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1. INTRODUKTION 

Spelindustrin är idag en av de snabbast växande industrierna i världen. Men utöver att industrin 

växer så är dataspel också det snabbast växande mediet i världen.1 Detta för med sig alla 

konnotationer andra medier för med sig; möjligheten att påverka, kommunikation av tankar och 

idéer, reproduktion av normer. I och med att spelen växer landar vi också oundvikligen i att 

spel når en stor publik, en publik som kan påverkas. Föreställ dig ett spektrum över vad som 

för mottagaren uppfattas som mest levande. Där skulle du hitta statistik på botten, följt av 

beskrivningar, berättelser, enkla teckningar, detaljerade målningar, fotografier, rörliga bilder 

och slutligen den faktiska upplevelsen. Spel, med kombinationen av bild, ljud och det ytterligare 

lagret av direkt interaktion med verket genom spelaren, skulle säkerligen placera sig i det högsta 

skiktet av det här föreställda spektrat.2 Berättelser påverkar utan tvekan människor, så vad kan 

då berättelser där spelaren är en aktiv deltagare, en agent, göra?  

Samtidigt befinner sig spel i något av ett akademiskt vakum. Spelforskning (även kallat 

ludologi) har börjat ta fart men detta är inte något som alltid bemöts positivt av den spelande 

publiken. När denna uppsats skrivs är det snart ett år sedan Gamergate-kontroversen nådde sin 

kulmen i augusti 2014. Hela skeendet är komplext och dess omfattning är värd en egen uppsats 

men i grova drag handlar det om representation av icke-normativa karaktärer i spel (där normen 

i huvudsak är vita män) och framförallt motståndet till att problematisera detta. Det hela hade 

sin början i och med spelskaparen Zoe Quinn och hennes spel Depression Quest. Quinn 

anklagades av en före detta partner för att genom sexuella relationer med spelkritiker försökt få 

bättre recensionsbetyg på Depression Quest. Detta motbevisades snabbt men fröet var sått för 

en rörelse som ville påpeka och problematisera, med deras egna ord, ”ethics in video games 

journalism”. Vad detta visade sig vara var en rörelse grundad i en sexistisk världsbild där 

enskilda kvinnliga såväl som manliga spelskapare och jämställdhetsförespråkare utsattes för 

systematiska trakasserier och dödshot.3 

Även som grund för denna starka motreaktion fanns ett problematiserande av spel-

normer och då kanske framförallt kvinnogestaltning i spel, där bland annat Anita Sarkeesian är 

en framstående nyckelfigur. Hennes utgångspunkt är att spel säger något, befäster normer och 

                                                           
1 VentureBeat, ”Video Games are one of the fastest growing mediums, , and we have the numbers to prove it”, 

http://venturebeat.com/2013/10/30/video-games-are-one-of-the-fastest-growing-mediums-and-we-have-

some-numbers-to-prove-it/ (2015-05-07) 
2 Bogost, Ian, Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge, MA: MIT Press 2007, s. 34-

35 
3 Wired, ”Gamergate Goons Can Scream All They Want, But They Can’t Stop Progress”, 

http://www.wired.com/2014/10/the-secret-about-gamergate-is-that-it-cant-stop-progress/ (2016-04-09) 

http://venturebeat.com/2013/10/30/video-games-are-one-of-the-fastest-growing-mediums-and-we-have-some-numbers-to-prove-it/
http://venturebeat.com/2013/10/30/video-games-are-one-of-the-fastest-growing-mediums-and-we-have-some-numbers-to-prove-it/
http://www.wired.com/2014/10/the-secret-about-gamergate-is-that-it-cant-stop-progress/
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formar tankar. Det vill säga att spel är retoriska. Detta vill hon påvisa för en bredare publik på 

YouTube och blev således även hon en del av Gamergate-kontroversen.4 

Spel kan således antas vara förmedlare av idéer och mening i dagens medieklimat precis 

som bild och text. I denna uppsats vill jag undersöka hur ett samtida spel med stor genomslags-

kraft gestaltar karaktärer och handlingar och i förlängningen idéerna som presenteras genom 

dessa. Eftersom spel idag har en så stor kulturell genomslagskraft och de spelas av så många är 

studiet av spel som medium viktigt. 

 

1.1 Bakgrund 

Undersökningsobjektet i fråga är Tomb Raider från 2013, utvecklat av den amerikanska 

spelstudion Crystal Dynamics och utgivet av den japanska spelutgivaren Square Enix till 

spelkonsolerna Playstation 3 och Xbox 360 samt operativsystemen Windows och OS X. Spelet 

fick ett gott kritiskt bemötande med betyg som till exempel 9.1 av 10 från IGN, 8 av 10 från 

Eurogamer och 38 av 40 av Famitsu. Totalt har spelet nått ett värde av 87/100 på Metacritic,5 

en hemsida som sammanställer samtliga recensionsbetyg till ett samlat omdöme, vilket kan 

räknas som ett mycket högt betyg. Spelet hade i mars 2013 sålts i 3,4 miljoner exemplar världen 

över, varav 1 miljon såldes inom de första 48 timmarna. I mars 2014 släpptes spelet en gång till 

med uppdaterad grafik till spelkonsolerna Playstation 4 och Xbox One, vilket i februari 2015 

resulterat i totalt 7,5 miljoner sålda exemplar av spelet. Totalt betyder detta att spelet, samman-

slaget över de olika konsolformaten, är ett av de mest säljande spelen år 2013 och även det spel 

i Tomb Raider-serien som sålt flest exemplar.6 Därav är spelet även av stort intresse för min 

studie.  

Tomb Raider kan för många vara ett bekant namn då det är en spelserie som funnits 

sedan det första spelet släpptes den 25 oktober 1996. Efter framgången med det första spelet 

har 12 uppföljare gjorts. Framförallt har spelseriens popularitet vuxit fram genom huvud-

karaktären Lara Croft, en brittisk arkeolog som genom spelens gång utforskar uråldriga ruiner 

och gravar världen över. Toby Gard, den ursprungliga karaktärsdesignern, menade att han 

skapade Lara Croft för att motsätta sig typiska kvinnliga stereotyper inom spel. Åsikterna om 

                                                           
4 ”What It Feels Like to Be a Gamergate Target”, YouTube https://www.youtube.com/watch?v=gAyncf3DBUQ       

(2016-04-09) 
5 Metacritic, ”Tomb Raider for Playstaton 3 Reviews”, http://www.metacritic.com/game/playstation-3/tomb-

raider (2015-05-05) 
6 VGChartz, ”Global Yearly Chart”, http://www.vgchartz.com/yearly/2013/Global/ (05-05-2015). Eurogamer, 

”Tomb Raider reboot has sold 8.5m copies”, http://www.eurogamer.net/articles/2015-04-06-tomb-raider-

reboot-has-sold-8-5m-copies (2015-05-05) 

https://www.youtube.com/watch?v=gAyncf3DBUQ
http://www.metacritic.com/game/playstation-3/tomb-raider
http://www.metacritic.com/game/playstation-3/tomb-raider
http://www.vgchartz.com/yearly/2013/Global/
http://www.eurogamer.net/articles/2015-04-06-tomb-raider-reboot-has-sold-8-5m-copies
http://www.eurogamer.net/articles/2015-04-06-tomb-raider-reboot-has-sold-8-5m-copies
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Lara Croft som karaktär har ändå alltid varit delade, med de som å ena sidan vill lyfta fram 

henne som en stark kvinnlig karaktär och de som å andra sidan menar att hon som karaktär är 

allt för sexualiserad och en dålig förebild.7 Utöver spelserien har Lara också figurerat i en rad 

tryckta och animerade adapationer såväl som två Hollywood-filmer där karaktären porträtt-

erades av skådespelerskan Angelina Jolie.8  

Målet med det nya spelet Tomb Raider har sagts vara att ge karaktären Lara Croft en 

ursprungshistoria men även att ge karaktären ett större karaktärsmässigt djup.9 Huruvida 

spelskaparna lyckats med detta är i nuläget öppet för debatt, men under tiden innan spelet 

släpptes och efter att det gjort det har det hamnat i blåsväder. 

Representanter för spelutvecklaren uttalade sig före spelet släpptes om Lara Crofts ut-

veckling i spelet från den nyutexaminerade arkeologen till den actionhjälte hon är känd som. 

Som exempel på händelser som under spelets gång leder till denna utveckling framhölls bland 

annat förlusten av sin bästa vän, misshandel, kidnappning och slutligen ett våldtäktsförsök.10 

Vid samma tillfälle lade Ron Rosenberg, exekutiv producent, till följande kommentar: 

 

When people play Lara, they don’t really project themselves into the character. They’re more like 'I want 

to protect her'. There's this sort of dynamic of 'I’m going to this adventure with her and trying to protect 

her. 

 

Ytterligare citat från intervjun lyder som: 

 

The ability to see her as human is even more enticing to me than the more sexualized version of yesteryear. 

She literally goes from zero to hero... we're sort of building her up and just when she gets confident, we 

break her down again. […] She is literally turned into a cornered animal. It's a huge step in her evolution: 

she’s forced to either fight back or die.”.11 

                                                           
7 David Barboza, ”Video World Is Smitten by a Gun-Toting, Tomb Raiding Sex Symbol”, New York Times 19/1 

1998, http://www.nytimes.com/1998/01/19/business/video-world-is-smitten-by-a-gun-toting-tomb-raiding-

sex-

symbol.html?utm_source=affiliate&utm_medium=ls&utm_campaign=PPkX79/c*b0&utm_content=357585

&utm_term=177&siteID=PPkX79_c.b0-7UJD_V58iwlSTHS8XsVE6w. The Telegraph, ”Boom raider”, 

http://www.telegraph.co.uk/comment/4263302/Boom-raider.html (2016-02-12) 
8 IMDB, ”Lara Croft: Tomb Raider”, http://www.imdb.com/title/tt0146316/?ref_=fn_al_tt_1 (2016-04-09).  

IMBD, ”Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life”, http://www.imdb.com/title/tt0325703/?ref_=fn_al_tt_8 

(2016-04-09) 
9 Steffan Powell, ”Tomb Raider: How Lara Croft became a human being”, BBC 13/11 2015, 

http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34807460/tomb-raider-how-lara-croft-became-a-human-being (2016-

01-06) 
10 Tom Philips, ”Lara Croft attempted rape will make Tomb Raider players want to ‘protect’ her”, Eurogamer 

13/6 2012, http://www.eurogamer.net/articles/2012-06-13-lara-croft-attempted-rape-will-make-tomb-raider-

players-want-to-protect-her (2015-04-16) 
11 Ibid. 

http://www.nytimes.com/1998/01/19/business/video-world-is-smitten-by-a-gun-toting-tomb-raiding-sex-symbol.html?utm_source=affiliate&utm_medium=ls&utm_campaign=PPkX79/c*b0&utm_content=357585&utm_term=177&siteID=PPkX79_c.b0-7UJD_V58iwlSTHS8XsVE6w
http://www.nytimes.com/1998/01/19/business/video-world-is-smitten-by-a-gun-toting-tomb-raiding-sex-symbol.html?utm_source=affiliate&utm_medium=ls&utm_campaign=PPkX79/c*b0&utm_content=357585&utm_term=177&siteID=PPkX79_c.b0-7UJD_V58iwlSTHS8XsVE6w
http://www.nytimes.com/1998/01/19/business/video-world-is-smitten-by-a-gun-toting-tomb-raiding-sex-symbol.html?utm_source=affiliate&utm_medium=ls&utm_campaign=PPkX79/c*b0&utm_content=357585&utm_term=177&siteID=PPkX79_c.b0-7UJD_V58iwlSTHS8XsVE6w
http://www.nytimes.com/1998/01/19/business/video-world-is-smitten-by-a-gun-toting-tomb-raiding-sex-symbol.html?utm_source=affiliate&utm_medium=ls&utm_campaign=PPkX79/c*b0&utm_content=357585&utm_term=177&siteID=PPkX79_c.b0-7UJD_V58iwlSTHS8XsVE6w
http://www.telegraph.co.uk/comment/4263302/Boom-raider.html
http://www.imdb.com/title/tt0146316/?ref_=fn_al_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0325703/?ref_=fn_al_tt_8
http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34807460/tomb-raider-how-lara-croft-became-a-human-being
http://www.eurogamer.net/articles/2012-06-13-lara-croft-attempted-rape-will-make-tomb-raider-players-want-to-protect-her
http://www.eurogamer.net/articles/2012-06-13-lara-croft-attempted-rape-will-make-tomb-raider-players-want-to-protect-her
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Som framgår här är utvecklarens uttalanden inte helt oproblematiska. Samtidigt som Lara 

Crofts (tydligen nyvunna) mänsklighet lyfts fram jämförs hon även i samma uttalande som ett 

utsatt djur. Att de händelser som enligt utvecklarna i huvudsak driver fram hennes utveckling 

utgörs av olika våldshandlingar går även det att ifrågasätta. Uttalandet utstod en hel del kritik.12 

Men om vi ser bortom dessa uttalanden, vilken berättelse berättar spelet och hur gestaltas 

karaktärerna i Tomb Raider? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Allt eftersom spel utvecklas i komplexitet och narrativ blir det intressant att undersöka hur detta 

tar sin form. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av narrativ och processretorisk analys 

undersöka hur en spelbar karaktär karaktäriseras i ett samtida spel. Som ett exempel på detta 

har Tomb Raider från 2013 valts som undersökningsobjekt. Följande frågeställningar blir då 

relevanta: 

 Vilka narrativa och interaktiva verktyg används för att karaktärisera Lara Croft? 

 Hur används verktygen för att karaktärisera Lara Croft? 

