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1. Inledning 
Från att tidigare bara ha varit en angelägenhet för några få, har dator- och TV-spelen slagit 
igenom på bred front. I var och vartannat hem finns numera ett PlayStation, ett Nintendo eller 
en dator. Spelbranschen har gått från hobby till ”big business”. Spelarna blir bara fler och fler, 
och en till synes aldrig sinande ström av spel väller ut på den snabbt växande marknaden.  
 
Från att ha bestått av två streck som bollar en fyrkant mellan sig, har grafiken utvecklats till 
att kunna visa enorma, realistiska världar. Man har gått från tvådimensionell pixelgrafik till 
tredimensionell polygongrafik, vilket inneburit enorma framsteg för den visuella 
presentationen av spelen. Man kan idag åstadkomma saker som man för tio år sedan knappt 
vågat drömma om. 
 
Från att ha handlat om hjältar som räddar prinsessor till …att fortfarande handla om hjältar 
som räddar prinsessor. Från fotbollspel till …mer fotbollsspel …fast med alla spelare från den 
aktuella säsongen.  
 
Vad jag vill belysa genom de inledande raderna är dels att det har skett en enorm utveckling 
av spelen sedan de första försöken såg dagens ljus, och dels att utvecklingen inte är lika 
självklar på alla områden. Den tekniska utvecklingen har skapat möjligheter att göra spel som 
är avsevärt mycket större, snabbare och vackrare än sina tidiga föregångare, och utvecklingen 
pågår fortfarande. I denna utveckling har bättre teknik allt som oftast ansetts vara synonymt 
med bättre spel. Visst har tekniken blivit mycket bättre, det går inte att förneka, men innebär 
bättre teknik (och därigenom bättre grafik) automatiskt bättre spel? Många skulle nog hävda 
det, men det beror alldeles på vilka aspekter man väljer att väga in i ett sådant påstående - det 
pratas allt för sällan om innehållets utveckling i dessa sammanhang. Den visuella och tekniska 
utvecklingen är till naturen mer konkret och lättare att peka på, medan en innehållsmässig 
utveckling är lite svårare att lägga märke till. Vad har den tekniska utvecklingen inneburit för 
mediets berättarmöjligheter? 
 
Jag kommer i den här uppsatsen att titta närmare på spelfenomenet med fokus på de ”icke-
tekniska” aspekterna som innehåll och berättande, vilket enligt min mening är områden som 
hittills varit allt för ouppmärksammade. De tekniska aspekterna av det hela kommer att få en 
ganska underordnad roll, men kommer inte att utelämnas helt och hållet. För att förstå varför 
innehållet ser ut som det gör, är det ibland nödvändigt att gå tillbaka till de tekniska 
förutsättningarna för att söka delar av svaren.  
 
Min förhoppning är att det ska vara lätt och intressant att ta del av denna uppsats även utan 
några egentliga förkunskaper om spel och spelande.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram och belysa berättandet och innehållet i dator- och 
TV-spel, samt att utröna huruvida det skett någon förändring på detta område. Syftet med 
denna uppsats är också att lämna mitt bidrag till utvecklingen av spelstudier som ett 
framväxande fält. (Mer om detta under rubriken Fältet.) Jag anser det vara en av uppsatsens 
viktigaste uppgifter att genom konkreta analyser av spel bidra till att bygga upp en empirisk 
grund för fältet. Utifrån denna grund kan man sedan gå vidare i bildandet av teorier och 
metoder. Denna uppsats kan således ses som en del i ett större pussel.   
 
En bakomliggande fråga för denna uppsats är: Hur påverkas innehållet i ett medium när 
tekniken blir bättre? Ett medium innebär i det här fallet dator- och TV-spel. Frågeställningen 
är inte bara aktuell när det gäller spel, utan kan även ställas till andra medier och format. Hur 
har tillexempel bättre scentekniska möjligheter påverkat teatern, eller vad har den digitala 
redigeringen och inspelningen inneburit för radio och tv? Spelen har bevisligen utvecklats en 
hel del på det tekniska området, men hur ligger det till med innehållet? För att undersöka detta 
har jag utgått från följande frågeställningar: 
 
• Hur ser spelarens roll ut? 

• Hur har interaktiviteten påverkats? 

