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Sammendrag  

Kan man påvirke fortellinger i dataspill? Denne masteroppgaven handler om valg og 

konsekvenser innen historiebaserte dataspill. Oppgavens problemstillingen fokuserer på 

hvilken funksjon valgene har, og i hvilken grad valgene påvirker spillfortellingen i 

dataspillene Heavy Rain (Quantic Dream, 2010), The Walking Dead (Telltale Games, 2012) 

og Life is Strange (Dontnod Entertainment, 2015). Det teoretiske rammeverket i studien er 

fortellerteori, spillforskning og moralteori. Ved bruk av tekstanalyse som metode er femten 

enkeltscener fra dataspillene blitt analysert, og drøftet for å se i hvilken grad konsekvensene 

av valgene påvirker spillfortellingen. Oppgaven viser til en rekke forskjellige 

fortellingselementer som benyttes innen dataspill, og spillmekanikkene som gjør disse 

interaktive. Analysen avdekker ulike typer valg innen dataspillene, og viser til hvilken 

funksjon valgene har, tilknyttet grad av spillerens påvirkningsmulighet. Valgene som ble 

analysert ble delt inn i forskjellige grader av konsekvenser: valg med store konsekvenser, valg 

med mindre konsekvenser og valg uten konsekvenser. Funn i analysen viser at dataspillene 

inneholder for det meste fastsatte hendelser som er sentrale deler innen spillfortellingen, som 

man ikke kan påvirke. Konsekvensene av de fleste valgene knyttes til mindre hendelser innen 

spillfortellingen, som ikke endrer retningen i fortellingen. Funksjonen av valgmekanikkene 

kan i den forbindelse knyttes til å gi en mer personlig spillopplevelse. Heavy Rain og Life is 

Strange viser størst grad av påvirkningsmulighet knyttet til flere alternative avslutninger. The 

Walking Dead er det dataspillet i studien som inneholder flest fastsatte hendelser innen 

spillfortellingen, noe som viser liten grad av påvirkningsmulighet. 
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Abstract 

Do you have an impact on the narrative in video games? This master thesis examines choices 

and consequences within story-driven video games. The research question addresses which 

function choices have, and how choices affect the narrative in the video games Heavy Rain 

(Quantic Dream, 2010), The Walking Dead (Telltale Games, 2012) and Life is Strange 

(Dontnod Entertainment, 2015). The theoretical framework of the thesis is narrative theory, 

game studies and moral theory. By the use of textual analysis as the methodical approach, 

fifteen scenes from the selected video games have been analyzed and discussed to see how 

choices are presented and which consequences these choices have for the further narratives. 

The analysis refers to several different narrative elements used in video games and game 

mechanics that make these interactive. The study reveals different types of choices and the 

function of choices connected to the degree of impact. The choices analyzed were divided into 

different degrees of consequences: choices with major consequences, choices with minor 

consequences, and choices with no consequences. Findings show that these video games 

mostly contain set events that are central parts of the story, which the player cannot influence. 

The consequences of most of the choices that the player can influence are linked to minor 

events, which do not change the story. The function of the choice mechanics may therefore be 

linked to giving a more personal gaming experience. Heavy Rain and Life is Strange show the 

greatest degree of possibilities for players to influence the narrative, connected to several 

alternative endings. The Walking Dead is the video game in this study that contains most set 

events within the narrative, which shows a low degree of possibilities to influence the 

narrative. 
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Forord 

Helt siden jeg var liten har dataspill hatt en sentral rolle i min oppvekst. Hvor mange andre 

familier brukte filmmediet for å samles, ble spillmediet et samlingspunkt for min familie, hvor 

vi samlet oss under trappa ved den store kassen av en IBM-datamaskin. Det startet med at jeg 

så på min far og mor spille, og deretter spilte jeg blant annet gratis dataspill som medfulgte i 

Kelloggs frokostblanding pakken, og The Sims. Spillmediet har alltid vært noe jeg har hatt 

stor interesse for, og som jeg valgte over bøker. Interessen for mediet startet tidlig, men det 

har ikke alltid vært så lett å forklare at jeg som jente liker å spiller dataspill. I mitt hjem hadde 

hele min lille familie en forkjærlighet for såkalte adventure-spill, hvor vi sammen måtte tenke 

ut måter for å komme oss videre. MS-DOS spill som ofte inneholdt små klipp som var små 

filmsnutter, hvor man i tillegg kunne styre spillkarakterene, var helt magisk og gledet mine 

barneøyne. Det dataspillet jeg husker aller best er det norske dataspillet Den lengste reisen. 

Siden dette dataspill var dubbet på norsk var det enklere for meg å følge med og forstå. 

Nettopp dette dataspillet skulle bli en stor inspirasjonskilde for mange av stilene jeg skrev på 

ungdomsskolen. Etter utallige timer med utforskning og de merkeligste og i mange tilfeller 

ulogiske sammensetninger av objekter, kom vi oss endelig videre. Lykken var stor, og vi følte 

en stor grad av samarbeid på en helt annen måte enn ved et ikke interaktivt medium. Jeg 

ønsker å takke min far som introduserte meg til spillmediet, og takke for alle stundene og 

minnene vi har delt i de interaktive verdenene. Grunnet min erfaring og minner med 

spillmediet har denne studien vært svært personlig og viktig for meg å utføre på en så god 

måte som mulig.  

Tusen takk til min veileder Kim Johansen Østby (vår 2018-vår 2019), for å ha holdt meg 

motivert, hjulpet meg med litteraturtips og faglig engasjement gjennom hele prosessen. Takk 

for mange læringsrike samtaler, konstruktive tilbakemeldinger, og for at du har hatt troen på 

meg og oppgaven siden prosjektskissen. 

Stor takk til mamma og Espen, for at dere har hatt troen på meg og støttet meg gjennom disse 

to årene. Takk mamma for at du har hørt på min frustrasjon, og minnet meg på å lage 

tankekart over planer for oppgaven, når prosessen har føltes overveldende.  

Stor takk til Hanne og Bente, for å ha hjulpet med å korrekturlese oppgaven. 

Elisabeth Maria Berli 

Oslo, 01. juni 2019. 
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“I think video games are going to completely take over storytelling in 

our society. Video games are not a fad. They are absolutely a 

narrative form and a medium that is already evolving and recognized 

as a narrative form…” 

― Guillermo del Toro 
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1.0 Introduksjon 

Se for deg at du er på et kjøpesenter sammen med sønnen din. Sønnen din ser en klovn som 

selger ballonger og ønsker seg en rød ballong. Du bestemmer deg for å kjøpe en ballong til 

sønnen din, men i øyeblikket etter at du har betalt klovnen, er sønnen din borte. Du roper og 

prøver å lete etter han, men finner han ikke. Du løper panisk ned rulletrappen og bort til den 

første røde ballongen du ser, men den holdes av en annen gutt. Så ser du en annen rød ballong 

utenfor hovedinngangen av kjøpesenteret. Du løper ut og roper på sønnen din som står på den 

andre siden av veien. Han løper mot deg mens han krysser den trafikkerte veien. Sønnen din 

blir truffet av en bil og dør av skaden. Dette er åpningsscenen som setter i gang 

spillfortellingen i dataspillet Heavy Rain (Quantic Dream, 2010). Spillskaperen David Cage 

har fortalt at denne scenen var inspirert av en hendelse fra hans eget liv, og at frykten for å 

miste et barn på en plass med mange mennesker, er noe de fleste småbarnsforeldre kan 

relatere til (Zax, 2010). I etterkant av denne scenen satt jeg som spiller igjen med dårlig 

samvittighet og med flere spørsmål: Kunne jeg ha gjort noe annerledes? Ville noen andre valg 

eller handlinger ført til at sønnen overlevde? Kanskje denne hendelsen hadde en 

tidsbegrensning, og jeg som spiller var for treig? Hvor mye kan man som spiller egentlig 

påvirke utfallet i fortellingen innen dataspill? Dette vil være tema i denne masteroppgaven. 

Valg vi gjøre, og tar i livet fører til konsekvenser, i positiv eller negativ retning. Men på 

hvilken måte gjelder dette i dataspill? 

Høykultur eller lavkultur, og voldelig oppførsel som en følge av dataspill, er ofte diskusjoner 

som har pågått i større grad rundt spillmediet enn andre medieformer. Spillmediet er i 

kontinuerlig endring og mye har skjedd innen bransjen, siden dataspillet Pong (Atari, 1972) 

ble lansert på 1970-tallet. I 2019 kan dataspill være veldig mye forskjellig. Dataspill blir ofte 

nevnt i en negativ kontekst i media.  Det finnes likevel mange måter å se spillmediet på og 

hva man får ut av å spille dataspill. Dataspill kan bringe frem lykkelige, rørende eller 

skremmende øyeblikk som man tar del i. Dataspill kan beskrives som ren moro og 

underholdning, eller strategisk læring hvor man lærer å kombinere objekter, og se 

sammenhenger og løsninger. Jeg tror at man ser større aksept for dataspill som noe allment og 

kulturelt i dag enn tidligere, mye takket være dataspill på mobile enheter som til og med vår 

egen statsminister Erna Solberg benytter seg flittig av. 

For å studere i hvilken grad valg innen historiebaserte dataspill påvirker fortellingsstrukturen 

og utfallet, vil jeg i denne studien ta for meg tre forskjellige dataspill, Heavy Rain (Quantic 
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Dream, 2010), The Walking Dead (Telltale Games, 2012) og Life is Strange (Dontnod 

Entertainment, 2015). Disse tre utvalgte dataspillene er blitt spilt i sin helhet. I tillegg til å se 

på hvilken funksjon valgene innen dataspillene har, vil jeg også se på hvilke typer valg man 

kan finne i disse dataspillene. 

1.1 Problemstilling 

Problemstillingen for oppgaven lyder som følgende:  

Hvilke funksjoner og konsekvenser har valgene i dataspillene Heavy Rain, The Walking Dead 

og Life is Strange, og hvordan påvirker disse valgene dataspillenes fortellinger? 

Ved å analysere de tre utvalgte dataspillene, vil jeg ta for meg hvilken funksjon 

valgmekanikken har i dataspillene og se på i hvilken grad spilleren kan påvirke 

spillfortellingen. Jeg vil kartlegger og analyserer valgmekanikkene tilknyttet spesifikke scener 

i dataspillene, med fokus på frihet, begrensninger og utfall. 

1.2 Bakgrunn for studien og mitt bidrag 

Studien bygger på nysgjerrighet innen forskningsfeltet spillforskning og interessen for 

dataspill som et fortellende medium. Ideen for studien og problemstillingen kom ut fra et 

ønske om å se hvor mye valgene i denne type dataspill egentlig har å si for spillfortellingen i 

sin helhet. Dataspill innen denne sjangeren har blitt omtalt som å inneholde en falsk illusjon 

av påvirkning, siden valgene i det store og hele ikke har noen konkret innvirkning på 

spillfortellingen (Baines, 2018). I denne studien fokuserer jeg nettopp på dette ved å forsøke å 

se på og si noe om disse påstandene stemmer eller ikke.  

Spillforskning er et relativt ungt og nytt forskningsfelt. Ved å forske på spillmediet, vil jeg 

kunne bidra på et felt det fra før ikke finnes altfor mye forskning, spesielt i norsk 

sammenheng. Alle de tre utvalgte dataspillene gir spilleren premisset om at valg man tar 

underveis påvirker spillfortellingen. Premisset kan ses på som en slags hypotese for studien. 

Jeg ser på det som et privilegium å kunne fordype meg i et spesifikt medium som jeg alltid 

har hatt interesse for, og å kunne lære om et spesifikt forskningsfelt jeg ikke visste mye om 

før studien. Målet med studien er å se på dataspill som et fortellende medium. Jeg håper at jeg 

med denne studien vil kunne inspirere og engasjere flere til å ønske å forske på ulike aspekter 

og området ved spillmediet. 
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1.3 Avgrensning 

Studien i denne oppgaven inneholder et sett med avgrensinger. Disse avgrensningene er gjort 

grunnet studiens størrelse og tidsbegrensning. Studien vil derfor ta for seg tre utvalgte 

dataspill som går under samme spillsjanger, for å belyse likheter og forskjeller. I analysedelen 

vil jeg se på et sett med enkeltscener for å forsøke å si noe om valgmekanikkene som 

dataspillene inneholder. Til tross for at det kun trekkes frem enkeltscener fra dataspillene, vil 

jeg forsøke å se på valgmekanikkene i en større sammenheng, og si noe om hvordan 

valgalternativer påvirker spillfortellingen og avslutning i dataspillene. Fokuset i studien vil 

dermed ligge på digitale dataspill som man spiller på spillkonsoller eller enheter som mobil 

eller PC. 

1.4 Utvalgte dataspill 

Til studien har jeg gjort et systematisk utvalg, hvor jeg har valgt ut tre historiebaserte dataspill 

til analyse. De utvalgte scenene fra dataspillene vil bli ytterligere beskrevet og begrunnet i 

hoveddelen av oppgaven. 

Dataspillet Heavy Rain (Quantic Dream, 2010) kan beskrives som en psykologisk thriller 

innen krimsjangeren. Målet i dataspillet er å finne ut hvem origamimorderen er og å redde 

Ethan sin sønn, Shaun, som er fanget av morderen. 

Dataspillet The Walking Dead (Telltale Games, 2012) er en adapsjon av tegneserien og tv-

serien med samme navn som er skapt av Robert Kirkman. Målet i dataspillet er å overleve i en 

postapokalyptisk verden med zombier, og å finne Clementines foreldre. Fremover i oppgaven 

kommer jeg til å benytte meg av forkortelsen TWD i omtale av dette dataspillet. 

Dataspillet Life is Strange (Dontnod Entertainment, 2015) kan beskrives som et overnaturlig 

krimmysterium. Mye av hovedhandlingene fokuserer på livet i ungdomsårene med 

utfordringer og gleder. Målet i dataspillet er å finne ut hva som skjedde med skoleeleven 

Rachel Amber, og hvem som doper ned jentene på skolen. 

Alle de tre utvalgte dataspillene i studien ble kritikerrost da de ble utgitt, og alle dataspillene 

har vunnet priser på det årlige British Academy Games Awards (BAFTA) for årets beste 

spillfortellingen. Heavy Rain vant BAFTA prisen for beste historie i 2011 (Bafta, udatert a), 

TWD vant samme pris i 2013 (Bafta, udatert b), og Life is Strange vant i 2016 (Bafta, 2016). 
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1.5 Teori og metode 

Sentralt i studien står bruken av spillforskning og fortellerteori for å vise hvordan fortellinger 

innen dataspill presenteres og er oppbygd. Ettersom de fleste av valgene innen dataspillene 

kan klassifiseres som etiske dilemma, er moralteori inkludert som en del av teorien for å se 

hvordan etikk benyttes innen dataspill. 

Metoden som er blitt benyttet i studien, er tekstanalyse av totalt femten scener fra de tre 

dataspillene. Jeg bruker det utvidede tekstbegrepet for å kunne benytte tekstanalyse i et 

interaktivt medium som dataspill. Femten utvalgte scener blir analysert og drøftet opp mot 

oppgavens problemstilling. 

1.6 Struktur 

Kapittel 2 i oppgaven vil ta for seg det teoretiske rammeverket for studien, deretter vil jeg i 

kapittel 3 forklare det metodiske arbeidet som ligger til grunn for analysen. I kapittel 4 vil jeg 

presentere analysen der jeg ser på utvalgte enkeltscener fra de tre dataspillene som er sett på 

som sentrale for problemstillingen. Funnene fra analysen vil så bli oppsummert og diskutert i 

kapittel 5, før jeg konkluderer problemstillingen i kapittel 6. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 7 

avslutte med noen synspunkter og tanker for videre forskning innen feltet studien bygger på. 

1.7 Sammendrag kapittel 1 

I dette kapittelet har jeg lagt frem oppgavens problemstilling, med avgrensing og struktur. I 

tillegg til dette har jeg kort presentert utvalget for studien. I neste kapittel skal jeg ta for meg 

det teoretiske rammeverket for oppgaven. 
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2.0 Teori 

I dette kapittelet vil jeg presentere det teoretiske rammeverket for oppgaven. Her vil det bli 

introdusert og forklart sentrale begreper innen spillforskning, fortellingsteori og moralteori 

som vil bli benyttet i senere deler av oppgaven. Først vil jeg redegjøre for sentrale begreper 

som definerer et dataspill og en fortelling. Deretter vil jeg oppsummerer kort den såkalte 

ludologi- og narratologidebatten som utspilte seg på 1990-tallet, før jeg ser på hvordan 

fortellinger benyttes i dataspill. Så vil jeg kort ta for meg moralteori, og avslutningsvis vil jeg 

se hvordan moral og etikk kan benyttes innen dataspill. 

2.1 Dataspill 

Hva er et dataspill? Dette spørsmålet er ganske vanskelig å skulle svare på i en vitenskapelig 

sammenheng. Grunnen til at det er vanskelig å skulle beskrive et dataspill, er at dataspill er 

programmert og designet på mange forskjellige måter, innenfor en rekke forskjellige 

spillsjangere gjennom tidene. Det finnes en rekke definisjoner på hva et dataspill er, eller 

rettere sagt hvilke mekanikker som må være tilstede for at man skal kunne klassifisere det 

som et dataspill. En måte å definere et dataspill på er: “[Game is:] an interactive structure of 

endogenous meaning that requires players to struggle toward a goal” (Costikyan, 2002, sitert i 

Mäyrä, 2008, s.34). Det er interessant at denne definisjonen inneholder mange av de samme 

elementene for hvordan man tenker på og kan definerer en fortelling, nemlig ved at den 

inneholde en karakter som strever mot et mål. I Jesper Juuls definisjon konkretiserer litt mer 

spesifikke elementer ved et dataspill:  

A game is 1) a rule-based formal system; 2) with a variable and quantifiable 

outcomes; 3) where different outcomes are assigned different values; 4) where the 

player exerts effort in order to influence the outcome; 5) the player feels attached to 

the outcome; 6) and the consequences of the activity are optional and negotiable 

(Juul 2005, sitert i Mäyrä, 2008, s.34f). 

Denne definisjonen tar for seg sammenkoblingen mellom interaktivitet (gameplay) og 

fortellingen som de fleste dataspill inneholder i større eller mindre grad. Siden denne 

definisjonen inneholder elementer for at dataspill kan være fortellende, vil denne definisjonen 

være utgangspunktet for oppgaven. 

For å kunne forske og forklare et medium som dataspill, må man definere en rekke sentrale 

fagbegrep. Et begrep jeg kommer til å benytte, er gameplay. Det blir definert av Simons 

Egenfeldt-Nielsen, Jonas Heide Smith og Susana Pajares Tosca som: “the game dynamics 

emerging from the interplay beteen rules and game geography” (2016, s.127). Siden det ikke 
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eksister noen god norsk oversettelse av dette ordet, kommer jeg til å benytte det engelske 

begrepet i oppgaven. Det er reglene i dataspillet som avgjør spillerens muligheter og 

begrensninger. I likhet med brettspill inneholder dataspill et sett med regler for spillerens 

muligheter og begrensninger. Dette kan for eksempel være gitte rammer for hvor stor 

bevegelsesfrihet man har i spillverdenen, eller valgmuligheter tilknyttet dialog. “The rules 

establish what as a player you can or cannot do, and what the behavioral consequences of 

actions may be within the world of the game” (Lindley, 2002, s.207). Dataspill inneholder et 

sett gitte spillmekanikker (game mechanics) som er kobler til dataspillets regler, og som 

påvirker graden av interaksjon spilleren har. Disse spillmekanikkene er programmert i 

dataspillets struktur. De viser til muligheter og begrensninger innen dataspillet, og vil ofte 

variere fra spillsjanger til spillsjanger ettersom forskjellige handlinger er nødvendige eller 

unødvendige. Det er via spillmekanikkene man som spiller aktivt tar del i dataspillet, og 

spillmekanikkene utgjør derfor en sentral del av gameplayet. Gameplay gir informasjon om 

hva man kan gjøre i dataspillet, mens det er via spillmekanikkene man utfører handlingene 

som er tilgjengelig. Tilknyttet oppgavens problemstilling vil fokuset ligge på den spesifikke 

spillmekanikken som kan beskrives som valgmekanikken dataspillene inneholder, siden disse 

står som den mest sentrale delen av gameplayet. Spillerens handlinger i form av trykking på 

knapper, kontroller, tastatur og mus blir tilegnet et sett med handlinger som fører til at 

spillkarakterene bevegelser innen dataspill. Handlinger man som spiller tar, overføres til og 

trer i kraft i den virtuelle verdenen. Dette kan man knytte til noe så konkret og forståelig som 

at om man skriver et ord på tastaturene på PC-en, blir dette overført, og ordet kommer til form 

i tekstdokumentet man har på PC-en. Tilknyttet dataspill kan man si at handlingene man gjør, 

er input, og det som skjer på spillskjermen, er reaksjonen på inputen.  

Et annet sentralt begrep er player agency som kan forklares som graden av påvirkning en 

spiller har på dataspillet i form av valg og handlinger (Egenfeldt-Nielsen, Smith og Tosca, 

2016, s.153). I oppgaven vil jeg oversette begrepet player agency til spiller-kontroll, ettersom 

begrepet omhandler graden av spillerens mulighet til kontroll og påvirkning innen dataspillet. 

Spiller-kontroll er noe av det mest sentrale som skiller dataspill fra andre medier som film og 

litteratur. 

Uavhengig av dataspillsjanger eller type dataspill, inneholder dataspill en utfordring spilleren 

må overkomme. I motsetning til film hvor seeren ikke kan påvirke filmens innhold og man 

kun kan sympatiserer eller føle at man er i karakterens situasjon, vil man i dataspillet være i 

spillkarakterens situasjon siden man styrer denne karakteren. Som oftest styrer man helten 
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som man skal lede frem til å nå målet i fortellingen. I dataspill blir man ofte plassert i en 

allerede etablert spillkarakter som er forhåndsbestemt av spillskaperne, men i noen tilfeller vil 

man ha mulighet til å tilpasse eller skreddersy spillkarakteren etter egne ønsker. Dette kalles 

for character customization. Dataspill kan ses på som et interaktivt medium ettersom måten 

man velger å spille dataspill på i større grad kan variere fra person til person, i motsetning til 

et statisk medium som vil gi den samme informasjonen til alle som måtte lese den. 

Man kan finne eksempel på interaktivitet innen filmmediet i form av valg man som seere tar i 

filmen Black Mirror: Bandersnatch som kom på streamingstjenesten Netflix i 2018 (Slade, 

2018). Det at man ser fremveksten av denne typer filmmedier, kan gi en indikasjon på økt 

interesse for interaktive fortellingen hvor man selv har kontroll innen andre medieformater 

enn dataspill. Men sammenlignet med spillmediet har interaktive filmer mange flere 

begrensninger når det gjelder grad av samhandling (Goslin, 2018). Dette med tanke på at 

spillmediet er et mye friere og et mer velegnet medium fordi det gir flere 

påvirkningsmuligheter. Det er likevel interessant å se tradisjonelle medier som film åpne opp 

for mer interaktive muligheter slik man er kjent med innen dataspill, men det er i den 

sammenheng viktig å poengtere at interaktivitet innen film foreløpig er svært lite benyttet. 

2.2 Fortellerteori 

Siden ordene fortelling, narrativ og historie ofte brukes om hverandre i dagligtale, vil jeg i 

denne delen klargjøre disse begrepene. Læren om hvordan en fortelling er bygd opp, kalles 

for fortellerteori, eller narratologi. Ordet narratologi har sine røtter fra litteraturvitenskapen, 

og er nært knyttet til fortelleranalyser av litterære verk. Sett i en større sammenheng kan man 

si at narratologi handler om hvordan en fortelling er bygd opp og hvordan man formidler en 

historie, en hendelse eller et budskap som en fortelling. I denne besvarelsen vil jeg i hovedsak 

benytte meg av fortellerteori som begrep, og den utvalgte teorien vil bygge på den 

amerikanske teoretikeren Seymour Chatmans verk Story and discourse fra 1987 som tilhørte 

den angloamerikanske tradisjonen. Mange av begrepene Chatman benytter seg av i sin teori, 

er videreutviklet fra den franske teoretikeren Gérard Genette. Den russiske språkforskeren 

Vladimir Propp blir av de fleste ansett som selve grunnleggeren av fortellingsteorien 

(Chatman, 1987, s.15). Grunnen til at jeg har valgt å basere oppgaven på Chatmans teori, er at 

den benyttes i omtale av andre medier enn kun litteratur, som audiovisuelle fortellingsformer 

som for eksempel filmmediet. I den sammenheng kan fortellingselementer innen teorien også 

overføres til analyser av dataspill. 



8 
 

Jostein Gripsrud definerer en fortelling til å være: “[…] en framstilling av et menneskelig 

(eller menneskelignende) subjekt som har et prosjekt (vilje, ønske, begjær) og som 

gjennomlever en kjede av kausalt sammenhengende begivenheter” (2002, s.193). En fortelling 

kan ifølge Chatman deles inn to deler: historie (story) og diskurs (discourse). Historien er hva 

som fortelles, og den narrative diskursen er hvordan historien blir fortalt og formidlet (1987, 

s.19). Sett i sammenheng med Chatmans teori, kan man knytte diskursen til alle virkemidlene 

som benyttes til formidlingen av en fortelling i en film. Det finnes en rekke forskjellige 

definisjoner for elementene innen en fortelling som er knyttet til forskjellige teoretiske verk. 

Fortellinger er noe som benyttes daglig i hverdagslivet vårt, om det er fra å fortelle hverandre 

om en hendelse til å lese en nyhetsartikkel. Gjennom å fortelle hverandre om hendelser og 

opplevelser, tilegner vi oss kunnskap og erfaringer. 

Chatman viser til at en historie er: “[…] the continuum of events presupposing the total set of 

all conceivable details […]” (1987, s. 28). I hans modell består en historie av hendelser 

(events) som beskriver konkrete situasjoner i historien og eksistenter (existents) som er 

karakterene i historien og omgivelsene for hvor historien finner sted.  

 

Figur 2.1 Chatmans modell av elementene innen en fortelling (1987, s.26). 

En fortelling inneholder et plott som viser til hvilken rekkefølge hendelsene i historien 

utspiller seg i. Ifølge Chatman blir et plott til via den narrative diskursen, altså hvordan 

fortellingen blir fortalt. Rekkefølgen for et plott i fortellinger kan i mange sammenheng 

knyttes til den såkalte Hollywood-modellen. Denne modellen kan spores tilbake til antikkens 

oppbygging av de tre aktene i det klassiske drama, og denne dramaturgiske oppbyggingen blir 

ofte benyttet i Hollywoodfilmer, derav navnet på modellen. Hollywood-modellen viser til en 

fortelling som inneholder et anslag, presentasjon, opptrapping, vendepunkt, klimaks og 

avrunding. Ifølge Petter Aaslestad er det plottet i fortellingen som setter hendelsene i 

årsaksmessig relasjon til hverandre (1999, s.26f). Plottet forteller oss som seer noe om 
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årsaken og virkningen av hendelser. Enkelt oppstilt kan dette fremstilles som at A skjer på 

grunn av B som fører til C. Uten et såkalt plott, vil man ikke få tilgang til informasjonen om 

hva hendelsen førte til, sett i sammenheng med objekt og subjekter innen fortellingen. 

Oppbyggingen i en fortelling med en start, midtdel og en slutt er noe man har kjennskap til og 

i den sammenheng kan se på som en slags konvensjon innen fortellingen ettersom det skaper 

de logiske rammer av forståelse. Til tross for dette følger ikke alle fortellinger et fast mønster 

i form av å være lineære. Likevel er det nødvendig at strukturen i en fortelling blir presentert 

på en logisk måte, slik at mottakeren klarer å forstå sammenhengen. Dette gjøres som nevnt 

tidligere blant annet via fortellingens plott som setter koblingene mellom årsak og handling. 

Noen fortellinger er lineære, hvor man kan tenke på fast mønster fra A til B. I tillegg til dette 

kan fortellinger foregå parallelt hvor man følger flere separate karakterer på forskjellige 

tidspunkt og settinger. Noen fortellinger følger en lineær retning, mens andre avviker og kan 

blant annet benytte seg av tilbakeblikk (flashback) hvor man går tilbake i tid på et tidligere 

tidspunkt i historien, og frempek (foreshadowing) som viser til en hendelse som kommer til å 

skje på et senere tidspunkt i fortellingen. I følge Chatman kan bruk av tilbakeblikk fremstilles 

i filmmediet ved bruken av audiovisuelle virkemidler som voice-over (1987, s.64). Dette er 

relevant å inkludere ettersom jeg i analysen skal se på hvilke fortellingsstrukturer man kan 

finne innen de utvalgte dataspillene. 

Chatman viser til to forskjellige typer fortellingselementer i historiens plott, såkalte noder, 

som påvirker vår forståelse av en fortelling. En kjerne (kernel) (Chatman, 1987, s.53) er en 

sentral hendelse som man er avhengig av for at man skal kunne forstå og gjenkjenne 

fortellingen. Uteblir en sentral del av fortellingen, vil den mangle fremdrift, virke ulogisk og 

være ugjenkjennelig. Man kan se på kjerner som nøkkelhendelser i en fortelling. Et eksempel 

på en kjerne hentet fra de klassiske eventyret Rødhette og ulven, er at Rødhette møter på ulven 

på vei til sin bestemor. Satellitter (Satellites) (Chatman, 1987, s.54) er hendelsen i fortellingen 

som kan endres eller fjernes helt, uten av man mister kjennskap til og forståelse av 

fortellingen. Man vil kunne tenke på slike hendelser som fyll til fortellingen som ikke har 

noen avgjørende eller viktig rolle for den overordnede fortellingen. Likevel kan disse type 

hendelser bidra til å gi dypere eller mer utfyllende informasjon. Satellitter kan i tillegg kobles 

til mindre detaljer i en fortelling som ikke er av avgjørende karakter. Et eksempel på en 

satellitt i Rødhette og Ulven kan være at Rødhette plukker en bukket med blomster til 

bestemoren sin på veien. At Rødhetter plukker med seg blomster, er en hendelse som ikke er 

nødvendig eller vil påvirke fortellingen. Inndelingen av disse typene av hendelser innen en 
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fortelling er sentrale å ta i betraktning i analysen av dataspill som inneholder en eller flere 

potensielle fortellinger (Aarseth, 2012 s.3). Ved bruk av inndelingen av typer hendelser, kan 

man ifølge Chatman kategorisere hendelsene hierarkisk etter hvor viktige de er for 

fortellingen. 

Et annet interessant begrep som Chatman henviser til, er å vise og å fortelle (showing and 

telling). Chatman knytter disse uttrykket tilbake til antikken med Platon sine uttrykk diegesis 

og mimesis (1987, s.32). Dette jeg vil komme tilbake til siden det å vise og å fortelle kan 

knyttes til filmatiske grep som cutscenes hvor man som spiller blir vist og fortalt visse deler 

av fortellingen uten at man har mulighet til å samhandle med dataspillet. Sammenlignet med 

litterære verk har spillmediet stor frihet når det kommer til å benytte seg av disse 

virkemidlene. 