 Vad säger karaktäriseringen om Lara Croft? 

 Vilka värden presenteras som viktiga? 

 Vad förmedlas genom spelet? 

 

1.3 Material 

Som tidigare nämnt utgår undersökningen från Tomb Raider från 2013. Spelet som används för 

undersökningen är till spelplattformen Playstation 3, men finns även tillgängligt till Playstation 

4, Xbox 360, Xbox One och PC. Som många andra moderna spel innehåller Tomb Raider 

många filmsekvenser som används för att föra fram berättelsen och ge sammanhang för 

gameplayet. I Tomb Raider är dessa ofta förekommande och återkommer med jämna mellan-

rum. Uppskattningsvis dyker en filmsekvens upp efter varje spelmoment vars längd varierar 

                                                           
12 C. Pinchefsky, ”A Feminist Reviews Tomb Raider’s Lara Croft”, Forbes 12/3 2013, 

http://www.forbes.com/sites/erikkain/2016/05/03/with-2-7-million-raised-on-kickstarter-is-the-dark-souls-

board-game-too-good-to-be-true/#2087dd072618 (2015-05-06). Jason Schreier, ”Tomb Raider Creators Say 

‘Rape’ Is Not A Word In Their Vocabulary”, Kotaku 29/6 2012, http://kotaku.com/5922228/tomb-raider-

creators-say-rape-is-not-a-word-in-their-vocabulary (2015-05-06) 

http://www.forbes.com/sites/erikkain/2016/05/03/with-2-7-million-raised-on-kickstarter-is-the-dark-souls-board-game-too-good-to-be-true/#2087dd072618
http://www.forbes.com/sites/erikkain/2016/05/03/with-2-7-million-raised-on-kickstarter-is-the-dark-souls-board-game-too-good-to-be-true/#2087dd072618
http://kotaku.com/5922228/tomb-raider-creators-say-rape-is-not-a-word-in-their-vocabulary
http://kotaku.com/5922228/tomb-raider-creators-say-rape-is-not-a-word-in-their-vocabulary
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mellan 5 till 25 minuter. Denna indelning i spelmoment ska inte missförstås som att vara väldigt 

tydlig – det finns inga pauser eller avskiljande menyer mellan dessa utan spelet fortgår i en 

oavbruten sekvens, till skillnad från den strikta indelningen i spelbara banor som varit vanlig 

inom spel förut. Filmsekvenserna i sig är inte långa och överstiger sällan 5 minuter. Spelets 

längd kan variera beroende på spelarens förmåga och hur denne väljer att röra sig i spelet men 

uppskattningsvis så tar en genomspelning cirka 15 timmar.13 

Monologer och dialoger som sker utanför filmsekvenser kommer för den här uppsatsen 

att räknas in under icke-interaktiva delar av spelet. Förvisso aktiveras dessa på specifika ställen 

samtidigt som spelaren har kontroll över karaktären men dessa är inte något som spelaren 

faktiskt gör och är således inte en del av spelprocessen. 

Eftersom den här uppsatsen rör ett TV-spel, ett medium som alla inte nödvändigtvis är 

bekanta med, kommer följdaktligen några specifika termer för det fältet att dyka upp under 

uppsatsens gång. För att underlätta läsbarheten av uppsatsen har jag därför sammanställt en 

ordlista över några fältspecifika termer som kan behöva en kortare förklaring (se Bilaga 1). 

Vissa av dessa förklaras senare i mer detalj i texten. 

 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Starka kvinnliga karaktärer i TV-spel 

Lara Croft är en av de första av så kallade starka, kvinnliga huvudkaraktärerna inom spelmediet 

och efter hennes debut 1996 har hennes karaktär inspirerat en rad andra karaktärer. Detta är 

något som kommit att kallas The Lara Phenomenon – det vill säga uppsvinget av tuffa och 

kompetenta kvinnliga karaktärer i dominanta positioner.14 Jeroen Jansz och Raynel G. Martis 

undersöker i sin artikel The Lara Phenomenon: Powerful Female Characters in Video Games 

huruvida detta fenomen faktiskt förekommer och i vilken grad det gör det. Deras undersökning 

utgick från introduktionsfilmerna till 12 olika spel och de variabler de kodade undersökningen 

utifrån var kön, ras, roll och position och utseende.15 Resultaten visade att kvinnliga karaktärer 

faktiskt förekom i ledande roller i samma utsträckning som män. Sett till sidokaraktärer erhöll 

samtliga kvinnliga karaktärer en dominant eller jämställd position, medan det förekom fler 

manliga sidokaraktärer som erhöll en undergiven position.16 Kvinnliga markörer användes 

                                                           
13 Gamelengths, ”Tomb Raider”, http://www.gamelengths.com/games/playtimes/Tomb+Raider/ (2015-05-07) 
14 J. Jansz., R. Martis, ”The Lara Phenomenon: Powerful Female Characters in Video Games”, Sex Roles: A 

Journal of Research vol. 56, 2007, s 141–142  
15 Ibid., s. 144–145  
16 Ibid., s. 145–146 

http://www.gamelengths.com/games/playtimes/Tomb+Raider/
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tydligt som sexuliserande attribut i 77 % av fallen, det vill säga i betydligt högre grad än de 

manliga. Alla huvudkaraktärer var också vita.17 

Även om Jansz och Martis studie är något begränsad till sitt omfång visar den på Lara 

Crofts ställning som en normgivande förebild inom spelmediet som är av intresse för 

akademiska studier ur en rad olika synvinklar. 

 

1.4.2 Folklig minnesbildning i Medal of Honor: Rising Sun 

I sin artikel undersöker Aaron Hess med hjälp av narrativ analys hur spel kan fungera som ett 

slags interaktivt museum som hjälper till att befästa vissa föreställningar i det kollektiva minnet. 

Undersökningsobjektet är skjutarspelet Medal of Honor: Rising Sun från 2003, som utspelar 

sig under andra världskriget och då framför allt i Stilla havet med fokus på konflikten mellan 

USA och Japan, sett från ett amerikanskt perspektiv. Hess tar sin utgångspunkt i hur annan 

populärkultur ständigt cementerar bilden av det ”goda kriget”, ett av de slagkraftigt medel för 

att övertyga den amerikanska allmänheten om en nationell tillhörighet och gemenskap. Denna 

sociala sammanhållning uppmuntras genom att retoriskt förmå publiker med olika ståndpunkter 

att bortse från snarare än att aktivt försöka förstå de orättvisa maktbalanserna som bygger upp 

det kollektiva livet i USA.18 Det kollektiva är djupt sammanrotat med människors förmåga att 

minnas. Hess menar att digitala interaktiva medier tillåter människor att via en offentlig artefakt 

ta del av den i ett privat rum, det vill säga vardagsrummet. Frågan Hess ställer sig är vad som 

händer med det kollektiva minnet när det upplevs borta från offentliga rum och i ett privat 

rum?19 

Hess gör vad han kallar en vanlig narrativ analys av spelet. I detta innefattas strukturen, 

tematiken och karaktärerna. För att kunna ge en fullgod analys av spelet inkluderar Hess även 

attribut som är specifika för spelet i fråga, såsom immersionen och första persons-perspektivet. 

Båda dessa begrepp hämtar Hess från ludologin. Immersion syftar till upplevelsen av att föras 

till en välutvecklad och simulerad plats. Första persons-perspektivet är en del av immersionen 

och Hess menar att detta är en viktig beståndsdel i få spelaren att leva sig in i de krigsscener 

som skildras.20 

                                                           
17 Ibid., s. 142 
18 Aaron Hess, ”You Don't Play, You Volunteer”: Narrative Public Memory Construction in ”Medal of Honor: 

Rising Sun”, Critical Studies in Media Communication, vol. 24, 2007, s. 339–340 
19 Ibid., s. 340–343 
20 Ibid., s. 344–345 
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Hess narrativa analys pekar på att Medal of Honor: Rising Star konstruerar ett narrativ 

om andra världskriget som selektivt återberättar historien och konstruerar en orientalistisk 

representation av det japanska kejsardömmet. Spelmiljön agerar som ett interaktivt museum 

som tillåter spelaren at uppleva krig i sitt vardagsrum. Kombinationen med gamla nyhetsklipp, 

fiktiva brev hemifrån och intervjuer med veteraner berättar Rising Sun en historia som väljer 

bort mer svårpresenterade fenomen som japanska krigsfångar och atomvapen. Den 

genomgående tematiken rörande personlig hämnd för förlusten av en familjemedlem och 

hämnd för Pearl Harbor-attackerna tar spelarna med på en ”utbildande” krigsupplevelse. Sist 

och slutligen menar Hess att spelets misslyckande i att simulera faktiskt och historiskt våld 

resulterar i det att Rising Sun bjuder in spelaren till att inta ett okritiskt förhållningssätt till krig 

för att istället hylla det som varit.21 

Hess är ett exempel på narrativ analys av spel. Dock väljer Hess att väldigt löst applicera 

några begrepp hämtade från ludologin på spelet. Det Hess då fokuserar på är vad spelaren i 

huvudsak ser i spelet, men inte särskilt mycket på vad spelaren gör i spelet. På så vis fungerar 

hans narrativa analys då spelaren inte agerar mycket mer än en kamera som ramar in de 

skeenden som utspelar sig på skärmen. Vad analysen inte tar i beaktande i stor grad är det 

faktiskt interaktiva som spelaren gör. En spelare är inte bara en kamera, utan en aktiv del i 

upplevelsen. På så vis blir analysen, å ena sidan träffsäker, men å andra sidan även okomplett. 

 

1.5 Teori 

1.5.1 Narrativ analys 

Narrativ organiserar våra stimuli av våra upplevelser och hjälper oss förstå människor, platser, 

händelser och handlingar i våra liv. Narrativ upprättar alltså både ett sätt att känna till världen 

och ett sätt att delta i den sociala världen. Sonja K. Foss menar att ett narrativ är en delad insats 

från både berättare och lyssnare, vilket innebär att båda parter måste ha en förståelse för 

narrativets diskursiva form och mening.22 Som ett led i detta menar Foss att ett narrativ alltid 

är en fråga om en handling är rätt eller fel, vari berättaren bjuder in lyssnaren till en moralisk 

utvärdering av det som målas upp i berättelsen. Lyssnaren måste reagera på den värld som 

målas upp, och utvärderar sina egna moraliska och etiska tendenser. Alltså är det i en berättelse 

                                                           
21 Ibid., s. 339 
22 Sonja K Foss, Rhetorical Criticism – Exploration and Practice Fourth Edition, Long Grove, IL: Waveland Press 

2009, s. 307 
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så gott som ofrånkomligt att denna förmedlar värderingar och idéer, vare sig det är medvetet 

eller icke-medvetet.23 

Foss presenterar i Rhetorical Criticism: Exploration and Practice en gångbar metod för 

narrativanalys. Metoden innefattar två huvudsteg: (1) att identfiera narrativets mål och (2) att 

identifiera de verktyg som används i narrativet för att uppnå målet.24 Ett tredje, utvärderande 

steg kan även tillämpas för analyser där det är intressant. Nedan följer en redovisning av 

metodiken i större detalj. 

Det första steget är som nämnt att identifiera narrativets mål eller den handling som 

verket är ämnad att utföra. Som Foss uttrycker det gör ett narrativ något när det träder in i vår 

värld. Det utför någon slags handling, det producerar något slags utfall eller konsekvenser, eller 

med andra ord något retoriskt. ”People tell stories in order to do certain things”. Vad detta mål 

är går inte alltid att fastställa helt säkert, vilket Foss också påpekar. Målet är inte det enda och 

slutgiltiga målet, utan kan vara ett av de möjliga målen som går att hitta efter att ha studerat den 

aktuella artefakten. Möjliga exempel på ett narrativs mål kan vara att uppmuntra till handling, 

att försvara en handling, att trösta, att undervisa, att utmana, att underhålla, att hedra, etcetera.25 

När detta första steg är klart påbörjas steg två som innefattar att identifiera de verktyg 

som används för att nå målet. Undersökningsobjekten utgörs av de typiska verktyg en berättare 

använder för att forma en historia. Verktygen utgörs av följande: 

Skådeplats (setting): Vilken är skådeplatsen i berättelsen? Ändras den över berättelsens 

gång? Hur samspelar skådeplatsen med handlingen och karaktärerna?  

Karaktärer (characters): Vilka är huvudkaraktärerna? Vad gör karaktärerna? Ändras 

de under berättelsens gång? 26 

Berättare (narrator): Här finns olika typer. I direkt narration bevittnar publiken de 

pågående handlingarna. I en narration återgiven av en berättare får publiken veta handlingen 

genom återberättande. Intressant för den här analysen är att titta på vilka krafter berättaren har, 

i och med att berättaren i viss mån är spelaren själv och genom detta direkt kan påverka 

narrativet. Detta är dock i huvudsak möjligt i de interaktiva delarna av spelet.27 

Händelser (events): Vilka är de stora och små händelserna i narrativet? Stora händelser 

benämns enligt Foss som kärnor (från engelskans ”kernel”). Dessa innefattar de kritiska 

händelser i en berättelse som tvingar narrativet i andra riktningar. Dessa kan inte utelämnas 

                                                           
23 Ibid., s. 309 
24 Ibid., s. 310 
25 Ibid., s. 310–312 
26 Ibid., s. 312 
27 Ibid., s. 312–313 
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utan att tillintegöra narrativets mening och sammanhållning. Mindre händelser benämns som 

satelliter. Deras uppgift är att fylla ut, utveckla och färdigställa kärnor.28 Således tolkar jag det 

som att satelliter både kan vara upptrappningen till en kärna eller vara utfallet av en kärna. 

