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1. Indledning 
  Gennem de seneste år har computerspilsforskningen efterhånden etableret sig som et 

selvstændigt akademisk felt. Undervejs har der dog været visse uenigheder, omkring hvor 

det centrale fokus skal ligge, og hvilke andre akademiske traditioner der kan inddrages. I 

denne opgave vil jeg se nærmere på to af de principale begreber indenfor faget: ludologi og 

narratologi. I første del af opgaven vil jeg introducere begreberne og diskutere dem i 

forhold til hinanden ud fra forskellige teoretiske positioner. I anden del vil jeg bruge disse 

indsigter i en analyse af computerspillet F.E.A.R. (2005), som er et spil der anvender 

virkemidler fra begge traditioner. Analysen vil jeg bygge op omkring en indledende 

identificering af spillets tema og virkemidler, og efterfølgende vil jeg lave en undersøgelse 

de dybere aspekter i forhold til disse. Overordnet er pointen at vise, hvorledes både 

narratologien og ludologien kan være frugtbare i analysesammenhæng. Opgaven har derfor 

to målsætninger: for det første at introducere et begrebsapparat og for det andet at afprøve 

dette kritisk, i forbindelse med en æstetisk analyse af et computerspil.  

2. Narratologi vs. ludologi 
”Hver diskurs sætter […] en ramme for, hvad der kan siges om computerspil. 
Det betyder, selvsagt at hver diskurs sætter en begrænsning for forskningen.”1 
 

  Forskningen i computerspil er hastigt voksende og har mange forskellige perspektiver. I 

artiklen ”Computerspilsforskningens diskurser” (2003) benævner spilforskeren Lars 

Konzack hvilke diskurser, der efterhånden eksisterer. Diskurser skal her forstås som måder 

at tilgå og tale om et givent objekt på. Der er altså både fokus på, hvad der siges, men også 

på måden det gøres på og herunder hvilke retoriske strategier der anvendes. Konzack 

opregner syv fremherskende diskurser, som han efterfølgende kategoriserer og sætter i 

relation til hinanden: 1) teknologi, 2) marked, 3) bekymring, 4) læring, 5) køn, 6) 

narratologi og 7) ludologi2. Kategori et og to er produktorienterede, mens tre til fem er 

socialt og kulturelt orienterede. Endelig er de to sidste kategorier æstetisk orienterede, og 

derfor er det naturligvis dem jeg vil beskæftige mig med her. Inden jeg går videre, skal det 

                                                 
1 Konzack, s. 1.  
2 Ibid. s. 1. 
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dog lige siges, at disse to diskurser ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger, om end 

der har været og stadig er en vis polemik mellem dem3. 

2.1. Narratologien 
Betegnelsen narratologi er afledt af det latinske ord ”narrare,” som betyder ”fortælle”. 

Historisk set er narratologien en gammel tradition med rødder helt tilbage til det antikke 

Grækenland, hvor især Aristoteles’ Poetikken (ca. 330 f.v.t.) med sin metodiske tilgang og 

bestemmelse af basale litterære begreber har haft en enorm indflydelse. Det var dog først i 

1900-tallet, at narratologien begyndte at blive en selvstændig gren af litteraturteorien, 

anført af strukturalister som Vladimir Propp, A.J. Greimas og ikke mindst Tzvetan 

Todorov. Efterfølgende er teorien blevet udviklet mere og mere, og fremstår nu som et 

komplekst akademisk felt, der ikke blot drejer sig om tekster, men derimod på det seneste 

blevet opfattet som en omnipotent teori, der (i positiv eller negativ forstand) kan anvendes 

på stort set alt. Argumentet for dette er, at alle ytringer i større eller mindre grad indeholder 

en grad af fortælling, og derfor kan gøres til genstand for narratologisk analyse.   

Takket være denne ’almengyldighed’ har teorien også sneget sig ind i udviklingen af 

computerspilsteorien. Lidt firkantet beskriver Konzack diskursen således:  

”[…] forskeren undersøger, hvorvidt computerspil kan leve op til de krav, man 
almindeligvis stiller til litteratur og film. Som oftest er det også litterater og 
filmforskere, der står som talsmænd for denne diskurs. Det ligger implicit i 
diskursen, at såfremt computerspil har en narrativ struktur, så vil den være at 
regne for kunst.”4 
 

Det der sker, ifølge Konzack, er altså, at folk fra andre fagområder anvender deres 

teoretiske baggrund i analysen af computerspil, ved at anskue dem som æstetiske værker 

på lige fod med eksempelvis romaner og film. Tilgangen bevæger sig på tværs af medierne, 

og ser de fortællemæssige strukturer i computerspil som det mest centrale. Som fortalere 

for denne tradition nævner Konzack nogle ældre eksempler fra henholdsvis 1984 (Peter 

Bøgh Andersen) og 1986 (Jens F. Jensen), der næppe er aktuelle længere. Han nævner dog 

også Janet H. Murray, der med bogen Hamlet on the Holodeck (1997) citeres for denne 

holdning: ”Der er således ikke spil, der ikke er narrative, men blot spil, der i højere eller 

mindre grad lever op til idealet (Murray 1997).”5 Hvis dette tages for pålydende, bliver 

                                                 
3 Faktisk kan hele debatten ses som en stor misforståelse ifølge spilforskeren Gonzalo Frasca, der i artiklen 
“Ludologists love stories, too: notes from a debate that never took place” (2003) argumenterer for, at der 
ligger en række fejltagelser til grund for uenigheden. Dette vender jeg tilbage til i afsnit 2.3. 
4 Konzack, s. 4. 
5 Ibid. s. 4. 
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computerspil først og fremmest gjort til formidlere af en fortælling, og tilmed ikke nogen 

specielt god formidler, idet ”idealet” må siges at være nedarvet fra andre medier.  

