusive mannen i 

kassan.114 Elizabeth får panik och springer därifrån mot linbaneliften som de tänkte köpa 

biljetter till och Booker får springa efter medan Elizabeth ropar ”Get away from me!”. Ifall 

Booker istället väljer att direkt ta fram ett vapen kommer inte knivincidenten att hända men 

personerna i rummet kommer ändå skjuta mot honom precis som i andra scenariot. Elizabeths 

reaktion är densamma som innan. Hon visste inte om att Booker var en person som hamnade i 

så våldsamma situationer och att han behövt använda våld för att rädda henne och detta blev en 

chock för henne. Booker möter upp henne vid linbanan, där hon är säger till honom att han är 

ett monster som dödade människorna som nyss försökte hålla dem i ett bakhåll. Booker svarar 

 
112 Bioshock Infinite:2. 00:11:52–00:11:57. 
113 Bioshock Infinite:2. 00:12:56–00:13:16. 
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med att få henne att tänka på hur mycket de måste ha genuint försökt för att hålla henne inlåst 

i alla dessa år. Därefter påverkas konversationen utefter vilket alternativ Booker valde i 

föregående rummet. Ifall hans hand blev knivhuggen kommer Elizabeth försöka hjälpa honom 

med såret och ifall han drog vapen så försöker han förklara sin handling genom att klargöra att 

om man inte skjuter först så skjuter man aldrig.115 Hon förklarar även sina kunskaper inom 

medicin och berättar att hon ska försöka hålla honom levande. Hon verkar också förstående för 

att det inte kommer vara sista gången våldet behöver användas för att hon ska kunna hamna på 

en säker plats. Hennes naiva bild verkar ersättas med en mer realistisk utifrån hennes 

förutsättningar som person på flyende fot. I en konversation kort därefter försöker Elizabeth 

lära känna Booker djupare och frågar om det finns en kvinna i hans liv.116 Han är mycket 

kortfattad i sina svar och berättar att det har funnits en kvinna men att hon dog vid barnafödsel. 

Elizabeth frågar då om han har ett barn och han svarar med endast ett nej. 

 Vid en hissfärd en tid senare visar Elizabeth hennes förmåga att öppna tears för Booker, där 

hon släpper ut ett bi genom ett fönster som egentligen inte finns i hissen.117 Denna egenskap 

börjar de inom kort använda mer flitigt för att hämta hjälpande föremål för Booker ur andra 

dimensioner, där hon kan ta fram skyddsväggar, hjälpande robotar, nya vapen, salt och första 

hjälpen-kit.118 Detta sker på Bookers kommando och görs parallellt med Elizabeths tidigare 

beskrivna hjälpande handlingar. 

 Nästa plantering för handlingen sker när Booker och Elizabeth måste starta stadens 

nedstängda el för att kunna ta sig därifrån genom skeppet First Lady. Detta kommer ske genom 

att Booker får möjligheten att kontrollera en vigor som kastar elchocker. Rebellgruppen Vox 

har visat sitt missnöje genom att ta över byggnaden Hall of Heroes, där de barrikaderat sig med 

sin ledare Cornelius Slate, där elkraften Shock Jockey finns. Vid entren finns en stor staty på 

Father Comstock som framstår som en krigshjälte med en text under: ”Our Prophet, Father 

Comstock, Commander of the 7th Cavalry.” som Elizabeth läser upp högt. Booker svarar att 

den mannen inte alls ledde det sjunde kavalleriet och att han inte ens kommer ihåg honom vid 

det slaget. Booker var trots allt med i sjunde kavalleriet, vilket vi fick veta redan på båten som 

berättelsen började vid, och han hade kommit ihåg ifall Comstock ledde dem. I ett närliggande 

rum finns en till staty på första damen i staden Columbia, Lady Comstock, som beskrivs ha fått 

ett barn som behövdes ta hand om, något som Elizabeth blir förvånad över eftersom hennes 
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böcker aldrig nämnde något barn.119 Booker säger att det är ett substantiellt utelämnande och 

att det förmodligen inte ha skett av misstag i hennes böcker, att böckerna som Elizabeth fick i 

tornet medvetet utelämnat denna fakta. Nästa rum visar en ny staty på Father Comstock som 

bär sitt barn mot ett torn med änglavingar för att skydda det – Elizabeth är dotter till Father 