En fortelling forutsetter et sett av karakterer, en setting og et mål som karakterene enten 

etterstreber eller står i veien for. Tilknyttet tradisjonelle eventyr kan man også trekke frem 

Greimas aktantmodell som består av såkalte aktanter (subjekt, objekt, giver, mottaker, hjelper 

og motstander) (Aaslestad, 1999, s.126). Aktantmodellen er en klassisk modell som viser 

strukturen i en fortelling i form av å gi forståelse av akantenes rolle og funksjon. I den 

sammenheng kaller man ofte den såkalte helten eller karakteren som skal nå målet, for 

protagonisten, og karakteren som er den slemme, eller skurken, for antagonisten. Tilknyttet 

aktantmodellen kan protagonisten ses på som subjektet i fortellingen og antagonisten som 

motstanderen. Man er fra både litteratur og film vant til denne inndelingen av karakterer. 

Dette kan spores tilbake til de tradisjonelle folkeeventyrene. Likevel kan man i mange tilfeller 

ikke ha denne klare inndelingen. I noen tilfeller vil for eksempel en karakter starte som en 

såkalt antagonist, men utvikle seg til å bli en støttespiller eller hjelper til protagonisten. 

Karakterutvikling er noe som man ser mer dybdeutvikling av i moderne fortellinger. 

I videreføring av fortellinger innen filmmediet, kan man som nevnt tidligere benytte seg av en 

rekke virkemidler som fortellingselementer; dette kan omfatte lyd, musikk, utsnitt, farger og 

klipp. Disse virkemidlene benyttes for å forsterke eller fremstille en bestemt stemning eller 

følelse. Et kjent eksempel fra filmmediet er spenningsmusikk som ofte benyttes i skrekkfilmer 

før en skummel hendelse. Mange av disse virkemidlene som benytte som fortellergrep, kan 

finnes igjen i spillmediet, spesielt om man ser på mer moderne utgivelser av dataspill med en 

filmatisk fremstilling. Disse virkemidlene kan kobles til det Chatman kaller den narrative 

diskursen da de spiller en sentral rolle for hvordan fortellingen formidles og presenteres for 

seeren. Om et dataspill benyttes seg av stor frihet innen gameplay ved for eksempel en åpen 
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verden (open world), vil man kunne få svært varierte fortellinger fra spiller til spiller. Den 

narrative diskursen vil avhenge av dataspillet og av spilleren i mye større grad enn andre 

medieformer. Konkrete elementer ved en fortelling kan gjenkjennes og overføres til 

medieformer som dataspill. Med ny teknologier ser man en fremvekst av alternative diskurser 

for hvordan fortellinger fortelles og kommuniseres. Fra drama i antikken, til stumfilmens 

fremvekst, har det skjedd en utvikling i hvordan teknologien kan benyttes til å formidle en 

fortelling. Det å anse spillmediet som et fortellende medium, har det vært varierte meninger 

om gjennom tidene. Dette vil jeg komme nærmere inn på i det neste avsnittet. 

2.3 Ludologi og narratologi 

Ludologi- og narratologidebatten startet på 1990-tallet i lys av interesser for forskning på 

spillmediet. Debatten tar utgangspunkt i hvordan dataspill skal forstås, forskes på og hva som 

kjennetegner og skiller spillmediet fra andre medier. 

Forskningstradisjonen narratologi ser på dataspill som tekst i likhet med litteratur, og har en 

fortellende (narrativ) tilnærming til dataspill. Denne tilnærmingen knytter spillmediet som en 

videreføring av allerede kjente og etablerte medier som film og litteratur. I lys av dette mente 

forskere innen denne tradisjonen at man kunne forstå og forske på dataspill på samme måte 

som andre medier. Forskere som Janet Murray benyttet elementer fra tidligere studier fra 

litteratur og film for å forske på dataspill som et fortellende medium. Narratologi anså i 

hovedsak at alle dataspill var fortellende, til og med det abstrakte dataspillet Tetris (Pazjitnov, 

1984). Murray så på Tetris som:  

a perfect enactment of the over tasked lives of Americans in the 1990s - of the 

constant bombardment of tasks that demand our attention and that we must 

somehow fit into our overcrowded schedules and clear off our desks in order to 

make room for the next onslaught (sitert i Eskelinen, 2001). 

Men Markku Eskelinen som tilhørte ludologisiden i debatten, beskrev Tetris på denne måten: 

“In abstract games like Tetris there are settings, objects and events but definitely no 

characters. In addition there are events in games that change situations but do not convey or 

carry or communicate stories” (ibid.). 

På den andre siden av debatten fokuserer forskingstradisjonen ludologi på dataspill som en 

simulasjon, basert i all hovedsak på dataspillets satte regler, spillverden og spillbarhet i form 

av gameplay. Forskere som Jesper Juul så altså på spillmediet som et nytt medium som ikke 

kunne forskes på samme måte som film og litteratur ettersom dette mediet inneholder en 
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rekke nye elementer. I lys av dette mente denne siden av debatten at man ikke kunne benytte 

de tradisjonelle og etablerte fortellerteoriene når man forsket på dataspill. Ludologi så i 

hovedsak på dataspill som tekniske og et ikke-fortellende medium (Simons, 2007). 

Man kan diskutere om kjernekonseptet i dataspill er dataspillets design og sett av regler. Et 

annet interessant aspekt ved dataspill er hvordan man kan sammenligne cutscenes i dataspill 

med tradisjonelle filmer, med tanke på begrensingene av interaktivitet. I cutscenes er 

dataspillet programmert slik at spilleren ikke kan samhandle i dataspillet, noe som fører til at 

spilleren i dette øyeblikket er satt passiv, i og med at spilleren ikke kan påvirke for å endre på 

selve innholdet i cut-scenen. Slike korte filmsekvenser kan ses på som en “låst” kode som 

ikke lar spilleren samhandle med selve dataspillet, men også som et fortellerelement ved at 

man ofte får et innblikk i hovedkarakter eller karakterenes motivasjon eller indre dialog, for å 

nevne to eksempler. 

Det å skulle plassere dataspill kun innen en av forskningstradisjonene hvor ludologi fokuserer 

rent på dataspillets underholdningverdi, og narratologi ser på spillets evne til å fortelle en 

fortelling, er svært vanskelig. Flere forskere har i dag derfor valgt å se på dataspill som et 

medium som kan inneholde både gameplay-elementer og fortellerelementer. De fleste vil nok 

i dag mene at moderne dataspill bygger på en blanding av disse to tilnærmingene. Dette blant 

annet ved at de fleste dataspill i større eller mindre grad inneholder elementer som bidrar til å 

fortelle en fortelling, og drive handlingen fremover. De fleste moderne dataspill inneholder 

forskjellige spillelementer som bygger på de to retningene innen studielærene. Det er derfor i 

dag ikke nødvendig å måtte ta et standpunkt om hvilken side av forskningen man tilhører. 

Men man kan likevel finne elementer fra de to forskjellige forskningstradisjonene når man ser 

hva forskere eller journalister vektlegger i et dataspill. 

Tanken om at man bør vektlegge en av retningene, kan man som nevnt fortsatt finne i dag. Et 

eksempel kan ses i artikkelen Video Games Are Better Without Stories (2017) av Ian Bogost. I 

artikkelen diskuterer han hvorfor andre medium som film, tv og bøker er et bedre medium for 

fortellinger enn dataspill. Bogost henviser til at vi ikke har behov for at dataspill skal 

konkurrere om å være et fortellende medium, ettersom at vi allerede har godt etablerte 

medium som gjør dette på en mye bedre måte. I artikkelen henvises det til at dataspill som er 

historiebaserte, ender lett opp med å bli interaktive historier eller såkalte walking simulators, 

hvor mye av spillerens frihet til bevegelse og handling er redusert, og gameplay uteblir. 

Bogost henviser i sin artikkel til et ønske om en ren ludologisk tilnærming og tankesett innen 

dataspill, med tanke på at spillbarheten reduseres ved bruk av fortellinger. Denne artikkelen 
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anses som interessant for studien, med tanke på at spillsjangeren de utvalgte spillene er innen, 

kan for noen beskrives som mangelfull når det kommer til variasjon og frihet innen gameplay 

grunnet begrenset spillmekanikker. Juul, som tradisjonelt tilhørte ludologisiden i debatten, 

konkluderte likevel med:  

I would like to repeat that I believe that: 1) The player can tell stories of a game 

session. 2) Many computer games contain narrative elements, and in many cases the 

player may play to see a cut-scene or realise a narrative sequence. 3) Games and 

narratives share some structural traits (2001). 

I dag kan man se på disse to teoretiske tilnærmingene som en fremgangsmåte for å forstå 

dataspill, men ikke som en forklaring på hva dataspill er eller bør være. Man kan benytte seg 

av innfallsvinkler fra de to forskningstradisjonene, men selve debatten er over, og det er ikke 

slik at man nødvendigvis må ta et standpunkt for å kunne være på en side av tradisjonene. 

“No one group can define what is appropriate for the study of games. Game studies, like any 

organized pursuit of knowledge, is not a zero-sum team contest, but a multi-dimensional, 

open-ended puzzle that we all are engaged in cooperatively solving” (Murray, 2005). Innen 

forskning på dataspill vil man likevel i de fleste sammenhenger kunne vektlegge visse 

elementer ved dataspillet, men det betyr ikke at man nødvendigvis knytter seg til en 

innfallsvinkel som bygger på en av disse forskningstradisjonene. 

2.4 Fortelling i dataspill 

De fleste vil si seg enig i at medier som litteratur og film inneholder fortellinger. Men når det 

gjelder dataspill, har man som nevnt tidligere sett forskjellige meninger. Når det kommer til 

dataspill og fortellinger, er det relevant å fokusere på hvordan spillmediet fungerer som et 

fortellende medium. Espen Aarseth nevner fire fortellerelementer som ofte benyttes innen 

dataspill: verden, objekter, karakterer og hendelser (2012, s.3f). Disse elementene mente 

Aarseth er avgjørende for spillfortellingen. Mange av disse elementene er noe som kan 

gjenkjennes og knytte sammen til Chatman sin fortellerteori. 

Aarseth vektlegger at typen av spillverden påvirker spillets strukturer. I en lukket spillverden 

med en lineær fortelling, har man satte hendelser man må gjennomføre for å komme seg til en 

gitt avslutning. Et eksempel her er klassiske plattformspill som Super Mario Bros. (Nintendo 

Creative Department, 1985), hvor målet er å komme seg fra A til B. I mer moderne dataspill 

ser man i økende grad bruk av narrative branch, hvor man blir gitt flere mulige handlinger 

som kan føre til forskjellige utfall og i noen tilfeller flere mulige avslutninger i dataspillet 

(Solarski 2017 s.53). Dette punktet trekker Jesper Juul også frem i sin artikkel, Games Telling 
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stories? - A brief note on games and narratives (2001). I motsetning til filmer og bøker så 

involverer dataspill spilleren direkte ved at det er spillerens handlinger som påvirker utfallet i 

dataspillet. Dette gjelder uavhengig av om spillet inneholder fortellinger eller ikke, slik man 

kan se i eksempelet hvor dataspillet Space invaders (Taito, 1978) blir brukt. Det er likevel 

viktig å poengtere at spillerens handlinger og frihet avhenger av spilldesignet som setter opp 

rammen for muligheter og grad av interaktivitet. “Even in genres where stories are not part of 

the gameplay at all, such as strategy and simulation, fictional worlds prompt players to 

imagine that their actions take place within a meaningful narrative frame” (Egenfeldt-Nielsen, 

Smith og Tosca, 2016, s.202). 

Det andre elementet Aarseth trekker frem er objekter. Objekter i spill kan være objekter man 

kan finne, kjøpe og vinne. I tillegg inneholder en rekke dataspill objekter som kan benyttes av 

spillkarakterer, som for eksempel tilpassede våpen eller klær. I andre sammenhenger kan 

objekter kobles til fremdriften i spillfortellingen, i form av at man benytter objektet aktivt. 

Mange dataspill setter rammer for at nødvendige objekter som er avgjørende for 

dataspillerens fremdrift, må bli funnet av spilleren før man eventuelt kan gå videre til neste 

del av dataspillet. Aarseth vektlegger at objekter i dataspill er et viktig element for graden av 

spiller-kontroll: “they determine the degree of player agency in the game: a game which 

allows great player freedom in creating or modifying objects will at the same time not be able 

to afford strong narrative control” (2012, s.4). 

Aarseth deler strukturerer for spillfortellingen inn i fire forskjellige kategorier: rene 

fortellinger som er fastsatt med statiske kjerner og satellitter, spillbar spillfortellinger med en 

grad av påvirkningskraft ved bruk av dynamiske kjerner, questbaserte dataspill med 

dynamiske kjerner og satellitter hvor spillerne har stor grad av påvirkningskraft, og dataspill 

som ikke inneholder noen kjerner eller satellitter, og som blir beskrevet som rene dataspill 

(2012, s.2f).  

Karakterene trekkes også frem som et relevant fortellerelement i et dataspill. I motsetning til 

andre former for medier er dataspill interaktive. Det betyr at spillkarakterens handlinger 

avhenger av spillerens handlinger. Avhengig av hvilke spillkarakterer som er spillbare i 

dataspillet, kan man ved tilgang på flere spillkarakterer, åpne opp for muligheten til flere 

narrative diskurser. Dette kan man blant annet se i eksempel hvor man både kan spille som 

protagonisten og antagonisten i det samme dataspillet. På den måten vil man som spiller få 

tilgang på forskjellige perspektiver av fortellingen. En annen sentral mekanikk innen dataspill 

er dialogen tilknyttet spillkarakteren. Spilleren har i mange tilfeller mulighet til å velge i 
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dialoger med dialogvalg, noe som i mange sammenheng kan ha innvirkning på karakterens 

relasjon til andre karakter, og dataspillets videre fortelling. Dette vil jeg komme tilbake til i 

analysedelen, siden valg innen dialog står sentralt for oppgavens problemstilling. I tillegg til 

de spillkarakterene som spilleren kan styre, har man ofte såkalte NPC (non playable 

characters) som jeg i denne oppgaven oversetter til ikke-spillbare karakterer. Til tross for at 

man som spiller ikke har mulighet til å styre disse spillkarakterene, vil de kunne ha en sentral 

rolle i spillfortellingen ved at de er såkalt hjelpere. 

En type hendelse som ofte benyttes i dataspill, er oppdrag eller såkalte quest som kan ses på 

som hendelser i en fortelling. Innenfor disse oppdragene får spilleren en oppgave som må 

utføres for å komme seg videre i dataspillet. Elementet som quest i et dataspill kan ses på som 

et fortellerelement. (Egenfeldt-Nielsen, Smith og Tosca, 2016, s.213) Et quest i dataspill kan 

være store oppdrag hvor man må til en annen del av spillverdenen for å løse en oppgave eller 

finne gjenstander som kan være til nytte. I noen dataspill finner man hovedoppdrag 

(mainquest) som er obligatoriske oppdrag, i tillegg til sideoppdrag (sidequest) som er valgfrie 

oppdrag. Aarseth trekker i dette tilfelle paralleller mellom hendelser i dataspill og Chatman 

sin teori om kjerner som kan knyttes til hovedquest og sidequest som kan knyttes til satellitter 

(2012, s.2f). Hendelsene i dataspill påvirkes av hvilken betydning de har på spillfortellingen 

og i hvilken grad man som spiller kan påvirke dem. 

Et annet fortellerelement som er hyppig brukt i dataspill, er cutscenes. Dette er filmatiske 

scener hvor spilleren ikke har kontroll eller mulighet til å styre spillet. På den ene siden kan 

dette anses som problematisk siden cutscenen blir et brudd i den interaktiviteten, mens på den 

andre siden kan man via en cutscene få nødvendig informasjon om fortellingen på en annen 

måte (Egenfeldt-Nielsen, Smith og Tosca, 2016, s.206f.) 

I sin artikkel konkluderer Aarseth med at spillkarakterer er det viktigste fortellingselementet i 

spillfortellingen. Han vektlegger at man ønsker å se en interessant, dyp og rik karakter, som 

spilleren føler seg knyttet til i form av empati og troverdighet (2012, s.5). Juul konkluderer i 

sin artikkel med at dataspill og fortellinger deler noen like strukturer. Likevel påpeker han at 

fortellerteori som benyttes på litteratur og film, ikke alltid lar seg enkelt overføre til medier 

som dataspill (2001). Fortellinger benyttes i større og mindre grad innenfor dataspill, rettere 

sagt er dette mer avhengig av sjangeren for dataspillene og i hvilken grad fortellingen tilfører 

noe til gameplay. “Many video games are stories, as well as games. Some games contain 

more narrative than others, but even most abstract usually include the sketches element of a 

fictional world” (Egenfeldt-Nielsen, Smith og Tosca, 2016, s.234). Gjennom historien kan 



16 
 

man finne flere eksempler på dataspill med ingen eller mangelfull bruk av fortelling, som for 

eksempel det i dag populære dataspillet Fortnite (Epic, 2017). 

I et intervju med skaperne bak TWD forklarer spillskaperne at de ønsker å gi spillerne en 

skreddersydd spillopplevelse, ettersom dataspillet former seg etter valg man tar igjennom 

spillfortellingen (Callaham, 2012). I dette utsagnet ligger det en ide om mye kontroll hos 

spillerne som er på mottakersiden om man ser det i en tradisjonell modell. Med tanke på at 

spillmediet er et interaktivt medium, vil sender- og mottakersiden ha påvirkning på hverandre, 

i motsetning til i tradisjonelle medier. 

Som spiller er man avhengig av noen fortellingselementer eller informasjon for å forstå 

settingen, hendelser og karakterene i dataspillet (Salen og Zimmerman, 2004, s.399). 

Variasjonen her er stor. Noen dataspill inneholder kun korte tekster som “start” for når 

spilleren skal handle, mens andre dataspill baser mye av dataspillet på fortellerelementer i 

form av cutscenes og dialog. “Cutscenes may “cut” info players interaction, but they directly 

support narrative play on many levels. Cutscenes can foreshadow events to come, operate as 

flashbacks, or create transitions between settings” (Salen og Zimmerman, 2004, s.408). 

Dataspill hvor fortellingen spiller en signifikant og stor rolle, kan man kalle for historiebaserte 

dataspill (Egenfeldt-Nielsen, Smith og Tosca, 2016, s.202). Alle dataspillene som er utvalgt til 

analysen faller under denne sjangeren. Et godt eksempel på hvordan fortellinger benyttes i 

dataspill innen en annen spillsjanger, kan ses i det kritikerroste dataspillet The Last of Us 

(Naughty Dog, 2013). Dette dataspillet er i likhet med TWD et dataspill som foregår i en 

postapokalyptisk verden med zombier. I motsetning til TWD faller dette dataspillet under en 

mer actionbasert spillsjanger, noe som gjør at dataspillet inneholder større frihet innen 

gameplay. Gameplayet i disse to dataspillene er svært forskjellig til tross for like settinger. 

The Last of Us har mange flere spillmekanikker i form av et kampsystem og større grad av 

frihet når det kommer til bevegelse innen scener enn i TWD. Likevel inneholder dette 

dataspillet en god spillfortelling som i mange sammenhenger blir fortalt via cutscenes i 

dataspillet. I den sammenheng kan man si at mye av gameplayet ikke er fortellingsbasert, men 

at visse deler og dataspillet i sin helhet likevel inneholder en fortelling. 

I likhet med fortellinger inneholder dataspill et mål og for å nå dette målet, opplever man en 

konflikt som i fortellinger. “Game conflict provides both opportunities for narrative events 

and a narrative context that frames the obstacles a player must overcome” (Salen og 

Zimmerman, 2004, s.387). Sett i sammenheng med konflikt i spillfortellingen, vil man ofte 
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oppleve å måtte etterstrebe målet i møte med antagonisten. Katie Salen og Eric Zimmerman 

påpeker også at usikkerhet hos spilleren kan ses på som et fortellingselement i den 

sammenheng at det påvirker spillerens motivasjon i møte med dataspillet med tanke på at det 

er mulig å tape eller å mislykkes (2004, s.388). Mål og utfordringer innen spillfortellingen kan 

byges opp og presenteres for spilleren på en rekke forskjellige måter. “Conflict is achieved by 

resistance to the players achieving the goal, in the form of opposing enemies, puzzles, barriers 

and the like” (Lindley, 2002, s.205). I de fleste dataspill er de ulike delene oppbygd av level, 

kapittel eller episoder. Til tross for at spillfortellingen har et hovedplot vil spilleren i løpet av 

spillfortellingen møte på større eller mindre utfordringer som man må gjennomføre for 

progresjon. Mindre utfordringer kan presenteres som puzzles som må løses, og større 

utfordringer kan bli presentert som boss-kamper i for eksempel den siste og avsluttende 

kampsekvensen med protagonisten. 

2.4.1 Adventure dataspill 

Adventure spillsjanger kan beskrives som dataspill som inneholder en miks av oppdagelse, 

oppgaveløsning og historiefortelling. Denne sjangeren hadde sin storhetstid på 1980-90-tallet 

med spilltitler som Myst (1993, Brøderbund) og The Secret of Monkey Island (1990, 

LucasArts), og med spillselskaper som Sierra og LucasArts. Dette var en spillsjanger som 

tross sin daværende popularitet, mistet ganske så plutselig sin popularitet. På starten av 2000-

tallet så man et marked som ønsket dataspill som inneholdt mer action og høyere tempo. I 

tillegg til dette så man et marked der teknologien innen grafikk utviklet seg kraftig, og salget 

av spillkonsoller økte. Det er derfor interessant at flere spillutviklere de siste årene har hentet 

tilbake en rekke virkemidler som man kan gjenkjenne fra adventure sjangerens storhetstid 

(Manuel, 2013). 

Alle de tre utvalgte dataspillene er såkalte historiebaserte. Det vil si at alle handlinger eller 

valg spilleren blir satt overfor, har en sammenheng med å drive fortellingen fremover, i tillegg 

til spillerens progresjon. Dataspillene fokuserer mye av spillmekanikkene på valg innen 

dialogen. Dataspillene kan plasseres sjangermessig innen adventure sjangeren. Dataspill innen 

denne sjangeren er ofte roligere i tempo enn action- eller plattformspill, og baserer mye av sin 

handling rundt dialog og fortelling. I den sammenheng handler det ikke nødvendigvis om å 

gjøre handlinger raskest mulig, sett bort i fra innføring av QTE (quick time events) i mer 

moderne dataspill. QTE er hendelser i gameplay hvor spilleren må trykke på en gitt 

kombinasjon av knapper innen en satt tidsbegrensning (Holmes, 2012, s.221). Dataspillene 

blir ofte beskrevet som fortellingsfokusert, siden fortellingen utgjør en sentral del av 
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gameplay. Siden action-sekvenser ofte uteblir fra dataspillene, inneholder en del av 

dataspillene ikke elementet med at spillkarakteren har mulighet for å dø. Dataspillene kan for 

mange anses som ganske begrensede når det gjelder spillmekanikker om man sammenligner 

det med dataspill av mer action-basert karakterer. Fokuset innen denne sjangeren ligger på 

logikk og utforskning, kontra et avansert og utfordrende gameplay. 

2.5 Moralteori 

Hva er moral, og hva er etikk? Med tanke på at de utvalgte dataspillene inneholder en rekke 

etiske valg, er det viktig å redegjøre hva disse begrepet innebærer. Moral kan defineres på 

flere måter, men jeg vil ta utgangspunkt i definisjonen fra Store norske leksikon som skiller 

mellom en deskriptiv og normativ betydning av moral: 

I en deskriptiv betydning brukes moral om det sett av moralske normer, verdier og 

holdninger (til forskjell fra andre typer normsett) som aksepteres og forsøkes 

praktisert av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det 

sett av moralske normer som innehar gyldighet og som dermed representerer 

hvordan vi faktisk bør handle (Sagdahl, 2019). 

Begrepene moral og etikk, brukes i mange sammenheng om hverandre i en gildene overgang. 

En måte å skille disse to begrepene på er å beskrive etikk som læren om rett og galt, og moral 

som utførelse av etikk i praksis, med andre ord om man handler moralsk eller umoralsk. 

Moral handler på den måten om hvordan man handler og forholder seg til andre mennesker. 

I mange etiske dilemmaer kan det være vanskelig å skille hva som er rett og galt med tanke på 

at begge alternativene ofte bringer et sett av fordeler og ulemper, og man må i den 

sammenheng veie ulike hensyn opp mot hverandre. Et etisk dilemma kan beskrives som et 

problem hvor ulike verdier kommer i konflikt med hverandre og man er i tvil om hva som er 

rett og galt å gjøre. I den sammenheng vil ingen av alternativene fremstå som rett eller galt. I 

tillegg til dette kan det være vanskelig å reflektere rundt hvilket utfall eller konsekvenser en 

handling av en slik karakter vil kunne få. I disse tilfellene kan man benytte læren eller teorien 

i etikken som en veiledning. Innen et etisk dilemma er det ingen tilfredsstillende løsning, fordi 

man må velge mellom alternativer som er utilfredsstillende og ikke inneholder noen optimal 

løsning. Et eksempel jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven, er det såkalte 

sporvognsproblemet (The Trolley problem). I dette etiske dilemmaet blir man satt overfor en 

situasjon hvor man må ta valget om man skal redde en person versus fem personer (Sagdahl, 

2017). I denne situasjonen vil ens handling uansett få en form for konsekvens. Studier viser at 

det er moralsk riktig å velge alternativet som gjør at de fem personene overlever og den ene 

dør, siden verdien av flere menneskeliv er høyere enn kun et menneskeliv. 
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Teorien om etikk kan knyttes tilbake til de gamle filosofene i antikken, hvor læren om rett og 

galt hadde sin fremvekst. I tillegg til dette vil mange kunne knytte moral til levesett som kan 

ses i de fleste religiøse tekster, som for eksempel. De ti bud i Bibelen. Vår vurdering av hva 

som føles mest riktig og galt i etiske valg, er knyttet til erfaringer og personlige vurderinger. I 

tillegg til å variere subjektivt, kan også moral knyttes til forskjeller i sammenheng med 

kulturell bakgrunn. 

Etikken kan deles inn i forskjellige typer perspektiver hvorav jeg her velger å trekke frem 

pliktetikk og konsekvensetikk, ettersom disse perspektivene kan knyttes til vurdering av 

valgalternativer. Pliktetikk (deontologi) handler om å følge normer for hvordan man skal 

handle. Pliktetikken spiller inn på fornuften i form av en vurdering av handlinger man bør 

eller ikke bør gjøre. Innen pliktetikken tar man ikke konsekvensene i betraktning, handlingen 

vektlegges. Konsekvensetikk (utilitarismen) handler om å vurdere det best mulige 

konsekvensene av handlingene i situasjonen, konsekvensen vektlegges. Ifølge Sagdahl bør 

man innen konsekvensetikken velge den handlingen som skaper den største summen av gode 

konsekvenser for flertallet (2018). 

2.6 Moral og etikk i dataspill 

Valg er ikke noe nytt fenomen innen dataspill siden man i de fleste dataspill blir satt overfor 

en situasjon hvor man må ta et valg knyttet til dataspillets regler og strukturer. Valg kan 

knyttes til alle former av dataspill, med tanke på avgjørelser og strategi for å nå det ønskede 

utfallet. I den sammenheng kan valg knyttes til en bestemt handling, hvilken vei man skal gå 

eller valg av en mer etisk problemstilling som om man ønsker at spillkarakteren skal være 

snill eller slem. Et eksempel på et dataspill som gir spilleren informasjon om deres adferd 

tilknyttet valg og handlinger, er i Fallout 3 (2008, Bethesda Softworks) hvor spillerens valg 

blir vurdert i et karmasystem. Som spiller kan man i den grad gameplayet tillater det ta et 

standpunkt i disse situasjonene. I noen sammenhenger er man avhengig av å ta et valg for at 

dataspillets handling skal fortsette fremover, mens i andre sammenhenger er det å handle 

passivt ansett som et valg i seg selv. 

historiebaserte dataspill setter ofte fokus på utforsking og problemløsning. Dette kan i større 

grad gi rom for læring og refleksjon hos spilleren. I tillegg inneholder disse dataspillene ofte 

en rekke etiske dilemma:“[…] they may help players reflect on their own moral identities, 

biases or point of view” (Schier, 2017, s.2).  De tre dataspillene i studien kan ikke 

nødvendigvis klassifiseres som rene læringsspill, men de åpner opp for muligheten til å kunne 
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lære med tanke på deres design og strukturere rundt valg og konsekvenser. På bakgrunn av 

dette har det vært naturlig å inkludere moralteori som en del av studien. Malcolm Ryan, Paul 

Formosa og Rowan Tulloch begrunner at dataspill er et velegnet medium for etiske 

problemstillinger:  

Video games differ from other artistic mediums in that they can give players direct 

control over moral actions and choices, rather than have an audience who can only 

sit in judgment on actions and choices over which they have no control. The agency 

that video games grants players has the power both to make moral problems much 

more personal and to test a player’s moral capacities (2017 s.2f). 

Til tross for et mangfold av forskjellige sjangere innen dataspill, er bruken av moral ikke noe 

nytt i den grad at man kan finne klare moralske og etiske situasjoner eller handlinger i større 

eller mindre grad i de fleste dataspill. Dette kan knyttet til at i dataspill har man et mål man 

ønsker å nå, og på veien mot dette målet må man overkomme utfordringer og hindringer. 

Hvordan spillere samhandler med dataspillet og måten man velger å spille på, har en klar 

knytning til de etiske rammene for hvilken type spiller man ønsker å være. Ved å inkludere 

etiske dilemmaer innen gameplay, setter man rammene for refleksjon tilknyttet valgene hos 

spilleren. Miguel Sicart beskriver spillere av dataspill som aktive moralske individer som 

reflekterer, relaterer og skaper mening via etiske vurderinger (2009 s.4). 

Dataspillene jeg har undersøkt baserer sine spillmekanikker på valg som en sentral del av 

gameplay. Dette fokuset bygger på at spillfortellinger, dialog, og mellommenneskelige 

relasjoner står sentralt, i motsetning til dataspill hvor et satt antall poeng er det man 

etterstreber. Fra spillskapernes side er det nok tenkt at man skal spille gjennom dataspillene 

og ta de nødvendige valgene i situasjonene, uten å skulle gå tilbake for å endre eller revurdere 

valgene. 

Dataspill kan være en kilde til læring innen etikk og moral siden valg i dataspill ikke fører til 

reel fare for spilleren (Sicart 2009 s. 44). Men følelsen en spiller kan få i en situasjon i 

dataspillet kan likevel oppleves som ekte siden de fører til konsekvenser i dataspillet. Et av de 

utvalgte spillene i studien TWD har tidligere blitt brukt som en del av etikkundervisningen i 

emnet religion, etikk og livssyn på videregående skole (Staaby, 2015). Etiske problemer eller 

dilemma kan via dataspill gi rom for læring og refleksjon. Tanken er at man ved prøving og 

feiling kan lære og reflektere rundt valgene i trygge omgivelser. På denne måten kan man 

oppnå læring fra situasjoner i dataspill som spillerne må forholde seg til. “One possible way 

to create and use moral learning games, or games that enable players to work with moral 

scenarios, make moral choices and gain relevant skills” (Schier, 2017, s 1).  
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Hvilken bakgrunn og erfaringer man har som spiller, vil ha en innvirkning på hvordan man tar 

etiske valg i dataspill. Anser man vold som en umoralsk handling, vil man i møte med 

muligheten til å unngå vold kunne følge dette om gameplayet tillater det. Det er nemlig 

programmeringen av dataspillets retning og fremdriften, som påvirker på hvilken måte man 

kan spille på. 