En mindre skarp position indtager computerspilsforskeren Marie-Laure Ryan i 

teksten ”Beyond Myth and Metaphor –The case of Narrative in Digital Media” (2001). I 

denne positionerer hun sig indenfor den narratologiske diskurs, men forsøger at gøre det 

uden at blive totalitær og udelukke alt andet. Hendes mål er at undersøge hvilke narrative 

strukturer, der gør sig gældende, når man har at gøre med digitale medier. Hendes 

indledende definition af hvad narrativitet er, er rimelig grundlæggende, men alligevel 

nødvendig6. I Ryans optik er narrativitet uafhængig af fiktionsbegrebet, er ikke helliget 

litteraturen og er uafhængig af en ’fortælbarhed’ (”tellability”). Derudover inddrager hun 

Saussures lingvistik, idet hun siger, at en fortælling er et tegn, der består af en signifiant 

(”signifier” = diskursen) og en signifié (”signified” = historien). Dette gør, at hun 

efterfølgende kan fastslå, at en teksts fortælling tilhører signifié-laget og derfor skal forstås 

ud fra semantiske (’betydningsmæssige’) begreber. Herved er der et grundlag for en vigtig 

pointe, nemlig at ”The definition should be medium-free.”7 Samtidig giver dette implicit 

mulighed for potentielt at overføre den allerede kendte narratologi til de digitale medier. 

En anden vigtig pointe Ryan har, er at der er forskellige grader af narrativitet, samt at det 

er læseren, der på basis af teksten fortolker sig frem til en narrativ mening. Endelig 

kommer hun med en nærmest aristotelisk udtalelse om at: ”Narrative representations must 

be thematically unified and logically coherent.”8  

Ryan har på den måde etableret en teoretisk baggrund for at bevæge sig ind i de digitale 

mediers ontologi. Hun gør det gennem to eksempler (Aleffen og Holodeck’et9), som jeg 

dog ikke vil dvæle ved her. Disse to eksempler giver hende anledning til at konkludere, at 

på trods af at narrativitet er uafhængig af medier, så er dog forskel på hvordan de 

forskellige medier arbejder:  

”[…] the abstract cognitive structure we call narrative is such that it can be 
called to mind by many different media, but each medium has different 
expressive resources, and will therefore produce different concrete 
manifestation of this abstract structure.”10  
 

                                                 
6 Ryan s. 1-2. 
7 Ibid. s. 2. 
8 Ibid. s. 2. 
9 Aleffen er titlen på en fabulerende novelle af J. L Borges. Holodeck er navnet på en virtual reality 
installation i Star Trek universet.    
10 Ryan s. 5. 
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Det der derfor er helt essentielt i Ryans perspektiv, er at bestemme hvilke typer 

fortællinger, der bedst passer til digitale medier. Den helt store forskel mellem digitale og 

analoge medier bestemmer hun som interaktivitetsbegrebet, der her skal forstås som det, at 

et medie reagerer på inputs fra en bruger. Det hun altså mener, skal undersøges, må altså 

være hvilke former for interaktivitet der er, og efterfølgende hvilke historier, der kan 

applikeres på disse. Med udgangspunkt i Esben Aarseths kybertekst-teori opstiller Ryan to 

modsætningspar: 

1) indre / ydre interaktivitet – Er brugeren inde i eller udenfor den fiktive 

verden? 

2) eksplorativ / ontologisk interaktivitet – Er brugeren blot en undersøger af 

omgivelserne i den fiktive verden, eller kan han påvirke dem?   

Når disse kombineres, bliver der ifølge Ryan fire forskellige situationer, som hver især 

giver forskellige muligheder for temaer og plotstrukturer. Den første er ydre-eksplorativ 

interaktivitet, hvor brugeren fra en ydre position har mulighed for at navigere gennem et 

virtuelt rum, der ikke i sig selv har et narrativt forløb. Det er op til læseren at skabe en 

fortælling, men det afhænger dog i høj grad af, hvor tilfældigt den givne verden (/database) 

er sammensat. Anden kategori er indre-eksplorativ interaktivitet. Her påtager brugeren sig 

en virtuel krop i verdenen, uden dog at have indflydelse på forløbet. I stedet er brugeren en 

beskuer, der ikke er helt passiv, men alligevel er underlagt en statisk struktur. Som tredje 

kategori er der den ydre-ontologiske interaktivitet. Brugeren er her udenfor det virtuelle 

rum og tid, og styrer egenhændigt protagonisterne og er selv med til at forme fortællingen.  

Endelig er der fjerde kategori, som er en indre-ontologisk interaktivitet. Brugeren er her til 

stede i verdenen som karakter, og det er gennem spillet at denne karakters skæbne 

bestemmes.  

Ryan mener, at disse fire kategorier kan bruges i forhold til fortællinger i digitale medier. 

Hun slår ligeledes fast, at den traditionelle narratologi ikke kan applikeres på computerspil, 

netop på grund af disse grader af interaktivitet. Desuden indskærper hun, at det ikke er alle 

spil, der bruger fortællingen som virkemiddel, samt at fortælling i forbindelse med spil skal 

ses som et virkemiddel blandt flere andre. Og selv når spil indeholder fortællinger er disse 

ofte ikke et mål i sig selv, men snarere en form for kursangivelse til spilleren. Alligevel er 

historierne værd at opholde sig ved, mener hun:  

”The narrativity of action games functions as what Kendall Walton would call 
a ”prop in a game of make-believe.” It may not be the raison d'être of games, 
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but it plays such an important role as a stimulant for the imagination that many 
recent games use lengthy film clips, which interrupt the game, to immerse the 
player in the game world.”11  
 

Historier i spil skal derfor tages seriøst, og forskningen må som følge deraf arbejde med at 

udvide den traditionelle narratologi, så det interaktive element kan inkorporeres.    