Comstock.120 Hon blir förtvivlad och tycker det känns som en omöjlighet att hon är en person 

som hon förrän precis nyligen inte visste fanns. Statyn har inbyggda högtalare som spelar upp 

meddelanden från Father Comstock som förklarar hur Daisy Fitzroy, Lady Comstocks mördare 

tillhörande Vox, inte kommer ges möjlighet att ta hans barn ifrån honom och att hon därför 

kommer beskyddas i sitt torn.121 Varför detta även innebar att det fanns utrustning inuti tornet 

som stal någon slags energi från Elizabeth har ännu inte förklarats. Strax därefter besegras 

Cornelius Slate och Booker får elkraften som krävs för att starta flygmaskinen.122 Det är först 

vid detta tillfälle som Booker visar sina riktiga intentioner om att resa till New York, vilket 

Elizabeth märker genom att avläsa koordinaterna på en destinationsmonitor.123 Han berättar om 

sin skuld som kommer återbetalas ifall han överlämnar Elizabeth. Hon börjar gråta, sårad över 

att den enda personen hon kunde lita på, inte går att lita på. Tröstförsök görs, som resulterar i 

att Elizabeth slår Booker medvetslös med en stor skiftnyckel och sedan styr hon kursen på egen 

hand mot Paris, medan Booker ligger bredvid på golvet.124 På vägen blir flygskeppet angripet 

av anhängare från Vox, däribland Daisy Fitzroy, mördare av Lady Comstock. De vägrar låta 

dem åka vidare innan de fått hjälp att få fram vapen inför den kommande revolutionen från 

rebellerna.125  

 Det nya uppdraget blir därför att hämta upp en större mängd vapen från en vapensmed, ett 

problem som blir ytterligare mycket större när smeden hittas torterad och död i ett rum en bit 

därifrån.126 Dessutom är Booker och Elizabeth inte sams vid denna tidpunkt men hon går med 

på att de är partners tills de löst sitt nya uppdrag.127 Det fanns bara en vapensmed som kunde 

hjälpa dem, så det borde nu bli omöjligt att lösa, såvida de inte kan få honom att leva igen. I 

denna stund dyker syskonen Lutece upp och berättar att döden bara är ena sidan av ett mynt. 

Medan systern ser krona på sin sida, ser brodern klave på andra sidan; att vara levande eller död 
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handlar bara om vilket perspektiv man kollar ifrån.128 Det ena perspektivet visar personen som 

levande, medan den andra visar 

honom som död. Perspektivet i 

detta fall syftar på dimensioner, 

någonting som Elizabeth har 

möjligheten att påverka. En person 

som dött i en dimension kan 

fortfarande leva i en annan 

dimension. Elizabeth kan öppna en 

tear till en dimension där smeden 

fortfarande lever, för att ta hjälp av 

honom därifrån. När Booker tittar igenom tearen säger han ”The body’s gone”, där brodern 

Lutece hörs sägas ”It was never here”.129 Hon öppnar dimensionen de står i, in till en dimension 

där smeden fortfarande lever. De märker snart att fler saker ändras när de byter dimension än 

enbart smedens öde. Tortyrrummet de tidigare stod i är numera ett materiellrum för Vox-

rörelsen som fått ett större grepp om staden i denna dimension. På vägen ut möter de personer 

som avlidit i strid, som nu lever med minnet av att de dött och det visas även att en effekt av att 

återuppstå genom dimensionshopp gör att de blöder näsblod när de försöker minnas sitt öde.130 

Tidigare i berättelsen gjorde Booker likadant, något som tyder på att det inte är första gången 

som Booker byter dimension och att det i någon av dem inte gick så bra för honom. Hur detta 

gick till syns utomhus där Booker hyllas av Vox propagandaaffischer som visar Booker som en 

krigshjälte som gav sitt liv för deras mål. När Booker mötte Cornelius Slate och besegrade 

honom måste det funnits en dimension där han gick med i Vox och blev en martyr.131 När han 

ser affischen kommer han ihåg hur de tillsammans brände ned Hall of Heroes, ett minne som 

bara finns i den nya dimensionen, som leder till att han än en gång blöder näsblod.132 Att Booker 

är både död martyr och levande i samma dimension gör att Vox än en gång blir fientliga, där 