Temporala relationer (temporal relations): Vilka är de tidsmässiga förhållandena 

mellan händelserna i narrativet? Utspelar sig narrativet under en kort eller lång period? Används 

flashbacks och flashforwards? Sker narrativet i nutid eller samtid? Skildras vissa karaktärer och 

händelser i snabbare tempo än andra och får vissa större genomslag genom användadet av 

snabbare tempo? 

Kausala relationer (causal relations): Vilka orsak/verkan-förhållanden finns i 

narrativet? Hur kopplas dessa samman? Hur tydligt görs kopplingarna mellan orsak och verkan? 

Vad får mest tonvikt – orsaken eller verkan? Uppstår händelserna i huvudsak tack vare 

människor, slump eller naturkrafter? 

Publik (audience): Till vem riktar sig narrativet? Är publiken delaktig i de beskrivna 

händelserna? Hur förhåller sig berättaren till publikens kunskaper, personlighet och förmågor? 

Tematik (theme): Vad är narrativets övergripande tema? Temat är den idé som illustreras 

av narrativet, alltså vad det i slutändan betyder och understryker innebörden och meningen i 

narrativet. Hur artikuleras då temat genom narrativet, och hur tydligt är det?29 

 

1.5.2 Procedural Rhetoric 

Foss ovan beskrivna metodik för att analysera ett narrativ gör att man kan komma åt de element 

som tillsammans bygger upp en berättelse. I det här fallet är det dock inte tillräckligt. Hade vi 

att göra med en bok, en film eller ett seriealbum skulle enkom de narratologiska medlen kunna 

räcka för att ge en tillfredsställande bild av verket. Eftersom undersökningsobjektet här är ett 

spel måste vi dock också beakta den interaktiva delen. Spel är unika på så sätt att de till skillnad 

från litteratur eller film inte bara presenteras för åskådaren, utan att åskådaren också har 

möjligheten att interagera med och förändra det som målas upp. Graden av interaktion och 

vikten av den är vida skiftande, men det är en dimension som måste beaktas för att göra en 

fullgod analys. 

Orden formar våra tankar, detta vet vi som retoriker. Men hur formar spel våra tankar? 

Är spel överhuvudtaget retoriska? Ian Bogost menar att de är det. Spel är enligt Bogost ett 

medium där kulturella värderingar kan framställas för kritik, satir, bildning eller kommentar. 

                                                           
28 Ibid., s. 313–314 
29 Ibid., s. 314 
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Sett på det här sättet kan spel ses som avsiktliga uttryck för särskilda perspektiv. Med ett 

avstamp i Kenneth Burkes teori om symboliska handlingar vidareutvecklar Bogost konceptet 

för att innefatta spel. Burke menade att eftersom människor i grund och botten är separerade 

från varandra försöker vi förena våra intressen, men Burke väljer att se bortom övertygning för 

att istället utgå från identifikation. Genom användandet av symboliska system, som språk, 

försöker vi uppnå denna identifikation. Retorik blir således ett steg i att mana fram 

identifikationen hos andra. Genom denna definition expanderade Burke även retorikens fält till 

att innefatta även det icke-verbala. Burkes teorier är ett steg i ledet (som även innefattar visuell 

retorik såväl som procedurality) till det Bogost väljer att kalla Procedural Rhetoric.30 För att 

underlätta läsbarheten kommer Procedural Rhetoric framöver benämnas som processretorik 

(författarens översättning). 

Processretorik är en samlingsterm för att skapa argument genom processer. Dessa 

processer är de som uppstår inom spelets uppsatta regler. Närmare bestämt: reglerna skapar inte 

bara den konkreta spelupplevelsen, men skapar också mening i spelet. De gester, upplevelser 

och interaktioner spelets regler tillåter skapar spelets innebörd. Med andra ord skapas argument 

för övertygande och uttryck för idéer. Bogost uttrycker sig som följer: 

 

[…] Procedural rhetoric affords a new and promising way to make claims about how things work. As I 

argued earlier, video games do not simply distract or entertain with empty, meaningless content. Rather, 

video games can make claims about the world. But when they do so, they do it not with oral speech, nor in 

writing, nor even with images. Rather, video games make argument with processes. Procedural rhetoric is 

the practice of effective persuasion and expression using processes. Since assembling rules together to de-

scribe the function of systems produces procedural representation, assembling particular rules that suggest 

a particular function of a particular system characterizes procedural rhetoric.31 

 

Argumenten görs inte genom ord eller bilder, men genom fastställandet av regler som styr ett 

uppförande, eller dynamiska modeller vari en spelare kan agera.32 Processretorik kan förstås på 

ett annat sätt genom termen modell. Modeller av alla slag kan ses som processretorik på så sätt 

att de är sätt att att övertyga dess skapare eller användare att exempelvis en maskin fungerar på 

ett bestämt sätt. En flygsimulator lär den blivande piloten hur ett flygplan fungerar  mekaniskt 

och praktiskt hur det rådande regelverket för flygtrafik fungerar. Bogost menar dock att 

                                                           
30 Ian Bogost,  ”The Rhetoric of Video Games”, The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning, 

K. Salen (red.),  Cambridge, MA: MIT Press 2008, s. 124-125 
31 Ibid., s. 125 
32 Ibid. 
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eftersom processer är ett symboliskt medium snarare än ett materialistiskt kan processretorik 

också framställa argument om rent teoretiska system.33 

För att konkretisera det Bogost försöker uttrycka här kan vi utgå från ett av de exempel 

han själv väljer att framhålla. Exemplet i fråga är The McDonald's Videogame designat av det 

italienska konstkolletivet Molleindustria. I spelet kontrollerar spelaren fyra separata delar av 

produktionscykeln inom McDonalds: betesmarken i tredje världen där boskapet ska födas upp 

så billigt som bara möjligt, slakthuset där boskapet göds inför slakten, restaurangen där 

hamburgarna slutligen säljs och slutligen kontorslandskapet där lobbyverksamhet och PR drivs 

ifrån. Alla dessa måste hanteras samtidigt av spelaren och varje sektor för med sig svåra beslut 

på ledningsnivån men spelaren utsätts också för svåra moraliska val. Bonden på betesmarken 

måste föra tillräckligt med boskap och odla tillräckligt med soja för att mata dem. Mängden 

mark som bonden har är dock begränsad.34 Vad spelaren måste göra då för att få allt att gå ihop 

är exempelvis att muta lokalregeringen eller skövla regnskog för att få större areal. Detta medför 

att regnskogens urinvånare måste upprotas och omplaceras. Vidare så för dessa handlingar med 

sig klagomål och anmälningar från olika protestgrupper, men dessa kan i sin tur hanteras genom 

PR och lobbyverksamhet, som ytterligare kostar pengar och drar ner vinsten.35 Alla dessa 

element samspelar för att påvisa nödvändigheten av korruption inom den globala snabbmats-

näringen. Girighetens lockelse finns aldrig långt borta men framför allt måste spelaren ta till 

moraliskt svårförsvarbara handlingar för att lyckas i det långa loppet. Detta är inte något som 

sägs eller visualiseras rakt ut, men genom de processer som spelaren utför i de modeller som 

speldesigern har lagt fram uppstår det processretoriska argumentet för att den globala 

snabbmatsnäringen är moraliskt tveksam och i många fall skadlig för miljön och mäniskor. 

Genom det som spelaren konkret gör presenteras ett argument som representerar en åsikt eller 

ett förhållningssätt.36 

De exempel37 som Bogost lyfter fram utöver The McDonald's Game är alla medvetet 

konstruerade för att argumentera för en viss ståndpunkt, där underhållningen som spel ofta 

tillhandahåller har fått ta ett steg tillbaka, och är därmed lätta att beskriva ur en processretorisk 

synvinkel. Precis detta säger även Bogost och tillägger att processretorik går att finna även i 

mer kommersiellt inriktade spel där underhållning är det huvudsakliga syftet.38 Som exempel 

                                                           
33 Ibid., s. 125–126 
34 Ibid., s. 126 
35 Ibid., s. 127 
36 Ibid., s. 127–128 
37 Ibid., s. 128–130 America’s Army. Ibid., s. 131–133 Take Back Illinois 
38 Ibid., s. 133 
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på detta nämner Bogost spelet Bully från 2006, utvecklat av Rockstar Games som är mest kända 

för Grand Theft Auto-serien. I Bully får spelaren träda in i rollen som Jimmy Hopkins, en ung 

elev på internatskolan Bullworth Academy, som tvingas navigera den explosiva sociala 

situationen på en skola med mobbare i överflöd. Spelet har ofta kritiserats för att glorifiera 

mobbning, men så är inte fallet. Även om spelaren försöker undvika problem dyker de förr eller 

senare alltid upp. Spelet bygger upp en modell av det sociala livet som ofta går att finna i de 

äldre årskullarna av olika skolor med ett komplext system av regler och gör genom dessa ett 

argument för konfrontation. Spelaren tillbringar spelet med att försöka jämna ut det sociala 

spelplanet till förmån för de undertrycka och till nackdel för de aggressiva mobbarna. Detta 

görs inte för att det är fint eller nobelt, men för att det är nödvändigt.39 

Bully kommenterar dels på ungas upplevelser i skolan och är också en satir över en 

passiv vuxenvärld, samtidigt som det i allra högsta grad är ett spel med underhållning i fokus. 

Processretoriken är inte lika tydlig som i de spel som Bogost tidigare nämnt, men alla 

åstadkommer vad Bogost kallar för ”video-game-based speech”. Vidare menar Bogost dock att 

spel, precis som andra kulturella artefakter, inte bara kan ses som ensamma öar, utan är alltid 

en del av en större tankevärld, som följer: 

 

[…] Like all cultural artifacts, no video game is produced in a cultural vacuum. All bear the biases of 

their creators. Video games can help shed light on these ideological biases. Sometimes these biases are 

inadvertent and deeply hidden. Other times, the artifacts themselves hope to expose their creators’ biases 

as positive ones, but which of course can then be read in support or opposition. 

 

Min slutsats av detta är att processretorik är ofrånkomlig inom spel. Även om ett spel inte har 

ett noga utstuderat syfte eller moralisk fingervisning bakom sig är det svårt att bortse från att 

de processer som spelaren utövar i ett spel ändå är designade av levande, tänkande människor 

och i förlängningen säger något, om än bara inom ramarna för det narrativ som spelet 

presenterar. 

 

1.6 Metod 

Medan begreppet processretorik fastställer hur de interaktiva delarna i ett spel kan vara retoriska 

tar det dock inte fasta på de icke-interaktiva delarnas betydelse särskilt väl. I spel utgörs dessa 

icke-interaktiva element oftast av text eller filmsekvenser och målar upp, precis som 

                                                           
39 Ibid., s. 133–134 



14 

spelprocesserna, idéer och argument. Genom att använda Foss analysmetod kan vi få en klar 

bild av det narrativ som målas upp i de icke-interaktiva delarna. Med Bogosts begrepp har vi 

även det verktyg som krävs för att kunna analysera de interaktiva delarna av spelet och svara 

på frågan hur Lara Croft karaktäriseras och vad som förmedlas. 

Undersökningen kommer att studera de icke-interaktiva och de interaktiva elementen 

av Tomb Raider med hjälp av respektive teori. Underlaget för analys kommer att samlas in 

genom att grundligt studera spelet i fråga. Detta innebär praktiskt att under en genomspelning 

av spelet kommer de händelseförlopp, spelprocesser och annat av intresse för den narrativa 

såväl som den processretoriska analysen att dokumenteras för att sedan kunna ses genom de 

teoretiska ramar jag valt att använda. Värt att påpeka i detta skede är att genomspelningen gjord 

för den här uppsatsen är den andra gången jag spelar igenom spelet, varav jag redan har en 

bekantskap med spelet och därav kan avgöra vad som är av vikt för undersökningen. Ur de 

resulterande anteckningarna kommer sedan att urval göras utifrån vad som är essentiellt att 

analysera och för att kunna presentera materialet på en rimlig sidmängd. De kärnor och satelliter 

som observeras kommer att markeras utifrån ett markeringssystem där exempelvis kärna 1 

betecknas som K1, och en tillhörande satellit till K1 betecknas som S1.1.. Dessa markeringars 

främsta syfte är att vara till hjälp i narrativanalysen men de kommer också att vara till nytta i 

den processretoriska analysen för att ge sammanhang till var i spelet en viss händelse utspelar 

sig. Då en fullständig redogörelse för spelets händelser inte är rimlig vare sig för uppsatsens 

sidantal eller läsarens intresse har jag valt att sammanställa ett diagram över de kärnor och 

satelliter jag observerat (se Bilaga 2). 
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2. ANALYS 

2.1 Narrativ 

Tomb Raider innehåller väldigt många element som kan ligga till grund för en analys. Att i 

detalj studera samtliga bedömmer jag inte som gångbart och kommer här därför att välja att 

fokusera på de element jag finner mest intressanta och som ger mest stoff till analys. För att 

förankra analysen till Lara Croft väljer jag därmed att fokusera på spelets händelser och 

karaktärer, då det är med hjälp av dessa verktyg som majoriteten av spelets narrativ kopplat till 

Lara Croft förmedlas. 

För att repetera så ingår tre huvudsakliga steg i Foss narrativanalytiska metod. Dessa 

steg är som tidigare nämnt (1) identifiera narrativets mål, (2) identifiera de medel som 

förekommer i narrativet som används för att uppnå det målet och (3) utvärdera och bedöma 

narrativet utifrån det uppsatta målet. 