• Hur är spelen upplagda? Vilken struktur följer spelen? 

• Hur förmedlas spelens handling? 

• Vilka teman tar spelen upp? 

Metod 
Huvuddelen av arbetet med denna uppsats har bestått av analyser av fem spelproduktioner. 
För att kunna gå tillbaka och gå igenom sekvenser av spelen i efterhand har jag använt mig 
både av videoinspelningar och av stillbilder, så kallade screen shots, från spelen. På detta sätt 
blir det relativt stora material som blir resultatet av genomgången av spelen mer hanterligt och 
överskådligt. Man kommer också runt de problem som finns med att man inte kan kliva in i 
spelen på precis den plats man skulle önska utan att först behöva spela åtskilliga timmar för 
att komma dit. Användandet av video och stillbilder från spelen, har i det här arbetet varit till 
mycket stor hjälp.  
 
I analyserna har jag bland annat tittat på vilken handling det är som förmedlas samt framför 
allt hur man går tillväga för att göra detta. Vilka centrala teman det är som tas upp, hur är 
spelet upplagt etc.? Jag har även tittat på saker som interaktivitet och spelarens roll i det hela. 
Man kan se detta som en närläsning av fem olika medieproduktioner. En analys av detta slag 
är, enligt min mening, nödvändig om man vill komma åt både den typ av berättande, eller 
”storytelling”, som återfinns i film och litteratur, och det berättande som 
interaktionen/spelandet innebär. Förutom det klassiska historieberättandet finns det i spelen 
även en nivå av berättande som handlar mer om ”görande”, som växer fram genom att 
spelaren utför olika handlingar och spelmoment. Detta är en viktig egenskap som skiljer spel 
från andra medieformat, och som gör att studier och analyser av spel kräver sin egen metod. 
Att anlägga ett helt och hållet film- eller litteraturvetenskapligt perspektiv, kan resultera i 
många intressanta diskussioner, men riskerar samtidigt att leda till att man missar det som 
skiljer spelen från de mer traditionella formaten och som gör dem till just spel. Både film- och 
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litteraturvetenskap kan göra anspråk på att innefatta spel som ett tänkbart studieobjekt, men 
man måste alltid tänka på att spel inte är film eller litteratur, och därigenom behöver studeras 
på ett lite annorlunda sätt.   
 
Min ambition har varit att på ett konkret sätt studera spelen och sedan se vilka teorier man kan 
använda/utveckla utifrån det material analyserna ger. Då spelstudier som eget fält fortfarande 
håller på att etableras, är det viktigt att till en början iaktta utan att låta blicken styras allt för 
mycket av gamla teorier från andra redan etablerade fält, då detta snarare skulle leda till ett 
reproducerande av de redan etablerade fälten och teorierna snarare än leda till någonting nytt. 

Att jämföra spel med andra typer av medieinnehåll  
När man skriver om spel är det svårt att undvika jämförelser med andra medieformat, där 
filmen oftast är det som ligger närmast till hands. En viktig likhet mellan film och spel är att 
de båda är audiovisuella medier som kommunicerar med tittaren/användaren genom någon 
form av skärm. Detta medför automatiskt liknande begränsningar/möjligheter beträffande 
användargränssnittet. Mellan användaren/tittaren och det innehåll som förmedlas finns alltid 
denna skärm. Man tittar på sätt och vis in i den presenterade världen som genom ett fönster. 
Om man börjar tänka på det, känns det gärna som en oerhörd begränsning att sitta och titta på 
en platt skärm, men desto bättre innehåll och desto mer vana vid mediet, ju mer 
”genomskinligt” blir detta gränssnitt. När en film är riktigt bra och spännande är det sällan 
man tänker på att man tittar på en platt skärm som visar stillbilder med en hastighet av 25 
bilder per sekund för att ge illusionen av rörelse. Det samma gäller för spelen. Vi har lärt oss 
att inte tänka på det när vi ser på film och TV, eller spelar spel. Gjorde vi det skulle 
förmodligen mycket av nöjet gå förlorat.  
 