Daisy Fitzroy kräver hans död och hotar att mörda ett barn ifall Booker försöker göra 

motstånd133. Detta leder till en sekvens där Elizabeth smyger upp bakom Daisy och trycker en 
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Figur 6: Elizabeth öppnar en tear. Bioshock Infinite:3. 00:49:32. 
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sax genom Daisys kropp för att rädda pojken, vilket är första gången Elizabeth har gjort 

någonting våldsamt.134  

Hon hamnar i chocktillstånd och ger en intensiv blick till Booker och säger ”I guess it runs 

in the family” och rusar sedan till flygskeppet First Lady som står parkerat i närheten där hon 

låser in sig i ett rum i ensamhet och svarar inte ifall Booker knackar på dörren.135 Han startar 

flygskeppet och styr inte denna gång mot New York, vilket kan bero på att han inte längre 

prioriterar högst att betala av sin skuld och istället värderar Elizabeths frihet högre. Hon 

kommer ut ur sitt rum i nya kläder och har klippt av sin hästsvans och frågar Booker hur han 

gör för att glömma vad han gjort, där han svarar att man bara lär sig att leva med det.136 

Elizabeth har gått från den naiva flickan till den som styr över sitt eget livsöde. Innan de hinner 

avgöra deras destination attackerar Sångfågeln och skeppet störtar.137  

Vid kraschplatsen sitter syskonen Lutece och spelar en melodi på piano som Elizabeth menar 

alltid har följts av att Sångfågeln närmar sig henne. De lär här Booker och Elizabeth vilken 

melodi det är och att den används för att styra Sångfågeln, samt att melodin är tonerna C-A-G-

E, toner som syftar på fågelburen som tidigare diskuterats, som här får ytterligare djup.138 Kort 

därefter ges en förklaring till syskonen Luteces egenskaper, där Rosalind är ansvarig för 

framstegen som ledde till att staden hölls flytande och att de genom kunskaper inom 

kvantumfysik öppnade den första tearen som de använde för att hjälpa Comstock med sin 

profetia genom att undersöka olika dimensioner och se hur världen formats där.139 En bieffekt 

var att han blev steril och inte kunde få barn, vilket skedde vid en tidpunkt då han inte hade 

barn sedan tidigare.140 Elizabeth kan därför inte ha varit ett blodsrelaterat barn till Comstock, 

hon måste istället ha blivit utvald som adoptivbarn från någon som förmodligen behövde pengar 

illa kvickt. Med flygskeppet trasigt bestämmer de sig för att konfrontera Comstock en gång för 

alla,141 efter att ha pratat med spöket av Elizabeths mamma som dessutom sa att det i själva 

verket var Comstock som dödade henne, inte Daisy Fitzroy.142 Det avslöjas även på en tavla att 

Lady Comstocks namn börjar på A, vilket blir ännu en plantering.143 För att hitta Father 

Comstock börjar de leta vid Comstock House, där Elizabeth direkt blir tillfångatagen av 
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Sångfågeln och Booker blir inkastat i en vägg som gör att han blir medvetslös.144 I drömmen är 

han tillbaka i det lilla huset som han drömt om förr, där det nu framgår att syskonen Lutece står 

bakom Bookers uppdrag om att lämna flickan för att bli kvitt sin skuld.145 I rummet intill hörs 

ljud från en bebisleksak, ytterligare en plantering, och när Booker öppnar dörren vaknar han 

igen strax utanför Comstock House där Elizabeth hålls fången.  

 Resan genom Comstock House för att hitta Elizabeth leder honom genom flera tears som 

visar hur Elizabeth och världen hade ändrats ifall hon behölls fången där och blev Columbias 

nya ledare efter Father Comstock. Efter år av tortyr skulle hon blivit hjärntvättad och anpassad 

för att leda på samma sätt som den tidigare profeten, som når sin kulmen när Booker möter 

Elizabeth högst upp i Comstock House, där hon visar hur hon skulle leda ett krig mot New 

York, samma vision som Booker får tidigare i berättelsen. Den framtida, äldre Elizabeth säger 