 

2.1.1 Mål 

I syftet att fastställa narrativets mål finns det en rad aspekter att ta i beaktande. Vi har de 

uttalanden som utvecklarna gjort innan spelet släpptes. Syftet har länge sagts vara att ge 

huvudkaraktären Lara Croft ett större känslomässigt djup samtidigt som att även ge henne en 

bakgrundshistoria som hon tidigare saknat. 

Även om det är detta som spelutvecklarna rent explicit säger att är målet kan vi inte 

bortse från de kringliggande omständigheterna. I och med att detta är det första spelet i en 

omstart av ursprungliga spelserien har utvecklarna säkerligen även ett intresse av att skapa en 

så pass engagerande karaktär att spelare/konsumenter även i fortsättningen kommer vara villiga 

att investera i kommande spel i serien och Lara Crofts berättelse. Spelutvecklarna vill alltså 

skapa identifikation hos spelarna och i det långa loppet en relation med dem. Båda dessa mål 

är dock fokuserade på spelutvecklarna och spelutgivarna då att uppnå mål som dessa skulle 

säkra ekonomisk vinning för dem. Detta mål existerar på så sätt utanför narrativet, men det 

betyder inte att det går att ignorera. Hur karaktären karatäriseras får ses som spelutvecklarens 

försök att tala till spelaren/konsumenten med målet att få spelaren att helt enkelt tycka om Lara 

Croft. 

Som sagt så ligger detta målet utanför narrativet, men frågan är om inte ett narrativ utan 

ett faktiskt mål blir meningslöst. Därför behöver vi också hitta ett rent narrativt mål. Foss 

nämner som beskrivet i teoriavsnittet en rad olika alternativ på vad ett narrativs mål kan vara. 
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Några exempel på de som nämns som kan vara applicerabara på Tomb Raider rymmer bland 

annat ”to gain self-knowledge”, ”to entertain”, ”to redeem or renew”, ”to construct identity”. 

För att få ytterligare förståelse kan vi titta närmare på spelets introfilm (där det fetstilta är Laras 

monolog och det inom klamrar är händelseförloppet beskrivet av mig): 

[Skeppet Endurance ger sig iväg från en hamn] A famous explorer once said that the 

extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark. To find 

adventure. [Lara ser sig själv i spegeln ombord på Endurance] But instead... [klipp till svart] 

adventure found me. [Endurance förliser, Lara kastas runt i vattnet] In our darkest moments, 

when life flashes before us, [Lara håller på att drukna] we find something … something that 

keeps us going. [Lara blir upplyft ur vattnet] Something that pushes us. [Roth signalerar till Lara 

att skynda till honom – Lara springer, hoppar över skeppet som brustit på mitten, får tag i Roths 

hand, men tappar taget och faller ner i vattnet] 

Lara Croft talar om något inom oss som förändras oss. Detta är något som beskrivs som 

att komma fram i livshotande situationer. Croft talar alltså om en förvandling av hennes person. 

Således kan Tomb Raiders narrativa mål vara att för Lara Croft konstruera en identitet, genom 

de motgångar hon tvingas möta under spelets gång. Här blir dock frågan vad Foss menar med 

mål viktig. Vid första anblick ser det ut som att ”to gain self-knowledge” går att applicera på 

Lara Crofts utveckling från våt bakom öronen till erfaren äventyrare. Foss menar dock att 

narrativ gör något när de så att säga träder in i vår värld och läsaren/tittarens/spelarens 

förhållning till det som målas upp är även något som betonas. Därför blir ett mål som Lara 

Crofts strävan efter identitet verkningslöst eftersom det inte gör något med vår verklighet, i alla 

fall utifrån de termer som Foss använder. I samma tankegång går det inte att förbi se att Tomb 

Raider 2013 är en omstart på serien, som går längre tillbaka i Lara Crofts personliga utveckling 

än något tidigare spel, och att där ändå finns ett implicerat mål att göra henne till den 

actionhjältinna hon porträttats som i tidigare spel. Därför ter det sig tydligare att målet, det 

narrativet ska göra, är att förnya karaktären Lara Croft så att spelare blir engagerade i hennes 

historia och vill ta del av hennes fortsatta historia i efterföljande spel. För att uppnå detta 

behöver spelskaparna väcka sympati och identifikation med Lara Croft från spelarens håll. 

Därför är det svårt att inte komma till slutsatsen att målet med narrativet är att göra Lara 

Croft till en mer mänsklig karaktär, med den förväntande bieffekten att detta ska bidra till att 

spelare/konsumenter blir engagerade i hennes karaktär och därav intresserade av möjliga 

uppföljare. 
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2.1.2 Karaktärer och händelser 

Spelets huvudkaraktär är Lara Croft, är en brittisk arkeolog och protagonisten tillika den 

spelbara karaktären i spelet. Till skillnad från tidigare spel porträtteras Lara Croft här som ung 

och något oerfaren, då det flera gånger refereras till det faktum att hon är nyutexaminerad. 

Utöver det vet vi att hon har en fader som också var arkeolog men som inte längre är i livet. 

Utöver Lara Croft förekommer även ett tiotal andra karaktärer med varierande grad av betydelse 

i narrativet, såsom Lara Crofts bästa vän Samantha Nishimura, mentorn Conrad Roth, 

antagonisten Whitman, med mera. 

Händelser delas upp i kategorierna kärnor och satelliter. Kärnor är de kritiska händelser 

i berättelsen som tvingar narrativet i andra riktningar. Utan dessa går det inte (eller är det 

åtminstone mycket förrvirrande) att bibehålla meningen med narrativet och dess 

sammanhållning. Satelliter finns till för att fylla ut, utveckla och färdigställa kärnor. 

Sett till det förslagna narrativa målet med att förvandla Lara Croft blir inte helt lätt att 

fastställa vad som är en kärna och vad som är en satellit. Under spelets gång sker många 

förrödande yttre skeenden som tvingar Lara att anta nya utmaningar, byta riktning eller slåss 

för att överleva. De tvingande omständigheterna som dessa händelser presenterar är i allra 

högsta grad riktningsgivande och en drivande kraft som för narrativet framåt. Å andra sidan, 

sett till målet, kan kärnor också ses att vara de inre händelser hos Lara Croft. De omständigheter 

där hon tvingas omformulera sina uppfattningar eller hantera känslor och situationer. Vad som 

då är kärnan och vad som är satelliten blir svår att helt säkert säga. Foss ger inget definitivt svar 

på detta. 

Min tolkning av dessa termer är att en bör bortse från den rangordning som är lätt att 

uppleva när en tittar på de två begreppen. Vid en snabb titt är det lätt att benämna kärnor som 

det viktiga i ett narrativ, där satelliter får en sekundär roll endast som utfyllnad. Med andra ord; 

kärnor som primära händelser och satelliter som sekundära händelser. I själva verket är satelliter 

av lika stor vikt som kärnor då det är satelliter som utvecklar skeenden och färdigställer dem. 

Med denna infallsvinkel går det att se de yttre, rent tvingande, händelserna som kärnor medan 

de mindre blir satelliter till dessa. 

Spelet börjar dramatiskt med forskningskeppet Endurance förlisning. För en detaljerad 

beskrivning av introt, se tidigare kapitel om narrativets mål. Lara faller i vattnet och separeras 

från alla de andra expeditionsdeltagarna. Detta är  K1, de tvingande omständigheter som sätter 

hela narrativet i rullning. Snart finner sig Lara tillfångatagen och upphängd i ett rum. Snabbt 

etableras Lara Crofts utsatthet i den nya situationen efter förlisningen, genom att skilja henne 
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från alla övriga expeditionsmedlemmar. Trots detta är hon inte ensam i sin avskiljdhet då en 

mystisk man snabbt börjar jaga henne och beter sig vad som kan tolkas som hotfullt. Croft 

lyckas fly, men spelet signalerar fortfarande på hennes svaghet och utsatthet genom att också 

porträttera hunger och blöthet i det regniga övädret – två basala mänskliga tillstånd som vem 

som helst vill ta sig ur. Hungern löser sig i sinom tid i och med att Lara Croft får syn på ett par 

hjortar (S1.1) där Croft tvingas förkasta en del av sitt tidigare väsen då hon tvingas utföra en 

rent självisk handling mot ett oskyldigt djur för själv kunna överleva. Detta görs dock med stor 

möda av Lara Croft och det är tydligt att hon inte egentligen vill döda hjorten, som visats leva 

tillsammans med andra hjortar. 

Av de små korta monologer som Croft hittills har yttrat blir det också etablerat att Lara 

Crofts rådande motivation är att hitta de övriga expeditionsmedlemmarna, vilket tyder på att 

hon i nuläget inte är självständig och förhåller sig till andra för att hitta lösningar på situationen. 

Denna önskan om återförening uppfylls snart då Lara Croft av en händelse hittar Sam, som 

fastställts som Crofts bästa vän, tillsammans med den mystiska Mathias (K2). Lara Croft 

upplever alltså en period av trygghet då hon återförenats sin bästa vän, men vaknar sedan till 

insikten att Sam försvunnit när hon sov. Den tryggheten, och den motivationen hon hade (att 

hitta de andra, där Sam i egenskap av bästa vän får antas värderas lite högre än de övriga) rycks 

därmed ifrån henne. Processen av att göra Lara Croft så utsatt som möjligt fortsätter senare då 

genom en rad händelser expeditionens programledare Whitman och Croft finner sig överfallna 

av en hotfulla män som till synes är de som bor på ön (K3). Whitman ger upp. Lara försöker 

fly men blir överfallen och bakbunden. Ledaren i gänget trycker upp Lara mot ett träd och 

smeker henne i ansiktet och på midjan samtidigt som han hotar henne till livet. Dessa handlingar 

tjänar ytterligare till att markera Lara Crofts utsatta position. Inte nog med att hon i en sårbar 

situation blir antastad – ett betydande trauma i sig – så tvingas hon också passera ännu en gräns 

hon tidigare inte trott var möjlig i och med att hon skjuter den främmande mannen när 

situationen eskalerar så pass mycket. Lara Croft har nu alltså dödat en person, varpå Lara Croft 

tittar på honom och hyperventilerar och torrspyr och säger ”Oh god”. 

I detta skede gör Roth, expeditionens veteran och Lara Crofts mentor, sin ordentliga 

entré och skänker stöd åt Croft. Roth visar sympati genoma att påpeka att det inte kan ha varit 

lätt för  Lara Croft att skjuta mannen, varpå hon påpekar ”It's scary just how easy it was”. Strax 

efteråt talar Croft för sig själv vid en lägereld och säger ”I'm really here, I'm really doing these 

things. No, don't think about it now, it won't help”. Lara Croft försöker alltså känna sig vid de 

handlingar hon faktiskt utfört, men har problem med det och skjuter därmed bort dem – att 

tänka på det nu hjälper inte henne, intalar hon sig själv. Kanske är idén att döda en annan 
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människa så främmande för henne att hon känner sig avskiljd från de övriga 

expeditionsdeltagarna, vilket i sin tur skulle fläcka ner hennes motivation att hitta de andra – 

kanske finns här en rädsla för att hon ska bli som de hotfulla männen. 

Relationen till Roth och hans roll som mentor etableras snart vidare i S4.1. Croft tackar 

gud för att Roth är i liv, varpå Roth svarar att Gud inte har något med saken att göra. Detta 

påvisar att Roth i nuläget är sin egen lyckas smed och anser att man själv måste göra något för 

att åstadkomma något – detta går i kontrast till Lara Croft som än så länge i narrativet är 

beroende av andra. Roth i rollen av mentor har en del i att styra in Croft på en mer självständig 

bana som han gör i och med att Croft själv tvingas ta sig upp till radiotornet (S4.2). Detta 

innebär många saker för henne, däribland att klara sig själv, men inte minst att frivilligt skilja 

sig från sin mentor och lämna honom bakom sig för att kunna komma vidare, både sett till Lara 

Crofts personliga utveckling och försöket att komma bort från ön. 

Senare sker ytterligare händelser som belyser aspekter av Lara Crofts karaktär. Det flyg 

som kallas in via SOS kraschar (K4) vilket resulterar i att hon känner skuld för piloten som dog 

i kraschen. Detta visar på den Crofts empatiska egenskaper då kraschen i själva verket inte är 

hennes fel men hon känner likväl att det är det. Detta leder till att hon vill hjälpa den ena 

överlevande piloten, trots Roths avrådan. Lara Crofts uttalande om att ”I know about sacrifice” 

bemöts av ”No, you know about loss. Sacrifice is a choice. Loss is a choice made for you”, 

vilket återigen speglar Roths karaktär som en man av handling, då det han säger är att svåra val 

måste göras av en själv, ännu ett exempel på Roths världsbild att man måste göra något för att 

åstadkomma något, även när detta är svårt. Räddningsförsöket leder till händelser utanför Crofts 

kontroll som leder till att hon blir tillfångatagen (K5). Här anropar Sam henne, och trots de 

makabra miljöerna kring henne, det faktum att hon är jagad av mystiska varelser och återigen 

frånskiljd från alla andra är hon nu fast besluten att rädda Sam. Här ser vi att motivationen för 

Croft fortfarande är återföreningen med sina medmänniskor men här går det nu att se att Croft 

tar en mer aktiv roll istället för att bara reagera på omständigheterna. 