2.2. Ludologien 
Den anden æstetisk-orienterede diskurs som Konzack beskriver, er ludologien. Ordet 

ludologi er afledt af det latinske ord ”ludus”, som betyder leg eller spil. Konzack beskriver 

diskursen således:  

”[…] spildiskursen er opstået som et æstetisk modspil til den narratologiske 
diskurs og er dermed en reaktion på den ensidige forståelse af 
fortællestrukturen som det endemål for computerspil. Her lægges i stedet 
hovedvægten på begrebet spil i computerspil. Målet bliver at finde frem til, 
hvad spil og leg er for en størrelse.”12 
 

Feltet er relativt nyt, og blev grundlagt af forskellige multimedie- og spilforskere, som 

mente, at studiet af computerspil behøvede sin egen akademiske praksis. Selvom begrebet 

er ældre, så var det først med Gonzalo Frascas artikel “Ludology meets narratology: 

Similitude and differences between (video)games and narrative.” (1999), at det kom til at 

dække over computerspilstudier.  

  I denne artikel indvender Frasca meget diplomatisk, at studiet af computerspil ikke blot er 

lig med studiet af fortællinger. Spil kan producere fortællinger, men det gør dem ikke til 

fortællinger. I stedet skal spil først og fremmest anskues som spil, og derfor må der 

udvikles en forskning, der tager dette til efterretning. Artiklen arbejder hovedsagligt med at 

definere begrebet ludologi og vise hvorledes, det står i relation til og adskiller sig fra 

narratologien. De centrale begreber er ”paidea” og ”ludus” hvis betydning minder meget 

om hinanden, men dog defineres forskelligt. Paidea dækker en aktivitet med regler, der 

ikke har noget defineret mål udover at underholde udøveren. Ludus er en afart af paidea, 

men en aktivitet, der nu er organiseret i et system af regler som definerer et mål13. Ludus 

kan til forveksling minde meget om narratologiens sekvens-idé, der betegner det givne 

forløb som forfatteren har udvalgt blandt de mulige. Men forskellen er netop, at ludus blot 

opstiller hvilke muligheder, der er for at skabe sekvenser, uden dog at skabe nogen: ”Thus, 

we cannot claim that ludus and narrative are equivalent, because the first is a set of 
                                                 
11 Ibid. s. 10. 
12 Konzack, s. 5. 
13 Frasca, 1999, s. 5. 
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possibilities, while the second is a set of chained actions.”14 Der findes dog også paidea-

spil, hvor der ikke er noget defineret mål, udover det at spilleren synes, det er sjovt at spille. 

Disse kan imidlertid blive til ludus-spil, hvis spilleren selv definerer nogle mål. På den 

måde hænger ideen om paidea delvist sammen med fortællingers sceneri (”the setting”), 

ved at det er heri, de mulige sekvenser udspiller sig, og derved er der en relation til de 

narratologiske principper.  

Allerede fra ludologiens start er det altså slået fast, at retningen på ingen måde forsøger at 

afsværge narratologien som ubrugelig, hvilket Frasca også påpeger i den senere artikel 

“Ludologists love stories, too: notes from a debate that never took place” (2003). Alligevel 

finder man dog forekomster af modvilje mod at inddrage den narratologiske tradition for 

meget. Her er det især finnen Markku Eskelinen, der med en skarp og velformuleret kritik, 

skriver følgende om ludologien:  

”[…] what these emerging studies need is independence, or at least relative 
independence. It should be self-evident that we can’t apply print narratology, 
hypertext theory, film or theater and drama studies directly to computer games, 
but it isn’t.”15  
 

Eskelinen mener således, at computerspilsforskningen har brug for sine egne teoretiske 

rammer, og argumenterer efterfølgende for, hvorfor det er nødvendigt. Grundlæggende 

mener han, at enhver der kender den moderne narratologi (bl.a. Genette, Prince, McHale 

og Bénabou), og ligeledes er inde i forskningen i de digitale medier (Aarseth), burde kunne 

se, at de to felter ikke hænger sammen. Han tager udgangspunkt i Genettes todelte 

definition af, hvad en fortælling består af - på den ene side en tidslig sekvens af 

begivenheder og på den anden side en narrativ situation (med en fortæller og en ’modtager’ 

/”narratee”)16. Den narrative situation mener han bestemt ikke er til stede i computerspil, 

og hvad angår den tidslige sekvens af begivenheder, så er situationen også anderledes i 

computerspil: ”In games the dominant temporal relation is the one between user time and 

event time and not the narrative one between story time and discourse time.”17 I stedet 

mener han, at man skal tage udgangspunkt i det han kalder ”The Gaming Situation.” Her 

ligger fokus på de begivenheder (”events”) og eksistenter (”existents”), som spilleren skal 

interagere med, og som er grundstenen i ethvert spil. Modsat litteraturen, hvor 

modtagerens rolle beror på fortolkning, så er brugeren af computerspil tværtimod med til at 
                                                 
14 Ibid. s. 8. 
15 Eskelinen s. 36. 
16 Ibid. s. 37. 
17 Ibid. s. 37. 
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konfigurere og forme forløbet. Godt nok skal man fortolke undervejs, men det er ikke 

målet i sig selv: ”Consequently, gaming is seen here as configurative practice, and the 

gaming situation as a combination of ends, means, rules, equipment and manipulative 

action.”18 Spil er derfor ikke statiske størrelser men tværtimod dynamiske og ergodiske19, 

forstået som det at der kræves handling (”action”) fra brugerens side, før der sker noget. 