”The seed of the prophet shall sit the throne, and down in flame the mountains of man”, samma 

citat som stod på en tidigare staty, medan New York i bakgrunden faller i lågor.146 För att 

undvika denna framtid måste Elizabeth räddas från att bli den onda versionen av sig själv genom 

ett brev till sitt unga jag. Booker hamnar ut ur framtiden, tillbaka i vanliga världen med hjälp 

av ännu en tear och letar upp Elizabeth som sitter fastspänd i en tortyrmaskin. Efter att hon 

räddats är det hon själv som oskadliggör Comstocks anhängare i närheten som försöker hålla 

henne fast.147 Hon går längre och längre bort från sitt tidigare naiva och lugna jag till en 

hämndslysten person, redo att göra vad som helst för att nå sitt mål, vilket utvecklas ytterligare 

när hon direkt efteråt säger att hon själv ska ansvara för att Father Comstock inte ska finnas nå 

mer, efter att ha läst brevet från 

den framtida Elizabeth. Booker 

svarar ”I’m not going to let you 

kill him”, där Elizabeth hotar 

Booker med en demonstration av 

sina krafter när hon nu börjat 

kunna hantera dem väl och svarar 

”Really, Booker? What are you 

going to do to stop me?”148. Hon 

har blivit kraftfull och bestämd 
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Figur 7: Elizabeth visar sina krafter. Bioshock Infinite:6. 00:23:48. 
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över vad hon behöver göra. Den Elizabeth som syns nu skiljer sig från den osäkra Elizabeth 

som Booker mötte i tornet, som knappt hade sett en människa förr. Denna Elizabeth kräver 

rättvisa. Booker svarar att han själv kommer göra uppdraget åt henne och hon stänger tearen 

som dundrar precis bredvid dem, vilket avslutar hennes hot.149  

 

3.2.3: Vändpunkt och avslutning 

De bestämmer sig för att utföra det sista uppdraget tillsammans. Father Comstock befinner 

sig utanför Comstock House på en zeppelinare, där en lång kamp väntar för Booker och 

Elizabeth med Comstocks personliga försvarsagenter.150 I ett rum innan de möter Father 

Comstock ser de en modell på tornet som Elizabeth hölls fången i under hennes barndom. Den 

visar hur Elizabeth hölls fången i översta planen medan hela tornet i övrigt bestod av sifonen 

som beskrivits tidigare, som stal någonting från henne. Hon tänker högt och undrar ifall det är 

därför hon tappade sin förmåga att ha full kontroll över tears som hon öppnar, en förmåga hon 

bemästrat som barn men förlorade kontrollen över under sin uppväxt. I tornet minskade hennes 

förmåga från att öppna helt nya världar, till att endast kunna öppna en liten väg in i en som 

redan existerade.151 Det var denna energi och förmåga som Comstock stal av henne för att kunna 

gynna sig själv. Vid denna tidpunkt har berättelsen en genomgått stegringar under en lång tid 

som får sin kulmen i nästa scen, när de träffar Comstock, vilket även blir till en vändpunkt. 

I rummet intill står Comstock vid ett dopfunt omgiven av vacker natur och ett stort 

rosfönster. Han ber Elizabeth att ta hans hand och han förklarar hur allt han gjort har varit för 

att skydda henne men att det finns en sak han ångrat, vilket är att han inte varit helt ärlig med 

henne.152 Han har försökt skydda henne från den falske herden Booker DeWitt som han sett i 

profetian skulle komma och ta henne ifrån honom. Han säger direkt mot Booker: ”DeWitt, I’m 

a fool. I’ve sent mighty armies to stop you. I’ve rained fire on you from above. I did all of that 

to keep you from her, when all I needed was to tell her the truth”.153 Han riktar sig mot Elizabeth 

och ber henne fråga DeWitt om vad som hände med hennes finger, varför det inte är helt. 

Booker måste ingripa när Comstock börjar bli aggressiv mot henne, vilket slutar i att Booker 

dränker Comstock i dopfuntet och säger att Comstock måste ha skurit av hennes finger när hon 

var liten.154 Skakig på rösten frågar Elizabeth vad han menade, där Booker svarar att han trodde 
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att hon alltid haft fingret så. När han får frågan om vad som hänt med hennes finger börjar han 

blöda näsblod: han försöker komma ihåg ett minne som han inte har tillgång till. För att få veta 

sanningen måste de förstöra sifonen i tornet hon hölls förvarad i, så att hennes krafter att öppna 

tears kommer utökas och de kan se minnena som Booker förlorat. Under resan till Monument 