Kanske är själva gränssnittet med skärmen en begränsande faktor i utvecklingen mot 
någonting nytt, då att titta på en skärm ingalunda är någon ny aktivitet som datorer och TV-
spel fört med sig. De flesta visste redan innan hur man ”använder” sig av skärmen; hur man 
ska bete sig när man tittar på den. Man blir placerad i samma situation som man redan vant 
sig vid, och hamnar på så vis i den redan låsta positionen som tittare genom de konventioner 
som skapats för hur man ska bete sig framför en skärm. Spelen har fört med sig en ökad 
aktivitet framför skärmen och har ökat tittarens/användarens delaktighet i det som visas. John 
Alexander liknar i sin bok Screen Play: Audiovisual Narrative and Viewer Interaction 
skärmen vid en ”mystic gulf”, en klyfta, som skiljer tittaren/användaren från berättelsen, eller 
vad det nu kan vara, som visas på skärmen1. Det blir lite som i de välbekanta och välanvända 
fängelsescenerna i filmer när fången och besökaren bara tillåts se och prata med varandra 
genom en glasruta. Båda kan sätta sina händer mot rutan, men de når aldrig riktigt fram till 
varandra. Om vi byter ut besökaren mot tittare/användare och fången mot berättelse; hur ska 
man befria berättelsen och få de båda att umgås och interagera med varandra? Detta är en 
mycket svår fråga att svara på, men som är viktig att hålla i bakhuvudet om man vill att spelen 
ska fortsätta utvecklas.  
 
Janet H. Murray talar för en jämförelse mellan spel och andra typer av medieinnehåll, då hon 
menar att berättelserna i spelen ofta är hämtade från andra områden där bland annat film och 
litteratur ingår2. Detta, får man förmoda, sker mer eller mindre tydligt från spel till spel. Vissa 
spel lånar öppet, medan andra gör sitt bästa för att dölja sina ”kreativa lån”. En snabb blick på 
spelhyllan i vilken affär som helst visar hur rätt hon har i detta. Det finns idag en lång rad spel 

                                                 
1 Alexander, John (1999), Screen Play: Audiovisual Narrative and Viewer Interaction , s 1 
2 Murray, H., Janet (2000), Hamlet on the Hollodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, s 51 
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som är baserade på filmer och (inte fullt så många) på litteratur. Att det ser ut på detta sett kan 
givetvis ha en mängd olika orsaker. En, enligt min mening, viktig orsak är, som så ofta 
annars, ekonomiska intressen. Genom att ge ut ett spel med samma namn som en storfilm kan 
man få ut mycket mer av de pengar man lagt ut på att marknadsföra filmen. Man kan också se 
det som att spelet är en del av marknadsföringen av filmen, och filmen hjälper samtidigt till 
att marknadsföra spelet; en slags växelverkan med andra ord. På senare tid har det även börjat 
bli vanligt att spel ger upphov till filmer också. Detta är dock inte alls lika vanligt som att 
filmer görs om till spel. Oavsett vad man tycker om dessa spel och filmer är det svårt att 
förneka att det finns ett samband mellan det berättande som sker i filmerna och det som sker i 
spelen, även om det sker på lite andra vilkor och med andra förutsättningar. Det behöver inte 
nödvändigtvis handla om direkta lån av historier, utan kan även röra sig om exempelvis 
berättarmetoder och arbetssätt.  
 

Val av analysobjekt  
Jag är väl medveten om att jag genom att välja ut vissa spel för analys, på sätt och vis 
automatiskt väljer bort alla andra. Med tanke på den mängd spel som finns idag, säger det sig 
dock självt att jag omöjligen kan analysera alla, även om jag gärna skulle vilja. Då jag är 
intresserad av att studera hur/om berättandet i spelen har förändrats, har jag valt att genomföra 
analyser av 5 spel från olika tidpunkter. På så vis möjliggörs studerandet av en eventuell 
förändring, eller avsaknad av sådan. För att jämförelser mellan de olika spelen ska bli möjliga 
har jag strävat efter att hitta spel som till konceptet liknar varandra. Det skulle till exempel 
inte vara särskilt givande att analysera och jämföra ett fotbollsspel från 1986 med ett rollspel 
från 2001. Det finns så stora fundamentala skillnader mellan dessa speltyper att jämförelser 
inte skulle leda någonstans utifrån den här uppsatsens frågeställningar. Jag har valt att 
koncentrera studierna till spel som i någon mån kan sägas vara historiedrivna. Det finns 
givetvis andra typer av spel, som inte alls innehåller någon berättelse eller historia. Ett 
exempel på ett väldigt framgångsrikt sådant spel är Tetris, där spelaren ska försöka få fallande 
objekt av olika former att passa ihop med varandra. Andra exempel kan vara sport spel, där 
det handlar om just sport, snarare än om historieberättande. Dessa typer av spel kommer inte 
att behandlas i uppsatsen, och således bör inte heller resultatet av studien betraktas som 
gällande för dem.   
 