Dataspill et er godt medium å benytte etiske spørsmål til. Siden mediet er interaktivt, så er det 

spilleren som må ta valget. Sicart beskriver dataspill som moralske objekter som åpner opp 

for refleksjon (2009, s.51). For å kartlegge dataspillets på det etiske plan, må man først 

kartlegge hva reglene i dataspillet er og hva spillerne blir tvunget eller oppfordret til å 

forholde seg til med tanke på gameplay. Sicart knytter etikk innen dataspill til spilldesignet, 

ved at dataspillets regler kan gjenspeile innholdet til den etiske situasjonen i det han kaller en 

mirror structure (2009, s.52).  

Ifølge Sid Meier (sitert i Juul, 2004) har et godt dataspill en rekke gode og interessante valg. 

Med gode valg menes det valg hvor det ene alternativet ikke er klart bedre enn det andre 

alternativet, noe som kan ses i lys av etiske dilemma. Ved bruk av et balansert og variert 

valgdesign, vil valgene fremstå som mer givende for spilleren. Dataspillene i analysen 

inneholder enkle og omfattende valgalternativer, og mange av disse knyttes til etiske dilemma 

eller problemer. 

Sicart definerer et etisk relevant dataspill som et spill hvor reglene i dataspillet tvinger 

spillerne til å møte og forholde seg med etiske dilemmaer, eller hvor reglene i seg selv bringer 

opp etiske problemstillinger (2009, s.49). Det sistnevnte eksempelet kan knyttes til dataspill 

hvor spillerne blir oppfordret til voldelig adferd, og at dette er noe som er nødvendig med 

tanke på dataspillets regler. I den sammenheng kan man se at regler skaper eller fører til 

bestemt adferd innen dataspill. På den andre siden kan dataspill gi spilleren mulighet til å 

utføre handlinger og valg som man ikke ville kunne gjøre i den virkelige verden, og dermed 

kan man se på spillverdenen som en forsøksarena. 

2.7 Sammendrag kapittel 2 

I dette kapittelet har jeg klargjort for det teoretiske rammeverket for oppgaven. I kapittelet har 

fortellerteori og moralteori blir forklart, og knyttet til hvordan man kan se koblinger fra disse 

teoriene innen dataspill. I tillegg til dette har det blir klargjort hva et dataspill er, og hvordan 

man kan forske på denne medieformen. Videre vil jeg forklare det metodiske rammeverket for 

oppgaven og se på tidligere forskning ved bruk av tekstanalyse som metode. 
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3.0 Metode 

I dette kapittelet skal jeg redegjør for valg av metode, utvalg, fremgangsmåte og utfordringer 

tilknyttet studien. Dataspill kan forskes på ved bruk av forskjellige typer metoder, både 

kvalitative og kvantitative. Espen Aarseth henviser til at i forskning på dataspill, er det mest 

hensiktsmessig med metodetriangulering, som betyr å benytte seg at flere forskjellige 

metoder. Metodene som blir anbefalt av Aarseth er at forskeren spiller dataspillene selv, i 

tillegg til enten intervjuer med eller observasjoner av andre spillere (2003, s.3). I oppgaven vil 

jeg benytte meg av metodene som Aarseth anbefaler ved at jeg selv både har spilt igjennom 

dataspillene, og gjort en tekstanalyse av utvalgte scener i dataspillene ved å se på strukturer 

og innhold. Først skal jeg gi en kort generell introduksjon om tekstanalyse som metode. 

Deretter vil jeg gå over til å fokusere på bruk av tekstanalyse innen forskning på dataspill. 

Avslutningsvis vil jeg se på tidligere forskning på historiebaserte dataspill, før jeg går over på 

å forklare fremgangsmåten, utvalget og utfordringer jeg har møtt på i løpet av studien. 

3.1 Tekstanalyse 

Tekstanalyse er en kvalitativ metode hvor man ser på hvordan tekster er bygd opp og 

meningen bak tekstens innhold. Man bryter ned teksten ved å se på enkeltelementer som ord, 

setninger og avsnitt. Tradisjonelt kobles tekstanalyse hovedsakelig til studier innen 

litteraturvitenskap, og ved at man benytter seg av det utvidede tekstbegrepet, kan man 

analysere andre medieformater som blant annet foto, film og dataspill. 

Medieteoretikeren Alan McKee beskriver tekstanalyse som: 

a way for researchers to gather information about how other human beings make 

sense of the world. It is a methodology —a data-gathering process— for those 

researchers who want to understand the ways in which members of various cultures 

and subcultures make sense of who they are, and of how they fit into the world in 

which they live. (2003, s.1) 

Tekstanalyse som metode har hovedsakelig sine røtter fra den franske strukturalisme med 

hovedvekt på teoretikeren Roland Barthes sine verk. Likevel kan man spore tanken om 

analyse av tekst og retorikk helt tilbake til talekunsten i antikken med Aristoteles og innen 

hermeneutikken. Metoden kan som nevnt knyttes til litteraturvitenskap, hvor man tar 

utgangspunkt i tradisjonelle skrevne verk, og forsøker å se på sammenhenger og bruk av 

forskjellige virkemidler. Teksten i seg selv er datamaterialet for forskningen, i motsetning til 

en spørreundersøkelse der informantenes svar utgjør datamaterialet. Ved bruk av tekstanalyse 
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ser man som oftest på tre faktorer: hva teksten gjør, hva teksten betyr i form av hva forfatteren 

mente, og den skjulte betydningen. 

Tekstanalyse blir ofte delt inn i forskjellige former av analyse: diskursanalyse, kvalitativ 

innholdsanalyse, retorisk analyse og semiotisk analyse. Ved å benytte tekstanalyse som 

metode i forskning av dataspill, er det viktig å ta hensyn til at dataspill er et interaktivt 

medium, i motsetning til et statisk skrevet verk. I et dataspill har nemlig spilleren er en aktiv 

rolle, siden det er spillerens handlinger som driver spillfortellingen. 

Clara Fernández-Vara henviser til at: “The goal of textual analysis in general, and this 

approach to game analysis in particular, focuses less on making value judgments on the game 

and more on appreciating how we make sense of them” (2014, s.11). Tekstanalyse er en nyttig 

metode å benytte seg av siden man fokuserer primært på selve teksten som hovedkilde innen 

studien. Ved bruk av teksten kan man finne funn som bekrefter eller avkrefter en hypotese, 

eller så kan man se på teksten i en større sammenheng, ved at man for eksempel knytter 

teksten opp mot samfunnsmessige spørsmål. Målet i en tekstanalyse er ikke nødvendigvis å 

komme med en korrekt analyse av tekstens innhold, men å komme med en innsiktsfull lesning 

og tolkning som kan føre til at studien gir teksten en ny og verdifull betydning. Ved bruk av 

metoden kan forskeren selv anses som et forskningsobjekt, med tanke på forskerens aktive 

rolle når det kommer til tolkning av innholdet i teksten. I den sammenheng vil analysen ofte 

bære et personlig preg med tanke på refleksjoner og vurderinger. 

3.2 Tekstanalyse i dataspill 

For å forstå hvordan man kan benytte seg av tekstanalyse som metode i forskning på dataspill, 

har jeg sett på et par forskningsartikler innenfor feltet. Siden man kan benytte seg av 

tekstanalyse på mange forskjellige måter, gir disse artiklene ingen klare føringer for 

metodearbeidet, men gode eksempler for hva som er nyttig å ta i betraktning. I den 

sammenheng vil det være nødvendig at man individuelt avgjør et bestemt og nyttig utvalg for 

analysen med tanke på studiens problemstilling. 

I forskningsartikkelen Game analysis: Developing a methodological toolkit for the qualitative 

study of games av Mia Consalvo og Nathan Dutton (2006), blir det henvist til hvilke metoder 

som kan være hensiktsmessige i forskning på dataspill. I artikkelen henvises det til at tidligere 

forskning har vært studier av spillerne, eller kritikk av dataspill ved bruk av kvantitative 

metoder som spørreundersøkelser og analyse av spill-logger. Artikkelen legger frem et forslag 

til et rammeverk for forskning på dataspill, med vekt på kulturell gjenskapelse via sosiale og 
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politiske virkemidler. Det blir foreslått fire områder å studere innen dataspill: “Object 

Inventory, Interface Study, Interaction Map and Gameplay Log.” Disse kan analyseres hver 

for seg, eller kombineres for en dypere analyse. Den første tilnærmingen er en analyse av 

hvilke objekter dataspillet inneholder, ved å se på objekter som man kan samle, bruke, kjøpe 

og selge. Man kategoriserer deretter disse objektene til hvilken hensikt de har, der noen har 

sentrale funksjoner for progresjon i dataspillet, mens andre knyttes kun til spillkarakterens 

utseende. Den andre tilnærmingen handler om å se på hvilken informasjon som er tilgjengelig 

for spilleren via spillskjermen i form av for eksempel spillkarakterens liv, helse og level. 

Dette er informasjon man får via forskjellige modeller tilgjengelig på spillskjermen. Den 

tredje tilnærmingen dreier seg om å se på interaksjoner innen dataspillet, dette kan dreie seg 

om blant annet oppdrag, dialog og valg. Ved bruk av denne tilnærminger kan man studere i 

hvilken grad spilleren kan påvirke hvilken retning spillet tar. Den fjerde og siste tilnærmingen 

ser hovedsakelig på gameplay med fokus på det uforventede. Eksempler på dette kan være 

uforventede hendelser og ting man kan finne i dataspillet med tanke på frihet innen 

dataspillet. Noen av områdene som Consalvo og Dutton henviser til, vil være fremtredende i 

ulik grad innenfor forskjellige sjangere av dataspill. Man kan i den sammenheng velge hvilket 

fokus man ønsker i forskningen tilknyttet utvalget av dataspill. Med tanke på denne oppgaven 

sin problemstilling var det mest nyttig å fokusere på den tilnærmingen Consalvo og Dutton 

kaller for interaction Map. 

I forskningsartikkelen Textual Analysis, Digital Games, Zombies av Diane Carr (2009), blir 

det diskutert om tekstanalyse er en fornuftig metode å benytte i forskning på dataspill. Denne 

diskusjonen kommer frem i lys av en analyse av spesifikke scener fra dataspillet Resident Evil 

4. I artikkelen knyttes strukturell analyse til dataspillets design og form, mens tekstanalysen 

knyttes til betydning av dataspillet i en større kontekst. Det blir henvist til problematikken 

med å benytte metoder og teori tilpasset litteratur, siden denne type materiell bygger på ord og 

setninger. Selv om det kan være utfordrende å skulle tilpasse metoden til andre medieformer, 

er det likevel mulig å overføre denne teorien til forskning på dataspill. Ifølge Carr gir 

tekstanalyse muligheten til å se på dataspillets tekstualitet og strukturer, og forholdet mellom 

disse. 

Mäyrä sin bruk av tekstanalyse i forskning på dataspill knyttes til analyse av nøkkelelementer 

som kontrollsystemet, spillmekanikker og visuell representasjon i dataspillet (2008, s.158). 

Tekstanalyse som metode fra humaniora ser på dataspill som tekst, og i den sammenheng 

fokuserer man på enkeltelementer som utgjør helheten. Ved bruk av denne metoden ser man 
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på hvordan enkeltelementene i dataspillet, skaper mening knyttet til en større kontekst. Hvilke 

elementer ved dataspillet man vektlegger i analysen, er knyttet opp til problemstillingen for 

forskningen og utvalget. 

3.3 Tidligere forskning på historiebaserte dataspill 

For å få informasjon om tidligere forskning på feltet for tekstanalyse av historiebaserte 

dataspill, vil jeg i denne delen ta for meg noen tidligere forskningsartikler. To av de utvalgte 

artiklene tar for seg dataspillene jeg selv har valg for min analyse, da det er nyttig å se på hva 

tidligere forskere har fokusert på i sine analyser. 

I forskningsartikkelen Narrative Design of Sadness in Heavy Rain (2017) av Nelson Zagalo, 

ser Zagalo på hvordan Heavy Rain er bygd opp designmessig for å gi følelsen av tristhet. 

Dette blir i artikkelen knyttet til forskjellige virkemidler for å drive fortellingen fremover, og 

mange av disse virkemidlene er noe vi kan gjenkjenne fra filmmediet. Forskningen gikk ut på 

hvor godt spillet Heavy Rain formidler følelsen av tristhet ved å se på karakterens ikke-

verbale kommunikasjon, og på audiovisuelle virkemidler som ble benyttet i dataspillet. I 

artikkelen blir spillkarakterens evne til empati dratt frem som viktig for at spilleren skal kunne 

knytter seg til spillkarakteren. For at spilleren skal engasjere seg i spillkarakteren, må man få 

følelsen av at man er i spillkarakterens situasjon. I følge Zagalo er det tre hovedelementer 

man kan knytte til følelsen av tristhet og empati for spillkarakterer. Disse tre elementene er: 

tilknytning, brudd og passivitet. Denne artikkelen er interessant med tanke på at empatien 

spilleren får ovenfor spillkarakteren og andre ikke-spillbare karakterer i dataspill, kan ha 

innvirkning på hvilke valg spilleren tar i dataspillet. 

I forskningsartikkelen Designing Games for Moral Learning and Knowledge Building (2017) 

ser Karen Schrier på muligheter og begrensinger for bruk av moralske valg og moralsk læring 

innen spillmediet. I tillegg blir det i artikkelen fokusert på læring via problemløsning. Schrier 

henviser til at i Life is Strange gis spilleren en personlig følelse av påvirkning på 

spillfortellingen via valgene spilleren tar. Dette er noe som er sentralt å drøfte og poengtere i 

analysedelen av denne oppgaven. En sentral mekanikk som trekkes frem i artikkelen, er 

muligheten til å kunne spole tilbake tiden i Life is strange. Dette er en spillmekanikk som kan 

benyttes tilknyttet valg for å se hvilke forskjellige utfall valgene får i ulike situasjoner. Det at 

spilleren blir eksponert for konsekvenser, og har mulighet til å endre valget i ettertid, kan ses i 

sammenheng med erfaring og læring. Artikkelen tar for seg mange av de sentrale 
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spillmekanikkene som dataspillet inneholder, som er sentralt å ta de med i analysedelen for å 

drøfte betydning av spillerens påvirkningsmulighet eller grad av spill-kontroll. 

I forskningsartikkelen Towards a Theory of Choice Poetics (2014) av Peter Mawhorter, 

Michael Mateas, Noah Wardrip-Fruin og Arnav Jhala, gis en oversikt over forskjellige typer 

valg innen dataspill. I artikkelen henvises det til det faktum at tradisjonell fortellerteori ikke er 

tilstrekkelig ved analyse av dataspill, på grunn av at dataspill er interaktive og inneholder 

derfor elementer som er avhengig av spillerens påvirkning. Begrepet “choice poetics” 

introduseres som et nyttig redskap innen forskning på hvordan valg fungerer sammen med 

fortellingen for å kommunisere budskap. “Identifying choice idioms is useful because they 

offer a direct method for constructing choices to achieve a specific effect. Each choice idiom 

is also a micro-theory of choice poetics specific to the given choice structures it encompasses” 

(Mawhorter mfl., 2014, s.4f). Artikkelen tar for seg en rekke forskjellige begrep man kan 

benytte for å klassifisere forskjellig typer valg, hvilken eventuell påvirkning disse valgene har 

på spillfortellingen, og spillerens motivasjon til å spille dataspillene på forskjellige måter. I 

artikkelen blir det i tillegg henvist til at for at man skal knytte engasjement til valg innen 

dataspillet, er det mest nyttig at valgene inngår som en intern del av fortellingen, og at de ikke 

er knyttet til spillstatistikk som karakterutvikling i form av poeng. Mawhorter mfl. sine 

klassifiseringer av forskjellige typer valg, er noe jeg vil henvise til i analysedelen. 

3.4 Utvalg 

I denne studien har jeg gjort et systematisk utvalg av analyseobjekter. Jeg har utvalgt tre 

dataspill til gjennomføring av analysen i studien. Disse dataspillene har mange likhetstrekk 

med tanke på sjangere og spillmekanikker, og kan betegnes som historiebaserte dataspill 

ettersom interaktiviteten fokuserer på valgalternativer innen dialog og handling. Alle de tre 

dataspillene er såkalte singel-player dataspill som man spiller alene på PC eller konsollen, i 

motsetning til mulitplayer-dataspill som spilles med andre spillere, ofte over internett. Til 

tross for sine likheter, er dataspillenes handlinger satt til forskjellige settinger, og 

spillkarakterene man styrer er i tillegg forskjellige med tanke på alder, kjønn og mål. 

Dataspillene er utviklet av forskjellige spillstudioer, og de er utgitt i forskjellige år. Utvalget 

til analysen er ikke tilfeldig, siden jeg har tidligere erfaring med alle tre, så det betyr at 

gjennomspillingen ikke vil bli gjennomført for første gang tilknyttet analysen. Det at jeg har 

tidligere erfaring med dataspillene, kan ses på som et gode tilknyttet studien ettersom jeg kan 

reflektere rundt valg jeg tok da jeg spilte igjennom dataspillene for førte gang i forkant av 
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studien. Ved at jeg har spilt igjennom dataspillene selv, får jeg en personlig opplevelse av 

mulige valg og begrensninger, med andre ord erfaring med spillets grad av interaktivitet og 

spillmekanikker. 

Noen vil nok undres på hvorfor jeg har inkludert tre dataspill som kan anse som relativt gamle 

siden spillbransjen konstant er i endring. Grunnen til at jeg har valgt nettopp disse dataspillene 

er at mange anser Heavy Rain som det første innen sjangeren interaktivt drama, og TWD og 

Life is Strange ses på som kritikerroste innen spillsjangeren hvor fortellingen står i fokus og 

handlinger innen spillet er hovedsakelig dialogsdrevne. I studien ønsket jeg å se hvordan 

spillmekanikkene startet via Heavy Rain, og hvordan disse er blitt utviklet i nyere dataspill 

som TWD og Life is Strange. Studien åpner opp muligheten til å kunne se på nyere dataspill 

innen sjangeren og sammenligne dem med dataspillene som blir nevnt i denne oppgaven. 

3.4.1 Heavy Rain 

Dataspillet Heavy Rain kan beskrives som en thriller og et krimmysterium. Spillet ble utgitt i 

2010 og er utviklet av Quantic Dream. Fortellingen tar for seg handlingen rundt den såkalte 

Origamimorderen som dreper unge gutter ved bortføring og drukning. Hovedmålet i 

fortellingen er å finne ut hvem morderen er, og å redde Ethan sin sønn Shaun. Spillet har fire 

hovedkarakterer som man styrer. Det er fastsatt veksling mellom hvilken karakter man styrer 

tilknyttet til de forskjellige scenene. Til tross for scener hvor de forskjellige hovedkarakterene 

har interaksjoner med hverandre, har man som spiller ikke mulighet til å bytte på hvilken 

spillkarakter man styrer. Heavy Rain inneholder ingen game over-modus. Om en spillkarakter 

dør, vil spillets handling fortsette videre uten den døde spillkarakteren. Tidspunktene for hvor 

spillkarakterer kan dø er fastsatt på bestemte punkter i løpet av dataspillet, og er knyttet til 

kapittel. Den første scenen hvor det er mulighet for at en spillkarakteren kan dø, er ganske 

langt ut i spillfortellingen, slik at mesteparten av spillets handling og karakterer er blitt 

etablert for spilleren. 

3.4.2 The Walking Dead 

Dataspillet TWD er satt i et postapokalyptisk univers som bygger på tegneserien og tv-serien 

med samme navn skapt av Robert Kirkman. Alle episodene av dataspillet ble utgitt i 2012 av 

spillselskapet Telltale Games. Hovedmålet i fortellingen er å overleve etter et zombieutbrudd, 

og å finne Clementine sine foreldre. I motsetning til Heavy Rain spiller og styrer man kun én 

av spillkarakterene, Lee Everett. Det blir tidlig i spillet etablert at hans avgjørelser kan 

påvirke utfallet til hvilken relasjon man har til de andre ikke-spillbare karakterene, og at hans 
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handlinger kan påvirke hvem som overlever i løpet av spillet. Allerede i første episode møter 

Lee på en 8 år gammel jente med navnet Clementine. Det blir tydelig at man kommer til å få 

en slags farsrolle for denne jenten, og at man kommer til å måtte beskytte henne i dette 

universet. Spillet er episodebasert med 5 episoder, hvor man som spiller blir informert om at 

valgene man tar i episode 1 vil påvirke de påfølgende episodene. I likhet med tv-serien er 

mellommenneskelige relasjoner i fokus til tross for at fortellingen tar sted i et zombieunivers. 

3.4.3 Life is Strange 

Det tredje dataspillet til analysen er Life is Strange. Dette er et episodebasert dataspill på fem 

episoder. Alle episodene ble utgitt i 2015 og er utviklet av spillstudioet Dontnod 

Entertainment. I dette spillet styrer man spillkarakteren Max Caulfield, en 18 år gammel 

tenåringsjente. Handlingen tar for seg Max sine superkrefter som gir mulighet til å kunne 

spole tilbake tid for å avverge hendelser. Hovedmålet er å finne ut hva som har skjedd med 

Rachel Amber, og å beskytte sin bestevenn Chloe. I tillegg til dette er det en rekke parallelle 

handlinger som utspiller seg på skolen, Blackwell Academy. Dataspillet har mottatt mye ros 

for sin virkelighetstro fremstilling av ungdomsårene, og for at det tar for seg en rekke store og 

tunge temaer som misbruk og selvmord. 

3.5 Fremgangsmåte 

Tekstanalysen i min oppgave er tredelt med fokus på valgmekanikker, fortellerelementer i 

form av fortellerstruktur og karakterer og valg med store, små eller ingen konsekvenser. I 

analysen vil jeg i tillegg ta for meg hvilken funksjon og grad av konsekvenser de forskjellige 

valgalternativene innen de utvalgte scenene har for spillfortellingen. Måten jeg har gått frem 

på er å spille igjennom de tre utvalgte dataspillene i sin helhet og å så gjennomføre en 

tekstanalyse av utvalgte scener ved å kartlegge valgmekanikkene. I den sammenheng benyttet 

meg av den tilnærmingen som Aarseth (2003) anser som god, altså å spille igjennom 

dataspillene selv i forkant av analysen. 

Som en del av gjennomspillingen, noterte jeg i en såkalt spill-logg for å enklere få en oversikt 

over aktuelle scener til analysen når det gjaldt valgmekanikkene. Prosessen med å ta pause i 

gjennomspillingen for å notere i spill-loggen, var en annen måte å spille på en ved en tidligere 

gjennomspilling. De små spillpausene ga rom for refleksjon og tanker. Det å ta slike pauser i 

gjennomspillingen for notering og refleksjon, kan sammenlignes med å lese en skriftlig tekst 

sakte og nøye med pauser før analysering. I den første gjennomspillingen forsøkte jeg å gjøre 
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flest mulig dårlige valg eller handlet så passivt om mulig for å se hvilken effekt dette ville ha 

på utfallet. 

I tillegg til å spille igjennom dataspillene selv benyttet jeg meg av såkalte Let’s plays eller 

walkthrough, hvor andre spiller dataspillene på videodelingstjenester som YouTube. Ved å 

benytte andre spilleres gjennomspillinger, vil man kunne se på flere utfall av valgene som 

dataspillene inneholder. Ettersom mange av valgene kan føre til en rekke med forskjellige 

former for konsekvenser, ble dette vurdert som en hensiktsmessig fremgangsmåte. Det ville 

vært svært tidskrevende å skulle spille igjennom dataspillene i sin helhet flere ganger. 

Ifølge nettstedet How Long to Beat (udatert a,b,c) tar Heavy Rain i gjennomsnitt 10 timer å 

fullføre, men TWD, og Life is Strange tar henholdsvis gjennomsnittlig 13 og 14 timer å 

fullføre. Grunnet spillenes lengde og oppgavens omfang var det ikke mulighet å dekke 

dataspillene i sin helhet til analysering. Derfor har jeg tatt en vurdering og utvalgt spesifikke 

scener fra hvert av dataspillene til analysen. De utvalgte delene ble spilt igjennom flere 

ganger, med forskjellig bruk av valg. I de fleste tilfeller har jeg forsøkt å ta mest og minst 

hensiktsmessige valg og handlinger for å se graden av variasjon og konsekvenser det ville gi. 

I analysen vil det fremkomme en begrunnelse for hvorfor disse spesifikke delene er utvalg og 

ansett som relevante for studien. Knyttet til tidligere forskning vil analysen fokusere på den 

delen som Consalvo og Dutton (2006) omtaler som den tredje tilnærmingen som handler om 

interaksjoner innen dataspillet. Ved å se på muligheten innenfor spesifikke scener knyttet til 

valg, forsøkte jeg å se om valgene ga en reel følelse av påvirkning for spillfortellingen. I den 

sammenheng ble det vektlagt om alternativene som spilleren har tilgjengelig, fører til en 

endring i spillfortellingen. 

Heavy Rain var på tidspunktet gjennomspillingen forgikk kun tilgjengelig på Playstation, og 

gjennomspilling ble derfor gjennomført på Playstation 3. Life is Strange var tilgjengelig på 

flere forskjellige plattformer på tidspunktet innsamlingen ble gjennomført. Tilknyttet denne 

studien ble TWD spilt igjennom på Playstation 3, og Life is Strange spilt igjennom på PC, via 

bruk av tjenesten Steam. 

3.6 Utfordringer 

I de fleste studier vil man underveis oppleve utfordringer med tanke på at ting ikke alltid går 

som planlagt, eller at rammene for det metodiske arbeidet forandrer seg over tid. Grunnet 

metoden benyttet i studien har jeg ikke opplevd alt for mange utfordringer, men med tanke på 
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at studien har pågått over en lengre tidsperiode, har jeg likevel opplevd noen utfordringer som 

blir nevnt i dette kapittelet. 

To av dataspillene som er inkludert i analysen, inneholdt ikke muligheten til å endre språket i 

dataspillet til norsk og hadde kun tekst tilgjengelig på engelsk. På bakgrunn av dette har jeg 

oversatt teksten til norsk i analysen. Bruk av egen oversettelse er noe som kan føre til 

mistolkning av budskap og innhold. For å skape en sammenheng mellom alle dataspillene, er 

det likevel nyttig å benytte seg av oversettelsene fra engelsk. 

En annen utfordring tilknyttet gjennomspillingen av dataspillet TWD var at spillstudioet som 

lagde dette spillet, Telltale Games, ble stengt i slutten av 2018, mens studien pågikk. Dette 

førte til at en rekke titler fra studioet, blant annet TWD-serien, ble fjernet fra tjenester som 

Stream. Tilknyttet oppgaven vil innhenting av globale resultater fra valgene i slutten av 

episodene kunne påvirkes, grunnet avstengte servere hos spillselskapet. Det at 

tilgjengeligheten til dataspillet har minsket, vil kunne bidra til at resultatene av valgene i 

statistikken påvirkes. TWD ble grunnet dette spilt på Playstation 3, ettersom jeg hadde dette 

dataspillet allerede tilgjengelig på denne plattformen. 

Ved gjennomspilling har jeg forsøkt å utføre valg som kan anses som mest og mist 

hensiktsmessig. Eksempelvis kan dette være å forbli taus i de fleste av dialogvalgene. Grunnet 

mangfoldet av valg man kan ta, ville det nok anses som hensiktsmessig å forsøke enda flere 

måter å spille gjennom dataspillene i sin helhet. Men ettersom dette vil være svært 

tidskrevende, ble et godt alternativ til flere gjennomspillinger å benytte seg av informasjon 

man får via å se Let’s play-opptak av spesifikke scener, hvor spillere har tatt forskjellige 

valgalternativer. 

Når det gjelder innhenting av statistikkdata for valgene i de to utvalgte dataspillene, er disse 

resultatene organiske, det vil si at de er i konstant endring. I den sammenheng har jeg kun tatt 

utgangspunkt i statistikken fra en fastsatt dato. Statistikken over valgene fra de to dataspillene 

som har dette tilgjengelig, er hentet fra nettsider lagd av fansen, hvor tall fra TWD er hentet 

fra Walkingdead.fandom.com (Fandom, udatert), og tall fra Life is Strange er hentet fra life-

is-strange.fandom.com (Fandom, 2018). Tallene er hentet fra disse sidene da det rent praktisk 

var et bedre alternativ ettersom informasjon om alle prosentfordelingen ikke ble notert under 

gjennomspillingen da det først ikke var tenkt å inkluderes som en del av analysen, og det ikke 

er mulig å innhente opplysninger om fordelinger innen valg i etterkant av gjennomspilling. 
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Likevel kan en svakhet ved bruken av disse nettsidene for statistikk være at fordelingene 

avviker fra tidspunktet de ble oppført til tidspunktet studien ble gjennomført. 

To av de utvalgte dataspillene ble spilt igjennom til analysen på Playstation 3, og i den 

sammenheng var det planlagt i forkant av analysen å ta skjermdumper underveis til å benytte i 

analysen. Men ettersom man i disse to dataspillene ikke har tilgjengelighet for funksjonen av 

skjermdump, er bildene benyttet i analysen hentet via skjermdumper fra Let’s plays. Bilder fra 

Heavy Rain i analysen er derfor hentet fra skjermdumper fra YouTube (Full Playthroughs, 

2016) og det samme gjelder for skjermdumper fra TWD (Smokey [inactive], 2012). Tilknyttet 

Life is Strange som ble gjennomspilt på PC, fungerte funksjonen av skjermdumper fra dette 

spille, og i den sammenheng er bildene som blir benyttet i analysen tatt i sammenheng med 

gjennomspillingen. 

3.7 Sammendrag kapittel 3 

I dette kapittelet har jeg tatt for meg tekstanalyse som metodeform og sett på hvordan man 

kan forske på dataspill ved hjelp av denne metoden. I tillegg har jeg gjort rede for tidligere 

forskning på feltet ved bruk av metoden tekstanalyse, utvalg, fremgangsmåte og utfordringer 

tilknyttet studien. Videre vil jeg analysere de utvalgte delene av dataspillene og kartlegge 

valgmekanikkene de inneholder. 
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4.0 Analyse 

I dette kapittelet vil jeg analyserer de utvalgte scenene fra dataspillene. Det er blitt utvalgt fem 

scener fra hvert av dataspillene i studien, slik at analysen totalt inneholder 15 enkeltscener. 

Disse scenene er hentet fra forskjellige tidspunkter i spillfortellingen, og de er valgt for å 

forsøke å vise mangfoldet av konsekvensene for valgene. Funn fra dataspillene vil bli 

presentert i rekkefølge Heavy Rain, TWD og Life is Strange, ettersom dette var rekkefølgen 

jeg spilte dataspillene i, og dataspillene blir da i tillegg presentert i kronologisk rekkefølge 

etter utgivelsesår. 

I den første delen av analysen vil jeg presentere valgmekanikkene og fortellingsstrukturen i 

dataspillene, og i den andre delen vil jeg kartlegge enkeltscenene med tanke på valg og 

konsekvenser. Konsekvensene for valgene deles inn i forskjellige grupper etter grad av 

konsekvens: valg med store konsekvenser, valg med små konsekvenser og valg uten 

konsekvenser. Den sistnevnte gruppen inneholder valg som fører til det samme utfallet 

uavhengig av valgalternativene. I gjennomgangen av hver enkeltscenene vil det bli gitt en 

begrunnelse for hvorfor den aktuelle scenen anses som relevant for problemstillingen. 