Island möter de Vox för sista gången som nu ska sänka zeppelinaren som de tror Father 

Comstock finns på. Elizabeth tar hjälp av att hon lärt sig sången för att tillkalla Sångfågeln som 

först hjälper dem besegra Vox och sedan raserar hennes torn. Med Columbia brinnandes i 

bakgrunden får Elizabeth nästintill allsmäktiga egenskaper av sifonens förstörelse och öppnar 

en tear till en värld som ska berätta sanningen för dem. De är tillbaka på platsen där berättelsen 

började, en liten ö med en fyr på. Denna gång finns dock oändligt många öar med oändligt 

många fyrar på, med gångvägar däremellan, där de kan se sig själva från andra dimensioner. 

Gemensamt för dem är att 

deras berättelse alltid börjar 

med en fyr, där Elizabeth 

förklarar att de är dömda att 

föralltid möta samma öde 

om de inte ändrar något 

som skedde innan de nådde 

fyren från första början, 

vilket är bakom nästa dörr 

de går igenom. De går 

tillsammans in i Bookers minne och står vid en flod där en präst frågar Booker om han vill döpa 

sig och rengöra sina skulder från innan. Booker förklarar att han måste varit där för ungefär 

tjugo år sedan, efter Wounded Knee, för att bli kvitt sina synder.155 I denna dimension minns 

Booker att han inte genomförde dopet och menade att ett dopp i en å inte skulle ändra hans 

bakgrund inom armén och skulderna han var i vid den tidpunkten och han tar sig därifrån. 

Elizabeth säger att Comstock var på samma plats som Booker var för tjugo år sedan och de 

båda bestämmer sig för att förgöra honom innan han hann förstöra Elizabeths liv. De ska hitta 

honom genom att hoppa i dimensionerna, tills han är borta för gott, eftersom han fortfarande 

lever i miljontals andra dimensioner.156 Enda sättet att rädda världen från Comstock är att se till 

att han aldrig funnits. 

 
155 Bioshock Infinite:6. 01:05:06. 
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Figur 8: Oändligt många fyrar; oändligt många världar. Bioshock Infinite:6. 01:03:43. 
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I nästa öppning mellan dimensionerna hamnar de tillbaka i rummet som han vaknat upp i 

flera gånger som medvetslös, där mannen än en gång säger ”Bring us the girl and wipe away 

the debt”, som Booker menar är att han skulle lämna Elizabeth till mannen i New York.157 I 

rummet bredvid hörs en bebis som han går till. Där blir det uppenbart att hans minne om 

uppdraget inte varit fullständigt, eftersom den egentligen syftar på att Booker ska lämna ifrån 

sig sitt eget spädbarn för att bli kvitt sina skulder från Wounded Knee. Mannen har kommit för 

att hämta Bookers barn på uppdrag av Comstock, som genom syskonen Luteces uppfinning har 

rest genom dimensionerna för att hämta ett barn som kan bli hans äkta arvinge. 

Bookers nästa minne som återspelas är att han springer efter mannen som har hans barn och 

säger att han ångrar sig och vill ha tillbaka sitt barn. Där avslöjas att hans barn heter Anna och 

att det barnet förlorade halva sitt lillfinger när det kapades av att tearen stängdes medan hon 

höll ut handen mot sin far. Anna DeWitt är alltså samma person som Elizabeth Comstock och 

Booker DeWitt är hennes riktiga fader. Därefter avslöjas att Booker levde i tjugo år med sorgen 

att förlora sin dotter i rummet han vaknat i många gånger, så pass att han brände in sin dotters 

initialer på sin hand, ”AD”.158 En dag kom samma man dit med en möjlighet att ta tillbaka sin 

dotter genom att gå in i en tear och 

hämta tillbaka henne. Som en effekt av 

att ändra dimension tappade Booker 

vissa minnen, däribland att han lämnat 

ifrån sig sin dotter och förväxlade det 

nya uppdraget med uppdraget han fick 

för tjugo år sedan: ”Bring us the girl 

and wipe away the debt”, vilket i 

tidslinjen är när berättelsen börjar och 

han placeras på en båt på väg mot en 

fyr.159 Booker förstår nu att han sålde 

sin egen dotter och menar att allt är Comstocks fel. Det enda sättet att allt detta aldrig hänt är 

att Comstock dör vid sin födsel. Han säger också att det är det enda sättet att göra allt ont mot 