Det Eskelinen desuden mener, er helt centralt for spil i forhold til fortællinger, er den 

tidslige relation, der er mellem brugerforløbet (”user-time”) og begivenhedsforløbet 

(”event-time”). Eller sagt på en anden måde: hvad spilleren gør, og hvad spillet gør. 

Eskelinen uddyber seks forskellige måder disse relationer kan undersøges ud fra20: 

1) Orden (”order”) – Dette betegner relationen mellem spillerens handlinger og 

systemets struktur: ”You either follow the order or spend your time finding 

it.”21 

2) Hyppighed (”frequency”) – Hvor repetitivt er spillet? Sker tingene én eller 

flere gange? 

3) Fart (”speed”) – Styrer systemet spillets gang eller gør spilleren? 

4) Varighed (”duration”) – Hvor lang tid tager spillet, og skal spilleren skynde 

sig, eller dvæle undervejs? 

5) Tiden for handlinger (”the time for action”) – Hvordan er spillerens 

muligheder for at agere? 

6) Samtidighed (”simultaneity”) - Hvorvidt skal spilleren styre og holde øje 

med flere samtidige begivenheder? 

Hermed mener Eskelinen at have slået fast, at spil tydeligvis er noget forskelligt fra 

fortællinger, og derfor skal analyseres ud fra andre kriterier, som blandt andet de tidslige, 

der her er opregnet.  

  Der er naturligvis flere aspekter i den ludologiske diskurs, end der er skitseret her, men de 

mest centrale mener jeg er blevet introduceret. Jeg vil nu diskutere de to perspektiver i 

forhold til hinanden, og også kort inddrage et medieteoretisk standpunkt, der kan uddybe 

relationen.  

                                                 
18 Ibid. s. 38. 
19 Begrebet henter han fra Aarseth, som bruger det til at betegne det, at en bruger arbejder sig frem via en sti i 
teksten/ spillet.  
20 Eskelinen s. 40-42 
21 Ibid. s. 41. 
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2.3. Diskussion af begreberne i et medieteoretisk perspektiv  
Jeg har nu opridset to eksempler på diskurser fra henholdsvis det narratologiske og det 

ludologiske perspektiv på computerspil. Som vi har set, kan det det være svært at adskille 

de to så skarpt, som Konzack udlægger det i sin diskursanalyse. Eksempelvis inddrager 

Ryan i høj grad ludologiske anskuelser, når hun fokuserer på betydningen af interaktivitet i 

spil, og også Eskelinen indtræder til dels i en narratologisk diskurs, idet han direkte 

relaterer sin teori til de traditionelle begreber.  Når Konzack derfor skriver følgende, kan 

det virke en smule konstrueret i forhold til de eksempler, vi har set ovenfor:  

”De to æstetiske diskurser er ligeledes i splid med hinanden. Den 
narratologiske diskurs påstår, at æstetikken primært skal forstås ud fra 
narratologiske principper, mens den ludologiske diskurs modsat ønsker 
computerspil grebet ud fra ludologiske principper.”22 
 

Naturligvis findes der mere radikale ’narrativister’ end Ryan, men jeg mener, at hun netop 

skaber en kobling mellem spil og fortælling uden at blive totalitær. Derfor er det også 

påfaldende at se, hvor enige Eskelinen og Ryan egentlig er om mange ting. Begge når frem 

til interaktiviteten som den afgørende forskel i forhold til traditionelle fortællinger, og 

fokuserer derfor på den. Ryan gør det ved at se på hvilke historier, der kan applikeres på de 

forskellige former for interaktivitet, mens Eskelinen ser på hvordan interaktiviteten 

påvirker tidsdimensionen og spilsituationen. Begge tilgange kan bruges i 

analysesammenhæng, som jeg vil vise senere, og derfor kan en potentiel modsætning 

mellem de to virke unødig. Frasca har som nævnt også skrevet en artikel, der forsøger at 

affærdige den dikotomiske diskussion:  

”The work of so-called ludologists does not reject narrative, nor it wants to 
finish narrative elements in videogames. The accusations of radicalization of 
this debate are totally unfounded. […] The real issue here is not if games are 
narratives or not, but if we can really expand our knowledge on games by 
taking whichever route we follow.”23 
 

Det ideelle mål for Frasca er altså blot bedre viden om computerspil på tværs af faggrænser.  

  Ludologien er per definition uafhængig medier, ligesom fortællinger er det. Stadig er det 

dog nødvendigt at undersøge den mediering, der foregår i en analyse af et digitalt æstetisk 

værk. Inden jeg går til analysen af spillet F.E.A.R., vil jeg derfor inddrage en bid af Lev 

Manovichs medieteori fra The Language of New Media (2001), for at etablere en 

yderligere dimension til den interaktivitet som både Ryan og Eskelinen kredser om. 