En serie spel som både liknar varandra till konceptet och som sträcker sig över en (i 
spelsammanhang) stor tidsperiod är Zelda spelen. Detta är en serie äventyrsspel som 
producerats för Nintendos olika spelkonsoler. I takt med att tiden gått och nya spelkonsoler 
tagit över, har Zelda följt med från konsol till konsol, vilket gör det intressant att studera hur 
berättandet i spelen utvecklats. Zeldaspelen är också intressanta då de närmast blivit en 
institution, eller begrepp, i spelvärlden, som åtnjuter stor popularitet bland sina spelare och 
respekt hos andra spelutvecklare. En annan spelserie som också skulle kunna varit ett lämpligt 
studieobjekt är Metal Gear-serien. Den sträcker sig också över en i spelsamanhang, ansenlig 
tidsperiod. De två senare spelen i den serien (Metal Gear Solid, och Metal Gear Solid 2: Sons 
of Liberty) har nått stora framgångar, och betraktas av många som något av det bästa som 
hittills presterats i spelväg. Till skillnad från Zelda nådde dock inte de första spelen i Metal 
Gear-serien ut till den riktigt stora publiken, och har därför heller inte den status som 
klassiker, som många numera tillskriver Zelda. Genom valet av Zelda har jag även valt att 
inrikta studien på så kallade konsolspel; TV-spel med andra ord.  
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De spel jag kommer att analysera är följande: 
 
Spel: The Legend of Zelda 
Plattform: Nintendo Entertainment System (NES) 
Release år: Juli,1987 
 
Spel: Zelda II: The Adventure of Link 
Plattform: Nintendo Entertainment System (NES) 
Release år: December, 1988  
 
Spel: The Legend of Zelda: A Link to the Past 
Plattform: Super Nintendo Entertainment System (SNES) 
Release år: April, 1992  
 
Spel: The Legend of Zelda: Ocarina of Time 
Plattform: Nintendo 64 
Release år: November, 1998  
 
Spel: The Legend of Zelda: Majora's Mask 
Plattform: Nintendo 64 
Release år: Oktober, 20003 
 
Som framgår ovan, skiljer det 13 år mellan det första och det sista spelet för analysen. Detta är 
en ganska lång tid i spelsammanhang och möjliggör på ett tillfredställande sätt studier av 
förändring. Den aktuella tidsperioden som dessa spel täcker in har också varit väldigt 
händelserik. Man kan säga att det är under denna period som dator- och TV-spel blev ”big 
business” på allvar.  
 
Jag är medveten om att det finns fler spel i Zelda-serien än de jag valt ut för analys. För att 
materialet inte ska bli ohanterligt har jag valt att endast ta med de spel i serien som har släppts 
till Nintendos stationära spelkonsoler. Jag har således valt att lämna de spel i serien som 
släppts till bärbara format utanför denna studie.  