Elizabeth ogjort. Nästa tear leder dem till Father Comstocks födelseplats som är samma plats 

som Booker avböjde dopet, vid ån med en präst. Om det fanns en dimension där Booker avböjde 

dopet, finns det också en där han valde att genomföra dopet och bli född en ny människa. I 
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Figur 9: Booker förlorar sin dotter Anna. Bioshock Infinite:6. 01:09:17. 
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denna dimension valde Booker att skölja bort sina synder, ta ett nytt namn och glömma sin 

historia. Istället för Booker DeWitt valde han namnet Zachary Hale Comstock. Zachary Hale 

Comstock är den Booker DeWitt som genom dopet blev en ny man. Det enda sättet som Father 

Comstock aldrig kan ha frihetsberövat Elizabeth är ifall han dör vid sin födsel, vilket är varför 

Elizabeth nu dränker Booker DeWitt innan han kan bli Zachary Hale Comstock; det är det enda 

sättet att se till att han aldrig funnits.160 Ensam kvar står Elizabeth Comstock som numer endast 

kommer vara Anna DeWitt. 

3.3: Avslutande analys 
Detta medför att protagonisten och antagonisten är samma person från olika dimensioner 

men som hamnat i samma dimension. Lady Comstock är dessutom samma person som i en 

annan dimension gav sitt liv för att föda Anna DeWitt/Elizabeth Comstock och hennes namn 

är Annabelle DeWitt eller Annabelle Comstock. I universumet där Booker blir till Zachary 

överlever Annabelle medan hon dör i barnafödsel i den andra dimensionen. Eftersom Zachary 

var steril kunde han inte få eget barn och då överlever Annabelle i den dimensionen. Att 

Comstock inte kan få barn innebär också att han har anledning att leta i andra dimensioner efter 

en blodsrelaterad arvinge. Detta kan även förklara varför Elizabeth blev kallad Annabelle, 

eftersom hon liknar sin moder vid det namnet. Det kan möjligtvis vara så att Anna fick sitt 

namn för att hedra sin mor som gick bort i barnafödseln. 

När Booker säljer Anna/Elizabeth så blir han av med en pengamässig skuld som byts ut till 

en känslomässig skuld. Relationen mellan fysiska och mentala utmaningar syns även i det stora 

hela i berättelsen: Booker kämpar för en mental frihet där han kan gottgöra sina misstag, medan 

Elizabeth kämpar för en fysisk frihet från sin inlåsning i tornet och även att bli låst i sin framtid 

som profet. Temat kan här utgöras vara ”kampen för frihet”, som sker i två olika nivåer. För att 

båda ska kunna få sin frihet behöver Booker dö som en fri man för att kunna göra allt rätt igen. 

Utan att göra denna uppoffring är hela berättelsen dömd till att för alltid återupprepas, vilket 

syns tidigt när syskonen Lutece låter Booker singla en slant, där resultatet dittills var 123 krona 

mot 0 klave. Booker har alltså redan försökt eller lyckats rädda Elizabeth 122 gånger innan, 

utan att någon förändring har skett. Att resultatet vid denna slantsingling blev densamma som 

alla gånger innan tyder på att det kommer leda till samma slutresultat där samma öde kan 

återupprepas i oändligt många andra universum. Elizabeth lyckas hitta det enda sättet att bryta 

cykeln som påbörjas varje gång Booker kliver in i Comstocks dimension för att rädda Elizabeth 

därifrån. 

 
160 Bioshock Infinite:6. 01:12:42. 
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Andra planteringar blir också förståeliga efter berättelsens slut, där Bookers kommentarer 

om att han inte minns att Father Comstock var vid Wounded Knee, beror på att det var Booker 

själv som var där. Booker var tveksam till att Comstock var ledare av sjunde kavalleriet 

eftersom han själv var där och minns att så inte var fallet – att Comstock var ledaren måste vara 

en efterkonstruktion för att framhäva profetens ärofyllda historia. 

Berättelsens konflikter är många och ändras allteftersom nya minnen visas, där den slutliga 

konflikten visas först i slutet: ”Hur ska Booker kunna undvika att någonsin bli Comstock?”, 

vilket blir genom att aldrig tillåta honom att leva så pass länge. Konflikterna når nya kulmen 

med jämna mellanrum för att i slutet inte matcha förväntningarna om att Zachary Comstock 

och Booker DeWitt var olika personer. Istället för att en konstant konflikt eller mål hamnar i 

fokus på denna typ av berättelse, väger istället planteringarna tyngre som ger ledtrådar om vad 

som kommer hända eller hur saker och ting hänger ihop.  