4.1 Valg og fortelling 

I denne delen av analysen vil jeg avklare hvilke typer valgmekanikker man kan finne i de tre 

utvalgte dataspillene. Alle dataspillene kan sies til å inneholde flervalg (multiple choice) som 

en sentral del av gameplaystrukturen. Til tross for at dataspillene inneholder mange likheter, 

er måten valgmekanikkene er utformet på forskjellig. Jeg valgte å kartlegge valgmekanikkene 

som dataspillene inneholder med tanke på at dette gir klarhet og informasjon om graden av 

spiller-kontroll man har innen dataspillene. Mawhorter mfl. definerer en valgstruktur innen 

dataspill på følgende måte: “A choice structure consists of the framing, options and outcomes 

associated with a choice” (2014, s.1). Hvilken informasjon man som spiller blir presentert for 

i etterkant av valgene, vil i tillegg inkluderes. I underkapittelet om fortellingsstrukturer blir de 

utvalgte dataspillenes strukturer presentert, dette for å få en oversikt over de forskjellige 

retningene innen spillfortellingen og vise til hvordan spillfortellingen er oppbygd. 

4.1.1 Valgmekanikker 

I denne delen vil jeg presentere hvilke typer valgmekanikker de utvalgte dataspillene 

inneholder. Ved bruk av denne fremstillingen blir det i tillegg poengtert likheter og forskjeller 

innen mekanikkene. Et annet viktig aspekt som blir fokusert på, er hvilken grad av interaksjon 
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dataspillene krever av spilleren, og hvilken informasjon dataspillet gir. Denne fremstillingen 

gjøres for å forklare hvilken funksjon valgmekanikken har. 

I Heavy Rain kan man dele valgmekanikken inn i to grupper: 

• Dialogvalg med tidsbegrensning 

• QTE – quick time events 

Valgene i dataspillet knyttes mot handling og dialog. Dialogvalgene inneholder 

tidsbegrensninger og er knyttet til at spilleren må velge et ord koblet til en sinnsstemning som 

for eksempel sint, rettferdig eller ironisk. Ved å velge et av disse alternativene vet ikke 

spilleren konkret hva spillkarakteren kommer til å si i dialogen, annet enn at man velger 

karakterens humør i situasjonen. I alle valgene kan man anse et av alternativene som mer 

nøytralt enn de andre. I disse dialogvalgene får spilleren presentert to til fire valgalternativer. 

 

Figur 4.1 Eksempel på valg i Heavy Rain (Full Playthroughs, 2016). 

Dialogvalgene i Heavy Rain har en satt tidsbegrensning som fremstilles i form av at 

symbolene for valgalternativene forsvinner gradvis når tiden renner ut. I tilfeller hvor 

spilleren aktivt ikke velger eller ikke rekker å ta et valg, vil spillet automatisk velge det 

nøytrale valgalternativet. I den sammenheng vil spillkarakteren ikke forbli stille, men 

framføre den utvalgte dialogen som spillet nok anser som mest tilfredsstillende. Som spiller 

har man tilgang på informasjon om spillkarakterens indre tanker, og denne mekanikken er noe 

spilleren står fritt til å benytte i løpet av hele dataspillet. Denne tilgangen på indre tanker er 

noe som kan benyttes i forbindelse med avgjørelser rundt spesifikke valg eller om man som 

spiller er usikker på hva man skal gjøre av handlinger for videre progresjon. Som oftest vil 

spillkarakteren uttrykke usikkerhet når det kommer til større moralske valg, og spilleren kan i 

den sammenheng føle usikkerhet rundt hvilket valg som er mest hensiktsmessig å ta. 

Tilknyttet etiske dilemma vil ikke den indre dialogfunksjonen gi noen klare føringer for 
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spilleren, men den vil heller vise til de forskjellige sidene ved de spesifikke valgalternativene. 

Dette er noe som kan knyttes opp mot en vurdering av etiske dilemma i det virkelige liv hvor 

det er vanskelig å anse et av valgene som mest nyttig eller riktig. I situasjon hvor 

spillkarakterene føler seg stresset eller urolige, vil symbolene av valgalternativer eller 

handlingene vibrere på skjermen for å symbolisere en stressende stemning. 

Heavy Rain inneholder tre vanskelighetsgrader, men disse er kun knyttet til hvor god 

kjennskap spilleren har til spillkontrollen, derav at vanskelighetsgraden kun endrer hvor 

hurtig og avanserte QTE er i dataspillet. QTE er i dette dataspillet koblet til at spilleren må 

trykke eller holde inne en kombinasjon av knapper samtidig, eller trykke på et sett med 

knapper raskest mulig. I noen spesifikke deler av dataspillet vil spillkarakterer kunne dø om 

spilleren ikke klarer å gjennomføre QTE på en riktig eller god nok måte.  

Heavy Rain gir i tillegg muligheten for at spillere kan benytte seg av move-kontrollere, noe 

som innebærer at man fysisk må bevege seg for å utføre handlingene i spillet. Utenom bruken 

av move-kontrollere har spillskaperne implementert at handlinger som for eksempel å sku av 

et lokk skal føles så realistisk som mulig i form av at man må bevege joysticken i en sirkulær 

bevegelse, istedenfor å trykke på et symbol som man ofte gjør i andre valgsekvenser. Ved 

bruk av denne mekanismen fortelles man ikke som spiller hva spillkarakteren skal gjøre, men 

man gjør det for spillkarakteren (Holmes, 2012, s.175). 

Heavy Rain inneholder ingen klassisk game over-modus, siden spillfortellingen fortsetter til 

tross for at en eller flere av de spillbare karakterene dør. Istedenfor game over-modus 

inneholder dataspillet et sett med gode og dårlige avslutninger for de forskjellige 

spillkarakterene. Alle disse avslutningene er tilknyttet forskjellige former for trofeer 

(achievements) som spilleren får når man har fullført dataspillet. Totalt inneholder Heavy 

Rain 17 forskjellige cutscenes som avslutter spillfortellingen. 

I TWD kan man dele valgmekanikkene inn i tre grupper: 

• Dialogvalg med tidsbegrensninger 

• Dialogvalg uten tidsbegrensninger 

• Stressvalg – knyttet til handling i form av QTE 

I den første gruppen av valg møter spillerne valg i dialog hvor man som oftest får to til fire 

valgalternativer. Ofte er et av disse alternativene nøytralt, noe som vises på spillskjermen med 

firkant symbolet og teksten “…”.  I disse dialogvalgene har man som spiller en 
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tidsbegrensning som fremstilles i form av en linje under valgalternativene som minsker når 

tiden renner ut. I de tilfellene hvor man som spiller ikke aktivt tar et valg eller rekker å gjøre 

et valg innen tidsbegrensningen, vil karakteren ende opp med å ikke si noe og være stille. 

Altså i situasjoner hvor man som spiller ikke velger et av valgalternativene, vil dataspillet 

automatisk velge det nøytrale alternativet som er tilgjengelig. Valgene blir for spilleren 

presentert i hele setninger, noe som gir klar informasjon om hva spillkarakteren kommer til å 

si i dialogen, til tross for at dette noen ganger avviker, da spillkarakteren legger til dialog i 

etterkant som spilleren ikke har valgt via cutscenes. 

I den andre gruppen av valg har man dialogvalg uten tidsbegrensning. I disse valgene har 

spilleren ubegrenset tenketid for hvilket av valgalternativ man ønsker. Om spilleren ikke 

velger noe alternativ, vil ikke spillets handling lede fremover. Dette er altså valg spilleren 

aktivt må ta del av i motsetning til valgene i den første gruppen. Ofte inneholder denne typen 

valg kun to alternativer, og ingen av disse alternativene er nøytrale i den forstand at 

spillkarakteren forblir stille. 

Den siste gruppen er stressvalg hvor ofte én eller flere spillkarakterers liv står i fare. I disse 

valgene har man en tidsbegrensning. Ofte er disse valgene koblet til QTE i form av at man må 

trykke en bestemt knapp et satt antall ganger raskest mulig. Stressvalg indikeres tydelig for 

spilleren i form av at en rødfarge fyller opp store deler av spillskjermen desto nærmere 

spillkarakteren er i fare for å dø. Om man ikke klarer å gjennomføre de nødvendige 

handlingene på riktig eller hurtig nok måte, vil utfallet av disse valgene føre til game over-

modus (figur 4.2). Disse valgene baserer seg, i motsetning til de to andre gruppene, dermed på 

handlingen som spilleren må gjøre for at spillkarakteren skal overleve. 

 

Figur 4.2 Skjermdump av game over skjermen i TWD (Smokey [inactive], 2012). 
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Alle episodene av TWD starter med en informasjonsplakat som gir informasjon til spilleren 

om at spillfortellingen påvirkes av valgene man tar (figur 4.3). Valg som har innvirkning på 

dataspillets videre handling eller relasjoner mellom spillkarakterene, blir tydelig markert for 

spilleren i form av informasjon på spillskjermen. Denne informasjonen blir i dataspillet kalt 

for fortellingsvarsel (Story notifications). Et eksempel på dette kan være at man som spiller 

blir informert om at “Clementine vil huske det” eller “Clementine la merke til din stilhet”. 

Disse fortellingsvarselene kan spilleren om ønskelig slå av i innstillingene. TWD inneholder 

to vanskelighetsgrader (normal og hard). På vanskeligstegraden “hard” er fortellingsvarsel og 

andre former for hint avslått og utilgjengelig for spilleren. Hint i dataspillet benyttes i de 

tilfellene hvor spilleren skulle stå fast og trenger hjelp for videre fremgang. Som spiller har 

man i TWD ikke tilgang til spillkarakterenes indre tanker eller følelser, slik man har i Heavy 

Rain. Dette kan kobles til at man som spiller skal sette seg inn i Lee sin situasjon og at man 

skal benytte sine egne følelser og tanker som moralsk kompass. Man kan tenke seg at 

designvalget i dette tilfellet kan knyttes til at man som spiller skal handle slik man selv ville 

gjort i den aktuelle situasjonen. 

 

Figur 4.3 Skjermdump av informasjonsplakaten i TWD (Smokey [inactive], 2012). 

I motsetning til Heavy Rain inneholder TWD klare game over-modus. Dette er situasjoner 

hvor spillkarakterer kan dø, og dette er noe som stopper opp dataspillet. Som spiller blir man 

etter en game over derfor sendt tilbake til den delen rett før spillkarakteren døde for en ny 

sjanse. Eksempler på dette er situasjoner hvor enten Lee eller Clementine dør. Siden disse to 

spillkarakterene er avgjørende for spillfortellingen, blir man som spiller sendt tilbake for en 

ny sjanse slik at de skal overleve. Det at spillkarakteren man styrer kan dø i løpet av 

dataspillet, blir etablert som en del av dataspillet allerede i førte scene. 

TWD sin bruk av tidsbegrensninger for valg kan beskrives som et verktøy for at spilleren skal 

ta det valget som føles mest riktig i situasjonen og ikke benytte for lang betenkningstid med 
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tanke på følger og konsekvenser av valget. Siden serien er på fem episoder, kan man som 

spiller ikke gå tilbake til en spesifikk scene for å handle annerledes. Man har anledning til å 

gå tilbake til tidligere deler av spillfortellingen, men da vil man måtte spille igjennom hele 

episoden om man skulle ønske å endre på valgene. Valg utført i episode 1 vil nemlig ha 

innvirkning på episode 2 og så videre. 

I Life is Strange kan man dele valgmekanikken inn i tre grupper: 

• Mindre dialogvalg 

• Store dialogvalg 

• Valgfrie handlinger 

I de mindre dialogvalgene må man velge et av alternativene for at spillets handling skal gå 

videre. Valgene baserer seg på setninger, og man får som oftest presentert to til fire 

valgalternativer. Disse valgene har ingen tidsbegrensning, og som spiller må man aktivt velge 

ett av alternativene. Disse mindre valgene kan ses på som valg med kortvarige eller mindre 

konsekvenser tilknyttet spillfortellingen. 

De store dialogvalgene i dataspillet kan forklares som valg med langvarige konsekvenser 

siden valgene vil kunne påvirke spillfortellingen på et senere tidspunkt. Disse valgene 

signaliseres tydelig for spilleren ved bruk av sterk rød farge, tidsavbrudd og lyd på 

spillskjermen. I tillegg blir valgene markert tydelig for spilleren i etterkant, i form av 

informasjon hvor det står “denne handlingen vil ha konsekvenser” i hjørnet av spillskjermen 

(figur 4.4). I likhet med de mindre dialogvalgene inneholder heller ikke de store 

dialogvalgene noen tidsbegrensning slik at spilleren kan benytte seg av ubegrenset tenketid. I 

lik grad som ved små dialogvalg, må man også i denne gruppen ta et aktivt valg for at 

spillfortellingen skal gå videre. 

 

Figur 4.4 Informasjon om at valget vil ha konsekvenser i Life is Strange. 

Utenom dialogvalg inneholder dataspillet en rekke valgfrie muligheter til å utforske. Dette har 

jeg har kalt for valgfrie handlinger.  Disse valgfrie handlingene blir som oftest knyttet til å 

finne ut mer informasjon om de forskjellige spillkarakterene. Dette er opplysninger som kan 

bli relevante i konkrete situasjoner, og de kan ofte åpne opp for flere dialogvalg. I dataspillet 
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vil altså både spillkarakteren Max og spilleren tilegne seg ny kunnskap, som aktivt kan 

benyttes i dialogvalg. I noen tilfeller vil disse valgfrie handlingene føre til en belønning i form 

av digitale trofeer. I enkelte tilfeller får man som spiller opp informasjon om at handlingen 

man gjør ved å utforske et objekt, vil kunne få konsekvenser i form av at andre spillkarakterer 

vil kunne se at man har tatt eller sett på et objekt. Dette er noe man vil kunne unngå ved å 

benytte seg av spillmekanikken som gjør det mulig å spole tilbake tid. I tillegg har man 

tilgang på Max sine tanker og refleksjon over hendelser før, og underveis i spillfortellingen, 

via skrevne tekster i hennes dagbok, og informasjon om dialog mellom spillkarakterene i form 

av tekstmeldinger på Max sin mobiltelefon. “Games can also take a one-side approach to 

communication with players through written notes, diary entries and letters. Such narrative 

devices should be used sparingly because players generally wish to get on with interactivity” 

(Solarski, 2017, s.55). 

I Life is Strange reflekterer ofte spillkarakteren Max i en indre monolog i etterkant av valg. 

Som spiller kan man ikke velge å høre spillkarakteren sine indre tanker slik man kan i Heavy 

Rain. I noen tilfeller kan Max uttrykke usikkerhet om det var riktig valg, noe som er koblet til 

muligheten spilleren har i mange tilfeller til å spole tilbake tiden. Muligheten med å spole 

tilbake tiden står som en sentral del av spillmekanikk i dataspillet, siden man på denne måten 

kan få tilgang på informasjon rundt de forskjellige utfallene av valgalternativene. Det er viktig 

å poengtere at spillmekanikken med å spole tilbake tid har et sett med begrensinger, ettersom 

man kun kan spole tilbake tiden delvis innen en konkret scene. Man kan altså ikke spole 

tilbake store deler av dataspillet for å for eksempel komme tilbake til en tidligere episode 

siden dataspillet lagrer automatisk underveis. Om man skulle ønske å spille igjennom en 

episode på nytt, må dette gjøres i sin helhet. På samme måte som i TWD påvirker valgene fra 

episodene 1 de påfølgende episodene i Life is Strange. 

 

Figur 4.5 Skjermdump av informasjonsplakaten i Life is Strange. 



39 
 

Informasjonsplakaten i starten av hver av episodene informerer spilleren om at valgene man 

tar vil påvirke fortid, nåtid og fremtiden i spillfortellingen (figur 4.5). Man blir i tillegg 

oppfordret til å velge klokt. Life is Strange inneholder ikke noen klassisk game over-modus, 

slik som TWD gjør. I dette dataspillet er game over-modusen at skjermen blir helt grå og 

spilleren informeres via Max om at man må spole tilbake tiden for å kunne komme seg videre. 

Dette er en antydning om at man har gjord noe feil som avslutter muligheten til spillerens 

interaktive frihet. En sentral ting som skiller valgene i Life is Strange fra de to andre 

dataspillene, er at man aktivt må velge et av valgalternativene siden valgene ikke inneholder 

noen form for tidsbegrensning. Ubegrenset betenkningstid og nødvendighet av å ta et valg kan 

ses på som en aktivisering av spilleren. Ubegrenset bruk av tenketid for valgene og 

muligheten med å få tilgang på utfallet av flere forskjellige valgalternativer, åpner opp for 

refleksjon og vurdering av konsekvenser. 

I etterkant av hver episode av Life is Strange, får man opp en grafisk fremstilling med en 

oversikt som inneholder en prosentvis oversikt over de forskjellige valgalternativene (figur 

4.6). Tallene i denne statistikken er hentet fra valg en selv og andre spillere har tatt. Disse 

valgene er delt inn i valgtypene store og mindre valg. Denne type bruk av statistikk kan 

påvirke spilleren til å tolke at valget som man selv har tatt, fremstår som mindre eller mer 

riktig. Denne type informasjon i etterkant av hver episode inntreffer også i TWD (figur 4.7). I 

motsetning til i Life is Strange inneholder valgoversikten i TWD færre valg, og det skilles ikke 

mellom store og mindre valg. I Heavy Rain, som ikke er episodebasert, får man ikke opp noen 

informasjonsskjerm med oversikt over hvilke valg man selv og andre spillere har tatt. Denne 

typer oversikt gir ikke spilleren informasjon om hvilke konsekvenser valgene man har tatt har 

for spillfortellingen, men kun en prosentvis fordeling av valgalternativer. Et valgalternativ 

med lav prosent i en slik oversikt, gir en indikasjon på at valgalternativet fremsto som mindre 

nyttig og riktig av mesteparten av spillerne. 



40 
 

 

Figur 4.6 Skjermdump av store valg i Life is Strange episode 2. 

En slik grafisk fremstilling er virkningsfull fordi om man som spiller har valgt et 

valgalternativ med svært lav prosent sammenlignet med andre spillere, vil man kunne tolke 

det som at alternativet var feil eller mindre hensiktsmessig. I den sammenheng har man 

muligheten til å spille episoden på nytt, for å kunne endre valgene om dette er ønskelig. 

Heavy Rain er som nevnt det dataspillet i studien som ikke inneholder denne type statistikk 

over valgalternativene. Dette kan både kobles opp mot at dataspillet er det eldste av 

dataspillene som er inkludert i analysen, og at det ikke er episodebasert. Det å ikke gi 

spilleren informasjon om fordeling av valgene, kan også knyttes til at man ikke ønsker at 

spillere skal bli påvirket av andre spilleres valg. I Heavy Rain kobles utfallet av 

spillfortellingen til forskjellige former for trofeer som viser til gode og dårlige avslutninger av 

fortellingen for de fire forskjellige spillkarakterene.  

. 

 

Figur 4.7 Prosentvisfordeling av valgalternativene i TWD episode 1 (Smokey [inactive], 2012). 

Knyttet til spillsjangeren alle de tre dataspillene faller under står utforskning av områder og 

fullføring av oppgaveløsning (puzzles) som en sentral del av spillmekanikken. Denne 

funksjonen er med på å gi spilleren bakgrunnsinformasjon og for å finne nødvendige objekter 
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som spilleren kan benytte ved behov. Som spiller står man, i motsetning til i dataspill i andre 

sjangere, ikke fritt i bruk eller oppbevaring av objekter. Hvert objekt har klare bruksområder 

for når de er nødvendige eller kan benyttes, og dette blir klart indikert for spilleren på 

spillskjermen. Et eksempel på dette er at om Lee finner en øks, kan man ikke som spiller styre 

han fritt til å drepe zombier med øksen, slik man ofte ville kunnet i et rent action basert 

dataspill. 

Alle de tre dataspillene inneholder et belønningssystem i form av trofeer. I noen tilfeller hvor 

valgalternativet ikke har noen eller mindre grad av konsekvens, vil man motta forskjellige 

typer trofeer knyttet til valgalternativet man tok eller utfallet av situasjonen. 

4.1.2 Fortellingsstruktur  

I Heavy Rain følger man fire parallelle fortellinger for hver av de spillbare karakterene. 

Hovedhistorien handler om å finne spor av hvem origamimorderen er og å redde Ethan sin 

sønn, Shaun, som er fanget av morderen. Når man har fullført gjennomspillingen av Heavy 

Rain, finner man ut at origamimorderen er en av de spillbare karakterene man styrer, nemlig 

Scott Shelby. Dette påvirker fortellingen i form av at denne spillbare karakteren ikke kan dø 

før man har kommet til de avsluttende scenene av dataspillet. I figur 4.8 har jeg fremstilt 

fortellingsstrukturen i Heavy Rain. Som man ser, starter man på samme startpunkt og deretter 

etterfølger et par scener i spillet som kan beskrives som lineært med begrenset grad av spiller-

kontroll. Mye av dette kan knyttes til at spilleren skal introduseres for og bli kjent med både 

spillmekanikker, spillkarakterer og spillfortellingen. I figuren er det første brytningspunktet 

tidspunktet hvor den første spillbare karakteren har mulighet til å dø. Utfallet av scenen vil 

kunne gå to retninger. Siden alle de spillbare karakterene i Heavy Rain kan dø på fastsatte 

tidspunkt innen spillfortellingen, viser modellene en rekke forskjellige utfall. Nederst er det 

kun fremstilt fire alternative avslutninger for spillfortellingen. Dette er gjort for å forenkle 

figuren, ettersom Heavy Rain inneholder 17 alternative avslutninger. Figuren kan brukes for å 

fremstille hvilken struktur dataspillet innholdet og hvordan valg påvirker utfallet i 

spillfortellingen. 
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Figur 4.8 Grafisk fremstilling av fortellingsstrukturen i Heavy Rain.  

Handlingen i TWD starter lineært og følger et fast mønster for fremdrift. Det hele starter med 

at Lee er på vei til fengselet for drapet på mannen som var utro med hans kone. På vei til 

fengselet blir det et zombieutbrudd, og deretter møter Lee på Clementine, en åtte år gammel 

jente som er alene hjemme og venter på sine foreldre som står fast i Savannah grunnet 

utbruddet. Lee og Clementine reiser sammen for å finne hennes foreldre, og på veien møter de 

flere overlevende. I den postapokalyptiske verdenen er det farer rundt hvert hjørne, og både 

de levende og døde er en trussel. I figur 4.9 har jeg lagd en fremstilling av strukturen for 

fortellingen i TWD. Som man kan se, kan fortellingen inneholde grader av variasjoner, men på 

slutten av dataspillet vil man kun ha to alternativer som fører til den samme avslutningen. 

 

Figur 4.9 Grafisk fremstilling av fortellingsstrukturen i TWD. 

Fortellingen i Life is Strange er lineær, til tross for at man kan spole tilbake i tid og reise frem 

og tilbake i tid i visse deler av dataspillet. I tillegg til dette er man på visse punkter i 

dataspillet i parallelle tidslinjer. Fortellingen starter med at Max har begynt på skolen etter at 

hun har flyttet tilbake til Arcadia Bay. Spillet inneholder en del mindre parallelle historier, 

men hovedhandlingen handler om å finne ut hvem det er som doper ned jentene som går på 

skolen, og å finne ut hva som skjedde med Rachel Amber. Max forsøker sammen med sin 
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barndomsvenninne, Chloe, å lete etter spor koblet til Rachel sin forsvinning. Max finner i 

tillegg ut at hun har overnaturlige krefter, i form av at hun kan spole tilbake i tid. I figur 4.10 

har jeg fremstilt strukturen til fortellingen i Life is Strange. Slik man kan se fra figuren, 

inneholder fortellingen en rekke med forskjellige retninger, men på slutten av spillet vil man 

komme til det samme og avgjørende valget som kan føre til to alternative avslutninger for 

fortellingen. Life is Strange er det dataspillet som allerede på et tidlig tidspunkt i 

spillfortellingen gir spilleren mulighet til å velge alternativer som tar fortellingen i flere 

forskjellige retninger sammenlignet med Heavy Rain og TWD. 

 

Figur 4.10 Grafisk fremstilling av fortellingsstrukturen i Life is Strange.  

Det er interessant at i to av de tre dataspillene vil spillfortellingen, uavhengig av valg, føre til 

den samme scenen, med et siste valg. I Heavy Rain er dette ikke tilfelle, ettersom en eller flere 

av de spillbare karakterene kan dø i flere situasjoner. Fortellingsstrukturene fra TWD og Life 

is Strange kan vise til at spillfortellingen er fastsatt uavhengig av valgmekanikkene, i form av 

statiske kjerner ved at spillfortellingen flettes sammen uavhengig av hvilken retning man tar 

tilknyttet valg. 

TWD og Life is Strange er episodebaserte dataspill, noe som betyr at episodene ble utgitt i 

kronologisk rekkefølge med et par måneders mellomrom. I den sammenheng kan man se at 

hver episode i begge spillseriene ender opp på et spenningspunkt, en såkalt cliffhanger 

(Svendsen, 2018), hvor spillkarakteren er i fare eller i en vanskelig situasjon for at man skal få 

spillerne til å være motiverte til å spille neste episode Med tanke på dette kan man i mange 

sammenhenger sammenligne fortellingsstrukturen i episodebaserte dataspill med strukturen 

man finner i tv-serier. Om man sammenligner fortellingsstrukturene i de utvalgte dataspillene, 

kan man si at Heavy Rain har flest likheter med filmmediet med tanke på oppbyggingen hvor 

spillkarakteren først blir etablert, konflikten presenteres og man når det ultimate klimakset. I 
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TWD og Life is Strange kan man finne denne oppbyggingen med presentasjon, konflikt og 

klimaks innen hver enkelt episode. Markedsføringsmodellen med å utgi dataspill i episoder 

med en periode imellom hver episode istedenfor å utgi hele dataspillet i sin helhet, kan ses på 

som et virkemiddel for å gjøre spillerne mer motivert til å spille videre i form av spenning og 

nysgjerrighet. 

4.1.3 Karakterer 

De tre dataspillene inneholder et sett med forskjellige spillbare karakterer. I alle tre 

dataspillene får man tildelt gitte spillkarakter som man styrer. Det er altså ikke mulighet for 

modifisering av spillkarakterene sitt utsende eller karaktertrekk i starten av noen av de 

utvalgte spillene. 

I Heavy Rain spiller man som fire forskjellige spillkarakterer. Man spiller som protagonisten, 

faren Ethan Mars, hjelperen, journalisten Madison Paige, hjelperen, FBI-agenten Norman 

Jayden og privatetterforskeren og tidligere politimann, Scott Shelby, som er antagonisten i 

spillfortellingen. I mesteparten av spillfortellingen presenteres Scott som en hjelper, men i 

avslutningen blir det presentert for spilleren at han er antagonisten i fortellingen. Man følger 

disse spillkarakteren parallelt, og i enkelte scener vil historiene deres krysses, slik at 

spillkarakterene samhandler med hverandre. Fortellingen er lineær i form av at den følger 

handlingen kronologisk, til tross for at man veksler mellom hvilket synspunkt man ser den fra, 

siden man spiller som flere av spillkarakterene i forskjellige deler av spillet. Det er interessant 

at man har tilgang på antagonisten i spillfortellingen som en spillbar karakter, uten at man får 

informasjon om at han er antagonisten før på slutten av selve dataspillet. 

I TWD spiller man som protagonisten Lee Everett, en afroamerikansk mann, antagelig i 30-

årene som tidligere var professor i historie ved Universitetet. Spilleren blir presentert for 

spillkarakteren Everett som en bad guy i starten av spillfortellingen med tanke på at han er på 

vei til fengsel på grunn av mord. I dataspillet er det en klar kobling mellom valg man tar, og 

innvirkningen dette har på relasjonen til andre ikke-spillbare karakterer. Et eksempel på dette 

kan være at om man som spiller velger at Lee skal banne eller være voldelig i mange 

situasjoner foran Clementine, vil dette kunne påvirke Clementine. Lee utvikler en slags 

farsrolle for Clementine. I starten av fortellingen kan Clementine anses som objektet i 

fortellingen for så å bli en hjelper i løpet av spillfortellingen. Spillerens valg som Lee utfører i 

løpet av dataspillet, kan enten gjøre han til et forbilde for Clementine ved å ikke være voldelig 

og ta rettferdige avgjørelser, eller på en annen side kan voldelig handlinger og urettferdige 
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handlinger påvirke hvordan Clementine som er et barn lærer seg å forholde seg til verden. I 

løpet av spillfortellingen møter man på mange ikke-spillbare karakterer hvorav Kenny er den 

mest sentrale hjelperen til Lee i spillfortellingen. 

I Life is Strange spiller man som protagonisten Max Caulfield. Max er ikke den typiske 

heltinnen ettersom hun er en 18 år gamle usikker tenåring som forsøker å finne seg selv og 

finne ut om sin fremtid. Denne usikkerheten kommer blant annet frem i en indre monolog 

karakteren har om valg spilleren tar. Valg igjennom spillet vil kunne påvirke Max sin selvtillit 

i positiv eller negativ retning, i tillegg til hvilken relasjon hun har til ikke-spillbare karakterer. 

I løpet av spillfortellingen viser Max større trygghet i seg selv, noe som presenteres i form av 

tøffere holdning til hvordan vanskelige situasjoner innen spillfortellingen blir håndtert. 

Valgene i alle de tre dataspillene er knyttet til dialog eller handling for spillkarakterene. Som 

spiller blir man informert om at disse valgene vil ha innvirkning på spillets videre handling. 

Valg i dialog vil ha en innvirkning på hvordan karakteren man styrer formes og utvikles, og 

for relasjonen til de ikke-spillbare karakterene. 

4.2 Konsekvenser 

Valgmekanikken er det som driver fortellingen fremover, og det som står som den mest 

sentrale delen av gameplay i de tre utvalgte dataspillene. Som spiller tar man aktive valg. 

Dette gjelder også hvor spilleren enten ikke klarer å ta et valg grunnet tidsbegrensningen, eller 

aktivt velger å ikke velge et av valgalternativene. I denne delen har jeg delt inn valgene etter 

hvilken grad av konsekvenser de har på spillfortellingen og videre handling. Kapittelet er delt 

inn i tre underkapitler som fokuserer på valg med store, mindre og ingen grad av 

konsekvenser. Den sistnevnte kategorien er valg som fører til det samme utfallet uavhengig av 

hvilket valgalternativ man velger. I de tilfellene hvor det finnes statistikk over valgalternativer 

som spillere har valg, vil dette bli nevnt og drøftet i analysen. Valgalternativene og 

konsekvenser de fører til vil i de neste kapitlene bli fremstilt ved hjelp av grafiske figurerer 

for en enklere oppstilling og forklaring. 

De grafiske fremstillingene bygger på såkalte decision tree. “A decision tree is a branching 

tree-style diagram that outlines all of the possible moves a player can make in a game. 

Decision trees are a common way of flow-charting interactive experiences” (Salen og 

Zimmerman, 2004, s.232). Med tanke på at studien fokuser på valgmekanikken dataspillene 

inneholder, vil fremstillingen fokusere på valgalternativene som er tilgjengelig for spilleren. 
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Ved å inkludere et utvalg som viser forskjellig grad av konsekvens, blir det vist til mangfoldet 

av valgalternativer som dataspillene inneholder. Valgene deles inn i disse gradene av 

konsekvens i et forsøk på å se på hvilken funksjon de forskjellige gradene har for 

spillfortellingen og spillopplevelsen. Det er viktig å poengtere at fokuset i analysen har ligget 

på hvilken grad av spiller-kontroll man har knyttet til den overordnede spillfortellingen. Ifølge 

Aarseth kan både kjerner og satellitter være enten statiske eller dynamiske avhengig av hvor 

stor påvirkningskraft og frihet spilleren har innen dataspillet (2012, s.4). Når man tenker på 

påvirkning av spillfortellingen, kobles dette til valg som kan beskrives som dynamiske 

kjerner. 