                                                 
3 Amerikanska releasedatum. Källa http://www.zelda.com 2001-11-05  
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2. Fältet – Att studera spel 
Inom vilket fält bör man studera spel? Studier av spel är i sig inget nytt, men fortfarande finns 
det många synpunkter på inom vilket fält spelstudier hör hemma. Det finns mängder av olika 
infallsvinklar på spel och således också många fält som kan göra anspråk på att innefatta spel 
som tänkbara studieobjekt. Bland annat är både film-  och litteraturvetenskap två av dessa. 
Spel påminner i viss utsträckning om både film och litteratur, men bara i viss utsträckning. 
Spel skiljer sig på många avgörande punkter från de båda fältens traditionella studieobjekt, 
vilket gör att man riskerar att missa viktiga aspekter som är unika för spelen om man bara 
använder sig av fältens traditionella metoder. Kort sagt; spel är inte film och spel är inte 
litteratur. Även om det finns likheter mellan de olika områdena måste man ändå ta hänsyn till 
att spel faktiskt är ett eget område, med sina egna förutsättningar. Även discipliner som 
sociologi, pedagogik och didaktik, med flera, kan betrakta spel som studieobjekt inom sina 
respektive ämnesområden. Min mening är att man förmodligen kommer längst genom att 
använda ett tvärvetenskapligt förhållningssätt när man studerar spel, eller kanske rent av 
genom att utveckla ett nytt fält för spelstudier, precis som Espen Aarseth och Jesper Juul 
(m.fl.) föreslagit4. Ett nytt fält för spelforskning behöver utveckla egen teori och egna 
metoder, vilket inte går över en natt. Det är många frågor som måste stötas och blötas innan 
alla bitar börjar falla på plats, vilket gör denna period innan det tänkbara fältet etablerats extra 
intressant. Bland annat behöver man utveckla en vokabulär och begreppsapparat för att bättre 
kunna beskriva studieobjektet. I nuläget används en rad ord från angränsande områden, fast 
med en lite annan betydelse, vilket kan ge upphov till viss förvirring. Jag kommer här gå 
igenom några av de olika element som kan komma att ingå i ett framtida spelfält, och som har 
en ganska central roll i denna uppsats. 
 

Narrativitet/Narrtologi 
En grundläggande fråga som kan vara bra att svara på är vad narratologi egentligen är. Mieke 
Bal ger förklaringen ”Narratology is the theory of narratives, narrative texts, images, 
spectacles, events; cultural artifacts that ’tell a story’. Such a theory helps to understand, 
analyze, and evaluate narratives”5. En teori om berättelser, berättande texter, bilder, 
spektakel, händelser; kulturella artefakter som berättar en historia, med andra ord, som kan 
användas för att förstå, analysera och utvärdera berättelser. Bal ser också narratologi som ett 
sätt att tillhandahålla verktyg för att beskriva berättande texter. Ordet text, används i det här 
fallet i en vidare mening, och innefattar inte bara text i betydelsen en serie kombinerade 
bokstäver. Med berättande text avser Bal en text i vilken en agent återger (berättar) en historia 
(story) i ett särskilt medium, såsom språk, bilder, ljud, byggnader, eller genom en 
kombination därav6. En viktig uppgift inom fältet är att presentera olika begrepp och verktyg 
för att analysera berättelser och för att kunna presentera detta på ett begripligt sätt.  
 

Spel som kultur 
Traditionellt sett har litteratur varit det huvudsakliga studieobjektet inom fältet, men inom den 
moderna narratologin har man breddat intresseområdet betydligt. ”A narrative presents a 
chain of events which is situated in time and space. There are narratives not only in literature 

                                                 
4 http://www.gamestudies.org    Se även Aarseth, Espen, (1997), Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, 
för mer om Aarseths arbete.  
5 Bal, Mieke (1998), Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, s 3 
6 Bal, Mieke (1998), s 5 
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but also in other cultural utterances that surrounds us7.” Som synes behöver inte narrativitet 
vara begränsat till att endast handla om litteratur, utan kan även handla om andra kulturella 
yttringar.8 Ett exempel på en sådan kulturell yttring är TV-spel. Spelen kanske inte platsar 
under begreppet kultur om man använder det i meningen av ”finkultur”, som till exempel 
opera och balett, men icke desto mindre är det en kulturell yttring. Kulturbegreppet är 
betydligt vidare än finkultur-betydelsen av ordet antyder. Jag har inga ambitioner att försöka 
göra finkultur av spelen, och ser heller ingen mening i att göra detta. Steven Poole har i sina 
böcker i ”Trigger Happy”- serien försökt visa att dator- och TV-spel borde klassas som konst, 
och på så vis försökt att legitimera sin fascination dessa ”digitala konstverk”9. Denna typ av 
upphöjande av spelen för att på så vis legitimera studier är enligt min mening inte alls 
nödvändig. Allt som människor gör och skapar är kultur och kulturyttringar, och spel och 
spelande är idag en allt större kulturyttring och kulturell aktivitet. I en strävan efter att förstå 
vår kultur och samhället idag är det därför viktigt att även undersöka spelen och spelandet. 
Hur ser dessa kulturyttringar ut egentligen? För min del är det lika självklart att det finns ett 
forskningsvärde i att studera spelen närmare, som det finns i studera andra kulturyttringar och 
innehåll i andra typer av medier. Det handlar i grund och botten om kommunikation och 
kommunikativa processer samt om spel som en eventuell modern vidareföring av 
berättartraditioner och berättelser vilka i allra högsta grad kan ses som en del av kulturen.  
 