 Kronologin i berättelsen är tydligt i bruten kronologi där varken tid eller rum är konstant, 

båda kan hoppas emellan utan större problem. Elizabeths möjlighet att öppna tears gör att tid 

förändras lika ofta som rummet gör och är dessutom det som möjliggör för handlingen att ske 

över huvud taget. Comstocks mål kan endast nås genom hopp mellan dimensioner och Bookers 

försök att stoppa honom kräver samma förutsättningar.  

Stilen i berättelsen är en blandning mellan gammalt och nytt. I en äldre tid (1912) placeras 

dåtidens företeelser och moderna uppfinningar tillsammans med Science Fiction-lösningar, 

som maskiner som bryter sönder kopplingen mellan tid och rum. Eftersom spelet är både 

utforskande i sin natur, alltså tillåter spelaren att undersöka världen på egen hand, och att en hel 

värld presenteras så passar det att benämna berättelsen och dess miljöer som målande. 

De två karaktärer som tydligast ges egenskaper är Booker DeWitt och Elizabeth Comstock. 

Booker är relativt platt som karaktär och är till störst del härdad av sin tid i armén och reagerar 

varken på våld eller orättvisor. Han är målstyrd och vill helst av allt bli klar med uppdraget. 

Därför är han en platt karaktär med vissa dynamiska inslag eftersom han mot slutet börjar 

värdera Elizabeths frihet högre än sina egna mål. Elizabeth är å andra sidan en mer rund karaktär 

som uppenbart bryr sig om andra. Hon visar mer känslor än Booker och blir påverkat av våldet 

runtomkring, särskilt när hon själv blev tvungen att utföra det. Hon visar sig duktig inom många 

intressen däribland fysik, kemi och låsdyrkning. Även hon är dynamisk som karaktär, där hon 

mot slutet dels får allsmäktiga krafter, dels mer driven av viljan att få hämnd mot Comstock, 

en skillnad som syns i henne först när hon fysiskt byter skepnad genom att klä sig i sin mammas 

klänning och klippa sitt hår. Elizabeth blir den som styr världen, istället för att bli styrd av den. 
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4. Slutdiskussion 

 En analysmall ger en möjlighet för alla elever att komma på vilka delar av berättelsen som 

de ska spinna vidare på samtidigt som det kan hindra dem att tänka själva på vad som är 

intressant i berättelsen. I denna analys tog handling/uppbyggnad och karaktärerna utan tvekan 

störst plats, där en mall kan ge uppfattningen om att allt måste ta lika mycket plats. Handlingen 

och uppbyggnaden binds enkelt samman och det kan vara svårt att hålla dem isär trots att mallen 

sätter dem som två olika kategorier som inte ska blandas ihop. För att passa datorspelens 

fiktionsberättande skulle dessa två kunna kombineras till ”Vilka händelser för berättelsen 

framåt?” för att kunna ta upp alla event som är viktiga för handlingen, utan att denna 

nödvändigtvis behöver vara den mest centrala händelsen. Bioshock Infinite visades vara 

intensiv under relativt långa perioder och det blir därför svårt att avgöra när en ny konflikt 

påbörjas, ifall handlingen upplever en stegring i detta nu och när en vändpunkt nås. Vissa saker 

blev däremot mycket tydliga, som att berättelsen börjar in medias res, huvudkaraktären 

presenteras i begynnelsen och den brutna kronologin syns tidigt och utökas så fort Booker möter 