                                                 
22 Konzack, s. 6. 
23 Frasca, 2003, s. 5. 
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Helt grundlæggende anskuer Manovich computerspil rumligt, således at det bliver 

spillerens færden gennem det virtuelle rum, der driver spillet. Dette er i sig selv ikke 

specielt anderledes end Ryans fjerde kategori (indre-ontologisk interaktivitet), hvor 

brugeren er til stede i verden, og selv styrer udviklingen. Manovichs udvidelse består dog i, 

at han opfatter denne rumlige dimension som en ny type medie:  

”For the first time, space becomes a media type. Just as other media types – 
audio, video, stills, and text – it can now be instantly transmitted, stored, and 
retrieved; compressed, streamed, filtered, computed, programmed, and 
interacted with. […] in other words, new media spaces are always spaces of 
navigation.”24  
 

Selve den rumlighed som computerspil i forskellig grad fremsætter, er altså udtryk for et 

bestemt karaktertræk ved digitale medier. Derfor mener Manovich også, at det er relevant 

at se selve denne navigation gennem rum som en speciel form for narrativ struktur, hvor 

både tiden og plottet er afhængig af spilleren. Bevægelse gennem verdenen bliver både en 

udforskning af denne, men også en handling i det narrative forløb. Eksplicit er der måske 

ikke en sådan fortællesituation (med en fortæller og modtager), som Eskelinen efterlyser, 

men implicit er der det gennem spilleren og dennes handlinger. Disse handlinger udgør 

naturligvis ikke en autoritær og statisk sekvens, men forekommer tværtimod dynamiske og 

vilkårlige. I yderste instans kan man sige, at spilleren i indre-ontologiske interaktive spil er 

både fortæller og modtager i en og samme person. Og ganske som Eskelinen viser, danner 

dette ikke en narrativ situation ud fra Genettes begreber, men ikke desto mindre danner 

denne navigeren gennem rum en form for fortælling. Dog indlysende én, som kræver nye 

begrebsapparater for at blive forstået, som både Ryan, Eskelinen og Manovich er klar over. 

  Forholdet mellem spil og fortælling i computerspil er således ganske komplekst, ikke 

mindst når den traditionelle narratologi inddrages. Jeg vil derfor i min analyse af F.E.A.R. 

forsøge at anvende de indsigter, som er opregnet ovenfor, ved at give opmærksomhed til 

både ludologiske, narratologiske og mediekritiske perspektiver. 

3. F.E.A.R.  
F.E.A.R. eller First Encounter Assault Recon som den fulde titel lyder, blev udgivet i 

oktober 2005 af Vivendi Universal25. Det er en first-person shooter, hvor man ser verden 

                                                 
24 Manovich s. 251-52. 
25 Spillet er dog udviklet af Monolith Productions.  
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ud fra sin avatars synspunkt, og det eneste man kan se af sig selv, er sine hænder og sit 

våben (se screenshots nedenfor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spillets start afspilles en videosekvens, hvor man ser en mand dræbe og spise (!) nogle 

sikkerhedsvagter. Efterfølgende bliver man briefet af sin chef, og får besked på, at målet er 

at fange kannibalen. Herefter starter spillet og man skal på klassisk vis bevæge sig rundt og 

skyde fjender, samle våben og medicintasker, samtidig med at man skal undgå at blive 

dræbt. Til sin hjælp er man udstyret med super-reflekser, der tillader én at gøre verden 

langsommere for en tid26. Grafisk er spillet en 3-D verden opbygget med fotografiske 

teksturer og realistisk fysik/ tyngdekraft. Som billederne også viser, er spillet desuden 

ekstremt blodigt.  

  Målet med denne analyse er som nævnt, at undersøge hvorledes forholdet mellem spil og 

fortælling er i F.E.A.R., ud fra de teoretiske perspektiver jeg belyste i opgavens første del. 

For at nå frem til dette, er det dog også nødvendigt at inddrage andre aspekter af spillets 

virkemidler. Dette gør jeg ved at beskrive nogle af de forskellige lag, der tilsammen udgør 

spillet.  

3.1. Action og uhygge  
I hovedtræk består F.E.A.R. af to forskellige sider: en tempofyldt actiondel og en mere 

dyster og uhyggelig plotudviklende del. Naturligvis kombineres disse to ofte, men der er 

også mange sekvenser, som enten er det ene eller det andet. Spillets titel henviser også til 

denne dobbelthed ved at dække over noget så actionmættet som ”First Encounter Assault 

Recon,” men samtidig i forkortet version udtales som ”fear” – frygt.    
                                                 
26 Dette minder om bullettime-effekten fra Max Payne serien. Forskellen er dog at dette ses i første person. 
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I et ludologisk perspektiv er det actionsekvenserne, som udgør selve spilelementet i 

F.E.A.R.. Reglerne her er klart definerede – skyd fjenderne og de dør, eller bliv selv skudt 

og du dør. Ligeledes opstilles der hele tiden mål og delmål, som klart determinerer hvad 

missionen er, så som ”dræb kannibalen,” ”udforsk området,” ”find x” etc.. Hovedmidlet til 

at omgå disse regler og mål er ens ’super-reflekser’ (evnen til at sætte omgivelserne i 

slowmotion)27. Derudover kan man undervejs finde forskelligt udstyr (våben, granater, 

ammunition, lommelygte, medicintasker etc.), som kan hjælpe én på vej. Hertil er der dog 

også tilknyttet en regel om, at man kun kan bære tre forskellige våben ad gangen, hvilket 

fordrer fremadrettede taktiske overvejelser. Spillerens rolle er derfor at manipulere og 

konfigurere alle disse ting til sin fordel, og derved skabe progression i spillet.  

Hvis vi skal beskrive spillet ud fra Frascas begreber, er F.E.A.R. således et ludus-spil, 

hvor der er skabt en ramme med klare mål og regler, hvori spilleren selv skal skabe 

udviklingen. Dette aspekt hænger også sammen med Eskelinens fokus på tidsrelationen 

mellem spiller og spil28. Det er i høj grad spilleren, der styrer farten på spillet ved at 

udforske spillets struktur. Spillet dikterer dog også handlen fra spilleren, når man 

eksempelvis pludselig bliver angrebet af en flok fjender. Her bliver man nødt til at handle 

ud fra spillets præmisser, ellers dør man og spillet er slut. Det er derfor en blanding af 

tvungen action og selvstændig udforskning. Spillets verden er på den måde statisk, men 

indeholder samtidig ergodiske og dynamiske elementer, som spilleren skal reagere på. 