Vems är perspektivet? - Focalization 
När en historia berättas görs alltid ett val av ”point of view”, eller perspektiv, utifrån vilket 
historien betraktas. Resultatet av detta blir focalization, vilket färgar berättelsen med 
subjektivitet, och är ett av fältets centrala begrepp. Inom narratologin har det ansetts viktigt att 
fastställa vem det är som berättar, när man beskriver texten. Min uppfattning är att detta inte 
är av lika stor vikt när man analyserar dator-/TV-spel eller andra visuella/audiovisuella 
medier. Det kanske istället är viktigare att ställa frågan om vem vi får följa, ur vems 
perspektiv vi ser berättelsen. Skillnaden kan tyckas hårfin, men känns ändå viktig. Den 
focalization som sker inom spel, kan nästan uteslutande knytas till det aktuella spelets 
huvudkaraktär. Det är så gott som alltid ur denna karaktärs perspektiv spelet förmedlas, även 
om detta kan gestaltas på lite olika sätt. De två vanligaste perspektiven för detta är 1:a-
personsperspektiv, där spelaren betraktar spelvärlden direkt genom sin karaktärs ögon, och 
3:e-personsperspektiv, där spelaren ser sin karaktär från en position utifrån. Trots skillnaderna 
i grafisk gestaltning kan man ändå säga att spelaren i viss utsträckning är sin karaktär i båda 
perspektiven, även om det tidigare skänker än mer subjektivitet åt det hela. 
 

Vem berättar? – Narrator  
Ett annat viktigt begrepp som man ägnat mycket uppmärksamhet inom narratologin är 
narrator. Att fastställa vem som berättar är mer betydelsefullt när man analyserar litteratur, 
där den som berättar lyser igenom på ett annat sätt. Det behöver inte nödvändigtvis vara 
någon i bokens universum som står för berättandet, utan det kan lika gärna röra sig om en helt 
utomstående berättare, men kan även röra sig om någon av karaktärerna i boken. Berättaren 
ska kanske inte betraktas som en person, utan mer som en funktion. Vem är det som berättar i 
visuella/audiovisuella medier? Det finns inte alltid en berättare på samma sätt som i 

                                                 
7 Lothe, Jacob (2000), Narrative in fiction and film: An introduction , s 3  
8 Tidigare var det uteslutande litteratur som var föremål för narrativitetsstudier. Se exempelvis Currie, Mark, 
(1998), Transitions: Postmodern Narrative Theory, för mer information om hur fältet öppnats upp även för andra 
studieobjekt. 
9 Poole, Steve (2001), Trigger Happy: The Inner Life of Videogames 
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textmedierade berättelser; någon som kan säga: (Jag berättar:) Kalle fyller år på lördag. I 
visuella medier visar man saker, men vem är det som visar? Inom visuella/audiovisuella 
medier är det kanske mer givande att ställa frågan om vem vi får följa, än om vem som 
berättar. 
 
Genom spelen har berättande i 1:a person blivit möjligt på ett nytt sätt, då man på ett mycket 
tydligare sätt kan identifiera sig med huvudkaraktären i spelets universum genom att man i 
någon mån faktiskt är karaktären ifråga. Det är man själv som styr personen, säger åt den vad 
den ska göra etc. Det är detta jag menar med att man är karaktären. Om handlingen utspelas 
från denna persons perspektiv skulle spelaren kunna säga till exempel: ”Jag klarade att hoppa 
mellan hustaken”. Givetvis har inte spelaren själv hoppat mellan några hustak, men att 
karaktären gjort detta betraktas när man spelar som att man själv har gjort det. Detta blir på så 
vis berättande i ett 1:a persons perspektiv. Om man jämför detta berättande med 1:a-
personsberättande inom litteraturen blir det hela mycket tydligare. I litteraturen är man inte 
denna 1:a person på samma sätt som inom spelen. Istället är det någon som själv berättar sin 
historia för läsaren. I spelen är det spelaren själv, genom spelkaraktären, som är det centrum 
kring vilket hela berättelsen kretsar, och således finns inte heller samma behov av att 
identifiera en berättare.10  
 