4.2.1 Valg med store konsekvenser 

Med valg som har store konsekvenser menes det valg som vil ha en innvirkning på 

fortellingen på et senere tidspunkt i dataspillene. Disse valgene vil blant annet kunne ha store 

konsekvenser for relasjoner mellom spillkarakter, og kunne påvirke om spesifikke 

spillkarakterer dør eller lever på et senere tidspunkt i spillfortellingen. Valg med store 

konsekvenser i fortellingen kan kobles til det Chatman kaller for kjerner, som er sentrale 

hendelser i historien (1987, s.53), siden valgene vil kunne påvirke fortellingen i større grad. I 

mange tilfeller vil dette være valg hvor konsekvensene av valgalternativet ikke blir klare for 

spilleren med én gang, men først et stykke senere i spillfortellingen. Huaxin Wei kaller valg 

med konsekvenser som kommer på et senere tidspunkt i dataspill, for globale situasjoner 

(2011). “Delaying the payoff -as opposed to giving instant feedback- makes it difficult for 

players to reverse earlier decisions and so they must carefully deliberate their options upfront, 

akin to refusal of the call” (Solarski, 2017, s.117). Disse valgene kan i hovedsak kobles til å 

fremstå for spilleren som plotendrende, ettersom de vil ha en påvirkning på fortellingen en 

lengre sammenheng. Valg innen denne kategorien kan derfor ofte knyttes til det Aarseth 

omtaler som dynamiske kjerner (2012 s.2). 

I den førte utvalgte scenen Rotta fra Heavy Rain har vi et eksempel på en global sitasjon som 

presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk dilemma og delayed 

effect. Et etisk dilemma er ifølge Mawhorter mfl. et valg hvor valgalternativene verken er kun 

positive eller negative (2014, s.5). Delayed effect er valg som kun gir noen konsekvenser i 

situasjonen, men som vil kunne påvirke utfallet på et senere tidspunkt i spillfortellingen. Dette 

er sentralt innen scenen da den i stor grad kan påvirke utfallet av spillfortellingen når det 

gjelder spillkarakteren Ethan sin fortelling. Valget innen scenen kan beskrives som dynamiske 
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kjerner, ettersom de forskjellige valgalternativene fører til forskjellig utfall og konsekvens for 

spillfortellingen.  

I Heavy Rain må hovedkarakteren Ethan gjennom forskjellige prøvelser gitt av 

origamimorderen. Ved å utføre disse oppgavene, får man tilgang på enkeltbokstaver, som til 

slutt utgjør adressen for hvor Ethan sin sønn Shaun holdes fanget. I prøvelsen fra denne 

scenen blir Ethan gitt et glass med gift, som han må drikke for å få de neste bokstavene. Man 

blir opplyst om at Ethan kommer til å dø 60 minutter etter han har drukken giften, noe som 

blir symbolisert i form av en klokke som teller ned tiden fra giften er drukket. Grunnen til at 

denne scenen er inkludert i analysen, er at dette er den femte og siste prøvelsen som Ethan må 

igjennom, og i den sammenheng kan denne scenen beskrives som den avgjørende prøvelsen 

med tanke på videre utfall i spillfortellingen. Utfallet av denne scenen kan være avgjørende 

for om Shaun reddes eller ikke siden denne scenen påvirkes av valgene spilleren har tatt i de 

tidligere prøvelsene. Som spiller får man i denne scenen presentert to valgalternativer: A) 

Drikke gifter eller B) ikke drikke giften. 

 

Figur 4.11 Valg og konsekvenser i scenen "Rotta", Heavy Rain. 

Denne scenen er konkret knyttet til handlingen om hvor langt man er villig til at 

spillkarakteren skal gå for å kunne redde sønnen sin. Gjennom den indre dialogen spilleren 

har tilgang på viser Ethan stor usikkerhet tilknyttet valgalternativene. Usikkerheten var noe 

jeg selv følte sterkt på den første gangen jeg spilte igjennom scenen. På den ene siden 

henviser Ethan til at om han drikker giften, vil ha dø, men i det miste reddes Shaun, og på den 

andre siden henvises det til at Shaun mister faren sin ved at Ethan drikker giften. Spørsmålet i 

denne situasjonen blir derfor om man som spiller velger alternativ A hvor Ethan ofrer livet sitt 

for å redde Shaun, uvitende om han vil faktisk klare å rekke frem i tide, eller om man bør 

velge alternativ B hvor Ethan ikke drikker giften, slik at man er sikker på at Ethan lever lenge 
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nok til å kanskje finne sønnen sin. Tilknyttet valgalternativene inneholder scenen to 

forskjellige konsekvenser. 

 

Figur 4.12 Skjermdump av scenen "Rotta”, Heavy Rain (Full Playthroughs, 2016).  

Utfallet av valgalternativ A gir spilleren tilgang på noen av bokstavene til adressen hvor 

Shaun oppholdes ved at Ethan drikke giften. Det at valg A ikke gir den graden av konsekvens 

man blir opplyst om som spiller, kommer først frem i avslutningsscenen. Ethan dør nemlig 

ikke av giften til tross for at han drikken den. Det er interessant at dataspillet opplyser 

spilleren om en slags trussel som ikke stemmer med virkeligheten. Likevel er det viktig å 

poengtere at valgalternativene fra scenen i sin helhet gir forskjellige utfall tilknyttet spillerens 

progresjon. I situasjonen kan man tenkte at å drikke giften fører spilleren til å kunne redde 

Shaun, men på en annen side kan det som nevnt være at Ethan dør før han klarer dette. I den 

sammenheng inneholder valget en stor risiko i form av uvitenheten om faktisk konsekvens. 

Valget spiller i tillegg på at man skal gå inn i spillkarakterens situasjon og vurdere hvor langt 

man selv hadde gått for å redde sitt eget barn. Måten man som spiller blir gitt en form for 

falsk informasjon, er noe som skiller seg fra mange av de andre valgene innen dataspillet. Om 

man som spiller velger at Ethan drikker giften, vil det at han ikke dør av den først bli etablert 

for spilleren i form av at tiden på klokken når 00:00. Via en cutscene blir det presentert for 

spilleren at Ethan har 10 sekunder igjen å leve, og spillkarakterene viser stor engstelse for at 

han nå skal dø og tar derfor sitt siste farvel med sønnen Shaun, men så ser man at Ethan ikke 

dør allikevel. I den sammenheng viser scenen en falsk grad av konsekvens som ikke blir vist 

før på et senere tidspunkt i spillfortellingen. Scenen kan gi videre konsekvenser for 

spillfortellingen i form av at om man ikke klarer å gjennomføre to eller flere av prøvelsene, 

vil man ikke kunne få tilgang til adressen hvor Shaun oppholdes.  

Hvis man som spiller velger valgalternativ A, vil dette kunne føre til en unødvendig trussel og 

følelse av tidsbegrensning ettersom giften ikke dreper Ethan. Dette valget med å plassere inn 
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denne informasjonen kan ha som hensikt å skape press på situasjonen i form av engstelse og 

stress tilknyttet om Ethan klarer å rekke frem i tide for å redde Shaun. Ved å velge 

valgalternativ B risikerer man å ikke klare å finne frem til adressen Shaun holdes fanget på, 

og i den sammenheng vil man kunne ende opp med en av de dårlige sluttene i 

spillfortellingen. Funksjonen av denne scenen kan derfor gi spilleren større usikkerhet og 

press, noe som vises og fremstilles i den etterfulgte delen hvor Ethan sitter i bilen og skal 

velge hvilken av adressene han skal reise til. Det at denne scenen fungerer til å sette opp 

spenningen i spillfortellingen, kan kobles til at scenen inntreffer på et sent tidspunkt i 

dataspillet. Ser man dette i lys av fortellerteorien, kan man koble denne scenen til den siste 

oppbyggingen før klimaks i fortellingen, ettersom den bygger opp spenningen rundt om Ethan 

kommer til å klare å redde Shaun. 

Dilemma man blir presentert i denne scenen krever en handling i form av at man enten velger 

valgalternativ A eller B. Det å forlate rommet kan knyttes til valgalternativ B ettersom det 

resulterer i at Ethan ikke drikker giften. Scenen skiller seg ut med tanke på at den presenterer 

falsk informasjon om utfallet i form av at Ethan vil dø innen seksti minutter etter giften er 

drukket. Dette er noe som skiller seg fra en rekke andre valg fra de andre spillene ettersom det 

er forskjell på å mangle informasjon om mulig utfall som spiller og å få presentert 

informasjon som ikke stemmer med utfallet. Likevel vil begge disse senarioene resultere i en 

usikkerhet og tvil hos spilleren om hva som faktisk kommer til å bli konsekvensen. Ved å ikke 

informere spilleren om utfallet, vil det bli opp til spilleren å anta mulig utfall, og i den 

sammenheng vil det kunne være flere trusler man reflekterer over. 

I den andre utvalgte scenen Fanget fra Heavy Rain har vi et annet eksempel på en global 

situasjon som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et blindt valg. 

Man kan kategorisere valget som blindt valg ettersom spilleren ikke gis fullstendig 

informasjon om mulig utfall av valgalternativene, i tillegg til at om man som spiller velger å 

være passiv i situasjonen, vil en av spillkarakterene likevel overleve scenen. Scenen er utvalgt 

til analysen med tanke på graden av spiller-kontroll tilknyttet passive handlinger. Valgene i 

denne scenen er koblet til handlinger man utfører i spillet, og om spilleren klarer å utføre disse 

handlingene, vil spillkarakterene Scott og Lauren overleve. Scenen starter med at karakterene 

sitter fastbunnet i en bil som synker under vann. I scenen forsøkte jeg å ikke ta noen aktive 

valg i handlingen og det førte til at Scott klarer å komme seg ut av bilen på egenhånd og 

overlever, mens Lauren i dette tilfelle ikke reddes og dør, noe som betyr at hun uteblir fra 

fremtidige scener videre i dataspillet. I dette tilfelle gir dataspillet en falsk grad av spiller-



50 
 

kontroll, ettersom spillkarakteren Scott overlever scenen uavhengig av hvilke handlinger man 

tar. I scenen blir det presentert ovenfor spilleren via blant annet indre dialog at begge disse 

spillkarakteren er i livsfare og at spillerens handlinger er avgjørende for utfallet. Scott har 

ikke mulighet til å dø i denne scenen, og knytter man dette til fortellingen hvor det på et 

senere tidspunkt blir avslørt at han er origamimordenen, kan man på en måte rettferdiggjøre 

den manglende graden av spiller-kontroll. Siden Scott er morderen i fortellingen og dette er 

ikke blir avslørt for spilleren på tidspunktet av scenen, er fortellingen avhengig av at han 

overlever denne scenen. 

 

Figur 4.13 Valg og konsekvenser i scenen "Fanget", Heavy Rain.  

På bakgrunn av dette kan valgene knyttes til om man klarer å redde Lauren eller ikke. Fra 

begge utfallene av scenen vil spilleren motta en belønning i form av et trofe. Det at man som 

spiller får en belønning av de to mulige utfallene gir ingen klare indikasjoner på om utfallet 

var riktig eller bra. Scenen inneholder tre valgalternativer som fremstilles i figur 4.13. Man 

ser at alternativene fører til to mulige utfall. I scenen er Lauren bevisstløs, så det er opp til 

spillkarakteren Scott om hun overlever scenen eller ikke. 

Med tanke på at det vil være naturlig for en spiller å reagere aktivt i scenen, vil man nok ikke 

få fullstendig tilgang på mulig utfall. Men analysen viser at til tross for at spilleren handler 

passivt eller ikke klare et flertall av QTE, vil spillkarakterene Scott overleve. Funksjonen til 

scenen kan knyttes til spillkarakteren Scott siden man på dette tidspunktet i spillfortellingen 

blir presentert for en hjelpsom mann som ønsker å redde Lauren. Sett i lys av at dette er 

antagonisten i spillfortellingen, viser det en større dybde hos spillkarakteren. Han er ikke bare 

endimensjonal og slem. Denne siden av spillkarakteren kan i tillegg bidra til å ta bort 

mistanken hos spilleren om at nettopp han er antagonisten i spillfortellingen ved at han bygger 
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en nær relasjon til spillkarakteren Lauren. På tidspunktet scenen er plassert i spillfortellingen 

er det ennå uvisst for spilleren at det er Scott som er antagonisten fordi han gjennom sine 

handlinger fremstilles som en som forsøker å etterforske hvem origamimorderen er. Scenen er 

interessant å analysere fordi man vil nok anta at passiv handling innen scenen vil kunne føre 

til døden for spillkarakteren Scott, noe som ikke er tilfelle. I scenen blir man presentert for 

muligheten til å forme spillkarakteren Scott ved å redde Lauren eller ikke, i form om man 

ønsker at han skal være en god eller dårlig person. Alternativ B viser til en konflikt mellom 

spillerens handling og utfallet, ettersom manglende handlinger fra spillerens side ikke fører til 

at Scott dør. 

Valgalternativene i scenen kan knyttes til at det at Scott overlever scenen uavhenig av valg er 

en statisk kjerne innen spillfortellingen, mens om Lauren overlever, avhenger av spillerens 

valg, altså en dynamisk satellitt. 

I den første utvalgte scenen Doug eller Carley fra TWD har vi et eksempel på en global 

situasjon som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk dilemma. 

Valget innen scenen kan kategoriseres som en dynamisk kjerne. Den første utvalgte scenen 

fra TWD er avslutningsscenen i episode 1 hvor man må ta et aktivt valg om å redde 

spillkarakterene Doug eller Carley. På dette tidspunktet i fortellingen har man ennå ikke 

etablert noen nær relasjon til noen av disse spillkarakterene, men hver av dem har blitt 

presentert som at de er hjelpsomme og har kunnskap om overlevelse på forskjellige områder. 

Doug er teknisk flink og kan koble sammen gjenstander, mens Carley har et våpen som hun er 

god til å bruke. 

 

Figur 4.14 Valg og konsekvenser i scenen "Doug eller Carley", TWD. 
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Ved å velge enten alternativ A eller B, vil spillkarakteren som man ikke valgte, bli drept av 

zombier, og uteblir dermed fra resten av spillfortellingen. Ved å velge alternativ C hvor man 

som spiller holder seg passiv, vil Lee selv bli drept, slik at man får game over-skjerm. I dette 

tilfelle bli man sendt tilbake til valgalternativene i scenen for et nytt forsøk. Her må man altså 

ta et aktivt valg om hvilken av spillkarakterene man ønsker å redde. Dette valget vil ha 

innvirkning på fortellingen på et senere tidspunkt ettersom en av spillkarakterene uteblir fra 

fortellingen. I avslutningen av episode 3 av TWD vil den karakteren som overlever fra denne 

scenen, bli drept uavhengig av hvilken av karakterene man tidligere valgte å redde. Dette gir 

en indikasjon på at disse to spillkarakterene har et gitt tidsperspektiv innen spillfortellingen, 

siden man som spiller ikke kan påvirke utfallet i episode 3. Valget fra den aktuelle scenen kan 

beskrives som et stort valg med større konsekvenser, men når man ser på variasjonene av 

utfallet ved å redde en av disse karakterene, ser man at karakterenes rolle for fortellingen i 

episode 2 og 3 er nesten tilsvarende like både når det gjelder dialog og handling. Det eneste 

som skiller spillkarakterene sin funksjon i fortellingen, er mulighetene for at Lee kan inngå et 

kjærlighetsforhold med Carley i episode 3. Valgalternativ C i denne scenen kan knyttes til det 

Mawhorter mfl. kalles for dead-end option ettersom konsekvensen av valget fører til game 

over siden protagonisten i historien kan dør (2014, s.5). Med tanke på at spillkarakteren som 

overlever får nesten helt lik rolle i spillfortellingen, vil dette valget være avhengig av hvem av 

spillkarakterene spilleren liker best og vil redde. Det er likevel nyttig å poengtere at fra 

tidligere scener i dataspillet har spilleren fått informasjon om at uavhengig av hvilken 

spillkarakter man velger å redde, kan utfallet bli at den man forsøker å redde ikke overlever 

eller at begge spillkarakterene ender opp med å overleve. I den sammenheng kan det virke for 

spilleren som at man ikke er avgjørende når det kommer til valget, men i denne scenen vil 

utfallet reflektere hvilket valgalternativ man som spiller tar. 

 

Figur 4.15 Skjermdump av scenen "Doug eller Carley", TWD (Smokey [inactive], 2012). 
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Om man ser på statistikken over hvilket alternativ de fleste andre spillere valgte, ser man at 

valgalternativene fordeles svært likt, med 52 % som valgte å redde Doug og 48 % som valgte 

å redde Carley. Det at denne prosentfordelingen er svært jevnt fordelt, kan vise at det kan 

være vanskelig for spillere å vite hvilket valg som er mest eller minst hensiktsmessig. 

Prosentfordelingen kan også gi en indikasjon på at dette er et valg hvor man som spiller valgte 

spillkarakteren etter eget ønske, uten at man er blitt ledet i en viss retning eller fått noen 

indikasjon på at man burde velge det ene over det andre. Likevel kan man poengtere at 

spillkarakteren Carley fremstår som en karakter som er flinkere til å ta vare på seg selv, enn 

Doug som fremstår som mer hjelpeløs når det gjelder å forsvare seg selv. Men utenom dette 

og den begrensede informasjonen man har om spillkarakterene på dette tidspunktet i 

spillfortellingen, ser man ingen grad av påvirkning fra spilldesignerens side med tanke på 

hvilket valg man bør ta. Begge disse spillkarakteren virker hyggelige og hjelpsomme, så det 

er ikke et valg hvor det automatisk er enkelt for spillere å ta et valg basert på hvordan 

spillkarakteren vinkles i spillfortellingen. Man kan poengtere at det moralsk er mest riktig å 

redde Carley i situasjonen, men med tanke på informasjonen man er blitt presentert tidligere, 

er dette en karakter som vet hvordan hun skal beskytte og å ta vare på seg selv. 

Scenen anses som interessant for analysen siden man må ta et aktivt valg i hvilken av 

karakteren man ønsker å redde, noe som vil gi klare konsekvenser for videre i 

spillfortellingen. Man kan i dette tilfelle kun redde én av karakterene, og den andre vil 

automatisk dø. I tillegg til dette har som nevnt den karakteren som overlever denne scenen en 

gitt tidsramme innen fortellingen. Dette er noe som kan anses som lite heldig med tanke på at 

i den påfølgende scenen hvor karakteren dør, vil ikke spilleren ha noen mulighet til å påvirke 

utfallet. I den sammenheng kan følelsen av å kunne redde en spillkarakter som på et senere 

tidspunkt allikevel kommer til å dø, føles lite tilfredsstillende. Men på en annen måte er dette 

nok satt opp av en konkret grunn fra spillskaperne sin side, nemlig for å påvirke spillerens 

følelser ettersom hendelsen skjer i en cutscene. Det at man i forkant har tatt et aktivt valg om 

å redde en spillkarakter som i etterkant dør uten at man har mulighet til å påvirke utfallet, er 

noe som kan knyttes til at man blir tilknyttet til den spillkarakteren man redder. Her kan man 

trekke inn Zagalo sine elementer av tilknytning, passivitet og brudd som et virkemiddel for å 

bygge empati til spillkarakterer (2017). I motsetning til andre scener i dataspillet hvor man må 

ta et aktivt valg om å redde en spillkarakter hvor den andre spillkarakteren overlever 

uavhengig valg, vil man i denne scenen stå personlig ansvarlig for at den spillkarakteren som 



54 
 

ikke overlever. Utfallet fra denne scenen er i tillegg noe som blir kommentert i form av dialog 

mellom spillkarakterene i den påfølgende scenen. Dette kan spille inn på spillerens 

samvittighet og tvil om riktig valgalternativ ble valgt. 

I den andre utvalgte scenen Duck fra TWD har vi et eksempel på en global situasjon som 

presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk dilemma. Denne scenens 

funksjon er rettet mot den emosjonelle delen hos spillerne, ettersom det setter spilleren 

overfor en vanskelig handling. I den sammenheng bygger også scenen på hvilken fremtidig 

relasjon spillkarakterene Lee og Kenny kommer til å ha videre i spillfortellingen. Scenen er 

inkludert i analysen siden den viser at valgalternativ kan påvirke de mellommenneskelige 

relasjonene mellom spillkaraktene. I forkant av valgalternativene blir Kenny sin sønn Duck 

bitt av en zombie og blir gradvis i dårligere form. Til slutt forstår konen til Kenny, Katja, at de 

må gjøre slutt på Duck sin lidelse før han forandres til en zombie. Man får mulighet til å velge 

om Lee skal blir med Katja og Kenny ut i skogen med Duck eller ikke, men utfallet vil bli det 

samme uavhengig av valgalternativ. I skogen skyter Katja seg selv før hun klarer å skyte 

Duck. Deretter kommer man til valget om det er Lee eller Kenny som skal skyte Duck og om 

han skal i det hele tatt skytes. Denne scenen har tre forskjellige valgalternativer basert på 

dialogvalg som fremstilles i figur 4.16. 

 

Figur 4.16 Valg og konsekvenser i scenen "Duck", TWD. 
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Figur 4.17 Skjermdump av scenen "Duck", TWD (Smokey [inactive], 2012)  

Om man som spiller ikke rekker å velge noe valgalternativ før tidsbegrensningen renner ut 

eller velger å holde seg passiv ved valgalternativ “…”, sier Lee at Kenny er Duck sin sønn så 

det er han som bør gjøre slutt på hans lidelse. Dette alternativet i dialogen er det samme som 

om man som spiller velger dialogalternativet “Du bør gjøre det. Gjør en slutt på det, Kenny”. I 

neste dialogvalg kan Lee velge å si til Kenny “Gjør det” eller “Det kommer til å gå bra”. 

Uavhengig av hvilket av dialogvalg man velger, vil Kenny selv skyte Duck, altså 

valgalternativ A. Ved å endre dialogvalgene har man mulighet til å velge alternativ B hvor det 

er Lee som skyter Duck. Om man som spiller velger å la tidsbegrensingen utløpe og man 

velger valgalternativet i form av å holde seg passiv, altså alternativ C, forblir Lee stille, 

Kenny sier at han ikke klarer skyte Duck, og Duck blir forlatt i skogen. 

Valget man tar i denne scenen blir både kommentert av Kenny fremover i dataspillet, og vil 

ha en innvirkning på om Kenny ønsker å hjelpe Lee eller ikke i en av de avsluttende scenene 

hvor Clementine blir kidnappet. Dette valget er i den forbindelse koblet direkte til hvilken 

relasjon Lee kommer til å ha til Kenny fremover i spillfortellingen, og kan i den sammenheng 

få konsekvenser. Kenny har til dette tidspunktet i spillfortellingen vært en trofast hjelper for 

Lee, og i den sammenheng er det nok lagt opp til at man som spiller skal ta ansvar i 

situasjonen og selv skyte Duck, ettersom Kenny er for følelsesmessig involvert. Det at man 

blir ledet til å ta ansvar i situasjonen, gjenspeiles i prosentfordelingen av valget. 79 % av 

spillerne valgte alternativ B hvor Lee skyter Duck mot 21 % som valgte alternativ A hvor 

Kenny skyter Duck. Informasjon om hvor mange spillere som valgte alternativ C uteblir fra 

prosentfordelingen. Da jeg for første gang spilte igjennom denne scenen selv, opplevde jeg 

dette valget som såpass følelsesmessig vanskelig at jeg ikke klarte å reagere eller ta et valg 

innen tidsrammen. Dette resulterte i at ingen skjøt Duck, og han ble igjen i skogen. I etterkant 

av scenen føltes dette svært lite givende, krevende og lite tilfredsstillende. Jeg vurderte om jeg 

burde starte episoden på nytt slik at jeg kunne endre utfallet i denne situasjonen. 
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Det er interessant at denne scenen gir spilleren mulighet til å være passiv i form av at man 

ikke tar noen aktive valg innen dialogen. Hvorav man så i den siste scenen i analysen at 

mangel på en aktiv handling resulterte i game over-modus for spilleren. Likevel vil det å være 

passiv i scenen virke inn på samvittigheten til spilleren i form av at spillkarakteren Kenny 

føler at Lee ikke stilte opp for han. Til tross for at scenen har en klar kobling til fremtidige 

relasjoner mellom spillkarakterene, påvirkes ikke scenen av tidligere valg eller konsekvenser. 

Scenen avhenger heller ikke av tidligere utforskning eller handlinger fra spilleren. Det at 

Duck blir bitt kan i den sammenheng beskrives som en statisk kjerne i spillfortellingen som 

uavhengig av spillerens handlinger og valg vil skje i spillfortellingen.  

 

Figur 4.18 Skjermdump av scenen "Kate", Life is Strange.  

I den første utvalgte scenen Kate fra Life is Strange har vi et eksempel på en global situasjon 

som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk dilemma. Denne 

scenen inntreffer på slutten av episode 2 hvor Kate Marsh ønsker å ta sitt eget liv. Kate har 

vært en sentral ikke-spillbar karakter i spillfortellingen opp mot dette tidspunktet. Denne 

scenen er inkludert i analysen siden spillmekanikken avviker fra valget i form av at man som 

spiller ikke har mulighet til å spole tilbake tiden. I tillegg avhenger utfallet fra scenen av valg 

og handlinger spilleren har tatt på et tidligere tidspunkt i spillfortellingen. Dette at man som 

spiller fratas muligheten til å benytte spillmekanikken med å spole tilbake tiden, er noe som 

bryter rammene for gameplay man som spiller tidligere har fått presentert, og ut ifra hva jeg 

har funnet er dette det eneste tidspunktet innen fortellingen denne spillmekanikken gjøre 

utilgjengelig for spilleren utenom cutscenens. I denne scenen får Max muligheten til å snakke 

med Kate når hun står på taket av skolen og ønsker å ta sitt eget liv. Avhengig av hvordan 

man tidligere i fortellingen har opptrådt mot Kate og hva man valgte å si i denne situasjonen, 

vil denne scenen ha to mulige utfall. 
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Figur 4.19 Valg og konsekvenser i scenen "Kate", Life is Strange.  

Utfallet fra denne scenen er noe som vil gi konsekvenser fremover i spillfortellingen, ettersom 

om man klarer å redde Kate vil Max kunne besøke henne på sykehuset på et senere tidspunkt i 

fortellingen. I tillegg vil utfallet av scenen bli kommentert av andre ikke-spillbare karakterer i 

positiv eller negativ forstand. Om man som spiller klarer valgalternativ A, vil Max få ros for 

sin heroiske handling, noe som vil påvirke henne som spillkarakter i positiv retning. Om man 

får valgalternativ B, vil dette påvirke spillkarakteren i negativ retning i form av at Max sin 

indre dialog vil vise stor anger og dårlig samvittighet for at hun ikke handlet annerledes. 

Valget om man klarer å redde Kate eller ikke, har ikke den største og avgjørende 

konsekvensen i den forstand at det endrer den overordnede spillfortellingen. Men valget vil ha 

en innvirkning på senere tidspunkt i flere av episodene siden de andre spillkarakterene som 

nevnt kommenterer utfallet fra scenen og i den forbindelse enten roser eller kritiserer Max. I 

tillegg til dette vil Kate bidra med nyttig informasjon for den overordnede fortellingen om 

man klarere å redde henne i denne scenen. Dette er et eksempel på en scene som spiller 

konkret inn på spillerens samvittighet. Om man som spiller ikke klarer å redde Kate i denne 

situasjonen, vil man vil bli påmint om dette utfallet relativt hyppig videre i dataspillet. 

Denne scenen er tillegg interessant fordi man blir konfrontert med valg man har tatt tidligere i 

dataspillet. Scenen krever derfor grundig forarbeid av spilleren i form av utforsking og 

innhenting av informasjon. Dette gjør at scenen skiller seg fra scenene i de andre dataspillene. 

Et eksempel her er scenen hvor Kate ringer Max, og man får valget om man tar telefonen eller 

ikke. Dette valget er noe Kate vil kommenterer til Max når hun står på taket av skolen. I 

tillegg til dette vil det for spilleren være avgjørende å ha samlet inn informasjon om Kate som 

person ved å ha utforsket rommet hennes på et tidligere tidspunkt. Om man som spiller har 

vist via handlinger at Max bryr seg om Kate, vil dette både ha innvirkning på dialogen i 

scenen og om Kate overlever eller ikke. Denne scenen er en av de mest dramatiske i Life is 
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Strange fordi en sentral spillkarakter kan dø og dermed uteblir fra den videre spillfortellingen. 

Scenen tar i tillegg opp alvorlige temaer som deling av private bilder, utpressing, depresjon og 

selvmord. Som spiller får man informasjon om at man kun har én mulighet til å redde Kate i 

form av en indre monolog via Max. Med tanke på at man ikke har tilgang på spillmekanikken 

som gjør det mulig å spole tilbake tid i denne scenen, vil utfallet av scenen i større grad føles 

ut som noe man som spiller selv er personlig ansvarlig for. Som spiller har man på dette 

tidspunket etablert en relasjon til Kate, og hun fremstår som en snill, kristen jente som tar det 

svært tungt at noen har delt upassende bilder av henne som hun selv ikke husker noe av. 

Denne fremstillingen av en sympatisk og snill spillkarakter bidrar nok i tillegg til at man som 

spiller virkelig ønsker å redde Kate. Dette er noe man i tillegg kan se i lys av i 

prosentfordelingen av valget ettersom 62% av spillerne reddet Kate, mot 38% av spillerne 

som ikke klarte å redde Kate. 

Scenen etablerer for spilleren at ikke-spillbare karakterer kan dø på grunn av spillerens 

handlinger og valg, i tillegg blir det gjort klart at til tross for at man har spillmekanikken som 

kan spole tilbake tid tilgjengelig, vil den ikke kunne hjelpe spilleren i alle situasjoner. Det at 

man i denne scenens fratas muligheten til å kunne spole tilbake tiden kan skape en usikkerhet 

hos spilleren når dette vil intreffe igjen, og hvor man ikke har muligheten til flere forsøk. 

I den andre utvalgte scenen Chloe eller Arcadia Bay fra Life is Strange har vi et eksempel på 

en global situasjon som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk 

dilemma. Dette er den siste scenen som inntreffer i episode 5 og som inneholder det siste 

valget i Life is Strange. Denne scenen er utvalgt til analysen siden den er det siste og 

avgjørende valget innen dataspillet. Avhengig av hvilket valgalternativ man velger i scenen, 

vil man ende opp med to alternative avslutninger for spillfortellingen. Dette gjør valget i 

scenen til en dynamisk kjerne. Dette valget bygger på alt av relasjoner man har fått til 

spillkarakteren Chloe i løpet av spillet. Chloe er Max sin bestevenn og er en sentral 

støttekarakter i løpet av hele spillfortellingen. I tillegg til dette kan man på et tidligere 

tidspunkt velge om man ønsker at Max skal ha romantiske følelser for Chloe. Dette siste 

valget handler om man skal redde Chloe, men ofre resten av byen Arcadia Bay, eller om man 

skal redde byen, men da la Chloe dø. 
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Figur 4.20 Valg og konsekvenser i scenen “Chloe eller Arcadia Bay”, Life is Strange.  

Uavhengig av hvilke valg man har gjort tidligere i spillfortellingen, vil man som spiller 

komme til dette siste og avgjørende valget. Man har altså ikke mulighet til å påvirke 

spillfortellingen via valgene i den grad at det avsluttende valget uteblir eller endres. 