Den tidslige relation mellem spil og spiller er dog anderledes i de plotudviklende 

sekvenser. Her fratages man ofte styringen og bliver i stedet tilskuer til et forløb eller 

filmklip. Nogle gange kan man dog panorere blikket rundt med musen, men man kan ikke 

interagere med begivenhederne. Dette betyder naturligvis at spillet på disse steder bliver 

mindre spil og mere fortælling. Til trods for dette har de plotudviklende sekvenser 

indflydelse på actiondelen, da det ofte er i ’afbrydelserne’, at man får at vide, hvad man 

skal gøre. Nogle af dem indeholder dog ingen deciderede instrukser, men tjener i stedet 

som forklarende og kontekstskabende for den historie, man spiller.  

Endelig er der også steder hvor de to dele blandes. I actiondelen sker det eksempelvis ved, 

at man hører nogle lyde og stemmer, finder en bærbar computer, en telefonsvarer eller 

lignende, og på den måde indsamler information om det mysterium, der omgiver én. 

                                                 
27 Herudover er der naturligvis mulighed for at gemme, hvis man skulle dø undervejs, hvilket gør det hele lidt 
lettere. 
28 Se evt. skemaet på s. 8 hvor jeg oplistede de forskellige fokuspunkter. 
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Eksemplet på det modsatte er nogle drømmeagtige sekvenser, hvor man pludselig har 

mistet alt sit gear og bevæger sig meget langsomt i en udflydende verden. Disse sekvenser 

kan ikke siges at være decideret spil-orienterede, eftersom der ikke er noget defineret mål, 

udover at bevæge sig rundt indtil sekvensen stopper.  

Ovenstående analyse viser, at selvom F.E.A.R. på overfladen virker splittet mellem spil 

og fortælling, også inkorporerer de to ting i hinanden. Jeg vil nu gå i dybden med de 

virkemidler, der bruges til at opnå dette, og ligeledes se på hvilke greb, der er foretaget for 

at få det til at fungere som helhed. 

3.2. Tema og virkemidler 
Den røde tråd i F.E.A.R. er den mystiske fortælling, der skildres om hemmelige 

virksomheder, klonhære, misbrug og sammensværgelser. Jeg vil ikke her gå i dybden med 

spillets noget dystre historie29, men i stedet se på hvilke virkemidler der bruges til at 

præsentere den dystre tematik. 

På det fysiske plan er spillets omgivelser med til at definere temaet. Forladte fabrikker, 

blodige laboratorier og hærgede gader er blot nogle af de lokaliteter, man besøger 

undervejs. Disse er grafisk nuancerede og giver ofte en klaustrofobisk stemning, hvilket 

understøttes af, at man næsten aldrig møder mennesker. Herved signalerer omgivelserne, at 

det ikke blot er på det tematiske plan, der foregår noget skummelt, men at også den fysiske 

verden lader til at være påvirket. Kontrasten til dette møder man lidt inde i spillet, hvor 

man kommer til det fashionable kontorkompleks, der er hovedsæde for ATC (firmaet bag 

klon-forskningen). Dette sted virker umiddelbart meget flot i forhold til de andre 

omgivelser, og er det også bortset fra de lig man støder på undervejs. Til gengæld finder 

man her oplysninger og møder mennesker, som hurtigt viser, at stedet er mindst ligeså 

korrumperet, som de omgivelser man hidtil har set. På den måde breder spillets tematik sig 

ud over den virtuelle verden, og skaber kongruens mellem de uhyggelige temaer og det 

rum de udspiller sig i.  

Også spillets lyd understøtter denne pointe. Udover de begivenhedsbaserede lyde som 

skridt, skud, samtaler osv. spilles der hele tiden musik i baggrunden, som dynamisk 

tilpasser sig spillerens bevægelser. I kampsituationer er den tempofyldt, hvorimod den i de 

skumle scener ofte blot ligger som en fjern rumlen i baggrunden. Der er dog flere steder, 

                                                 
29 For det første er historien meget kompleks og tvetydig, og lader sig derfor ikke sådan lige genfortælle. For 
det andet er detaljerne ikke interessante i forhold til opgavens fokus. 
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hvor musikken afspejler tematikken på mere subtile måder. Et eksempel på det er efter, at 

man på et tidspunkt har fuldført en mission, og der spilles en klassisk, 

amerikansk ’heltemelodi.’ Man tror alt er godt, kun for at opdage at melodien snart blive 

forvrænget og mislydende, og til sidst skifter til at være direkte skinger og skræmmende. 

Hermed er også lyden og musikken med til at få spiluniverset til at harmonere med temaet.  

Tilsammen skaber grafikken og lyden på den måde et virtuelt rum, der afspejler den 

uhygge som plottet udlægger. Set i forhold til Manovichs teori om ”navigation through 

space30”, som en særlig måde for digitale medier at operere på, er det tydeligt at F.E.A.R. 

udnytter disse digitale muligheder. Herved skabes der en fordybelse, som er karakteristisk 

for computerspil: 

”Web sites and hypermedia programs usually aim to give their user efficient 
access to information, whereas games and virtual worlds aim to 
psychologically ”immerse” the user in an imaginary universe. It is appropriate 
that the database has emerged as the perfect vehicle for the first goal while 
navigable space meets the demands of the second. It accomplishes the same 
effects that before were created by literary and cinematic narrative.”31 
 

Spillets sceneri er på den måde ikke blot et ornament til at understøtte et actionspil, men en 

central faktor i den spilsituation som F.E.A.R. fordrer. I denne sammenhæng er det dog 

ikke kun rummet, der er brugt som virkemiddel til at skabe fordybning hos spilleren. Også 

selve navigationen (eller interaktionen) anvendes som agent for det overordnede tema, og 

jeg vil nu se nærmere på det forhold. 