Grims död (S5.1) är första gången Lara Croft ser någon av expeditionsmedlemmarna 

dö. Dock verkar inte detta föra med sig någon starkare reaktion från Croft annat än att hon vill 

att öns invånare ska betala. En viss hämndlystenhet lyser alltså igenom, en markering på Crofts 

växande frustration över händelserna. Detta visar sig efter att Grim uppmanat Lara Croft att 

”visa tänderna” och ”give them hell”. Jämfört med den empati hon kände för den kraschade 

piloten tidigare ter det sig dock lite svalt att inte visa någon större känslomässig reaktion på 

Grims död. Däremot finns det ingen tidigare etablerad relation mellan de båda. 
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När Croft hittar Sam (K6) konfronteras hon av Mathias, blir nerslagen av en grupp män, 

och möts av orden ”Every animal in nature will turn and fight when cornered. I understand, 

I've just been doing this a bit longer”. Croft liknas alltså vid ett djur, en återgång till instinkter 

som vi sett tecken på tidigare. Crofts underläge i scenen och Mathias ordval tyder dock på att 

han anser att hon inte anammat sin natur till fullo och att hon därför inte kan vinna. Den här 

konflikten påpekas ytterligare då Mathias också uppmanar Sam till att acceptera sitt öde och 

låta sig offras till den mystiska drottningen Himiko. För att överleva så måste Sam alltså avsäga 

sig sitt öde och sitt ursprung. Detta är i direkt kontrast till Croft som istället måste leva upp till 

sitt öde och sitt ursprung för att överleva situationen. Detta kan vi se tecken på senare när Croft 

har infiltrerat ett slott i sitt sökande efter Sam (S6.2) där Croft efter att ha fått tag på en 

granatkastare, börjar jaga fiender och skrika ”That's right! Run you bastards! I'm coming for 

you all!” och ”You're not stopping me!”. Croft tar här ut sina uppbyggda aggressioner på de 

män som pinat henne och hennes vänner under en lång tid. 

När Roth dör (K7) fullföljer han sitt syfte genom att visa Croft vad det innebär att offtra 

något, som kopplar tillbaka till det de pratat om tidigare. Genom att skydda Croft kan hon 

överleva anfallet och Roth gör därmed det svåra valet – han offrar sig själv. Croft däremot 

upplever bara förlusten – valet som gjots åt henne. Croft menar att hon inte kan fortsätta utan 

honom och tvivlar återigen på sina egna förmågor. Roth däremot menar att Croft har alla 

möjligheter att klara sig just för att hon är en Croft. Detta tvingar Croft att börja aggera själv 

när hon inte längre kan luta sig tillbaka på stöd och råd från sin mentor och på så sätt förs Roths 

tanke om att man måste göra något för att åstadkomma något vidare till Croft. 

Detta får Croft snart lära sig då hon tvingas offra expeditionsmedlemmen Alex (K8) 

som inte kan fly undan de inkräktande fienderna. Croft vill i allra högsta grad rädda Alex men 

det finns inte tid för det utan att hon också skulle stryka med. Därmed måste Croft göra valet 

att låta Alex bli kvar medan hon flyr – valet att offra honom. Alex förstår också omständig-

heterna och uppmanar Croft att lämna honom. Efteråt säger Croft för sig själv att hon inte kan 

låta någon annan dö – hon tar återigen situationen i sina egna händer och beslutar sig för att 

göra vad hon kan för att förhindra fler förluster. Reyes kommentarer i scenen efteråt (S8.4) är 

ämnade att få Croft att tvivla på sig själv, men istället för att göra det biter hon tillbaka och 

säger att Reyes bör ta avstånd. 

I den slutgiltiga konfrontationen med Mathias, efter att Sam återigen blivit kidnappad, 

når hela resan sin kulmen (K10). Croft kämpar mot Mathias men lyckas den här gången 

övermanna honom vilket leder till hans död. Croft har därmed bemästrat honom men även sig 

själv genom att ta situationen i egna händer även fast det innebär att hon måste göra saker som 
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hon tidigare inte trodde var möjliga. Croft räddar också Sam och försäkrar henne om att allt nu 

är okej - ” I'm here, you're safe now. It's okay” - och skänker därmed stöd till henne och visar 

att hon fortfarande är den empatiska person hon tidigare varit. Slutligen reflekterar Croft själv 

över sin resa i spelets sista filmsekvens (S10.3). Där talar hon dock i huvudsak om de rent 

fantastiska skeendena som skett på ön med koppling till Himiko och öns invånare. Hennes 

personliga utveckling förblir okommenterad från hennes sida. Sist och slutligen visar det sig att 

Croft inte tänker återvända hem. Spelet slutar sedan med textraden ”An adventurer is born”. 

Den huvudsakliga frågeställningen i denna uppsats är svara på frågan med hjälp av vilka 

verktyg och hur karaktärern Lara Croft genom dessa karaktäriseras i spelet. Sett till det vi har 

gått igenom finns ett par tydliga tillvägagångssätt. Lara Croft som karaktär verkar i huvudsak 

utvecklas på uppmaning från andra. Detta finns det flera exempel på: 

 Roths uppmaning till Croft att ta sig till radiotornet och därmed klara sig själv (S4.2), 

 Grims uppmaning att kämpa tillbaka och ”visa tand” och därmed ta hämnd på önborna 

(S5.2), 

 Jonahs uppmaning till Croft att sluta tvivla och börja lita på sina instinkter och därmed 

göra den sista kraftansträngningen för att rädda Sam (S7.2). 

På så sätt har spelet bara en betydande karaktär och de övriga existerar enbart i syfte att utveckla 

Croft. De övriga karaktärerna har sällan en betydande utveckling och inte heller något slutgiligt 

mål. Roth som ändå får ses som en av de mer betydande karaktärerna existerar specifikt för 

syftet att driva Croft framåt och görs sen av med när han inte tjänar något syfte längre (K7), 

förutom att driva fram poängen med Crofts personliga utveckling en sista gång 

Att huvudkaraktärer får störst fokus i ett narrativ är givetvis i sig inte något uppseendeväckande. 

Typiskt är ändå att sidokaraktärer har någon slags utveckling som på något plan bidrar till 

exempelvis tematiken som narrativet utforskar. Vad vi kan se är att samtliga karaktärer utöver 

Lara Croft inte har någon utvecklingsbåge (med undataget Reyes som mellan två scener går 

från skeptiskt [S8.3] mot Croft till accepterande [S9.4]). De saknar i stort ett eget syfte annat 

än att driva fram Lara Crofts utveckling. Även den sekundära antagonisten Whitmans roll är 

perifer och tjänar i stort till att skapa ytterligare situationer där Lara Croft måste rädda andra 

personer. 

Ett spels uppbyggnad är givetvis speciell på så sätt att spelaren på ett fundamentalt sätt 

är förankrad i den spelbara karaktären. Lara Croft och spelaren kan inte ta skiljda vägar, vart än 

spelaren går följer Lara Croft med. Bara där har vi en situation som inte egentligen lämnar 
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mycket utrymme för andra karaktärer, då spelutvecklarna också är måna om att skapa en 

engagerande spelupplevlse med ett ständigt högt tempo och varierande spelsituationer - vilket 

åtminstone Tomb Raider verkar visa på att detta måste ske på bekostnad av tid ägnad åt att 

utveckla andra karaktärer än den som spelaren själv har kontroll över. Detta är säkerligen ett 

sätt att tillfredsställa spelaren då för långa avbrott från spelprocesserna kan upplevas som ett 

störande avbrott. 

Även om Lara Croft till synes inte är helt aktiv i sin egen utveckling så är hon aktiv som 

en hjältekaraktär. I början är Lara Croft absolut den som söker hjälp, men hon är aldrig i behov 

av att räddas. Att hitta sina expeditionskamrater är under omständigheterna nog den naturliga 

resposen. Senare, först i och med Sams rop på hjälp hänger sig Croft till att rädda henne (K5). 

Även de övriga expeditionsdeltagarna Reyes, Alex och Jonah räddas av Croft (S6.1). När Sam 

kidnappas en andra gång tvekar Croft återigen inte att bege sig iväg för att rädda henne (K9). I 

situationen med Alex är hon även aktiv och insisterar på att försöka hjälpa honom tills det står 

klart att det inte längre är möjligt (K8), och känner därefter ett personligt ansvar för att hindra 

fler från att dö. Croft karaktäriseras på så sätt som en osjälvisk person. Vad spelet inte lyfter är 

huruvida de saker hon tvingas göra på något sätt distanserar henne från sina medmänniskor. 

Vad vi kan se av narrativet är det endast Reyes som uttrycker någon oro över Laras handlingar 

(S8.3) men denna oro klaras snabbt upp i en senare scen (S9.4), som tidigare nämnt. 

Den scen som gagnade mest uppmärksamhet före spelet släpptes, och som påvisats ha 

fått stora reaktioner i tidigare kapitel, är den scen där Lara Croft först blir tillfångatagen (K3) 

och en man beter sig hotfullt mot Lara Croft samtidigt som han smeker henne på midjan. I 

scenen gör Croft motstånd vilket spelaren också är delaktig i form av en Quick Time Event (se 

Bilaga 1). En korrekt inmatning av knappkommandon leder som bekant till att Croft till slut 

skjuter mannen i huvudet och kommer undan. Misslyckas spelaren med att korrekt mata in 

knappkommandot så slutar scenen med att mannen brutalt dödar Lara Croft. Några vidare 

sexuella närmanden görs alltså inte om spelaren misslyckas med att försvara sig. Detta 

tillsammans med det faktum att det periodvis dyker upp väldigt brutala miljöer under spelets 

gång med flertalet människolik, kranium och blod som en del av omgivningen, den orubblighet 

som spelets fiender jagar Lara Croft med och det faktum att ett misslyckande försvara sig i den 

beskrivna scenen resulterar i att Lara Croft blir brutalt mördad istället för utsatt för sexuellt 

betonat våld indikrerar på att öns invånare dödar inte bara utifrån nödvändighet, men utifrån att 

de gillar det. Hur som helst så är inte scenen oproblematisk då den tvingar in Lara Croft i en 

underlägsen position som, i enligt med vad utvecklarna sagt, reducerar Croft till något av ett 

djur som reagerar rent instinktivt. Croft utsätts alltså för grovt avhumaniserande handlingar, 
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men detta är heller inget som Croft visar några tecken på att vara allt för omskakad av, mer än 

den direkta reaktionen som beskrivits tidigare. 

Ett återkommande fenomen i spelet är återupprepade referenser till Lara Crofts fader 

(S4.1, K7). Dessa kommer i huvudsak från Roth och då i sammanhanget av att Croft kan och 

bör leva upp till sin far. Fadern används som ett exempel för vad en av släkten Croft klarar av 

och därför är Roth av åsikten att Lara också kommer klara av svåra prov. Detta fungerar på två 

plan. På det första är det ett tydligt sätt att direkt tilltala spelaren. Genom att det etableras att 

Crofts är utomordentligt bra på allt vad överlevnad och äventyr heter ger spelutvecklarna 

spelarna en allusion till de tidigare spelen och en försäkring om att Lara Croft kommer att 

utvecklas till den hjälte hon porträterats som i tidigare spel. På ett annat plan ger Roths 

uttalanden Lara Croft ett riktmärke och en måttstock att leva upp till. Huruvida Lara Croft själv 

vill leva upp till detta riktmärke eller inte är inget som utvecklas vidare under spelets narrativ. 

Ett utdrag ur Crofts monolog i slutsekvensen lyder som följer: 

 

I've been so blind, so naive. For years, I resented my father, doubted him like the rest. But he was right 

about so much. I just wish I could tell him that now. There are so many mysteries that I once dismissed 

as mere stories. 

 

Detta kastar lite ljus över situationen, men verkar snarare handla om världsuppfattning och 

föreställningar snarare än viljestyrka och förmåga som referenserna i huvudsak kretsar kring i 

narrativet. Således är min slutsats att huvudfunktionen av dessa referenser är till för att tilltala 

spelaren. 

Som beskrivet i teorikapiltet menar Foss att det är ofrånkomligt att ett narrativ 

presenterar moraliska eller etiska frågor som läsaren måste förhålla sig till. Förenklat handlar 

det alltså om huruvida det som ett narrativ presenterar kan anses rätt eller fel. Vilka frågor av 

den typen behöver vi ta ställning till i Tomb Raider? Är Lara Crofts handlingar rätt eller fel 

under de rådande omständigheterna? Som spelet porträtterar det är hotet från öns invånare 

direkt och farligt. På så sätt är Lara Crofts handlingar alltid en produkt av vilja rädda sina vänner 

och själv överleva. På detta vis karaktäriseras Lara Croft som en god karaktär och hennes 

handlingar är justa. Crofts osjälvviskhet när det kommer till viljan att rädda sina vänner och 

kollegor kan också bedömmas vara sprungna ur godhet. På så sätt karaktäriseras Lara Croft i 

narrativet också som en sådan hjältekaraktär som spelare kan tycka om. 

 



24 

2.2 Processretorik 

Att skriva en ingående genomgång av metodik för spelets interaktiva delar är en svår utmaning. 

Å ena sidan är det vad hela spelet är uppbyggt av, det som gör spelet till ett spel, spelarens 

interaktion med de system som målats upp av en speldesigner. Å andra sidan är också de 

interaktiva delarna av ett spel i allra högsta grad regisserade, då det återigen är en speldesigner 

som bestämt parametrarna och vidden av interaktionen med spelvärlden. Därför kommer jag 

här nedan att så gott det går beskriva de olika interaktiva moment som finns i spelet för att göra 

läsaren bekant med de relevanta termerna och hur de fungerar inom spelet. 

Lara Croft som spelbar karaktär kan röra sig fritt i den världen som målas upp. Världen 

är dock så klart begränsad till den grad som spelutvecklarna valt att designa världen. Detta 

betyder att spelaren kan styra karaktären fritt tredimensionellt i de öppna områden som finns. 