Handlingen i spillfortellingen til dette tidspunktet i fortellingen har i stor grad fokusert på å 

redde eller å hjelpe Chloe. Dette bruddet med å bli konfrontert med å ta det endelige og 

muligens motsatte valget av hva man har gjort store deler av den tidligere spillfortellingen, 

kan fremstå som et stort skille i fortellingen. En annen faktor som spiller inn i denne 

situasjonen, er at man kan påvirke relasjonen mellom Max og Chloe til å være noe mer enn et 

vennskap på et tidligere punkt i fortellingen. For mange spillere vil nok dette avhenge av 

hvilket forhold har til Chloe. Om man liker denne spillkarakteren og har en nær tilknytning til 

henne, vil det være vanskeligere å velge alternativ A. Valgalternativene i scenen kan også 

knyttes til det tidligere nevnte sporvognsproblemet hvor man blir stilt overfor muligheten til å 

ofre en person for å redde flere, sett i sammenheng av at spillet setter opp mulighetene for å 

redde Chloe versus å redde alle som bor i Arcadia Bay. Om man ser på prosentfordelingen av 

valget, var det flertall av spillere som ofret Chloe (53%) mot et mindretall som valgte å ofre 

Arcadia Bay (47%). Likevel avviker ikke fordelingen mellom valgene i stor grad, noe som 

kan tilsi at valget innebærer et etisk dilemma hvor det er vanskelig å vite hvilket av 

alternativene som er best eller mest riktig. 

Om man velger å redde byen og la Chloe dø, vil alt av handlinger i løpet av spillfortellingen 

på en måte bli borte siden man da går tilbake til en av åpningsscenene i episode 1 hvor Nathan 

skyter Chloe. I den grad at valget fører til to alternative slutter for spillfortellingen, vil man 

kunne beskrive at valget har store grad av konsekvenser for avslutningen av spillfortellingen. 

Likevel ser man at om man velger valgalternativ A hvor Chloe dør, vil alle valg og 

konsekvenser man har i løpet av spillfortellingen som for eksempel at Kate dør bli borte 
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ettersom man går tilbake til starten av fortellingen. Med tanke på at valgalternativ A gir 

spilleren en mer utfyllende og omfattende cutscene, vil man kunne tolke det som at dette er 

den ønskede og riktige avslutningen fra spillskapernes side, versus cutscenen man får om man 

velger valgalternativet B hvor man kun ser Max og Chloe kjøre igjennom den ødelagte byen. 

Om man velger alternativ A, kan selve spillfortellingen ses i lys av å være kjøpt tid som Max 

har sammen med Chloe. Dette kan i tillegg spille inn på tanken om “hva om jeg bare hadde” 

tilknyttet dødsfallet som Max i den sammenheng har informasjon om ettersom hun vet hvilket 

utfall hennes handlinger vil gi. 

 

Figur 4.21 Skjermdump av scenen “Chloe eller Arcadia Bay”, Life is Strange.  

Dilemma i denne scenen gir spilleren større grad av mulighet til å kunne påvirke utfallet og 

avsluttingen i spillfortellingen sammenlignet med TWD. Dette siden de to valgalternativene 

fører til to vidt forskjellige avslutninger. Scenen krever at spilleren tar et aktivt valg på samme 

måte som de andre valgene i dataspillet, noe som skiller seg konkret fra de to andre 

dataspillene hvor man i stor grad kan velge å handle nøytralt eller passivt.  

I den tredje utvalgte scenen Rektors kontor fra Life is Strange har vi et eksempel på en global 

situasjon som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk dilemma. 

Denne scenen fra Life is Strange er den påfølgende scenen etter at Kate ønsker å ta sitt eget 

liv i episode 2. I denne scenen er Max, Nathan, David, Mr. Jefferson og rektoren samlet på 

skolen for å finne ut hva som ledet Kate til handlingen. Denne scenen er inkludert som en del 

av analysen siden den inneholder flere mulige konsekvenser som i mange av tilfellene bygger 

på tidligere valgalternativer. Ved å inkludere denne scenen, fremstilles kompleksiteten av valg 

og konsekvenser som spillet Life is Strange inneholder. I scenen får man som spiller mulighet 

til å skylde på en av spillkarakterene Nathan, David og Mr. Jefferson for at Kate ønsket å ta 

sitt eget liv. Valgalternativene i scenen kan knyttes til seks forskjellige utfall som vises i figur 

4.22. 
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Figur 4.22 Valg og konsekvenser i scenen “Rektors kontor”, Life is Strange. 

Denne scenen viser et godt eksempel på tre valgalternativer med flere forskjellige 

konsekvenser. Hvilken av konsekvensene man får som spiller, avhenger av hvilke valg man 

har gjort tidligere i spillfortellingen. Denne scenen er i tillegg et godt eksempel på at 

påstanden dataspillet gir til spilleren om at valg man tar vil få konsekvenser, stemmer. 

Alternativ C fører kun til en konsekvens, og dette henger nok sammen med at spillskaperen 

antar at et mindretall av spillere velger nettopp dette valget.  

På dette tidspunktet i spillfortellingen er man blitt presentert for at spillkarakteren Nathan er 

en bølle som mobber og som har velstående foreldre som gjør at hans handlinger ikke får 

noen konsekvenser. Man er blitt introdusert for David som jobber som sikkerhetsvakt på 

skolen og som samtidig er Chloe sin stefar. Spilleren har på dette tidspunktet i 

spillfortellingen ikke blitt gitt det beste inntrykket av spillkarakteren David, ettersom han 

plaget Kate i en tidligere scene og har vist en voldelig side mot Chloe. Mr. Jefferson som er 

Max sin fotolærer, er den spillkarakteren man har fått minst informasjon om og som kan anses 

som den mest nøytrale av spillkarakteren i scenen. Ser man på prosentfordelingen av valget, 

fremkommer det at mindretallet av spillere valgte å skylde på David (13%) og Mr. Jefferson 

(15%), og at flesteparten av spillere valgte å skylde på Nathan (72%) i denne scenen. 

Fordelingen av valgene kan knyttes til tidligere hendelser i spillfortellingen, og kan i den 

sammenheng beskrives til å lede spilleren til å skylde på Nathan eller David. Det er 

interessant å se hvordan hendelser i spillfortellingen kan lede flest spillere til å velge Nathan. 

Denne scenen er interessant siden det er et konkret eksempel hvor det kan virke som at 

spillskaperne ønsker å lede spilleren til å velge å skylde på Nathan.  Man kan beskrive det 

som at spesielt spillkarakteren Nathan nesten blir en karikatur av den rike og slemme bølla på 
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skolen som man kan kjenne igjen fra mange ungdomsfilmer. Når man har spilt igjennom Life 

is Strange, blir det klart i episode 4 at antagonisten i spillfortellingen er Mr. Jefferson. Det er 

interessant å se at de færreste spillerne valgte å skylde på David, til tross for at denne 

spillkarakteren fremstilles på en negativ måte inntil dette tidspunktet i spillfortellingen. I dette 

valget er det lett å trekke koblinger til at spillskaperne leder spilleren i en bestemt retning og 

ønsker at spilleren skal ta dette valgalternativet. 

Konsekvensene av valgalternativene A og B i denne scenen påvirkes av hvilket tidligere valg 

man som spiller har tatt. Et eksempel på dette er om man tidligere har valgt å fortelle rektoren 

på skolen at Nathan hadde et våpen, valgte å ta bilde av at David snakket med Kate og om 

man som spiller tok skylden for marihuanaen til Chloe, vil valgalternativ A føre til at Nathan 

blir suspendert fra skolen i et par dager. Dette vil i tillegg føre til flere hendelser som viser at 

valget får store konsekvenser. Som nevnt tidligere, fører valgalternativ C til kun én fremtidig 

konsekvens, men dette valget vil også ha innvirkning på spillfortellingen på et senere 

tidspunkt i episode 5 hvor Mr. Jefferson vil konfrontere Max med dette valget. 

Kompleksiteten av valg og konsekvenser av valgene kommer tydelig frem i den grafiske 

fremstillingen hvor man ser at valgalternativ A og B kan gi forskjellige utfall i situasjonen. 

Likevel viser figuren at utfallet av valgalternativ A og B kan, avhengig av tidligere handlinger 

og valg, føre til et utfall som er negativt for Max siden hun suspenderes fra skolen. I den 

sammenheng kan man også anse dette valget som minst lønnsomst for spilleren siden man på 

en måte blir straffet, i lys av at Max får en negativ konsekvens. Det er likevel viktig å 

poengtere at i dette utfallet ikke utgjør noen store endringer for spilleren med tanke på at Max 

fortsatt oppholder seg på skolen. 

 

Figur 4.23 Skjermdump av scenen “Rektors kontor”, Life is Strange. 
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Dilemma som blir presentert i denne scenen skiller seg noe fra de andre både med tanke på at 

utfallet av scenen avhenger av spillerens tidligere valg og handlinger og i tillegg blir man 

rettet til å velge en av spillkarakterene med tanke på måten spillkarakteren fremstilles til dette 

punktet i spillfortellingen. Valg og utfallet fra denne scenen viser en mye større samhandling 

mellom tidligere valg enn det man kan finne i Heavy Rain og TWD. I denne scenen blir 

spilleren presentert for tre forskjellige valgalternativer, og i den sammenheng kan man ikke 

velge å handle passivt i form av at man ikke tar noe aktivt valg eller ikke velger å skylde på 

noen av de tre spillkarakterene. Som spiller blir man tvunget på dette relativt tidlige 

tidspunktet i spillfortellingen til å ta et valg om hvem som har skylden for Kate sin handling 

og den forventede antagonisten i spillfortellingen. 

Til tross for at disse scenene fra de tre utvalgte dataspillene kan kategoriseres som valg med 

store konsekvenser eller såkalte globale situasjoner når det kommer til at valget vil ha en 

konsekvens for videre i spillfortellingen, kan man se klare forskjeller når det gjelder 

oppbygging og design. Life is Strange er det dataspillet som viser at utfallet av scenene ikke 

bare kan kobles til valgalternativene i selve scenen, men til tidligere valg og handlinger som 

er gjort av spilleren. Det samme kan ikke sies om scenen fra TWD ettersom utfallet fra 

valgalternativet er konkret koblet til valget i selve situasjonen, og ikke i like stor grad til 

tidligere valg. Alle scenene kan fremstå som plotdrivende da de i større grad tar for seg 

situasjoner koblet til den overordnede spillfortellingen. Til tross for at valg i denne gruppen 

kan klassifiseres til å ha store konsekvenser, vil ikke alle valgene innen scenen kunne 

beskrives som dynamiske kjerner. De påvirker kun påvirker spesifikke deler innen 

spillfortellingen og er i den sammenheng ikke alltid plotendrende. 

4.2.2 Valg med mindre konsekvenser 

Valg med mindre konsekvenser er valg som vil ha liten grad av innvirkning på 

spillfortellingen. Denne type valg kan i tillegg ha kortsiktige konsekvenser knyttet til 

relasjoner mellom spillkarakterene. Disse valgene kan kobles til det Chatman kaller for 

satellitter, altså hendelser som kan utebli eller er unødvendige for fremdriften og logikken i 

fortellingen (1987, s.54). Ifølge Aarseth kan slike satellitter enten være dynamiske eller 

statiske (2012, s.2). Man kan forklare konsekvensene av disse valgene som tillegg til 

fortellingen som for eksempel bakgrunnsinformasjon om spillkarakterer. Valgene innen denne 

kategorien kan også handle om valgfrie handlinger, som utforskning av gjenstander som gir 

informasjon man kan benytte innen dialogvalg med de ikke-spillbare karakterene. Disse 

former for dialog er ikke nødvendig for videreføring av fortellingen, men vil ofte kunne ha en 
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innvirkning på relasjoner mellom spillkarakterer. Overordnet kan dette beskrives som 

informasjon som kan være nyttig for spilleren, men som ikke er nødvendig for den 

overordnede spillfortellingen. Som oftest blir konsekvenser av denne typen valg tydelig 

allerede rett etter valgalternativet er valgt. Dette i motsetning til valg med større 

konsekvenser, hvor i mange tilfeller konsekvenser først blir synlig en stund senere i 

spillfortellingen. I den grad påvirker valgalternativene kun spesifikke hendelser innen den 

samme scenen. Wei omtaler i sin artikkel denne type valg som lokale situasjoner, altså valg 

som kun vil ha påvirkning innad i en spesifikk scene, og ikke på et senere tidspunkt i spillet 

(2011). Disse valgene vil ikke være plotendrende i den grad at de vil kunne påvirke eller 

endre spillfortellingen, og valg innen denne kategorien kan derfor klassifiseres som 

dynamiske satellitter. 

I den tredje utvalgte scenen Manfred fra Heavy Rain har vi et eksempel på en lokal situasjon 

som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et falskt valg. Falskt valg er 

valg hvor valgalternativene fører til det samme utfallet eller en liten grad av variasjon av 

konsekvenser. Denne scenen er utvalgt fordi den viser forskjellige konskvenser av 

valgalternativene, men utfallet av scenen påvirker kun scenen og ikke de påfølgende scenene i 

dataspillet. Måten scenen er bygd opp, gjør at man som spiller oppfatter handlingen med å 

fjerne bevisene som svært viktig, men det viser seg å ikke stemme ettersom utfallet ikke 

påvirker spillfortellingen. I scenen drar Scott og Lauren til en butikk for å etterforske 

morderens brevet som er skrevet på en gammel skrivemaskin. Manfred som eier butikken er 

en gammel venn av Scott. I scenen kan man gå rundt i butikken og utforske forskjellig 

objekter. Manfred faller plutselig om, og på telefonen hører Scott at han har ringt politet. Man 

får så informasjon gjennom dialogen om at politet er på vei til butikken. Scott henviser så til 

spilleren om at man må fjerne alle fingeravtrykk tilgjengelig i butikken og forlate butikken før 

politet kommer. 

I denne scenen har man som spiller fire valgalternativer. Om man velger alternativ A, vil 

Scott ikke bli ført til politstasjonen siden politet ikke fant noen spor av at han eller Lauren var 

i butikken. Utfallet av valg B, C og D vil føre til det samme utfallet, nemlig at Scott blir 

innkalt eller tatt med til politstasjonen og avhørt av Blake. Dette utfallet vil ikke ha noen 

videre betydning ettersom Blake slipper Scott fri i løpet av den samme scenen. Man kan 

beskrive dette som at konsekvensen blir en kort, liten ekstra sekvens i form av en cutscene 

som følger scenen. Uavhengig av scenens utfall vil spillet fortsette med påfølgende scene. 
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Figur 4.24 Valg og konsekvenser i scenen "Manfred", Heavy Rain.  

Funksjonen til denne scenen er det verdt å stille et spørsmål om. Hvorfor er det slik at Scott 

ikke ønsker å komme i kontakt med politiet, med tanke på at han selv er en tidligere 

politimann? Dette var en av de scenene jeg selv lurte på ved første gjennomspilling av spillet. 

I etterkant, når man vet at han er antagonisten i spillfortellingen, gir det noe mer mening, men 

selve handlingen innad i scenene uten denne informasjonen kan beskrives som noe ulogisk 

med tanke på at man antar på det tidspunktet at Manfred dør av naturlige årsaker. I den 

sammenheng kan man beskrive at scenen fungerer for den skaper en usikkerhet hos spilleren 

rundt Scott sin adferd i scenen. Likevel resulterer valgalternativ D, ingen grad av konsekvens 

for spillkarakteren, noe som enda mer underbygger det ulogiske rundt ønsket om å fjerne 

disse bevisene. Scott er en tidligere politimann, så i den forbindelse vet han hvilket utfall det å 

bli tatt på åstedet kan få. I den sammenheng virker valget man som spiller blir presenterte for 

mer som en tilførsel til gameplay i form av oppgaven av å gå rundt for å fjerne bevis og at 

man som spiller må huske på hvor bevisene kan være i butikklokalet. 

I den fjerde utvalte scenen Haien fra Heavy Rain har vi et eksempel på en lokal situasjon som 

presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk dilemma. I denne scenen 

får Ethan i oppdrag å dra til en adresse for å skyte en person, og scenen intreffer i midten av 

spillfortellingen. Det viser seg at man ankommer en leilighet hvor en narkotikaselger holder 

til. I slutten av scenen får man valget om man skal drepe mannen eller ikke. Man blir 

presentert informasjonen om at denne mannen ikke er en good guy, men er det likevel 

rettferdig at man skal ta livet av han? Man får i tillegg informasjon om at denne mannen er en 
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småbarnsfar i likhet med Ethan, noe Ethan kommenterer ved bruk av den indre 

dialogfunksjonen. Det at begge disse sidene ved mannen belyses, gir karakteren mer dybde 

siden det ikke kun vinkles på det negative ved karakteren. Dette kommer spesielt frem via 

bilde av barna som mannen viser frem og som spiller inn på spillerens samvittighet med tanke 

på at mannen, i likhet med spillkarakteren Ethan, er en småbarnsfar. Setter man seg selv inn i 

Ethan sin situasjon vil dette valget vise en klar morlsk utfordring når det kommer til valget 

om å skyte mannen. Spilleren blir igjen satt overfor spørsmålet om hvor langt man er villig til 

å gå for å redde sitt barn. Er man villig til å ta livet av et annet menneske for å klare det? Det 

er viktig å poengtere at mannen er en ikke-spillbar karakter, og som spiller blir man først 

introdusert for han i selve scenen. Man har på denne måten som spiller ikke oppbygget noen 

relasjon til karakteren, utenom den informasjonen spillet bidrar med i selve scenen. 

 

Figur 4.25 Skjermdump av scenen "Haien", Heavy Rain (Full Playthroughs, 2016).  

 

Figur 4.26 Valg og konsekvenser av scenen "Haien", Heavy Rain.  

Valget man tar i scenen vil ikke ha den største påvirkningen på spillfortellingen, men 

handlingen i scenen er likevel viktig. Det er viktig å poengere at prøvelsene Ethan må 

igjennom ikke har noen innvirkning på fortellingen utenom at man som spiller må 

gjennomføre minst to av fem prøvelser for å komme til avslutningsdelen av dataspillet. I det 

tilfelle hvor man ikke klarer å gjennomføre mange nok prøvelser, vil dette få konsekvens for  
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Ethan sin fortelling i form av at han enten vil ta sitt eget liv eller bli fanget av politet. Denne 

scenen er interessant siden det er den eneste av de fem prøvelsene hvor spillkaraktene Ethan 

blir satt til å gjøre en handling mot et annet menneske, i motsetning til de andre prøvelsene 

som handler om å sette Ethan sitt eget liv i fare. Om man i Heavy Rain hadde hatt tilgang på 

prosentfordelingene av valg, ville jeg antatt at flesteparten av spillere valgte å skyte mannen, 

ettersom man som spiller nok antar at denne handlinger er nødvendig å gjennomføre for å 

kommer seg videre i dataspillet, ettersom man ikke vet hvilken grad av konsekvens 

valgalternativ B vil kunne medføre. Som spiller uten informasjon om utfall eller konsekvens 

av valgalternativene vil man kunne vektlegge at handlingen er nødvendig for videre 

progresjon. Likevel er denne scenen et eksempel på valg som kan oppleves følelesmessig 

vansklige til tross for at utfallet ikke har noen påvirkning på spillfortellingen, annet enn at 

spilleren blir belønnet med noen av bokstavene som gir svaret på hvor Shaun holdes fanget 

om man velger valgalternativ B. I dette tilfelle vil man derimot kunne knytte valgalternativet 

opp mot hvordan man ønsker at spillkaraktene Ethan skal formes og fremstå, uten at dette 

vises eller gjenspeiler spillkarakteren i etterkant av scenen. Det vil likevel kunne tenkes at 

spilleren opplever at Ethan formes til en kynisk og kald person ved å skyte mannen i scenen. 

Likevel vil samvittigheten for valgalternativet man tok i scenen, være noe man tar med seg 

videre. 

I den tredje utvalgte scenen Armen til Lee fra TWD har vi et eksempel på en lokal situasjon 

som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et blindt valg. Et blindt 

valg er et valg hvor spilleren ikke gis nok informasjon rundt valgalternativene til å kunne 

forme forventinger til utfallet av valgene. Den utvalgte scenen er i episode 5 hvor man som 

spiller får valget om man skal kutte av armen til Lee som er blitt bitt av en zombie. Denne 

scenen er utvalgt til analysen siden den mulige konsekvensen av valget fremstår som svært 

viktig. Likevel avviker konsekvensen av valgalternativet A ettersom det kan påvirke spilleren 

til å tro at det er nødvendig. Lee er blitt bitt av en zombie, og i et siste forsøk på å, hindre at 

han forandrer seg til en zombie, blir man stilt overfor dette valget. Som spiller vet man ikke 

om det å kutte av han armen vil hjelpe eller hindre Lee fra å bli en zombie. 
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Figur 4.27 Skjermdump av scenen "Armen til Lee", TWD (Smokey [inactive], 2012).  

Avhengig av hvilke valg man har tatt tidligere i dataspillet, vil enten Lee være alene i denne 

scenen eller eventuelt sammen med alle eller noen av de andre ikke-spillbare karakterene 

(Christa, Omid, Kenny og Ben). 

 

Figur 4.28 Valg og konsekvenser i scenen "Armen til Lee", TWD episode 5. 

Om man i denne scenen er sammen med en eller flere av de andre spillkarakterene, vil spillet 

automatisk velge å kutte av armen til Lee om man lar tiden renne ut. Det er viktig å poengtere 

at i denne situasjonen er Clementine blitt kidnappet. Dette kan føre til at spilleren føler seg 

ekstra presset til å velge riktig alternativ siden man på dette tidspunktet i spillfortellingen er 

uvitende om dette valget vil kunne påvirke spillfortellingen i positiv eller negativ retning. I 

den sammenheng blir dette valget presentert for spilleren som avgjørende for den videre 

spillfortellingen. Som spiller vil man nok anta, eller i det minste håpe, at utfallet av alternativ 

A vil føre til at Lee overlever og ikke blir omgjort til en zombie. Men som dataspillet viser i 

sin avslutning, vil alternativ A ikke ha den grad av konsekvens i en positiv retning for 

spillfortellingen. Lee vil nemlig forandre seg til en zombie på slutten i spillfortellingen 

uavhengig om man velger alternativ A eller B. Det at dataspillet gir spilleren mulighet til å ta 

dette valget, kan beskrives som en grad av falske forhåpninger om at det vil utgjøre en 

forskjell for spillfortellingen. Dette tatt i betraktning har utfallet av alternativ A kun mindre 

konsekvenser i form av at Lee vil være noe tregere og mindre mobil i visse situasjoner. Om 

man ser på prosentfordelingen av dette valget, ser man at flesteparten av spillerne (71%) 
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valgte alternativ A hvor man kutter av armen til Lee. Det at flertallet av spillerne valgte 

alternativ A, kan kobles sammen med tidligere erfaringer fra andre zombiedataspill eller 

zombiefilmer, hvor det å kutte av den kroppsdelen som er bitt, kan hindre smitten i å spre seg, 

slik at personen som er bitt overlever. “The narrative knowledge that players bring with them 

to games not only helps them recognize the conventions of the game universe, but also limits 

and contains their actions” (Salen og Zimmerman, 2004 s.402). Et spørsmål jeg tenkte på i 

sammenheng med denne scenen, er hvorfor man som spiller ikke fikk dette valgalternativet 

tilknyttet scenen med Duck som er nevnt tidligere i analysen. Men med tanke på at Duck ble 

muligens bitt et sted på kroppen som var umulig å kutte av, virker denne situasjonen logisk og 

forståelig. 

I den fjerde utvalgte scenen Aktiv dødshjelp fra Life is Strange har vi et eksempel en lokal 

situasjon som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk dilemma. 

Denne scenen fra Life is strange tar for seg om man velger å være delaktig i aktiv dødshjelp 

for Chloe i episode 4. Denne scenen er utvalgt til analysen siden jeg som spiller oppfatter 

dette valget til å gi klare konsekvenser for spillfortellingen. I etterkant av analysen viser det 

seg at denne scenen gir mindre grad av konsekvenser for spillfortellingen enn først antatt. I 

scenen har Max forandret fortiden, slik at man befinner seg i et parallelt univers hvor Chloe 

har vært i en bilulykke. Chloe er svært dårlig form og ber Max om å sette en overdose med 

morfin, slik at hun kan sovne stille inn og slippe å lide mer. Som spiller får man i denne 

scenen presentert tre valgalternativer. 

 

Figur 4.29 Valg og konsekvenser i scenen "Aktiv dødshjelp", Life is strange. 
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Figur 4.30 Skjermdump av scenen "Aktiv dødshjelp", Life is Strange. 

Om man som spiller velger alternativet C, vil man blir satt i sitasjonen at man må velge enten 

A eller B. Altså vil alternativ C ikke være et fullstendig valg ettersom det ikke bidrar til noen 

handling. Uavhengig om man velger alternativ A eller B, vil ikke dette valget ha noen 

konsekvens eller innvirkning videre på spillfortellingen. Grunnen til at dette valget ikke har 

noen innvirkning på spillfortellingen kommer av at scenen tar sted i en parallell tidslinje som 

ikke egentlig eksisterer. Dette kan ses på som et parallelt univers. Når man som spiller 

kommer forbi denne scenen, blir man nemlig plassert i den tidligere tidslinjen hvor dette 

scenariet med Chloe aldri eksisterte. Denne scenen er likevel plassert i spillet og blir fremstilt 

som et stort og viktig valg, siden den viser en alternativ virkelighet av utfallet ved å endre på 

tidligere hendelser i spillfortellingen. Dette valget kan anses som svært nært knyttet til 

moralsk valg ettersom det er svært utfordrende å vurdere hva som er rett og galt i denne 

situasjonen. Tema aktiv dødshjelp er svært kontroversielt og omdiskutert, og det å sette 

spilleren i en situasjon hvor man må forholde seg til å ta en avgjørelse knyttet til dette, gjør 

sterke inntrykk følelsesmessig. I den sammenheng kan det tenkes at dette scenariet var 

plassert i et parallelt univers som gjør handlingen ikke ekte i den forstand at den ikke eksister 

i den egentlig spillfortellingen. Ved å plassere dette temaet i et parallelt univers, ufarliggjøres 

handlingen og utfallet, til tross for at spilleren i selve situasjonen er uvitende om den faktiske 

konsekvensen av valget. I scenen har man som spiller ingen tilgang på informasjon om 

konsekvensene valgalternativet vil ha for spillfortellingen. Dette er noe som kan bidra til 

større usikkerhet hos spilleren. Denne usikkerheten er noe man kan se lys av i 

prosentfordelingen hvor 57 % av spillere valgte alternativ A, mens 43 % av spillerne valgte 

alternativ B. Et annet interessant funn i scenen er at man som spiller får valgalternativ C 

tilgjengelig, til tross for at dette ikke ses på som et endelig valg, ettersom ved å velge 

alternativ C, blir man tvunget til å velge enten alternativ A eller B. Hvorfor spilleren gis 

tilgang på valgalternativ C, er noe uklart. Det kan likevel tenkes at dette er gjort for at 
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spilleren skal få en falsk følelse av å kunne forbli passiv i situasjonen uten å nødvendigvis ta 

noe valg. Om man velger valgalternativ C, blir det desto sterkere ansvar i situasjonen når man 

blir tvunget å velge valgalternativ A eller B.  

De fleste av valgene innen denne kategorien kan ses på som dynamiske satellitter i 

spillfortellingen, ettersom valgene kun påvirker spesifikke deler innen spillfortellingen uten å 

være plotendrende. Valgene vil ikke ha noen stor grad av påvirkning for spillfortellingen 

utenom i de konkrete scenene. Likevel tilfører denne type valg til gameplayet i form av at 

spilleren blir gis muligheten til å kunne velge, til tross for at valget ikke nødvendigvis vil ha 

en konsekvens av en karakter som endrer sentrale deler av spillfortellingen. Innen valgene har 

man i tillegg sett eksempel på scener som tilfører til gameplay innen dataspillet i form av 

oppgaveløsning. Valgene innen denne kategorien blir i mange tilfeller presentert for spilleren 

som å ha store konsekvenser for spillfortellingen, til tross for at dette ikke er tilfelle.  

4.2.3 Valg uten konsekvenser 

De utvalgte dataspillene inneholder visse situasjoner eller valg som uansett vil føre til det 

samme utfallet i form av ingen konsekvens. Disse situasjoner bryter med premisset og 

følelsen som gis i starten av å kunne påvirke spillfortellingen. Valg som ikke har noen form 

for konsekvenser, kan sammenfattes som valg hvor utfallet i spillfortellingen blir den samme, 

uavhengig av hvilke valg man tar. Denne type valg kan ofte knytes til små hendelser man kan 

velge at spillkarakteren kan gjøre som tilførsel innen gameplay. Eksempel på dette kan man se 

i Heavy Rain om man ønsker at karakteren skal gjøre hverdagslige ting som å pusse tennene. 

Valg i disse spillene knyttes til spillerens grad av interaktivitet, men hva så med valg som 

styrer spillfortellingen i en vis retning uavhengig av valg? Valg med manglende grad av 

spiller-kontroll vil i mange sammenheng vise spilleren nødvendige handlinger eller dialog for 

at man skal kunne forstå sammenhengene og få videre fremdrift i dataspillet. Dette er altså 

valg som ikke har noen grad av konsekvens på spillfortellingen, men som kun kan knyttes til 

lokale situasjoner. Denne type valg gir spilleren en falsk følelse av å kunne påvirke. Sicart 

poengterer viktigheten av følelsen av frihet innen dataspill, hvor han henviser til at i dataspill 

må spillerne tro på at en er fri til å velge når de i virkeligheten ikke er det (2009, s.42). I den 

sammenheng kan man se på disse typer valg som satellitter i fortellingen, siden de kan tilføre 

tilleggsinformasjonen innen gameplay.  

I den femte og siste utvalgte scenen Lugubert sted fra Heavy Rain har vi et eksempel på et 

loakalt valg som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et falskt valg. 
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Scenen er utvalgt siden den viser til forskjellige valgalternativer som har det samme utfallet 

for spillfortellingen. Denne scenen inntreffer på et svært tidlig tidspunkt i dataspillet noe som 

kan gi en antagelse av begrenset spiller-kontroll. I scenen besøker privatetterforskeren Scott 

en av mødrene til ofrene til origamimorderen, Lauren. Spillkarakteren Lauren introduseres 

som en prostituert som jobber på et bordell. Avhengig av hvilke valg man som spiller tar i 

scenen, velger Lauren enten å gi noe eller ingen informasjon til Scott om sin sønn som døde. 

Etter samtalen legger Scott visittkortet sitt igjen på bordet og går ut døren. En mann med 

navnet Jason kommer plutselig til Lauren, og man kan høre lyden av at hun tydelig blir 

mishandlet. Man kommer så til valget jeg vil ta for meg i analysen. I denne situasjonen har 

man to valgalternativer hvor A fører til at Scott forlater motellet til tross for at man hører 

Lauren lide, og alternativ B hvor man velger å blande seg i situasjonen, noe som medfører en 

kampsekvens i dataspillet mellom Scott og Jason. 

 

Figur 4.31 Valg og konsekvenser i scenen "Lugubert sted", Heavy Rain. 