3.3. Hvad foregår der?  
Set ud fra Ryans interaktionskategorier, er interaktionen i F.E.A.R. en blanding af indre-

ontologisk og indre-eksplorativ. Vi bevæger os via en virtuel krop i verdenen, men det er 

kun nogle ting vi har indflydelse på, da plottet er lineært. Vi har indflydelse på hvilken 

hastighed, vi vil have historien fortalt med, men ikke på hvilken historie vi vil udspille. 

Som før nævnt afbrydes spillets actiondel ofte af mystiske episoder og glimt, der for det 

første skræmmer en, men også ideelt tvinger en til at reflektere over begivenhederne. Disse 

afbrydelser kan tage form af et spøgelse, der pludselig kommer mod én, en pige i udkanten 

af ens synsfelt, der er væk når man kigger nærmere, mærkelige monologer og lignende. 

Når de indtræffer, opstår der en distance mellem spillerens tid og spillets, ved at spillet 

dikterer en påmindelse om, at det hele er en del af et større forløb, og ikke blot en serie af 

                                                 
30 Se s. 10. 
31 Manovich s. 215. 
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kampe. Herved bliver selve afbrydelsen af spillerens tid til et virkemiddel, der både bruges 

til at nuancere og definere plottet, men også til at påvirke spilsituationen. Det virker stærkt 

når de ellers fastlagte regler ophæves et øjeblik, og man pludselig ser sig omringet af blod 

og spøgelser, uden at kunne gøre noget ved det. Især når det sker umærkeligt og pludseligt 

som i F.E.A.R.. Dette hænger igen sammen med den direkte manipulation, spillets styring 

foregår ved. Når man trykker på musen skyder ens avatar, men når det ikke fungerer føles 

det skræmmende. Denne form for virkemiddel repræsenterer en unik sammenhæng med 

det digitale medie som computerspil foregår i, og kan ikke sammenlignes med 

virkemidlerne i analoge medier. Ved at bruge interaktionen (eller manglen på samme) som 

et virkemiddel, kan koblingen mellem fortælling og spil således blive betydningsbærende 

for både spilsituationen og plottet. 

3.4. Hvad så med spillet?  
Spørgsmålet er så, om spil- og actionelementet drukner i ren fortælling og virkemidler. 

Det mener jeg ikke, det gør, hvilket især skyldes den alt omgribende konstituering af 

spillets tema, der finder sted på alle planer som beskrevet ovenfor. Derudover er F.E.A.R.’s 

lineære plot langt fra enkelt og overskueligt fra start, men derimod dunkelt og mystisk. Vi 

ved ikke noget om vores baggrund eller om de begivenheder, vi bliver kastet ud i. Dette 

åbnes der dog langsomt op for gennem spillet, og til sidst kan de forskellige brikker 

stykkes sammen til et nogenlunde sammenhængende narrativt forløb. I den forbindelse 

understreger både Ryan og Eskelinen dog, at dette faktum ikke gør spillet til en 

fortælling: ”Games thus embody a virtualized, or potential dramatic narrativity, which 

itself hinges on the virtual diegetic narrativity of a retelling that may never take place.”32  

Spil kan på den måde producere fortællinger, som kan genfortælles retrospektivt, men 

grundlæggende er de blot virtuelle strukturer uden narrativ sammenhæng. Når historien i 

F.E.A.R. alligevel virker så fremtrædende for den samlede oplevelse, skyldes det i høj grad, 

at den er opbygget som et mysterium. Netop ved at spille spillet og undersøge verdenen, 

giver forløbet mening i forhold til de uforklarlige ting, der sker undervejs.  

Problemstillingen er dog stadig todelt, eftersom det at fortolke og udrede historien er det 

overordnede mål i spillet, mens det konkret er de kampe og opgaver man får undervejs, der 

er den egentlige udfordring. Man er med andre ord nødt til at forstå, hvilke regler der 

gælder, og hvordan man bedst kan arbejde indenfor disse, for at kunne klare spillet. Derfor 
                                                 
32 Ryan s. 12. 
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er det også tydeligt at se, at der er gjort meget ud af disse elementer i F.E.A.R., så kampene 

aldrig bliver noget, der bare skal overstås. For det første ser det virkelig godt ud rent 

grafisk, og specielt med slowmotion-effekten kan der skabes flotte scener. Men det der gør 

det hele interessant er fjendernes AI33, som er meget nuanceret og veludviklet. Fjenderne 

kan lægge sig i baghold, vælte møbler og gemme sig bag dem, kaste granater osv. alt 

sammen i varierede og udfordrende mønstre. Dette er et vigtigt element for spilsituationen, 

ved at spillerens tid og handlinger er nødt til i særlig grad at tilpasse sig spillets system i 

disse sekvenser. Set i denne kontekst er det altså spillerens evne til at indpasse sig efter 

spillets komplekse strukturer, som udgør selve spillets kerne. Men som nævnt før er der 

stadig de mange scener, som ikke er actionprægede, som virker modsat, hvor det netop er 

spilleren selv, der via sine handlinger styrer spillets fart. Her er det plotudviklingen, der er i 

fokus og netop ved at skabe denne kontrast, bliver spillet til et dynamisk digitalt 

medieprodukt, der hverken blot er spil eller fortælling men snarere en kombination af disse.  