Andra sätt att traversera världen är något mer styrda. Lara Croft kan exempelvis bestiga 

bergsväggar, men dessa är begränsade till specifikt markerade bergväggar som dessutom är 

beroende av att spelaren har en klättringsyxa. Ett annat exempel på när spelarens rörelsefrihet 

begränsas är när spelet i viss mån tar över styrningen. Detta används oftast för dramatisk effekt 

som exempelvis när spelaren inte längre har förmågan att springa med karaktären utan 

begränsas till gångfart. Detta används nästan uteslutande för dramatisk effekt, då 

speldesignerna vill fästa speciell uppmärksamhet vid något. Andra sådana tillfällen kan dyka 

upp när Lara Croft exempelvis ska pressa sig igenom en trång grottöppning, där kameran 

zoomas in spelaren bara har valet av att gå framåt. Spelaren har även kontroll över kameran, 

som går att manipulera vertikalt och horisontellt centrerat runt Lara Croft. De huvudsakliga 

interaktionshandlingarna är alltså att gå, springa och klättra. Spelaren kan även tända facklor, 

öppna lådor och skattkistor, klättra på rep och simma. 

Utöver det så förekommer det föga förvånande för ett actionorienterat spel av den här 

typen även väldigt mycket skjutande med eldvapen. Lara Croft kan i slutet av spelet ha 4 olika 

vapen på sig. Dessa 4 har alla ett så kallat Alternate Fire Mode, som förändra vapnets 

egenskaper. Exempelvis kan en pilbåge istället för vanliga pilar istället skjuta pilar som brinner 

och tänder eld på de ytor de får kontakt med. Spelets kulspruta kan med sitt Alternate Fire Mode 

även skjuta granater. Värt att poängtera är att pilbågen som figurerar mycket i spelet inte bara 

används för att utöva dödligt våld, men fungerar också ofta som verktyg för att traversera 

omgivningen, till exempel genom att fästa rep som går att klättra på eller för att dra ner hinder. 
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2.2.1 Spelets valutor och spelarens motivation 

För att kunna behandla en del av processretoriken i Tomb Raider måste vi först behandla 

begreppet Experience Points. Experience Points har sitt ursprung i rollspel där det ofta är 

sammankopplat med ett system för karaktärsskapande. Genom de olika handlingar en karaktär 

utför i ett rollspel (ofta gäller det olika stridssituationer) kan de ackumulera Experience Points 

(ofta förkortat XP). Denna XP kan sedan av spelaren investeras i olika kategorier, som 

schablonmässigt kan innehålla exempelvis styrka, smidighet, intelligens, livskraft, etcetera. 

Dessa är även de ofta inspirerade av analoga bordsrollspel som Dungeons & Dragons, men i 

och med framväxten av digitala spel har liknande system överförts till dem. 

Dessa uppgraderingar i form av förmågor som överensstämmer med ett numeriskt värde 

som spelaren har skapat genom en investering av XP är i grund och botten en abstraktion av 

komplexa handlingar som spelaren inte har direkt kontroll över. Vad som menas med det är att 

spelarens utrymme att i tidiga rollspel direkt interagera med spelvärlden har varit mycket 

begränsade. Detta kan ses som ett alternativ till de ganska enkla möjligheterna till interaktion 

med spelvärden, som istället då alltså förlitade sig på finjustering av numeriska värden som 

påverkar den procentuella möjligheten för ett önskat utfall. Det handlar alltså mindre om att 

direkt kontrollera karaktärer, utan snarare att kontrollera de abstrakta kvaliteerna som formar 

karaktären. De stridssystem som de olika färdigheterna har kommit att användas i har ofta varit 

turbaserade och utgått från menyer är spelaren väljer karaktärens handling, snarare än att 

spelaren har direkt kontroll över karaktärens positionering, timing av attacker osv.  

Numera är inte denna distinktion mellan rollspel och andra typer av spel lika tydlig då 

XP och olika färdigheter som XP:n kan investeras i letar sig in i bland annat actionspel och 

skjutspel. Eftersom spelaren i dessa typer av spel har direkt input och därmed större kontroll 

över karaktärerna är inte abstraktionen av de kvalitéer karaktären besitter lika nödvändig. 

Därmed har färdigheterna med numeriska värden allt oftare utvecklats till Skills, det vill säga 

förmågor som öppnar upp helt nya möjligheter för spelaren att kontrollera sin karaktär istället 

för att påverka den procentuella möjligheten för ett önskat utfall. Skills är ofta del av ett så 

kallat Skill Tree, där förmågorna låses upp linjärt i en eller flera kategorier. 

XP är alltså fortfarande en abstraktion för spelkaraktärens utveckling och symboliserar 

den växandeprocessen som människor gör när de lär sig nya förmågor, även om det som XP:n 

investeras i inte är abstrakt utan snarare väldigt konkret. Även Tomb Raider är ett exempel på 

ett spel där XP och upplåsbara förmågor förekommer. Vilka förmågorna är kommer jag att gå 

igenom senare. Först måste vi fastställa vilka sätt spelaren kan interagera med spelvärlden, det 
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vill säga vilka handlingar som är möjliga att utföra. De handlingar som ger XP kan delas in i 

två kategorier, skenden som är bundna till historien och därför utspelar sig på bestämda 

tillfällen, såsom: 

 hitta lösningen till ett problem som tillåter spelaren att ta sig vidare ger 250 XP, 

 klara av ett svårt navigationsmoment, som att till exempel klättra över ett 

flygplan som hänger kraschat över ett stup ger 100 XP. 

Den andra kategorin är fullt ut spelarstyrda och XP:n delas ut till följd av en handling som 

spelaren aktivt utfört, såsom: 

 jaga vilda djur, varierar från 10 till 50 XP, 

 flå sagda djur, för 20 till 50 XP ytterligare, 

 öppna lådor 10 XP, 

 skjuta fiender träffsäkert, som exempelvis i huvudet ger 115 XP, 

 utföra avancerade närstridsattacker ger 50 till 60 XP. 

All XP som spelaren ackumulerar genom sina handlingar kan sedan även användas för att köpa 

färdigheter (Skills). Detta görs vid lägereldar som är utplacerade på bestämda platser 

runtomkring i spelvärlden och fungerar även som en slags kapiteldelare då de ger spelaren viss 

paus från de pågående händelserna. Färdigheterna är indelade i tre huvudkategorier, med en 

serie olika möjliga upplåsbara färdigheter i varje. Tre kategorierna är överlevare (Survivor), 

jägare (Hunter) och slagskämpe (Brawler). 

Utöver XP finns även ytterligare en valuta som har ett värde för spelaren, nämligen 

Salvage. Salvage kan översättas till skrot eller bärgat gods och används i spelet till att 

uppgradera Crofts olika vapen och utrustning mycket på samma sätt som XP låser upp nya 

förmågor. Salvage hittas främst i utplacerade lådor som spelaren kan välja att bryta sönder, men 

även på fallna fiender (detta kräver att spelaren aktivt väljer att söka genom liket, vilket görs 

med en knapptryckning) och likaså på nerskjutna djur. 

Spelarens insamlande av XP och Salvage är den spelprocess som ur ett karaktäriserings-

perspektiv tydligast faller in under Bogosts processretoriksa begrepp. Tidigt i spelet intro-

duceras de berättelsebundna händelser som resulterar i att spelaren tilldelas en viss mängd XP, 

som exempelvis då spelaren lyckas lösa ett problem som tillåter spelaren att ta sig framåt i 

spelvärlden och strax därefter när Lara Croft överlever ett överfall från en mystisk man i ett 

grottsystem (strax efter K1). De båda resulterar i 250 XP. Som tidigare nämnt tenderar XP att 
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ha en abstraherande funktion - de gör något komplext och svårhanterbart som en virtuell 

människas fysiska och mentala utveckling till något enkelt och greppbart som exempelvis en 

upplåsbar färdighet. Sett till hur dessa två korrelerear till Lara Crofts växande är det första 

exemplet inte svårt att härleda vad det är som abstraheras. Eftersom hindret Lara Croft står inför 

är ett mekaniskt problem där en rad mekanismer som måste aktiveras i en viss ordning för att 

på så sätt spränga upp en vägg är det tydligt att den XP som delas ut efteråt abstraherar den 

mentala utvecklingen som Lara Croft går igenom när spelaren lyckas lösa gåtan med rummet. 

Spelaren är den som löser problemet – men spelaren är inte huvudkaraktären och därav 

symboliserar XP-utdelningen en mental process hos Lara Croft. 

Den andra typen av XP-utdelning som introduceras i den efterföljande spelsekvens har 

även den abstraherande egenskap. Spelsekvensen är en flyktsekvens där spelaren måste fly från 

ett kollapsande grottsystem samtidigt som en mystisk man jagar Lara Croft. Spelsekven når sitt 

klimax då mannen får tag i Lara Crofts ben och därför hindrar henne från att fly. Spelaren 

uppmanas att fly annars kollapsar grottan och Lara Croft krossas under vikten. Den logiska 

abstraktionen här verkar till synes vara en överlevnadsinstinkt som blir mer akut. Lara Croft är 

uppenbart stressad i situationen och aggerar med hastiga rörelser för att slippa undan och 

därmed överleva. Ser vi vidare till andra händelser som belönar spelaren med XP som 

introduceras under spelets gång som exempelvis att skjuta djur, skjuta fiender, hitta skatter, 

överleva farliga moment, etcetera. så kan vi se att även de passar in under de abstraktioner vi 

nyss kom fram till. 

Effekten av utdelandet av spelets valutor, XP och Salvage, får under spelet en mycket 

styrande roll. Den XP som utdelas från särskilda händelser har spelaren ingen direkt kontroll 

över annat än att klara momenten som resulterar i belöningen. Det finns alltså bara ett positivt 

utfall eller inget utfall alls. Dock så har spelaren en aktiv roll i andra sätt som leder till utdelning 

av XP och Salvage som spelaren själv kan kontrollera. Eftersom handlingar som att exempelvis 

jaga djur bara begränsas av spelaren själv, dels tiden spelaren investerar i aktiviteten men även 

spelarens skicklighet, öppnar det upp för ytterligare vägar att belönas med XP och Salvage. 

Mer varierande spelmoment till följd av utökade förmågor upplevs också som positivt 

för spelaren då detta tillåter spelaren att tackla situtationer med några fler spelmekaniska 

verktyg såväl som att det ger spelaren en bemyndigande känsla genom att mer effektivt kunna 

möta spelets motstånd. Vad detta i sin tur resulterar i, eftersom spelaren bara begränsas av den 

tid och prestation den själv sätter i, är att de aktiviteter som resulterar i större utbetalning av XP 

och Salvage prioriteras allt mer och formar spelets tempo. 
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Mängden XP som krävs för att låsa upp förmågor i spelets så kallade Skill Tree och 

mängden Salvage som behövs för att utöka egenskaperna hos Lara Crofts vapen är betydande. 

Det är svårt för spelaren att låsa upp alla förmågor eller att uppgradera ett vapen till sitt bästa 

läge med bara den XP och Salvage som delas ut genom att ta den snabbaste vägen med minst 

mostånd genom spelet, utan att ägna tid åt de aktiviter som resulterar i utbetalning av valutorna. 

Spelaren har alltså två motiverande faktorer för att ägna sig åt de aktiviteter som spelaren själv 

har kontroll över som resulterar i utbetalning av Salvage och XP. Den motivationen mynnar 

slutligen alltså ut i spelets upplåsbara förmågor. 

I kategorin överlevare kopplar flertalet förmågor till just överlevnad. Namnen såsom 

Survivalist, Scavenging, Orienteering och Cartography är exempel på förmågor som kan vara 

till stora nytta i en överlevnadssituation. Genom spelets gång lär sig således Lara Croft att 

utnyttja de överlevnadsinstinkter hon har och blir bättre på att använda dessa. Tittar vi på 

förmågornas spelmekaniska effekt kan vi se att flertalet, såsom Animal Instincts, Survivalist, 

Advanced Salvaging, Bone Collector, Scavenging och Orienteering alla rör ackumulationen av 

antingen XP eller Salvage. Dessa förmågor ökar alltså mängden som utbetalas till spelaren. 

Detta för med sig att motivationen för att utföra de aktiviteter som belönar spelaren med XP 

och Salvage ökar ytterligare. Rent krasst, men inte felaktigt, kan dessa aktiviteter sammanfattas 

till att dödandet av djur och genomsökandet av lik. Detta för med sig att dessa aktiviteter även 

utförs i överflöd i lägen där spelets narrativ inte poängterar nödvändigheten att göra det. 

Exempelvis så görs en tydlig poäng av att Lara Croft är otroligt hungrig när hon skjuter den 

första hjorten (S1.1), vilket skänker handlingen en narrativ kontext. Senare i spelet är spelaren 

starkt motiverad att söka upp djur, skjuta dem och sedan undresöka dem för att samla på sig XP 

och Salvage. Detta sker dock utan att narrativet dikterar någon nödvändighet i att Lara Croft 

jagar som att hon är hungrig. Inte heller finns någon spelmekanisk funktion kopplad till hunger. 

Det ter sig då alltså att jagandet av djur inom den narrativa kontexten endast är för nöjes skull. 

Samma tankegång kan appliceras på dödandet av fiender, med viss modifikation. 

Förmågor som Accomplished Killer ökar generellt mängden XP som delas ut om spelaren 

använder sig av andra upplåsbara förmågor som exempelvis Dirty Tricks, Axe Strikes, Axe 

Expert, Dodge Counter, Dodge Kill och Dodge Kill Mastery. Användandet av en så kallad 

Killing Blow som Bow Expert, Pistol Expert, Rifle Expert och Shotgun Expert tillåter en att 

använda resulterar även de i en ytterligare ökad mängd XP som belönas till spelaren efter att 

hen lyckats utföra de mer avancerade teknikerna som förmågorna tillåter. I praktiken infinner 

sig samma slags motivation här som i det föregående fallet, och spelprocessen formas av denna 
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motivation till att spelaren försöker göra dessa mer avancerade förmågor för att belönas med 

mer valuta. På det rent visuella planet har dock dessa förmågor en mer makaber utmålning. 