Uavhengig av hvilket valgalternativ man tar i scenen, vil utfallet være det samme for 

spillfortellingen. Ved å velge alternativ B vil man bli introdusert for dataspillets QTE, noe 

som gir meg tanken om at det fra spillskapernes side er ønskelig at spilleren skal velger 

alternativ B. I tillegg kan man koble hendelsen i denne scenen til spillerens samvittighet, 

ettersom man vil vurdere det som umoralsk å forlate en kvinne som blir mishandlet. Likevel 

syns jeg det er interessant at dataspillet gir spilleren mulighet til valgalternativ A i denne 

scenen siden den inntreffer på et såpass tidlig tidspunkt i spillfortellingen, og ettersom det gir 

spilleren mulighet til å påvirke situasjonen i motsatt retning av hva spillet ledet spilleren til 

med tanke på cutscenen i forkant av valget. Man blir som spiller klart informert om at en 

uinvitert gjest går inn til Lauren, og man hører henne så lide. Der mange andre dataspill 

kanskje ville begrenset spillerens mulighet til å forlate motellet ved bruk av skjulte vegger 

som spilleren ikke kan passere, gis spilleren i scenen mulighet til å ta valget selv. Denne 

handlingen er noe man kan reflektere over når man har kjennskap til at antagonisten i 
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spillfortellingen er Scott. Det er kun en liten detalj som avviker hvis man velger valgalternativ 

A, og det er at Lauren har en blåveis i neste scene hvor hun møter Scott. Denne lille detaljen 

blir kun synlig for spilleren, og er ikke noe som kommenteres i etterkant, men likevel er den 

muligens plassert der for at spilleren skal få dårlig samvittighet. Det er interessant at man som 

spiller gis muligheten til å forlate motellet og avslutte scenen tidligere enn det nok var tenkt 

fra spillskapernes side med tanke på at den inntreffer såpass tidlig i spillfortellingen, og at 

slåsskampen man da som spiller unngår skal fungere som en introduksjon til spillmekanikken 

QTE.  

I den fjerde utvalgte scenen St.John-gården fra TWD har vi et eksempel på en lokal situasjon 

som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et falskt valg. Valg av 

denne typen kan gi signaler til spilleren om at spillkarakteren man styrer ikke har noe annet 

valg med tanke på spillfortellingen og fremdriften i fortellingen. Scenen viser et godt 

eksempel på et valg som kan klassifiseres som en statisk kjerne, ettersom utfallet i handlingen 

er den samme uavhengig av hvilket valg man tar. Denne scenen fra TWD inntreffer i episode 

2 og tar for seg valget om man ønsker å dra til St.John-brødrene sin gård eller ikke. Denne 

scenen er inkludert i analysen siden begge valgalternativene fører til det samme utfallet i 

spillfortellingen. I scenen blir man introdusert for St.John-brødrene som kommer til gruppen 

på motellet, og som forteller at de kan bytte mat mot bensin som gruppen har tilgjengelig. I 

denne scenen får man to valgalternativer knyttet til dialogen. 

 

Figur 4.32 Valg og konsekvenser i scenen "St.John-gården", TWD. 

Om man som spiller velger alternativ B, vil Lee og noen fra gruppen dra til gården. Om man 

velger alternativ A, vil gruppen stemme i flertall mot Lee. Dette resulterer i at Lee og gruppen 

drar til gården. Altså uavhengig av hva man som spiller velger av alternativ, vil Lee og 

gruppen dra videre til gården i neste scene i dataspillet. På den ene siden er dette et eksempel 

på hvor graden av interaksjon og valgmulighet ikke samsvarer med spillerens forventning. I 

dette valget er man i den sammenheng maktesløs som spiller siden man ikke kan påvirke 
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utfallet av situasjonen. Det at utfallet innen scenen er den samme uavhengig av 

valgalternativer kan knyttes til en konflikt mellom spillerens handling, og utfallet i 

fortellingen. Men på den andre siden kan man knytte utfallet fra denne situasjonen til det 

virkelige liv. I en slik situasjon hvor man er en gruppe med mennesker, er det logisk og 

naturlig at gruppen tar et valg ved å stemme. I den sammenheng vil jeg påstå at det nok hadde 

føltes noe unaturlig om Lee sin stemme veide tyngst, nesten i form av et veto. På den måten 

kan man si at designet bak utfallet er forståelig og virkelighetsnært. Disse refleksjonene 

bygger på mine egne tanker i etterkant av å ha spilt igjennom scenen et flertall av ganger, og i 

den sammenheng ville nok en spiller som spiller igjennom scenen for første og eneste gang, 

tenke noe annet rundt utfallet av situasjonen.  

I den femte og siste utvalgte scenen Skyte eller forlate Lee fra TWD har vi et eksempel på en 

lokal situasjon som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et etisk 

dilemma. Scenen viser et godt eksempel på en dynamisk satellitt ettersom utfallet av hvilket 

valgalternativ man velger kun har små variasjoner. Dette er den avsluttende scenen i episode 

5. Valget man blir satt overfor i denne scenen handler om hva Clementine skal gjøre med Lee 

som på dette tidspunktet holder på å dø av zombiebittet han fikk tidligere i spillfortellingen. 

Man har i denne situasjonen to alternativer: A) be Clementine om å skyte Lee, eller B) be 

Clementine om å forlate Lee. 

 

Figur 4.33 Skjermdump av scenen "Skyte eller forlate Lee", TWD (Smokey [inactive], 2012).  

Ved å velge alternativ A, vil Clementine være tydelig preget og stri imot å måtte skyte Lee. 

Dette kan kobles til at spillkarakteren er en 8 år gammel jente som nylig fant ut at hennes 

foreldre er døde, og som nå må skyte den siste omsorgspersonen hun har i verden. Scenen 

virker personlig og krevende ettersom man i denne situasjonen skal avgjøre hvordan 

protagonisten i spillfortellingen skal dø, og i tillegg er det et lite barn som må gjøre 

handlingen. Clementine er i den sammenheng blitt et resultat av situasjonen og må lære seg å 
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ta tøffe valg, dette er noe som naturlig nok vil lede henne til en form for karakterutvikling 

med tanke på hennes fremstilling i episode 1. Da man først møtte Clementine, var hun et redd 

og engstelig lite barn alene i trehytten sin, men i denne scenen er hun en mer utviklet karakter 

som har vokst grunnet tidligere hendelser og opplevelser. Ved å velge alternativ B, vil 

Clementine også være synlig preget med tanke på at hun skal forlate den eneste 

omsorgspersonen hun har. Utenom selve handlingen man velger innen scenen, vil utfallet i 

form av en avsluttende cutscene være den samme uavhengig av valgalternativ. Til 

sammenligning med avslutningen av dataspillet Life is Strange, vil man som spiller uavhengig 

av tidligere valgalternativer komme til dette siste og avgjørende valget i spillfortellingen. Det 

er viktig å poengtere at det er spilleren via spillkarakteren Lee som bestemmer og forklarer 

valget i situasjonen overfor Clementine.  

 

Figur 4.34 Valg og konsekvenser fra scenen "Skyte eller forlate Lee", TWD. 

Sett bort ifra at dette er en spillserie med flere sesonger, vil dette valget ikke ha noen 

innvirkning på sluttsekvensen av spillet. Altså vil valget i seg selv ikke ha noen videre 

innvirkning på spillfortellingen, ettersom det kun er en avsluttende cutscene i dataspillet. 

Dette valget er nok mer knyttet mot det følelsesmessige aspektet og tilknytninger man som 

spiller har til spillkarakterene Lee og Clementine. I løpet av spillet har man styrt 

spillkarakteren Lee som nå i denne situasjonen, forandrer seg til en zombie. Aarseth (2012, 

s.4) vektlegger at dybde innen spillkarakterene er avgjørende og en av de viktigste delene i en 

spillfortelling for å etablere empati, og om man kobler dette siste valget, til tilknytningen man 

får til spillkarakteren. Situasjonen hvor man vet at spillkarakteren man har styrt igjennom hele 

spillfortellingen kommer til å dø, kan føles som et nederlag for spilleren. Om man ser på 

prosentfordelingene, ser man at flesteparten av spillere valgte alternativ A (63%) over 

alternativ B (37%). Dette kan knyttes til at man som spiller ønsker at spillkarakteren Lee skal 

få en endelig avslutning og ikke forandres til en zombie som en avslutning av 

spillfortellingen. Denne scenen kan i tillegg kobles til Zagalo (2017) sine elementer tilknyttet 

empati man som spiller utvikler til spillkarakterene ved brudd. I scenen ser man et konkret 
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eksempel på et brudd etter mange timers tilknytning til spillkarakteren Lee. I den 

sammenheng gir scenen spilleren kun mulighet til å bestemme på hvilken måte dette bruddet 

skal gjøres, om Lee skal skytes og slippe å forandres til en zombie, eller at han forlates og blir 

til en zombie.  

I den femte og siste utvalgte scenen Ekornet fra Life is Strange har vi et eksempel på en lokal 

situasjon som presenterer spilleren for det Mawhorter mfl. (2014) kaller for et falskt valg. 

Scenen fra Life is Strange inneholder såkalte valgfrie handlinger hvor man som spiller har 

mulighet til å utforske. Denne scenen er valgt for å vise noen valgfrie handlinger, som ikke 

har noen innvirkning på spillfortellingen. Scenen inntreffer på et tidlig tidspunkt i episode 1, 

utenfor sovesalen til jentene på skolen. I scenen får man mulighet til å ta bilde av et ekorn. 

 

Figur 4.35 Valg og konsekvenser i scenen "Ekornet", Life is Strange.  

Valgalternativene A og B vil i dette tilfelle ikke lede til noen form for konsekvens for 

spillfortellingen. Det eneste som alternativ A vil gi spilleren, er et trofee, tilknyttet at 

dataspillet inneholder valgfrie fotomulighet man som spiller kan samle på. Utenom å være et 

valg som ikke har noen grad av konsekvens, bidrar likevel denne handlingen til 

spillopplevelsen. Det at man som spiller kan ta et fotografi, knyttes til at Max er en 

fotostudent, og viser den hverdagslige siden innen spillverdenen. Slike valgfrie handlinger 

kan bidra til større innlevelse og frihet innen gameplay. Situasjoner som åpner opp og gir 

spilleren større grad av frihet til å kunne utforske, er noe som også kan kobles til 

fortellerelementet å vise i form av at man får informasjon via gjenstander man oppdager. 

Dette er svært relevant i Life is Strange hvor man både har tilgang på de andre 

spillkarakterens datamaskiner og notater som kan gi utfyllende informasjon som nødvendigvis 

ikke blir vist for spilleren i form av cutscenes. Med tanke på at handlingen i denne scenen er 

valgfri og ikke er noe man må gjennomføre for progresjon i spillfortellingen, kan man 

beskrive denne situasjonen som et slags sideoppdrag, til tross for at det ikke fremstilles på 

samme måte som man ofte er vant til at oppdrag blir presentert i rollespill. 
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Figur 4.36 Skjermdump av scenen "Ekornet", Life is Strange. 

Valg som klassifiseres til å føre til det samme utfallet, skiller seg noe fra hverandre. Om man 

ser på det siste eksempelet fra Life is Strange først, vil ikke det om man tar eller ikke tar bilde 

av ekornet påvirke den overordnede spillfortellingen, men denne muligheten gir spilleren en 

bredere grad av interaktivitet i form av gameplay. I den grad at spilleren mottar trofeer for 

bilder i denne og andre lignende scener, kan dette ses som en konkret del av gameplayet om 

man ønsker å samle på alt av mulige objekter innen dataspillet. Eksempelet fra TWD hvor 

man som spiller gis muligheten til å ta et valg som overstyres av spillfortellingen, kan ses på 

som mindre givende og belønnende, ettersom man gis en falsk forhåpning og inntrykk av at 

man kan påvirke en situasjon. Valg innen denne kategorien påvirker ikke spillfortellingen, 

men tilfører til gameplay, og i den sammenheng kan de beskrives som dynamiske satellitter. 

4.3 Hovedfunn 

I denne delen vil jeg oppsummere hovedfunnene fra analysen i kapittelet. Fra funnene ser man 

at visse deler av spillfortellingene i dataspillene Heavy Rain, TWD og Life is Strange vil være 

den samme uavhengig av hvilke valgalternativer man som spiller tar i løpet av 

spillfortellingen. Dette viser at spillene inneholder et sett av statiske kjerner som en del av den 

satte spillfortellingen som spillerne må forholde seg til. Likevel viser funn at visse 

valgalternativer vil kunne gi grader av variasjon for hvilken retning spillfortellingen tar. Dette 

er hovedsakelig knyttet til valg med store eller mindre konsekvenser som vil kunne påvirke 

hendelser innen konkrete scener eller spillfortellingen på et senere tidspunkt. Som oftest er 

disse variasjonene knyttet til relasjoner mellom spillkarakterene, men i noen tilfeller er dette 

også knyttet til om spillkarakterer overlever og blir med videre i fortellingen eller ikke. Når 

man som spiller får presentert valgalternativer som vil gi konsekvenser videre, antar man at 

ens handlinger vil kunne påvirke utfallet. “When a player makes a choice in a game, the 

system responds in some way. The relationship between the player's choice and the system's 
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response is one way to characterize the depth and quality of interaction” (Salen og 

Zimmerman, 2004, s.61). Fra funn i analysen ser man at informasjonen som presenteres for 

spilleren ikke alltid samsvarer med det virkelige utfallet av valget. 

Jeg har valgt å inkludere tall fra prosentvis fordeling av valgalternativer i analysen der de var 

tilgjengelig, siden dette kan gir informasjon om hvilket valgalternativ som flest spillere 

valgte. Disse tallene ble i tillegg inkludert siden det er tenkelig at spillere kan bli påvirket av 

slike prosentfordelinger, i tilfeller hvor en spiller har valgt et valgalternativ med svært lav 

prosent. Ut ifra de forskjellige typene av valg som er blitt presentert i analyser, ser man 

koblinger mellom en jevn fordeling av valgalternativene for valg innen kategorien etiske 

dilemma. Et eksempel på dette kan ses i scenen fra TWD hvor spilleren får valget om å redde 

Doug eller Carly, og prosentfordelingen er nesten 50/50. 

Som spiller forventer man at valgene man tar i løpet av spillfortellingen vil kunne ha store 

konsekvenser med tanke på informasjonen som blir presentert, spesielt i TWD og Life is 

Strange. Om valgalternativer utgjør en reel forskjell og gir klare konsekvenser for spilleren, 

tilfører dette noe til måten fortellingen blir presenteres og bidrar til spillerens grad av 

påvirkning av utfall. “Representing the consequences of player actions in story form enriches 

the narrative play of the game and often makes the game world feel more alive” (Salen og 

Zimmerman, 2004, s.411). Både avslutningscenene fra TWD og Life is Strange er inkludert 

som en del av analysen for å vise hvordan strukturen for spillfortellingen flettes sammen til et 

siste valg, og vise til hvilke forskjellige konsekvenser disse valgene fører til. Grunnen til at 

avslutningen til Heavy Rain ikke er inkludert er at tidligere valg i spillet påvirker hvilken 

avslutning man får. Med totalt 17 alternative avslutninger viser Heavy Rain en mye større 

variasjon når det kommer til avslutningen i fortellingen enn de to andre dataspillene, men det 

betyr ikke nødvendigvis at man ser en større grad av kobling mellom valgene i løpet av 

spillfortellingen. Avslutningen i Heavy Rain bunner nemlig i hvem av spillkarakterene som 

overlever og ikke nødvendigvis til relasjonen mellom spillkarakterene. Alle disse alternative 

avslutningene i Heavy Rain er ikke blitt kartlagt som en del av analysen ettersom dette er 

svært tidskrevende. Men det er likevel nyttig å nevne dette tilknyttet oppgavens 

problemløsning. Med tanke på dette ser man at det kun er Heavy Rain og Life is Strange som 

inneholder forskjellige avslutninger for spillfortellingen, noe som kan tilsi at spillerens 

handlinger er av den karakter som viser grad av påvirkning. På den andre siden ser man at i 

TWD som kun inneholder en avslutning, vil man som spiller uavhengig av tidligere valg i 

løpet av spillet ende opp på det samme sluttpunktet i fortellingen. 
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Sentralt i studien står valg og hvilke konsekvenser disse valgene fører til, men i tillegg til 

dette har jeg forsøkt å forstå og se på hvordan man tenker og reflekterer rundt disse valgene 

som spiller, og hvordan de er oppbygd fra spillskapernes side. Hvilke valg man som spiller 

oppfatter å ha en stor påvirkningskraft på og anser som avgjørende, er interessant, siden dette 

ikke alltid samsvarer med utfallet. Et eksempel på dette kan ses i funn fra scenen Rotta hvor 

man som spiller blir presentert en påstand om at Ethan kommer til å dø innen 60 minutter etter 

han har drukket giften, noe som ikke stemmer med utfallet i spillfortellingen. I TWD og Life is 

Strange blir valg som har konsekvenser tydelig markert for spillerne, noe som gir spilleren en 

klar beskjed om at handlingen vil få konsekvenser. Heavy Rain er det eneste dataspillet i 

analysen som ikke gir spilleren noen klar form for informasjon om hvilke handlinger eller 

valg som vil kunne få videre konsekvenser. I de tilfellene hvor en spillkarakter dør, forsetter 

spillfortellingen videre, uten å utdype noen form for informasjon via spillskjermen. 

I utvalget ser man at Life is Strange er det dataspillet som inneholder flest utvalgte globale 

situasjoner. Dette er noe som man kan knytte til at spilleren i løpet av spillet er nødt til å velge 

et av valgalternativene som blir presentert, og at Life is Strange er det dataspillet som krever 

en klar samhandling fra spilleren i form av nødvendig utforsking og valgalternativer som vil 

kunne påvirke senere valgalternativer og konsekvenser. 

I den siste delen av analysen tok jeg for meg et sett av valg uten konsekvenser, eller 

valgalternativer som førte til det samme utfallet for spillfortellingen. Et godt eksempel på 

dette er scenen St.John-gården fra TWD hvor man blir gitt muligheten til å ta et valg om man 

skal dra til St.John-brødrene sin gård eller ikke, men så overkjøres spillerens valg av 

spillfortellingen. Dette eksempelet kan knyttes til et dårlig konstruert valg ettersom man som 

spiller egentlig ikke gis noen valgmulighet. Man kan spørre seg hvilken funksjon valg uten 

konsekvenser har for spillfortellingen i dataspillene. Ettersom man ser variasjon av 

konsekvenser fra valg, er det lett å tenke seg at dette er et rent praktisk grep, ettersom spillet 

har en overordnet fortelling man skal følge, og i disse tilfelle fratar man spilleren muligheten 

til å påvirke. “The player understands that certain things must occur in order for the story to 

advance, and that others may or may not occur, because they’re not relevant” (Zagal, 2011, 

s.57). På den andre siden kan valg uten konsekvenser vise til utforskning innen spillverden 

ved at man har økt grad av frie muligheter, uten at de vil kunne påvirke spillfortellingen. Valg 

uten konsekvenser kan tilføre til gameplayet i dataspillet, slik man ser et eksempel av i Life is 

Strange hvor spilleren gis muligheten til at Max tar bilder av forskjellige objekter i løpet av 

spillfortellingen. 
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Det å sette spilleren i en situasjon hvor man blir tvunnet til å aktivt ta et valg for videre 

fremdrift, er noe man ser igjen i visse deler av de tre utvalgte spillene. Likevel kan det se ut 

som at Life is Strange er det dataspillet i analysen som skiller seg aller mest ut med tanke på 

at mesteparten av valgene ikke inneholder noen form for tidsbegrensning. TWD var det 

dataspillet som gir spilleren flest muligheter til å velge passiv adferd, uten at dette hadde noen 

stor påvirkning på spillfortellingen. I mange av tilfellene hvor spilleren velger å forbli passiv i 

dialogvalg, vil nødvendig informasjon for spillfortellingen formidles via dialog fra Lee 

tilknyttet en cutscene. På denne måten får spilleren med seg informasjonen man trenger for 

videre forståelse av handlinger. 

Slik det blir fremstilt, gir dataspillene Heavy Rain og TWD mulighet til at spilleren kan velge 

å handle passivt ved å ikke bruke noe valgalternativ. I den sammenheng ser man også at i 

mange tilfeller hvor det fremsto som at spillkarakteren var i fare, samsvarer det ikke med den 

reelle konsekvensen fra situasjonen. Men dette er likevel noe som bidrar til gameplayet i 

spillet, med tanke på at det gir interaktive utfordringer for spilleren. Med tanke på at det er 

dataspill oppgaven tar for seg, er slike deler som åpner opp for et friere gameplay for spilleren 

noe som anses som nyttig og relevant.  

Slik man kan se i analysen, vil de fleste av valgene fra analysen kunne kategoriseres som 

etiske dilemma med tanke på at det knyttes stor usikkerhet hos spilleren om hva som anses 

som best og riktig. Likevel har jeg belyst et par andre valgkategorier også i analysen, som 

falskt valg og blindt valg.  

Et interessant funn fra analysen kan ses i Lugubert sted fra Heavy Rain, hvor spilleren gis 

muligheten til å avslutte scenen på et tidligere tidspunkt ved å forlate motellet og ikke ta del i 

kampsekvensen. Dette funnet er interessant siden det viser stor grad av frihet hos spilleren 

fordi man ikke trenger å gjennomføre en del av scenen som man ved første gjennomspilling 

vil tenke er nødvendig. 

Scenen Rektors kontor hvor Max får valgalternativene om hvem hun vil skylde på for Kate 

sitt selvmordsforsøk, viser en klar kobling mellom konsekvens innen scenen og spillerens 

tidligere handlinger. Dette funnet i analysen gir eksempel på et valg hvor konsekvensene av 

valgalternativene påvirkes av spillerens tidligere valg og hvor mye man har utforsket. I tillegg 

er det interessant at innen scenen blir spilleren via spillfortellingen ledert til å beskylde den 

som fremstilles som skurken i spillfortellingen, noe man kan se resultat av via den prosentvise 

fordelingen av valg fra scenen. 
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Et interessant funn fra analysen er scenen med Kate fra Life is Strange, hvor spillmekanikken 

med å spole tilbake tiden gjøres utilgjengelig for spilleren. Dette er noe som fører til at 

spilleren kun har én mulighet til å gjennomføre valget utenom å spille igjennom hele episoden 

på nytt. Funnet er interessant siden dette er et av de få stedene i dataspillet hvor man i møte 

med et stort valg ikke får tilgang på spillmekanikken. Med tanke på analysen er dette et 

designvalg som gjøres slik at spilleren skal føle at avgjørelsene man har gjort før og i scenen 

er kun opp til spillerens egne handlinger. 

Det siste funnet jeg vil kommentere, er det siste valget i TWD, hvor spilleren må avgjøre om 

Clementine skal skyte Lee eller forlate han. Funnene tilknyttet denne scenen viser liten grad 

av påvirkning tilkoblet avslutnings cutscenen, siden uavhengig av hvilket valgalternativ 

spilleren velger i scenen, vil cutscenen som følger være den samme. 

I tabellen under har jeg oppsummere scenene som ble inkludert i analysedelen, og viser til 

hvilken grad av konsekvenser og funksjoner valgene hadde på de tre spillfortellingene ved 

bruk av Wei (2011) og Aarseth (2012) sine begrep. 

Nr. Dataspill Scene Grad av 

konsekvenser 

Funksjon 

1 Heavy Rain Rotta Global Dynamisk kjerne 

2 Heavy Rain Fanget Global Dynamisk satellitt 

3 Heavy Rain Manfred Lokal Dynamisk satellitt 

4 Heavy Rain Haien Lokal Dynamisk satellitt 

5 Heavy Rain Lugubert sted Lokal Dynamisk satellitt 

6 TWD Doug eller Carley Global Dynamisk kjerne 

7 TWD Duck Global Dynamisk satellitt 

8 TWD Armen til Lee Lokal Dynamisk satellitt 

9 TWD St. John-gården Lokal Dynamisk satellitt 

10 TWD Skyte eller forlate Lee Lokal Dynamisk satellitt 

11 Life is Strange Kate Global Dynamisk kjerne 

12 Life is Strange Chloe eller Arcadia Bay Global Dynamisk kjerne 

13 Life is Strange Rektors kontor Global Dynamisk satellitt 

14 Life is Strange Aktiv dødshjelp Lokal Dynamisk satellitt 

15 Life is Strange Ekornet Lokal Dynamisk satellitt 

Figur 4.37 Oversikt over analyserte scener med grad av konsekvens. 
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For å oppsummere, kan man si at Life is Strange er det dataspillet som viser størst grad av 

spiller-kontroll, grunnet manglende tidsbegrensning og klare koblinger av at konsekvensene 

for valg påvirkes av tidligere valg. Heavy Rain er det dataspillet som viser størst grad av 

påvirkning når det kommer til utfallet av spillfortellingen koblet til antall alternative 

avslutninger. Dette kan ses i sammenheng med at spillbare karakterer kan dø underveis i 

spillfortellingen, noe som vil påvirket utfallet. TWD inneholder bare en avslutning og i mange 

sammenheng mangler graden av påvirkning på valg koblet til tidligere valg. Det at alle de tre 

spillfortellingene i utvalget er lineære kan lede spillerne fra hendelse til hendelse. Det setter 

rammene for hva spillutviklerne ønsker at spilleren skal fokusere på, og i hvilken rekkefølge 

hendelsene i spillfortellingen inntreffer. 

4.4 Sammendrag kapittel 4 

I dette kapittelet har jeg kartlagt valgmekanikkene og fortellingsstrukturen i de tre utvalgte 

dataspillene. I tillegg til dette har jeg analysert fem enkeltscener fra hver av de utvalgte 

dataspillene. Disse valgene har blitt inndelt i forskjellige grader av konsekvenser: valg med 

store konsekvenser, valg med mindre konsekvenser og valg med ingen konsekvenser. 

Avslutningsvis har jeg presentert hovedfunnene fra analysen. Videre vil jeg oppsummere og 

diskutere hovedfunnene fra analysen opp mot teori og oppgavens problemstilling. 
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5.0 Oppsummering og diskusjon 

I denne delen av oppgaven vil jeg diskutere hovedfunnene fra analysen i lys av teori og 

tidligere forskning. I denne oppgaven er flere teoretikere blitt benyttet. Men det er fire 

teoretikere som står sentralt knyttet mot oppgavens problemstilling, nemlig Chatman, Aarseth, 

Wei og Mawhorter mfl., og derfor velger jeg å fokusere på deres teorier i denne avsluttende 

diskusjonen. Chatman sin teori har vært sentral i forståelsen av hvordan en fortelling er 

oppbygd og formidles, Aarseth sin teori har vært sentral med tanke på at den viderefører 

Chatman sine begreper om kjerner og satellitter til et interaktivt medium som dataspill, Wei 

sin teori har blitt belyst siden den viser til valg med kortsiktige og langvarige konsekvenser, 

og Mawhorter mfl. sin teori har vært sentral med tanke på å kunne klassifiserer de ulike 

valgene etter typer, noe som kan fortelle noe om valgenes funksjon innen dataspillene. 

5.1 Fortellerelementer 

I alle de tre dataspillene benyttes flere forskjellige fortellerelementer, men sentralt i denne 

oppgavens problemstilling står funksjonen og grad av påvirkning i møte med 

valgmekanikkene som dataspillene inneholder. Tilknyttet Chatman (1987) sin fortellerteori 

kan man knytte kjerner innen spillfortellingen til å omhandle hovedoppdrag i form av 

handlinger som må utføres for progresjon og forståelsen av spillfortellingen, og satellitter kan 

omtales som sideoppdrag som spilleren kan utføre om man ønsker, men som ikke er 

nødvendig for forståelse og tilgjengelighet av spillfortellingen i form av for eksempel frivillig 

utforsking. I tillegg inneholder de tre dataspillene mange cutscenes mellom scener og episoder 

som kan omtales som kjerner innen spillfortellingen, ettersom de ikke er valgfrie for spilleren 

og en del av dataspillene hvor spilleren settes passiv når det kommer til interaktivitet og 

handling. Via disse cutscenene får man nødvendig informasjon innen spillfortellingen, og 

dette fortellerelementet kan ses på som en kobling til filmatisering av hendelsene. Som 

oppgaven viser, kan man finne elementer av fortellingsteorien innen de tre spillfortellingene 

med tanke på en klar start, midtdel og slutt. I tillegg ser man aktanter i spor av antagonist, 

hjelper og protagonist. Om man kobler valg med liten grad av påvirkning eller konsekvens til 

det Chatman kaller for satellitter, kan man si at disse hendelensene beriker fortellingen. 

Aarseth (2012) viderefører Chatman sin teori ved å dele inn kjerner og satellitter til å kunne 

være dynamiske eller statiske innen spillfortellingen. Spillskaperne tilpasser og etablerer 

reglene for dataspillene, men hvordan spillerne opplever spillopplevelsen, er noe som ofte er 

subjektivt. Som analysen viser, kan man finne både dynamiske og statiske kjerner og 
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satellitter innen spillfortellingene. Likevel ser man at kjernene i spillfortellingene i stor grad 

er statiske og fastsatt fra spilldesigneres side. Disse utgjør den overordnede spillfortellingen i 

form av plottet som utspiller seg i dataspillet uavhengig av hvilke valg spilleren tar. Tilknyttet 

statiske kjerner har spilleren ingen grad av påvirkningsmulighet. Når det gjelder premisset om 

en skreddersydd spillopplevelse bunner dette hovedsakelig i dynamiske satellitter innen 

spillfortellingen. Med andre ord små detaljer og scener hvor spilleren har mulighet til å 

påvirke men som ikke nødvendigvis vil ha en klar påvirkning på kjernene innen 

spillfortellingen i grad av å være plotendrende. At Duck og Lee blir bitt, at Max må velge 

mellom Arcadia Bay og Chloe, og at Shaun blir kidnappet, er eksempler på statiske kjerner i 

spillfortellingen som vil utspille seg uavhengig av hvilke handlinger og valg man har tatt 

tidligere i spillfortellingen, ettersom disse hendelsene er statiske. Mekanisk sett er dette 

programmerte koder fra spilldesigneres side som ikke gir spilleren mulighet til å kunne 

påvirke eller endre. Reglene eller spillmekanikkene som kartlegger hva man som spiller kan 

og ikke kan gjøre, kan i tillegg ses på som et etisk virkemiddel (Sicart, 2009, s.57). I Life is 

Strange må man for eksempel ta et aktivt valg i alle dialogvalgene siden spillet ikke tillater at 

man handler passivt. Tilknyttet spiller-kontrollen som handler om graden av 

påvirkningskraften man har i dataspillet, kan man fra analysen se at graden av spiller-kontroll 

varierer mellom de tre dataspillene. 

I Wei (2011) sin artikkel deles valg etter langvarig konsekvenser (globale situasjon) og 

kortvarige konsekvenser (lokale situasjoner). I lys av Wei sin teori ser man fra analysen 

konkrete eksempler på valg som har langvarig og kortvarig konsekvenser innen 

spillfortellingene. Et eksempel på et valg med langvarig konsekvenser, er scenen Kate fra Life 

is Strange hvor Max må redde Kate ettersom både valgalternativer innen dialogen og utfallet 

påvirkes av tidligere valg. I noen sammenheng vil valg kunne vise en grad av langvarig 

konsekvens opp til et visst fastsatt punkt innen spillfortellingen, som for eksempel i TWD 

hvor man må velge mellom å redde Doug eller Carly. På et senere tidspunkt i spillfortellingen 

vil karakteren man reddet dø, uten at man som spiller gis mulighet til å påvirke dette utfallet. 

Mawhorter mfl. (2014) systematiserer de forskjellige valgene i forskjellige kategorier. 