For at sætte dette i perspektiv vil jeg kort inddrage et andet spil som modeksempel. Spillet 

Adam Killer (2000-02)34 er baseret på Half-Life’s game-engine, men på en måde som 

skaber et helt nyt udtryk. Som i de fleste first-person shooters placeres man i en virtuel 

verden og får en mission: her lyder den ”Kill Adam!” Overalt i verdenen står der så Adam-

figurer, som man kan dræbe på forskellig vis. Hurtigt viser det sig dog, at spillet ikke kan 

gennemføres, og at det i stedet handler om en æstetisering af volden. Ligeledes udvikler 

spillet syrede visuelle effekter undervejs, og man kan derfor lave nogle ret spektakulære 

scener (se screenshots nedenfor).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 AI står for artificial intelligence, og betegner den ’intelligens’ (/programkode) som spillets figurer opererer 
ud fra.  
34 Eksemplet er inspireret af Løvlie, 2005, der beskriver spillet i en artikel om computerspil. Selv har jeg 
desværre kun haft adgang til en videosekvens af spillet, da det ikke længere kan downloades. 
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Det er tydeligt, at et sådant spil ironiserer over typiske actionspil, ved at sætte 

spørgsmålstegn ved den vold og ensidighed disse ofte er opbygget omkring. Ved at 

alludere til genrens konventioner, oplever spilleren pludselig meget stærkt, hvad det 

egentlig er, der foregår i sådanne spil.  

Grunden til at Adam Killer er et godt modeksempel til F.E.A.R., er at det viser os, hvor 

vigtig konteksten er for et computerspil. I F.E.A.R. er der netop gjort meget ud af alt det, 

der ligger uden om kampscenerne, hvilket gør, at de ikke opfattes som meningsløs vold, 

men i stedet som komponenter i en større sammenhæng. Ved at etablere et tema og 

gennemføre det på alle spillets lag, bliver voldshandlingerne en så integreret del af spillet, 

at der ikke reflekteres over det. Og det er netop en sådan tankegang, som Adam Killer 

problematiserer, ved at gøre selve den æstetiske udførelse af vold til kernen i spillet. 

Hermed er vi dog ovre i, hvad Konzack kalder den ”bekymrede diskurs,” hvilket ikke er 

meningen med denne analyse. I stedet vil jeg blot påpege, at netop de omfattende 

virkemidler og plotstrukturer som bærer F.E.A.R., kan være med til at producere en 

omfattende indlevelse. Denne indlevelse er naturligvis intenderet, hvilket denne udtalelse 

fra en af spillets kreative chefer også viser:  

”You often feel like a movie hero in a choreographed action scene, except that 
it isn't choreographed. But it also isn't totally random - it's the interaction of 
core game systems like AI, physics, weapons, special effects, etc., which 
means that as you learn the rules of the game, you'll get better at making cool 
things happen.”35 
 

Her henvises der desuden til det faktum, at spil-elementet ikke blot går ud på at skyde 

fjender, men også kan handle om hvordan man gør det og hvordan det ser ud. Herved får 

F.E.A.R. også et paidea-aspekt, ved at der opstår et spil uden ’officielle’ definerede mål. 

Der er ingen vinder i denne sammenhæng, blot en glæde hos spilleren ved at ’lege’ med 

effekterne. Set på denne måde benytter spillet både ludus og paidea elementer til at skabe 

en dynamisk og engagerende spilsituation.   

4. Konklusion 
Jeg har nu gennem en analyse af F.E.A.R. vist, hvorledes de narratologiske og ludologiske 

diskurser kan bringes i samspil. Ud fra Ryans interaktionsbegreber så vi, hvordan F.E.A.R. 

blandede de forskellige kategorier, ved at spilleren både gøres til tilskuer og protagonist. 

                                                 
35 Interview med F.E.A.R.’s kreative chef-designer Craig Hubbard fra online-tidsskriftet Eurogamer. 
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Her blev Eskelinens teori om tidens betydning i spil også relevant, i det vi så hvorledes der 

ved at variere disse relationer, kunne skabes en dynamisk spilsituation, der understøtter 

spillets tema. Det blev klart, at spillet ud fra sit plot fastlagde en dyster og uhyggelig 

stemning, som afspejledes på alle niveauer. Herunder blev Manovichs teori om de digitale 

mediers særegne evne til at skabe fortælling gennem virtuelle rum interessant. F.E.A.R. 

bruger netop dette rum til at skabe en indlevelse og kongruens med det mysterium, man 

som spiller er en del af. Endelig så vi hvordan alle disse kontekstuelle virkemidler, kan 

skabe en fordybelse hos spilleren, der dog kontrasteres af det paidea-aspekt kampscenerne 

indeholder. 

Alt i alt er det altså tydeligt, at et spil som F.E.A.R. anvender utallige virkemidler for at 

skabe et multimedieprodukt, som både indeholder action og plot. Teorierne som jeg 

præsenterede i første del, viste sig i den forbindelse gode til at behandle spillet, også 

selvom dets samlede udtryk er meget varieret og komplekst. Ved at inddrage forskellige 

synsvinkler på et sådant spil bliver det klart, hvor mange forskellige ting der skal hænge 

sammen for at skabe en troværdig kontekst, der samtidig er værd at spille. Netop brugen af 

kongruente virkemidler i så mange spilsituationens facetter, gør at spillets tema bliver 

bærende og der åbnes op for en stærk grad af indlevelse. Denne fordybelse bruges 

yderligere som et virkemiddel, når den direkte manipulation pludseligt fjernes. I det store 

hele er disse ting med til at skabe en rejse gennem et virtuelt rum, der på sin egen måde 

udvider den traditionelle fortællings grænser, og skaber et grænsefelt mellem spil og 

fortælling. 
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