I fallet Rifle Expert tillåter den förmågan spelaren att efter att den har lyckats skada 

fienden så till den grad att den inte kan röra sig eller gå väldigt långsamt göra en avslutande 

attack som kräver en knapptryckning annan än den som vanligtvis avlossar ett skott från vapnet. 

Det Lara Croft gör är att hon tar tag i fienden, vänder denna mot sig (då de ofta är på sina knän 

i det här läget) tar sitt gevär, siktar det mot fiendens skrev och avlossar hela magasinet samtidigt 

som hon rör gevärsmynningen uppåt mot fiendens skalle. De övriga Expert-förmågorna för 

vapnen fungerar på liknande sätt med brutala avrättningar, där til exempel Bow Expert 

resulterar i att Lara Croft på samma sätt grabbar tag i fienden för att sedan helt penetrera 

fiendens hals med en pil. 

Våldet som Lara Croft utövar är i stor grad mer extremt än det spelaren explicit får se 

fienderna utöva. Likt det tidigare beskrivna scenariot finns inte heller här någon narrativ kontext 

för det extrema våldsutövandet från Crofts sida. Medan öns invånare under spelets gång påvisas 

vara väldigt våldsamma så görs detta genom miljöer och i vissa fall (K3) förbestämda 

filmsekvenser. Frågan är aldrig om huvuvida dessa fiender ska framställas som sympatiska eller 

inte – de är den onda kraften som står mot Lara Croft om hon ska ta sig bort från ön med sina 

vänner. Däremot så är det heller ingen fråga om Lara Croft ska framställas som sympatisk – 

hon är huvudkaraktären i spelet och målet är att etablera ett band mellan spelaren och 

karaktären. Därav uppstår en konflikt där Lara Croft till slut är mer våldsam än det hon kämpar 

emot, samidigt som narrativet vill påpeka att Lara Croft kämpar med sig själv (S3.1, S8.3) om 

vad hon gjort. Å andra sidan finns det fler tillfällen där Lara Croft hänger sig handlingarna 

(S4.3, S5.1, S6.4, S8.2, S8.3) och uttrycker en hämdlust. 

 

2.2.2 Quick Time Events och spelarens koppling till Lara Croft 

Ytterligare ett interaktionsmoment som förekommer är så kallade Quick Time Events, eller 

QTE förkortat. QTE förekommer allt oftare inom spel och används i huvudsak vid dramatiska 

ögonblick för att involvera spelaren. QTE äger oftast rum i vad som i övrigt ser ut att vara en 

filmsekvens, med undantaget att spelaren uppmanas trycka på specifika knappar vid specifika 

tillfällen. I Tomb Raider förekommer QTE exempelvis när Lara Croft fastnar i en björnsax och 

måste ta sig ur, varpå spelaren snabbt måste trycka på en specifik knapp upprepade gånger för 

att komma loss. Typiskt för QTE är att ett misslyckande (antingen i formen av en felaktig 

knapptryckning eller inte att knapptryckningarna inte var snabba nog) leder till en negativ 
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konsekvens och en Game Over-skärm som tvingar spelaren att spela om sekvensen utan att 

kunna fortsätta. Misslyckas spelaren i exemplet som nyss nämndes överfalls Lara Croft av de 

vargar som cirkulerar henne vilket leder till hennes död. 

En variation på QTE som även förekommer i spelet är många tillfällen då marken 

bokstavligt talat rämnar under fötterna på Lara Croft och tvingar henne att åka kana nedför en 

farlig väg, som till exempel en bergssluttning eller en sluttande fors med vatten. I dessa 

spelsekvenser har spelaren en begränsad kontroll över spelkaraktären och kan i princip bara 

styra det ostoppbara fallet till höger eller vänster, skjuta för att få bort hinder ur vägen och 

hoppa för att slutligen komma bort från kanandet. Dessa är alltså i stora drag QTE med 

undantaget att spelaren inte får tydliga signaler när en specifik knapp ska tryckas in. Precis som 

tidigare nämnda QTE leder ett misslyckande till negativa konsekvenser och allt som oftast till 

groteska dödsscener – som att Lara Croft spetsas genom halsen på en utstickande kvist. 

Det är i dessa negativa utfall, eller misslyckanden att utföra QTEn, som en problematik 

uppstår med att skapa ett band mellan spelaren och Lara Croft. I det övriga spelet är spelaren 

och spelkaraktären Lara Croft sammanlänkande och har på sätt och vis en delad 

överlevnadsvilja. Spelaren vill klara spelmomenten för att komma vidare. Inom narrativets 

inramning vill karaktären överleva för att ta sig ur situationen. De bådas, spelarens och 

karaktärens, intressen är på så sätt sammankopplade. 

Den spelare som misslyckas med en QTE märker snabbt att de dödsfall Lara Croft då 

råkar ut för inte är snabba filmsekvenser, utan allt som oftast väldigt grafiska och överdrivna. 

Överdrivenheten i hur hon dör är i vissa fall så påtaglig att det gränsar på underhållningsvåld. 

Ta i beaktande att dessa dödssekvenser inte har uppstått av sig själva – manus, animation, 

röstskådespeleri och den budget och arbetskraft de kräver har satsats på dem. I någon mån kan 

det alltså antas att spelutvecklarna vill att spelaren ska se dessa dödssekvenser. En sökning på 

YouTube visar också att dessa scener är väldigt populära, med ett flertal videor som 

sammanställer samtliga dödsscener, varav den längsta uppgår till 31 minuter och den mest 

sedda har nära på 6 miljoner visningar.40 De många dödscenerna har också inspirerat till 

parodivideor där nya sätt för Lara Croft att dö på introduceras.41 Vad som uppstår här är alltså 

en motivation för spelaren att misslyckas med QTE-momenten för att se hur det negativa utfallet 

utspelar sig. Eftersom konsekvensen för att misslyckas ofta inte är mer än att spelaren får spela 

                                                           
40 ”Tomb Raider Definitive Edition Death Montage”, YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=WeG9MuzUppM (11/2 2016). ”Tomb Raider All Death Scenes / Violent 

Deaths Compilation 18+”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=9qfDiULrnjI (11/2 2016) 
41 ”Tomb Raider: Additional Deaths DLC for Lara Croft”, YouTube, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku1a1uNknCc (11/2 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=WeG9MuzUppM
https://www.youtube.com/watch?v=9qfDiULrnjI
https://www.youtube.com/watch?v=Ku1a1uNknCc
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om den korta sekvensen, ofta från precis innan misslyckandet, är inte heller bestraffningen för 

att misslyckas tillräckligt avskräckande för att låta bli. 

Det som händer här är att koppling mellan spelaren och karaktären upphör. Det 

gemensamma intresset för att komma vidare hos spelaren och karaktären åsidosätts för att 

skänka underhållning. Deta bryter med narrativet men det drar också spelaren ur det skeende 

som spelet målar upp. Immersionen bryts med andra ord. Lara Croft slutar i det ögonblicket 

således vara en karaktär som spelaren ska känna en samhörighet med och blir istället ett föremål 

som spelaren kan använda för att få se kreativa dödsscener som spelutvecklarna medvetet 

producerat. Lara Croft blir därmed i dessa scener något av en virituell leksak. Spelet avskräcker 

implicit spelaren från att identifiera med karaktären genom att framställa dödsscenerna så grovt 

som möjligt att det blir en källa för underhållning. Lara Croft blir på så sätt ett objekt som ska 

tittas på och misshandlas men inte ska identfieras med. 

Tydligt är alltså att det finns ett starkt fokus på utövandet av våld i spelet då spelets 

processer i stor grad kretsar kring att uppmuntra spelaren till att utöva våldet. Därav blir också 

Lara Crofts karaktärisering genom spelets interaktiva delar betonad av våld. I ett fall finnes ett 

interaktivt moment som betonar något annat. I de spelmoment där Lara Croft hittar reliker, 

skatter och andra intressanta föremål kan spelaren styra objekten i ett slags inspektionsläge, 

som tillåter spelaren att titta på föremålet ur alla vinklar. Lara Croft berättar kort om föremålets 

ursprung, användningsområde, etcetera. Med hjälp av en vibration från kontrollen får spelaren 

en signal om att den bör zooma in på en specifik del av föremålet. Lyckas spelaren med detta 

aktiveras ytterligare en monolog från Lara Croft där hon belyser ytterligare egenskaper hos 

föremålet eller ställer frågor om dess ursprung och använding. Jämfört med de övriga 

spelmomenten är detta det enda där Lara Crofts akademiska prestationer och intellektuella 

förmågor betonas. Dessa föremål dyker dock upp så sällan och är av sin natur, som gömda 

skatter, något som spelaren kan förbise eller helt enkelt missa att interagera med under sin 

genomspelning av spelet. 

De interaktiva medel som tillgodoses av spelutvecklarna betonar alltså starkt våld – och 

då framför allt Lara Crofts våld mot öns invånare. En majoritet av spelprocesserna syftar till att 

motivera, tillgängligöra eller underlätta ackumulationen av XP och Salvage, som i sin tur 

används för att låsa upp förmågor som ytterligare motiverar, tilgängliggör eller underlätta 

utövandet av våld. På så sätt skildras en bild av Lara Croft som en mycket kompetent karaktär, 

som snabbt lär sig att använda samma medel som hennes fiender mot dem. Lara Croft är under 

spelets interaktiva portioner sällan i ett utsatt läge. Med hjälp av de verktyg och förmågor som 

spelaren låser upp under spelets gång tar Lara Croft fullstädig kontroll över skeendena på ön. 
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Dock finns det de fall som tidigare beskrivits, framför allt kopplade till QTE-moment, där Laras 

kontroll över situationen tas ifrån henne. I dessa moment är hon sårbar, men momenten har en 

ton av våldsamhet som distanserar spelaren från Lara Crofts belägenhet. 

3. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Frågeställningarna för den här uppsatsen innefattade vilka narrativa och interaktiva medel som 

används för att karaktärisera Lara Croft, hur medlen används, vad karaktäriseringen säger om 

Lara Croft och vilka värden som presenteras som viktiga. Narrativets mål är riktningsgivande 

för analysen och fastställdes i analyskapitlet som att försöka förnya karaktären Lara Croft och 

etablera en relation med spelaren för fortsatt intresse i spelserien. På så sätt påvisas också 

gångbarheten för Foss metod för narativ analys för den här typen av undersökningsobjekt. Att 

tillskriva händelser och karaktärer någon vikt i ett spel är svårt utan att också fastställa ett önskat 

mål, men metoden är så pass formbar att den tillåter en relativt öppen analys av materialet. 

Genom uppdelningen av narrativets olika element görs dessa också överskådliga där de som är 

viktiga och mindre viktiga för analysen kan särskiljas från varandra, även om den rena mängden 

material som just Tomb Raider innehåller är väldigt stor. Bogosts teori och processretorik är 

även den väldigt gångbar för en analys av ett spel, vilket inte ter sig som särskilt förvånande. 

Den riktiga styrkan ligger i kombinationen av både Foss och Bogosts teorier, där vi också kan 

hitta det som förefaller intressant med Tomb Raider som undesökningsobjekt. 

Enligt vad vi kan se från den narrativa analysen är ett huvudsakligt medel för att 

karaktärisera Lara Croft andra karaktärer. Spelets sidokaraktärer, såväl antagonister som 

kamrater, figurerar mer eller mindre i spelet för att stöda Lara Crofts utveckling som karaktär. 

Detta görs ofta väldigt direkt med rena uppmaningar till vad Lara Croft bör göra och i 

förlängningen bör känna. Hur som helst så leder detta till att Lara Croft förändras som karaktär. 

Från att vara vilsen och utsatt, tar hon senare kontroll över situationen och undsätter sina vänner 

i nöd. Croft visar till en början motsträvighet för att urföra svåra handlingar för att överleva, 

men vänjer sig snart vid tanken att göra det som är nödvändigt. Även spelets händelser, både 

de inom och utom Lara Crofts kontroll, används fö att skapa situationer där Lara Crofts karaktär 

visas ur olika vinklar. Detta är en sammanfattning av analysen av narrativet. Med komb-

inationen med spelets interaktiva delar blir slutsatsen mer komplicerad. 

En viktig fråga vi måste ställa oss i jakten på hur spelet karaktäriserar Lara Croft är: 

underbyggs narrativet av spelets processer? Vi måste utgå från att spelets interaktiva moment 

inte är avgränsade från det narrativ de utspelar sig inom. Därför kan spelarens handlingar, de 
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handlingar som speldesignern har upprättat gränserna för, antas vara en del av det tilltänkta 

narrativet. Förutom de rent narrativa icke-interaktiva momenten i spelet bidrar alltså spelarens 

handlingar till uppbyggnaden av narrativet och Lara Crofts karaktärsutveckling. Sett till främst 

de spelprocesser som rör utökad utbetalning av XP kan vi se att de i vissa fall går rakt emot det 

narrativ som de icke-interaktiva sekvenserna försöker förmedla. 

Eftersom spelaren av spelprocesserna till så stor grad motiveras att utföra handlingar 

som generar mer XP och Salvage utför också Lara Croft dessa handlingar genom spelaren. 