Tilknyttet hver enkeltscene i analysen er valgene blitt kategorisert etter bruk av Mawhorter 

mfl. sin teori for å få en oversikt over hvilke typer valg dataspillene inneholder. Som funn i 

analysen viser, har vi sett eksempel på falskt valg, hvor spillerens valg ikke har noen konkret 

påvirkning på utfallet innen spillfortellingen, og i tillegg inneholder alle de tre dataspillene en 

rekke valg som kategoriseres som etiske dilemma. Det at dataspillene inneholder for det 
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meste etiske dilemmaer, kan knyttes til det som Meier (sitert i Juul, 2004) anser som gode 

valg ettersom det ikke er klarhet i hvilket valgalternativ som er best og verst. I tillegg til å 

være et godt designmessig valg, åpner etiske dilemma innen dataspill opp for refleksjon og 

læring. Som det blir nevnt, vektlegges mekanikken med å kunne spole tilbake tiden i Life is 

Strange. Dette gir spilleren tilgang til innsikt i de forskjellige konsekvensene av de 

forskjellige valgalternativene innen scenen. På den ene siden åpner denne funksjonen opp for 

refleksjon rundt de forskjellige utfallene i selve situasjonen, men på den andre siden kan 

mekanikken begrense det å måtte ta et valg og forholde seg til konsekvensene valget 

medfører, uten å kunne endre på dette slik man ser i Heavy Rain og TWD. Det å ikke kunne se 

de forskjellige utfallene av valgalternativene, er noe som virker mer virkelighetsnært. Det at 

man som spiller blir tvunget til å forholde seg til valg man tar og konsekvensene valget fører 

til, er noe som også kan gi rom for refleksjon og læring i etterkant. 

5.2 Valgmekanikker 

For at man som spiller skal oppleve at valg man tar får en klar konsekvens innen 

spillfortellingen, er det viktig at det er samsvar mellom spillernes handlinger og det som 

utspiller seg og presenteres innen dataspillet. To gode eksempler på en konflikt mellom 

spillerens handlinger og utfallet i spillfortellingen kan ses i scenen Fanget hvor til tross for at 

spilleren ikke klarer å gjennomføre QTE eller velger å holde seg passiv, så overlever 

spillkarakteren Scott scenen, og i St.John-gården hvor Lee må velge om man skal besøke 

gården eller ikke og hvor utfallet er det samme uavhengig av valgalternativ. Til tross for at 

disse scenene viser til en manglende samhandling mellom spillerens handlinger og det som 

utspiller seg på spillskjermen, er disse utfallene nødvendige for spillfortellingen i sin helhet. I 

scenen Fanget blir det klart at spillkarakteren er nødvendig for spillfortellingen siden denne 

karakteren er antagonisten, og derfor er ikke faren som blir presentert innen scenen reel for 

spillkarakteren Scott. Det sistnevnte eksempelet fra TWD er et valg som kan vise manglende 

grad av spiller-kontroll, men som nevnt i analysen, viser selve innholdet ikke til en 

nødvendigvis logisk brist innen spillfortellingen. Dette kan begrunnes i at det er logisk å tenke 

at gruppen av overlevende tar avgjørelsen sammen, og at det ikke er kun opp til Lee å 

bestemme hva gruppen skal gjøre. 

I analysedelen har jeg valgt ut flere scener fra det tre utvalgte dataspillene, og disse scenene 

viser valg med enten stor, liten eller ingen grad av konsekvens for spillfortellingen. Grunnen 

til at jeg har inkludert kategorien av valg som fører til forskjellige grader av konsekvenser er å 
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vise at dataspillene er sammensatt. Om man kun hadde valg ut scener som innehold valg med 

stor grad av konsekvenser, ville dette kun gitt informasjon om at valgene har stor grad av 

konsekvenser for dataspillets videre handling, noe jeg personlig ikke føler gir et riktig bilde av 

dataspillene i sin helhet. Store deler av alle de tre dataspillene er nemlig fast bestemt. Disse 

statiske kjernene kan knyttes til fremdriften av hovedhistoriene i spillet, og ut ifra de funnene 

jeg har studert vil man som spiller ikke kunne påvirke at disse hendelsene skjer i dataspillene. 

Likevel viser analysen en god del eksempler på scener som inneholder valg som kun har 

konsekvens eller innvirkning i dataspillene kort tid i etterkant, og i noen sammenheng kan 

dette virke ulogisk ved at for eksempel en spillkarakter kommenterer i sinne et valg man har 

tatt, men på et senere tidspunkt i spillet er det som om dette valget er blitt helt glemt. 

Om man ser bort ifra hvordan dataspillene avsluttes til tross for en sammensnøring av 

fortellingene, så kan man kanskje vektlegge spillopplevelsen underveis som valgmekanikken 

gir for spilleren. I den grad kan man fastslå at dataspillene gir en skreddersydd 

brukeropplevelse av en fortelling, knyttet til at man som spiller kan påvirke små deler 

underveis i fortellingen. Valgene man tar i løpet av dataspillene er personlige og blir viktig for 

en selv etter hvert om man knytter seg til visse spillkarakterer. Man kan beskrive det som at 

alle valgene dataspillene inneholder, ikke nødvendigvis påvirker utfallet i spillfortellingen, 

men hvordan fortellingen blir presentert eller fortalt blir endret gjennom valgene. Diskursen 

for spillfortellingene i TWD og Life is Strange endres med valgene man tar underveis. Heavy 

Rain er med sine 17 alternative avslutninger det dataspillet som i størst grad viser at valg gir 

konsekvenser for spillfortellingen. Opplevelsen og følelsen man sitter igjen med underveis og 

etter man har spilt dataspillene, er derfor noe som er relevant å poengtere. Men på en annen 

side kan det å gi spilleren forhåpninger eller premisser om at valg vil ha konsekvenser, kunne 

gi en negativ spillopplevelse ettersom mange av valgene innen dataspillene ikke gir 

konsekvenser. 

5.3 Informasjon på spillskjermen 

Det er relevant å kommentere designvalg når man snakker om hvilke funksjoner valgene har. 

Det å opplyse spilleren om at valget vil gi konsekvenser og informere om fordeling av valg 

blant andre spillere, kan ses på både som et gode og en ulempe. Man kan på denne måten 

reflektere over hvilken retning spillfortellingen tar. Men på en annen side kan dette ses på 

som en ulempe ettersom konkrete valg blir vektlagt og bevisstgjort for spilleren på en helt 

annen måte enn om man ikke hadde fått noen form for informasjon i etterkant av valget. I 
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dataspillet Heavy Rain får man ikke vite om konsekvensene som valgene vil gi, og i TWD er 

det mulighet for spillere å slå av denne funksjonen. Life is Strange er det dataspillet i studien 

som inneholder denne type informasjon, og hvor spilleren ikke gis mulighet til å slå av denne 

funksjonen. Som nevnt tidligere, vil i tillegg informasjon om valgfordeling mellom spillere 

kunne påvirke den enkelte spilleren, fordi man kanskje får en følelse av at valget man tok ikke 

var riktig eller det mest tilfredsstillende. I den sammenheng vil spilleren kunne gå tilbake til 

deler av spillet for å spille det på nytt og ta andre valg som samsvarer med flertallet av andre 

spillere. Heavy Rain er det eneste dataspillet av dataspillene som ikke gir noen indikasjon på 

om valget man tar vil ha en form for videre konsekvens. Dette kan ha en sammenheng med at 

spillet er det eldste av de tre utvalgte dataspillene, eller så er dette et bevisst designvalg fra 

spillskaperne sin side, nettopp for å la spilleren få så lite informasjon som mulig om hvilke 

valg som vil kunne få konsekvenser. Life is Strange er det nyeste av de tre utvalgte 

dataspillene og det dataspillet som skiller tydelig mellom små og store valg, både som en del 

av gameplayet og ved valgstatistikk i etterkant av hver. I noen av statistikkoversiktene får 

man i tillegg informasjon om mulige utfall av scenene. Et eksempel her er scenen med Kate 

på taket, hvor det i statestikkoversikten står konkret hvor mange som klarer å redde Kate og 

hvor mange som ikke gjør det. På grunn av dette får man informasjon om at Kate kunne ha 

dødd i denne scenen. Ser man dette i sammenheng med at Lee blir bitt, får man som spiller 

ingen form for informasjon om at utfallet fra denne scenen kunne vært annerledes. Om man 

søker opp denne scenen på nett, finner man flere spillforumer hvor spillere har spurt om 

utfallet av scenen kunne vært annerledes, dersom de hadde foretatt andre valg tidligere. I dette 

eksempelet ser man en klar kobling mellom regler og spillfortellingen. Fortellingen om at Lee 

blir bitt i scenen er fastsatt i programmeringen av dataspillet og kan ses på som en regel siden 

man ikke har mulighet til å endre på dette utfallet. 

Ved å markere tydelig at valget vil gi konsekvenser, fratas spilleren muligheten til å reflektere 

over utfallet av et valg. Men på en annen side gis ikke spilleren direkte informasjon om hvilke 

konsekvenser valget vil få og når disse konsekvensene eventuelt inntreffer i spillfortellingen. 

Man vil kunne trekke linjer til en hendelse i fortellingen, ettersom man på et tidligere 

tidspunkt ble informert om at dette valget vil gi konsekvenser. Likevel er det viktig å 

poengtere at disse linjene ikke alltid er tydelig fremstilt. Man får ikke nødvendigvis en klar 

forklaring om at A førte til B. I den sammenheng kan man beskrive at valg med informasjon 

til spilleren likevel setter krav til refleksjon rundt utfallet, spesielt i tilfeller hvor effekten av 

valget kommer på et senere tidspunkt i fortellingen. Likevel vil jeg påstå at det å ikke 
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informere spilleren om hvilke valg som har store eller mindre konsekvenser, medfører en 

spenning og usikkerhet hos spiller, ettersom man selv må reflektere om valgenes betydning. 

Valgmekanikken innen de tre utvalgte dataspillene fungerer som en sentral del av gameplayet 

med tanke på at man påvirker utfall og fremdrift i spillfortellingen. Ser man på valg i det 

virkelige liv, er det ikke slik at man nødvendigvis alltid får en klar og etterfulgt respons eller 

konsekvens. I den sammenheng er fremstillingen av designet som gjøres i Heavy Rain mer 

logisk eller virkelighetsnært enn de to andre spillene til, tross for at TWD og Life is Strange i 

tillegg benytter seg av subtile tilbakemeldinger i form av ansiktsuttrykk eller kroppsspråk hos 

ikke-spillbare karakterer. I tillegg er designet i Heavy Rain en mer tradisjonell fremstilling 

som man kan finne i mange andre dataspill hvor konsekvensen av spillerens handlinger ikke 

blir markert, men utfallet av handlingen blir kjent for spilleren. I mange andre dataspill blir 

konsekvensen av spillerens handlinger presentert kort tid etter hendelsen: 

The Dark Soul series from FromSoftware, for instance, permanently 

confiscates hard-won items and points if players are unable to retrieve 

their corpse after dying in battle. This adds a tremendous amount of 

tension to each enemy encounter because players that build something 

up will consequently have something meaningful to lose (Solarski, 

2017, s.117). 

I dette eksempelet fra Dark Souls formuleres en regel som viser at om man ikke klarer 

kampen, fører dette til en konsekvens i form av en ulempe for spilleren. Dette eksempelet 

viser til en umiddelbar konsekvens i motsetning til forsinkede konsekvenser som man ser 

eksempler av i dataspillene i studien. 

Informasjon man får på spillskjermen eller via spillkarakterene kan ses på som en form for 

frempek, ettersom de sier at denne hendelsen vil bli husket eller vil gi konsekvenser. Et 

eksempel på dette er i TWD. Dersom man ikke støtte Kenny i et bestemt antall situasjoner, vil 

han i den avsluttende delen av spillfortellingen velge å ikke hjelpe Lee. Ved å ikke informere 

spilleren konkret kan dette fungere som et element som skaper spenning og usikkerhet hos 

spilleren. Det er likevel viktig å poengtere at i de tilfellene hvor man som spiller får 

informasjon om at et valg vil få konsekvenser, blir det ikke indikert om konsekvensen er av 

positiv eller negativ karakter. Dette er, slik jeg ser det, en måte å balansere designvalget på 

ved å informere spilleren i liten grad, uten å gi dekkende informasjon om konsekvensen. 
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5.4 Konsekvenser 

Som funnene viser, kan valgalternativer i mange sammenheng fremstå som at de er av stor 

betydning for spillfortellingen. Dette stemmer ikke alltid overens fordi man har sett funn av at 

konsekvensen i mange sammenheng blir den samme for spillfortellingen uavhengig av hvilket 

alternativ man valgte. Kanskje kan man knytte forventingen til å kunne påvirke 

spillfortellingen til forventningen man har til spillmekanikkene som er i dataspillene. Som 

spiller blir man tildelt et sett av regler. Om man trykker på en bestemt knapp på tastaturet eller 

kontrolleren, vil dette føre til en handling eller en bevegelse. Denne forventningen kan ses på 

som en konvensjon innen spillmediet, men i den sammenheng er det ikke alltid slik at denne 

forventningen lar seg overføres til andre aspekter av dataspillet. I Heavy Rain kan man for 

eksempel se at om man ikke klarer å gjennomføre QTE innen en scene, vil dette medføre en 

ganske komisk rekke av hendelser som at spillkarakteren snubler og faller. I andre scener vil 

det at man ikke gjennomfører QTE tilstrekkelig, medføre at spillkarakteren dør. 

Holmes trekker frem et interessant poeng: “[…] Heavy Rain’s greatest success is that it 

allows the player to fail. I can fail to save my characters and catch the Origami Killer; my 

choice do have consequences, not just effects” (2012, s.181). Dette er noe som kan trekkes 

frem som en svakhet i TWD og Life is Strange med tanke på at man ikke har mulighet til å 

gjøre feil som medfører at spillbare karakterer dør. Til tross for at TWD inneholder klare game 

over-modus, gis ikke spilleren muligheten til å fortsette dataspillet om dette oppstår, og man 

blir da ført tilbake til scenen for et nytt forsøk. Til tross for at Heavy Rain er det dataspillet i 

studien som har flest alternativer avslutninger for spillfortellingen, betyr ikke det at dataspillet 

nødvendigvis viser størst grad av valg med reelle konsekvenser, ettersom den største graden 

av konsekvens innen dataspillet omhandler fastsatte spesifikke scener hvor en eller flere 

spillkarakter kan dø. Life i Strange er det dataspillet som viser størst kobling mellom valgene, 

med tanke på at tidligere handlinger og valg vil kunne ha en videre innvirkning og kobling til 

fremtidige valg. Det samme kan man også se eksempel på i TWD, men dette kommer frem i 

mye mindre grad med tanke på at konsekvenser av valg vektlegger relasjonene mellom 

spillkarakterene i mye større grad enn utfallet i situasjonen. 

Som funnene viser i analysen, kan mange av eksemplene av valg fremstå til å kunne få store 

konsekvenser og innvirkning på spillfortellingen, likevel ser man at to av de tre dataspillene 

avslutter med samme sluttscene, uavhengig av hvilke valg man har tatt tidligere i dataspillet. 

Følelsen av å kunne påvirke og at valg man tar har reelle konsekvenser samsvarer derfor ikke 
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med virkeligheten. Likevel vil tilførsel av forskjellige valgalternativer tilføre variasjon innen 

gameplay fra spiller til spiller, ettersom man kan velge en kombinasjon av forskjellige valg i 

løpet av spillfortellingen. I tillegg vil valgmekanikken innen dataspillene tilføre til 

spillopplevelsen i form av at hendelser innen spillfortellingen føles mer personlig, ettersom 

man som spiller kan tolke det som at hendelser utspiller seg som en konsekvensens av ens 

tidligere valg. Matthew Byrd vektlegger den personlige opplevelsen av TWD på denne måten:  

No, Clementine won’t remember you told her everything was going to be alright, 

killed that man in the barn, or gave the last cheese and breadstick snack to Duck. 

However, the millions that experienced those moments and dreamed of a new age of 

video game storytelling will certainly never forget moments like those. That's the 

game and developer Telltale's real legacy (2018). 

I TWD og Life is Strange føres fortellingene sammen i de avsluttende delene i dataspillene, og 

man ender, opp uavhengig av tidligere valg med et siste valg, til slutt opp med et valg. I Life 

is Strange fører dette siste valget til to alternative avslutninger, mens i TWD vil kun 

handlingen i valget avvike, og cutscenen som avslutter dataspillet vil være den samme. Til 

tross for at Heavy Rain er det eldste av de tre utvalgte dataspillene, er det dette dataspillet som 

inneholder flest alternative avslutninger. Dette gir rom og mulighet for mange variasjoner 

innen spillfortellingen. Spillmediet er i konstant endring og utvikling, og siden dette er en 

bransje hvor det skjer mye nytt i løpet av årene, vil man kunne anse alle de tre utvalgte 

dataspillene som er inkludert i analysen som noe eldre og litt utdaterte. Jeg vil likevel 

poengtere at disse dataspillene gir rom for mye læring i form av utarbeiding av 

spillmekanikker, og at jeg via studien har gjort noen funn som er relevante for 

videreutviklingen av dataspill innen denne sjangeren. 

Alle de tre spillstudioene som utviklet de tre utvalgte dataspillene, har i ettertid gitt ut nye 

historiebaserte dataspill innen sjangeren. Denne informasjonen er inkludert for vise til nyere 

spillmekanikker som benyttes innen sjangeren når det kommer til strukturene for valg og 

konsekvenser. Spillselskapet bak Heavy Rain ga i 2018 ut dataspillet Detroit: Become human 

(Quantic Dream, 2018). I dette dataspillet får spilleren presentert en oversikt over alle de 

forskjellige valgalternativene og utfallet innen scenene. Ved å gi spilleren en visuell 

fremstilling av retningene i spillfortellingen og alle de alternative sluttene innen en spesifikk 

scene, får man informasjon om hvilken grad av spiller-kontroll man har som spiller. ”One of 

the best features of Detroit is that it allows players to redo any chapters in the flowchart at any 

of the major decision points and diagram all the possibilities a given chapter has” (Tieryas, 

2019). I den sammenheng ser man innovasjoner innen denne sjangeren av dataspill som 

introduserer nye mekanikker for spillerne. Omfanget av oversikten i Detroit gir informasjon 

https://www.denofgeek.com/us/authors/matthew-byrd
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til spilleren om alle mulige utfall, er noe som kan gi stor motivasjon til å spille igjennom deler 

av eller hele dataspillet på nytt.  

5.5 Sammendrag kapittel 5 

I dette kapittelet har jeg reflektert over hovedfunn fra analysen og drøftet disse i lys av 

utvalgte teorier og tidligere forskning. Relevant teori med tanke på funn fra analysen er blitt 

utvalgt og begrunnet. I det neste kapittelet vil oppgavens problemstilling konkluderes før jeg 

avslutningsvis kommer med noen tanker om mulighet for videre forskning. 
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6.0 Konklusjon 

I oppgaven har jeg jobbet ut ifra følgende problemstilling: Hvilke funksjoner og konsekvenser 

har valgene i dataspillene Heavy Rain, The Walking Dead og Life is Strange, og hvordan 

påvirker disse valgene dataspillenes fortellinger? 

Ved bruk av den utvalgte fremgangsmåten og tekstanalyse som metode, har jeg forsøkt å 

belyse i hvilken grad man som spiller kan påvirke utfallet i de tre utvalgte dataspillene. 

Allerede ved oppstart av studien hadde jeg en hypotese om at man har lavere grad av spiller-

kontroll innen spillfortellingen, enn det som blir presentert for spilleren i form av 

informasjonsplakater. 

Valgmekanikken innen de tre utvalgte dataspillene funger som et fortellingselement i form av 

at de tilfører informasjon og bidrar til progresjon innen spillfortellingen. Alle de utvalgte 

scenene i analysen viser til konkrete elementer innen spillfortellingen og i den sammenheng 

fungerer de som et fortellingselement siden man tilegner seg kunnskap om spillkarakterene, 

deres relasjoner og mål på en interaktiv måte. Via valgene formes en mer personlig 

spillopplevelse ettersom man kan velge variasjoner innen spillfortellingen og påvirke 

karakterutviklingen. 

Alle de tre utvalgte dataspillene kan kategoriseres til det Aarseth omtaler i sin artikkel som 

spillbare spillfortellingen som inneholder forskjellig grader av dynamiske og statiske kjerner 

og satellitter (2012, s.5). Bruken av disse fortellerelementene kan bidra til å gi en individuell 

spillopplevelse ettersom måten spillfortellingen presenteres på, kan bli forskjellig fra person 

til person. Bruk av valg innen historiebaserte dataspill tilfører til spillopplevelsen, i form av 

påvirkningsmulighet for spilleren, til tross for at valgene ikke nødvendigvis har den grad av 

konsekvenser som man forventer. 

I Heavy Rain får man ikke informasjon via spillskjermen om at valg eller handlinger vil gi 

konsekvenser. Valgene innen dataspillet knyttes til dialogvalg med tidsbegrensning og QTE. 

Valgene som gir den største graden av konsekvenser og som kan ses på som dynamiske 

kjerner innen spillfortellingen, er valg knyttet til situasjoner hvor spillkarakter kan overleve 

eller dø, og om Ethan sin sønn Shaun reddes eller ikke. 

I TWD får spilleren informasjon via fortellingsvarsler om at valg blir husket og kan gi 

konsekvenser. Som spiller har man mulighet til å slå av denne funksjonen, men som standard 

er disse varslene påslått. Valg knyttes til dialogvalg med tidsbegrensing, dialogvalg uten 
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tidsbegrensning og QTE. Fordelinger av viktige valg blir etter hver episode presentert for 

spilleren i form av statistikker som viser prosentfordelinger av hva en selv og andre spillere 

valgte. Funnene viser at de fleste av valgene innen dette dataspillet kan beskrives som 

dynamiske satellitter fordi man har statiske kjerner innen spillfortellingen som spilleren ikke 

har mulighet til å påvirke, ettersom dataspillet kun inneholder en avslutning. I tillegg er TWD 

det spillet i studien som ga spilleren flest muligheter til å handle passivt, uten at dette hadde 

innvirkning på spillfortellingen. 

I Life is Strange får man informasjon på spillskjermen om at valg gir konsekvenser. Denne 

funksjonen har ikke spilleren mulighet til å slå av. Valgene innen dataspillet er knyttet til 

mindre dialogvalg, større dialogvalg og valgfrie handlinger, og alle valgene inneholder ingen 

form for tidsbegrensning. I likhet med TWD blir man som spiller presentert statistikk over 

prosentfordelinger av valg i etterkant av hver episode. Funn viser at dataspillet inneholder 

både statiske og dynamiske kjerner, men mesteparten av valgene kan anses som dynamiske 

satellitter da spillfortellingen kun har to alternative avslutninger. 

Som funn fra analysen har vist, gir valgalternativene forskjellig grader av konsekvenser innen 

spillfortellingen. Mye av dette kan knyttes til at dataspillet TWD kun inneholder én slutt, mens 

Life is Strange inneholder to alternative utfall og Heavy Rain har en rekke på totalt 17 

alternative utfall. Funn i oppgaven viser at i de tre utvalgte dataspillene er det kun et fåtall av 

valgalternativene som er av plotendrende karakter, ettersom de fleste valg kan knyttet til 

satellitter innen spillfortellingen. Det beste eksempelet på valg med store konsekvenser er i 

scener hvor spillkarakterer kan dø og dermed uteblir fra fremtidig scener. TWD og Life is 

Strange viser et godt eksempel på at fortellingen fører til det samme utfallet, med måten man 

som spiller når avslutningen kan avvike med tanke på valg man tar underveis. I den 

sammenheng gis spillerne en grad av spiller-kontroll, men ikke i den grad at man kan endre 

spillfortellingen. 

Dataspillene legger opp til en forventning om at de fører til en skreddersydd spillopplevelse, 

hvor valgene spillerne tar har en påvirkning på hvilken retning spillfortellingen tar. Ved å ha 

analysert disse dataspillene kan man se at valg man tar innen dataspillet påvirker 

spillopplevelsen i større grad enn de påvirker handlingen i dataspillet, ettersom mange av 

valgene kan knyttes til relasjonene mellom spillkarakterene. 
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Analysen viser at presentasjoner av statistikk over valgalternativer andre spillere har valg og 

klare markeringer av at valg, vil kunne påvirke måten spilleren spiller dataspillet på og 

hvordan spilleren reflekterer rundt valgalternativene. 

Dataspillenes strukturer og design setter rammene for graden av spiller-kontroll, og i den 

sammenheng ser man at premissene for hvilke valg som har større eller mindre grader av 

konsekvenser allerede er fastbestemt fra designsiden. Hvilken konsekvens de utvalgte valgene 

fra dataspillene har, vil variere. Som fremstilt i analysen, kan man kategorisere valgene etter 

hvilken grad av konsekvenser de vil ha for den videre spillfortellingen. I de fleste tilfellene av 

valg innen dataspillene ser man dynamiske satellitter som spillerne kan endre eller påvirke, 

men disse vil i de fleste sammenheng føre til de samme langsiktige konsekvensen ettersom 

kjernene i spillfortellingen er statiske. Premissene om at spillerens valg vil kunne påvirke 

spillfortellingen blir derfor ikke innfridd i den graden man først ville kunne anta, spesielt i 

dataspillet TWD. 

Å utvikle og designe et dataspill hvor alle valgene man tar har reelle konsekvenser for den 

videre spillfortellingen og som føles meningsfulle, vil kreve både mye logistikk, tid og 

penger. Derfor er det et godt alternativ for å gi spilleren en følelse av å ha påvirkning innen 

spillfortellingen og gi mulighet til flere gjennomspillinger av dataspill, ved å inkludere flere 

alternative avslutninger som påvirkes av valg i løpet av spillfortellingen. Dette er noe man ser 

i dataspillene Heavy Rain og Life is Strange. TWD er det dataspillet i studien som kun 

inneholder én avslutning for spillfortellingen, noe som kan bidra til en følelse av manglende 

påvirkningsmulighet hos spilleren. 

For at man som spiller skal oppleve en høy grad av spiller-kontroll, bør dataspillet ikke kun 

inneholde statiske kjerner som spilleren ikke har mulighet til å påvirke, ettersom dette vil 

kunne føre til liten grad av påvirkningsmulighet knyttet til spillfortellingen. Dynamiske 

satellitter innen spillfortellingen bidrar til en viss grad av spiller-kontroll, men disse vil som 

nevnt ikke påvirke den overordnede spillfortellingen, og i den sammenheng ikke gi følelsen 

av at valg man tar i løpet av spillfortellingen utgjør en stor forskjell. I dataspillene finner man 

mange eksempler av hendelser som blir igangsatt ved bruk av cutscenes, altså et 

fortellingselement som fjerner all grad av spiller-kontroll, og i den sammenheng kan de ses på 

som statiske kjerner innen spillfortellingen. 

Med tanke på funn fra analysen blir min konklusjon i denne at Heavy Rain er det dataspillet 

som inneholder flest dynamiske kjerner, fordi dette dataspillet inneholder en rekke alternative 
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avslutninger for spillfortellingen. Likevel inneholder dataspillet en rekke statiske kjerner 

ettersom de fleste dynamiske kjerner hovedsakelig er knyttet til spesifikke scener spillbare 

karakterer kan overleve eller dø. Dermed ser man at spillfortellingen i Heavy Rain består av 

både statiske og dynamiske kjerner, i tillegg til en del dynamiske satellitter. TWD gir spilleren 

indikasjoner via markeringer på spillskjermen om at valg man tar vil få konsekvenser for 

spillfortellingen, men funn viser at valgene ofte har liten grad av konsekvenser.  

Spillfortellingen i TWD består i hovedsak av statiske kjerner og dynamiske satellitter ettersom 

dataspillet kun inneholder en avslutning for spillfortellingen som spilleren ikke kan påvirke. 

Life is Strange er det dataspillet som viser størst samhandling mellom valgene i løpet av 

dataspillet, ettersom mange av valgene påvirker utfallet av valg senere i spillfortellingen. 

Likevel ser man at på slutten blir spillfortellingen knyttet sammen uavhengig av valgene, og 

at man ender opp med et avsluttende valg som gir to alternative avslutninger. I den 

sammenheng ser man at Life is Strange sin spillfortelling består både av statiske og 

dynamiske kjerner til et fastsatt tidspunkt innen spillfortellingen, i tillegg til en rekke 

dynamiske satellitter. Valg innen dataspill bør ha klare konsekvenser for at valgene skal 

fremstå som meningsfulle for spilleren, og gi spilleren opplevelsen av å kunne påvirke. For å 

gå tilbake til scenen fra kjøpesenteret i Heavy Rain i innledningen av oppgaven, så er den et 

eksempel på en statisk kjerne i spillfortellingen, som spilleren ikke kan påvirke utfallet av. 

Scenen inneholder dermed lav grad av spiller-kontroll, siden man ikke kan påvirke om Jason, 

overlever eller ikke. 
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7.0 Videre forskning 

I dette kapittelet vil jeg kort presentere noen tanker for mulighetene til videre forskning på 

feltet og temaet som oppgaven har omhandlet. Jeg håper at denne oppgavens tema og funn 

kan inspirere til videre forskning på feltet. Mulighetene vil i så fall være mange ettersom man 

kan inkludere dataspillene som er med i studien, eller andre dataspill som man måtte ønske å 

studere. 

Med tanke på at det er inkludert prosentfordelingene av hvilke valg andre spillere av 

dataspillene tok, vil det være mulig å gjøre en observasjon eller et intervju med en gruppe 

spillere for å få ytterligere informasjon og begrunnelse for hvorfor de valgte som de gjorde. 

På denne måten vil man kunne kombinere flere typer metodisk tilnærminger. Når det kommer 

til hvordan og hvorfor spillere velger som de gjør vil, det være en rekke innfallsvinkler man 

som forsker kan velge å ta. Ved bruk av flere former for metodiske tilnærminger vil man 

kunne forske og forstå dataspillene på en annen og dypere måte enn hva som er inkludert i 

denne studien. 

I senere tid har som nevnt alle spillstudioene som står bak de tre utvalgte dataspillene utgitt 

oppfølgere eller nyere dataspill innen den historiebaserte sjangeren. I den sammenheng kan de 

anses som nyttige og som en mulighet til å se på hvordan disse nyere spillene er utformet med 

tanke på valg og konsekvenser. Dette kan gjøres uavhengig av denne studien, eller det kan ses 

i sammenheng med funnene fra denne studien. Har dataspill innen denne sjangeren utviklet 

seg til å inneholde andre spillmekanikker, eller kan man finne mange av de samme 

spillmekanikkene som man ser i de tre utvalgte dataspillene i denne studien? Hovedfokuset 

her kan være å se på utvikling innen struktur og design i nyere dataspill. 

Som nevnt i oppgaven blir i dag et av de tre utvalgte dataspillene, TWD, benyttet som en del 

av undervisningen innen etikkfaget på vgs. I den sammenheng kan man se og forske 

ytterligere på hva denne type dataspill kan lære oss spillerne, og hvordan man kan bruke dem 

til annet enn kun ren underholdning. 

En fjerde innfallsvinkel vil være å ta alle tre eller kun et av de tre utvalgte spillene fra denne 

studien for å kartlegge struktur, design og spillmekanikker i sin helhet. Dette vil avhenge av 

studiens størrelse, men slik vil man kunne få en utredning av valg og konsekvenser knyttet til 

datspillet i sin helhet, noe som vil gi en dypere forståelse enn hva denne studien har kunnet 

gjøre. 
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