Elizabeth. Nyckeln till denna analys blev dock planteringarna som fick stor relevans för vilka 

händelser som kunde anses vara viktiga för handlingen, där många dialoger, statyer, tavlor et 

cetera berättar mer om sanningen än vid första anblick. Trots att ledtrådarna i åtminstone detta 

spel fick sån stor betydelse för att berätta sanningen om situationen så står plantering endast 

mycket kort nämnt i Svenska Impulser 1 och inte alls i Svenska Impulser 2. För en lyckad 

spelanalys tror jag att många spel kräver att analysen av ledtrådar behöver vara med som en del 

av analysmallen, som i detta fall fick proportionellt lite utrymme i mallen som användes i 

jämförelse med hur relevant det var. Vid ett sådant tillfälle kan mallen bli ett hinder för 

analysen, där den kan förminska det viktiga och förstora det som inte alltid blir aktuellt. Dock 

kan den agera utgångspunkt för vad som kan analyseras. Den genomförda analysen visar att 

datorspelsanalyser med hjälp av verktyg för gymnasieelevers novellanalys fungerar väl till att 

plocka fram de viktigaste aspekterna ur berättelsen, särskilt ifall planteringarna tas med i 

mallen. För den vane analytikern kan dock mallen upplevas överflödig och begränsande, 

eftersom den forcerar analysens fokus till delar som inte alltid har lika stor relevans inom 

datorspelens fiktionsberättande jämfört med novellernas. 

 Bioshock Infinite ger spelaren en illusion av delaktighet i berättelsen, något som främst syns 

genom att huvudkaraktären ges olika valmöjligheter vid flertal tillfällen. De flesta gånger har 

dessa ingen större effekt på handlingen förutom att Booker i ena situationen bär bandage runt 

handen resten av berättelsen och i andra så slipper han det. De andra valen, som Elizabeths 
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halsband, är antingen rent kosmetiska eller märks inte alls. Det ökar dock interaktiviteten och 

inlevelsen för berättelsen, där spelaren kan känna sig delaktig i fiktionsberättandet. Det går även 

delvis emot Olin-Schellers forskning om att datorspelens berättarstruktur endast ger 

möjligheten för ett rätt sätt att läsa texten. I detta spel ges istället möjligheten för spelaren att 

göra aktiva val som inte ger konsekvenserna av att behöva börja om för att valet var fel. Dock 

finns det vissa val som är fel och kan öka föreställningen om att det finns ett rätt sätt att tolka 

texten. Exempel på detta kan vara att Booker inte kan hoppa nedför staden Columbia, detta blir 

ett felaktigt val.  

 Könsrollerna i Bioshock Infinite påminner till en början om dem som diskuteras av 

Trépanier-Jobin som nämner Super Mario Bros som ett exempel på en berättelse med inslag 

från klassiska berättelser där en prinsessa i nöd behöver hjälp av den maskulina hjälten. I 

Bioshock Infinite blev detta att Booker behöver hjälpa Elizabeth som är fast i ett torn. Därefter 

stämmer det inte helt överens med forskningen, eftersom Elizabeth för det första knappt verkar 

vilja ha hjälp därifrån, eftersom hon försöker slå ner honom med en bok trots att han säger att 

han försöker hjälpa henne därifrån. Det är även ett flertal tillfällen under berättelsen som hon 

springer ifrån Booker och säger att hon inte behöver hans hjälp samt att hon klarar sig själv i 

strid. Det blir snarare Booker som behöver henne för att klara sig genom uppdraget att rädda 

henne, som får både ammunition och förband av henne. Elizabeth blir mäktigare ju längre 

berättelsen går och kan definitivt inte jämföras med Trépanier-Jobins beskrivning om damen 

som en ”hjälplös prydnad i behov av skydd”. Hon kommer inte låta någon stå emellan henne 

och hennes mål och hotar även Booker om han skulle göra motstånd, se Figur 7. I slutet tar hon 

det svåra beslutet att dränka Booker, som hon vid det tillfället vet är hennes äkta fader, för att 

det är det enda sättet att rädda världen från profeten Zachary Hale Comstock. Hon blir mästaren 

över sitt eget liv och låter ingen annan styra henne. 

 Slutligen tror jag att denna typ av datorspel är bra analysobjekt som kan observeras med eller 

utan mall, i träningssyfte eller potentiellt även i examinationssyfte. Det funkade relativt väl att 

använda mallen men hade med fördel kunnat ges mindre korrigeringar för att anpassa till 

datorspelen. I analysen fanns inga problem i att använda ämnesspecifika termer som används 

inom övrig litteraturanalys på gymnasienivå, som statiska/dynamiska, runda/platta karaktärer 

eller analys av kronologin. Dessutom är datorspelsvärlden fylld av enastående berättelser som 

är värda att uppmärksammas, uppskattas och analyseras, bara de ges chansen.  
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