Verktygen som används här för att karaktärisera Lara Croft är de förmågor hon lär sig (som 

låses upp av spelaren) under spelets gång. Dessa är starkt vridna åt ett överlevnadsperspektiv 

men även Lara Crofts skicklighet och utökade förmåga att utöva dödligt våld lyfts fram som 

centralt och nödvändigt. Den Lara Croft som presenteras i narrativet behöver alltså till en viss 

grad skyddas, i enlighet med spelutvecklarnas önskan om hur spelarna ska uppleva Croft som 

karaktär. Hon är utsatt. Senare behöver hon guidning i sin tillväxt som karaktär. Den Lara Croft 

som däremot förmedlas genom spelprocesserna behöver aldrig skyddas. Ett exempel på detta 

sker strax efter att Lara Croft tvingats till att döda en annan människa för första gången (K3) 

då spelaren ställs inför en rad fiender och det enda sättet att komma förbi är att döda dem. Croft 

visar här redan en fallenhet för att döda människor både tyst och effektivt, även fast hon några 

minuter tidigare uttryckt ångest över att behöva ta ett liv. Denna diskrepans fortsätter under 

spelets gång. Det finns alltså en påtaglig konflikt mellan det som spelutvecklarna har sagt att 

de vill gestalta och det som gestaltas i spelet för att underhålla spelaren. Om vi antar att, som 

narrativet också vill framhäva, Lara Crofts handlingar är gjorda utgående från en vilja att rädda 

andra från fara och därav är av en god natur, och till det lägger till Bogosts utgångspunkt att 

handlingarna är det som skapar innebörden i spelet, kommer vi till en slutpunkt där de båda inte 

går ihop. Som ett led i detta uppstår även en konflikt mellan spelarens behov och karaktärens 

behov. Spelaren vill ta så mycket som möjligt av de fallna fiendernas ammunition, XP och 

Salvage för att kunna förbättra sina förmågor och vapen. Lara Croft vill å andra sidan ta sig 

hem fort och uttrycker avsmak vid tanke på att röra en död människa halvvägs in i spelet (S5.1), 

trots att hon själv vid det laget har dödat många själv och spelprocesserna explicit uppmuntrar 

spelaren till att leta genom liken av de fiender Lara Croft skjutit ner. 

Retoriskt vill spelutvecklarna alltså övertyga spelarna om att Lara Croft är utsatt som 

huvudkaraktär som sedan växer till att bli självständig, och på vägen skapa empati för henne. 

Spelmekaniken visar dock på att Lara Croft aldrig är särskilt utsatt, då hon snabbt lär sig hantera 

öns invånare och dessutom blir väldigt effektiv på att döda dem. I detta uppnår dock Lara Croft 

självständighet då hon inte längre behöver förlita sig på andra karaktärers stöd vid spelets 
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slutskede. Våldsutövandet blir alltså den huvudsakliga maktmarkören med vilken Lara Croft 

kan utöva sin självständighet men även sin vilja att rädda sina vänner. Samtidigt vill narrativet 

även fästa uppmärksamhet vid vikten av förlust (K4, K7, K8), vänskap (S10.3) och samarbete 

(K9). 

Frågan är om de verktyg som används i spelet (våld och narrativ) är tillräckliga för att 

förmedla det som spelutvecklarna vill förmedla, nämligen en engagerande ursprungshistoria 

och en känslomässig nyansering av huvudkaraktären. De begränsningar som spelutvecklarna 

har satt i och med typen av spel de gjort – ett actionspel – förhindrar alltså i någon mån spelet 

från att uppnå det mål de satt för sig själva. Spelprocesserna säger emot det narrativ som 

etableras i första halvan av spelet, för att sedan lyckas förankra spelprocesserna i narrativet i 

spelets senare hälft – men då med överdrift och utan att tidigare effektivt lyckats förmedla det 

i spelets första hälft. Det faktum att det inte finns något annat sätt att tackla sig de olika hindren 

begränsar naturligtvis spelaren till att agera inom de regler som spelutvecklarna har satt upp. 

Att tillåta en spelstil där spelaren kan välja att exempelvis smyga sig förbi fiender eller 

åtminstone använda icke-dödliga medel för att ta sig förbi dem skulle öppna upp för vad som 

skulle kunna vara en mer enstämmig karaktärisering. Som det är nu ter sig karaktäriseringen 

något splittrad och därför inte heller effektiv i att etablera Lara Crofts karaktär. 

Narrativa men främst interaktiva verktyg skadar kopplingen mellan spelare och karaktär 

och gör det därmed svårt att uppnå målet med att skapa en karaktär som spelare kommer att 

vara investerade i. Dels har de skapat en karaktär som inte alls behöver skyddas för att hon är 

övermäktig. Dels har de skapat en karaktär som spelaren inte vill skydda, utan snarare utsätta 

för fara för att belönas med kreativa dödsscener i spelets många QTE-moment. Spel-

utvecklarna introducerar därmed även medel för att aktivt distansera spelaren från karaktären. 

 De medel som används för att uppmuntra spelaren och även underhålla spelaren 

fungerar till motsats för att ge Lara Croft ett rikare känsloliv. De spelprocesser som används 

har redan beskrivits i detalj. Även sättet som Crofts fader refereras till fungerar som tidigare 

nämnt som ett verktyg för spelutvecklarna att direkt tilltala spelarna och försäkra denne om att 

Croft kommer att bli den karaktär spelaren kan antas vara bekant med. På så sätt förminskar de 

också den utveckling Lara Croft kan göra som karaktär, både i spelet men även i framtiden, 

genom att sätta en definitiv slutpunkt för hennes utveckling. En utveckling som dessutom inte 

grundar sig på känslomässig mognad utan på förmåga. Lara Croft visar alltså prov på handling-

skraft, men inte på känslomässigt djup och på så sätt misslyckas utvecklarna med sitt explicita 

mål att ge Lara Croft ett större känsloliv. Dock lyckas de med att ge spelaren maktutövande 

verktyg och därmed också någon grad av tillfredsställning. 
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Genom de verktyg som finns tillgängliga försöker spelutvecklarna argumentera för att 

Lara Croft är en engagerande karaktär. Det som spelet förmedlar och sätter värde på är i 

förlängningen också en barometer för vilka verktygen är och vad som är normen för berättande 

i samtida actionspel med stor budget och höga förväntade försäljningssiffror. Men spel-

utvecklarnas uttalande om att ge Lara Croft en ny bakgrundshistoria och ett större känslo-

mässigt djup pekar ändå på att de har haft avsikten att fylla spelmediet med något de inte anser 

att funnits där förut. Därför är vikten av hur spelutvecklare väljer att karaktärisera sina 

karaktärer viktigt och även studiet av hur detta går till. Dels är spel som allt annat som förmedlar 

bilder i någon mån normgivande, dels är också viktigt att dokumentera spels retoriska verktyg 

då mediet i sig är ungt och är under ständig utveckling. Vad vi kan se av den här analysen 

uppvisar spelet en splittrad karaktärisering. Dels en aktiv och modig karaktär som är fast 

besluten om att rädda sina vänner, men även en vilsen karaktär som inte är helt säker på vad 

hon bör göra, vilket är en mer mänsklig skildring av en karaktär med de brister och styrkor vi 

alla har. Men dels också en karaktär som besväras av tanke att döda men som genom sina 

handlingar visas besitta både expertis och brutalitet i konsten att döda. Lara Crofts intellektuella 

egenskaper betonas inte i någon större mån och hennes roll som faktiskt utbildad arkeolog är 

inget som lyfts fram i någon betydande grad. På så sätt faller också Lara Croft in i fällan att inte 

bidra till särskilt mycket nytt i fältet med actionhjältar i actionbetonade spel. Kanske är det 

ofrånkomligt att karaktärisera en karaktär i en hjälteroll utan att det blir något tve-eggat. Tomb 

Raider använder många medel för att humanisera Lara Croft och skapa en empatisk karaktär. 

Kombinerat med spelupplägget är det dock svårt att se hur detta förs i hamn. Den grad av våld 

och mängden som utövas av inte bara öns invånare men även Lara Croft själv gränsar på det 

absurda. Spelets processer visar på att Lara Croft måste överge sina tidigare idéer för att kunna 

överleva. I längden blir detta också ett sätt att överleva för karaktären. För att fortleva som 

actionhjältinna i en samtida spelindustri är det tydligen mycket svårt att samtidigt bibehålla ett 

sunt, medmänskligt förhållningssätt. Något måste offras för att tvinga fram överlevnads-

instinkten. Så ja, på så sätt förvandlas Lara Croft från en godhjärtad människa till ett inträngt 

djur, och slutligen den actionhjältinna Lara Croft är ämnad att vara. Men detta gör spel-

utvecklarna genom att explicit inte överge tidigare idéer om spelprocesser, och binder på sätt 

ris åt egen rygg.  

I och med att spelmediet utvecklas så ter det sig naturligt att verktygen för att skildra 

världar och karaktärer också skulle utvecklas i takt med det. Som analysen påvisat så är detta 

inte fallet i Tomb Raider. Ett kritiskt förhållningssätt och en förståelse för hur retoriska medel 

inom spel fungerar är alldeles nödvändigt för att spel som ett narrativt medium ska kunna växa 
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och utvecklas. Tillämpningen av dessa metoder och teorier i analysen av ett samtida spel är 

också viktig för retorikens fortsatta relevans då spel når en ständigt växande publik och därav 

förmedlar allt fler idéer. Med en möjlig kommande explosion av utveckling inom Virtual 

Reality som kan komma att revolutionera digital underhållning, där grundstommen kommer 

utgöras av liknande verktyg som de som finns inom spel, är detta inte mindre viktigt. Finns inte 

verktygen eller förståelsen för hur spel fungerar retoriskt kan  den retoriska forskningen komma 

att halka efter. Därför är min förhoppning att denna uppsats har kunnat bidra med ett exempel 

på retoriskt analys och en problematisering av de verktyg som används i vår tids snabbast 

växande underhållningsmedium. 

 

3.1. Vidare forskning 

Huruvida spelskaparna lyckats med sitt mål att väcka empati för karaktären Lara Croft får i den 

här undersökningen förbli obesvarat då det av rena utrymmesskäl inte finns plats nog att under-

söka saken vidare, då detta skulle innebära ytterligare ett undersökningsmoment i form av en 

genomgående receptionsanalys. Detta är dock ytterst intressant och är ett förslag för vidare 

forskning på ämnet. 

Ytterligare forskningsfrågor som inte fått sitt svar här rör karaktäriseringen av Lara 

Croft, och då främst de händelser som leder till hennes utveckling som karaktär. Som det blivit 

etablerat i uppsatsen är de händelser som leder till hennes utveckling till stor del betonade av 

våld och till viss del psykisk nerbrytning. Denna typ av händelser är givetvis sådant som skulle 

få vilken människa som helst att om inte utvecklas så i alla fall förändras. Frågan är dock hur 

vanlgt förekommande detta är. Det skulle då förefalla sig värt att undersöka andra spels narrativ 

där kvinnliga karaktärers utveckling betonas och huruvida dessa är betonade av våld. För att 

bidra med ytterligare en dimension skulle en jämförelse kunna göras med de många liknande 

spel med manliga huvudkaraktärer, för att se på vilka faktorer som leder till deras karaktärs-

utveckling. Bara för att lyfta ett exempel på en sådan spelserie kan Uncharted  nämnas som 

stilmässigt delar många element med Tomb Raider som äventyrsinramningen, det arkeologiska 

perspektivet men även en utforsknng av huvudkaraktärens förflutna. Intressant är alltså att se 

vilka narrativa och spelmekansika element som används för att rätfärdiga den karaktärens 

livsval som äventyrande arkeolog. En sådan undersökning behöver inte nödvändigtvis ta fasta 

på manliga kontra kvinnliga karaktärer, men skulle också kunna undersöka vilka andra verktyg 

som finns för att karaktärisera olika spelkaraktärer då spelmediet alltid utvecklas och nya typer 

av spel och sätt att interagera med dem utvecklas.  
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BILAGA 1: Ordlista över specifika speltermer och angränsande begrepp. 

 

Anita Sarkeesian:  kanadensiskt-amerikansk feminist, mediakritiker och bloggare. Känd för 

sin YouTube-kanal Feminist Frequency och då framför allt serien Tropes vs. Women in Video 

Games. 

 

Förstapersonspersektiv: Term som används för att beskriva spel där spelarens synfält är det 

samma som den spelbara karaktärens synfält, det vill säga att spelaren ser och interagera med 

spelvärlden genom den spelbara karaktärens ögon. Kan liknas vid litteraturens jag-form eller 

filmens subjektiva kamera. 

 

Immersion: Term för den totala inlevelse eller uppslukning i spel som är ett resultat av dess 

kombinerade grafiska, narrativa och spemekaniska element. 

 

Quick Time Event: Förkortat QTE. Spelmoment som i övrigt liknar en icke-interaktiv 

filmsekvens där spelaren vid en specifik tidpunkt uppmanas att trycka in en specifik knapp på 

kontrollen, som visas på skärmen. Dessa används ofta för dramatisk effekt och är ett sätt att 

hålla kvar spelaren i spelet samtidigt som en regisserad scen äger rum. En mer utförlig 

förklaring finns i kapitel 2.2.2. Quick Time Events spelarens koppling till Lara Croft. 

 

Tredjepersonsperspektiv: Term som används för att beskriva spel där spelarens synfält är 

utanför den spelbara karaktärens synfält. Spelaren ser då oftast karaktären bakifrån, där ett 

perspektiv strax över karaktärens ena axel eller någon meter bakom är vanligt. Ibland har 

spelaren också en viss kontroll över vyn, i några fall 360 grader, vilket resulterar i att spelaren 

har en större vy över spelvärlden är den spelbara karaktären rimligtvis kan se genom sina ögon. 
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BILAGA 2: Sammanfattande diagram över de kärnor och satelliter som identifierats i spelets 

narrativ. 

 