Interaktivet 
Interaktiviteten tar vid ungefär där narrativitetsområdet tar slut. Det är till stora delar detta 
begrepp som skiljer spel från andra typer av medieproduktioner. Där man inom 
litteraturvetenskapen använder sig av begreppet implicit läsare kan man inom spelen tala om 
en explicit spelare istället. Denne spelare är en förutsättningen för att spelen ska fungera.  
Utan spelaren händer ingenting - utan en spelare kan inget spel äga rum. Hela spelfenomenet 
är uppbyggt kring det som brukar kallas för interaktivitet; att en spela re genom olika 
kommandon påverkar det som sker. Graden av denna interaktion varierar mycket från spel till 
spel, men helt utan den skulle man inte kunna kalla ett spel för just spel. Begreppet 
interaktivitet omges av en utopisk tanke om att spelaren i ett spel ska kunna göra precis vad 
som faller henne/honom in. Detta skulle naturligtvis vara en oerhört komplicerad sak i 
praktiken, då ett sådant spel skulle ge upphov till ett oändligt antal möjligheter som måste 
förutses och arbetas in i spelet. Tillsvidare får spelaren nöja sig med en interaktivitet som 
innebär möjligheter att fritt välja väg i spelet utifrån vissa förutbestämda ramar. Från 
producentsidan handlar interaktivitet till stora delar om att dels förutse vad spelaren kan 
tänkas vilja göra i olika situationer, och dels om att få spelaren att tro att hon/han själv gör 
avgörande val, när hon/han i själva verket gör precis det producenterna vill. Det handlar på så 
sätt om att ge en illusion av att interaktiviteten är mycket större än vad den i själva verket är. 
Det är till exempel ganska vanligt att man låter spelaren göra ett antal vägval på sin väg 
genom spelet, men att dessa egentligen inte har någon större effekt i slutänden, då spelet bara 
innehåller en handling, ett mål, ett slut etc., som inte kan påverkas av spelaren. Detta syftar till 
att få spelaren att känna sig delaktig, och som att hon/han har en möjlighet att påverka 
handlingen i spelet.  
 

                                                 
10 Se bland andra Chatman, Seymour (1980), Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film och 
Genette, Gérard (1980), Narrative Discourse för vidare läsning kring de diskuterade begreppen. 
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Immersion 
Ett viktigt och ständigt återkommande begrepp när man diskuterar nya medier är immersion. 
Ordet kommer från engelskans immerse, som betyder sänka ner något (i exempelvis vatten), 
men används också i betydelsen att vara uppslukad av något , till exempel en medietext av 
något format. Immersion betyder i det här sammanhanget att vara ”nedsänkt” i, eller 
uppslukad av en berättelse eller annan typ av medietext. Begreppet immersivitet behandlas 
över lag som något positivt och eftersträvansvärt.  
 
Pierre Gander menar i sin text ”Two Myths about Immersion in New Storytelling Media” att 
mycket av debatten kring immersion bygger på två myter. Gander menar att det finns ganska 
många förgivettaganden kring begreppet immersion, som aldrig egentligen bevisats. Den ena 
myten kan kallas ”more is better”-myten och den andra ”participation is better”-myten. Den 
första myten går ut på att ju fler sinnen som blir stimulerade, desto mer immersiv (bättre) 
upplevelse. Den andra handlar om att en publik/användare som har möjligheter att 
påverka/vara aktiv i ett medium upplever immersion i högre grad.11 
 
För att förklara var denna myt kommer ifrån spekulerar Gander kring om det hela har något 
att göra med det västerländska (framförallt amerikanska) ”bigger is better”-tänkandet. Jag 
ställer mig något skeptisk till denna förklaring. Gander har själv i förbigående tagit upp det 
som jag ser som den mest tänkbara förklaringen, nämligen att det skett en begreppsförvirring 
någonstans på vägen.  
   Man måste ta i beaktande att immersion skiljer sig åt när man läser en bok, jämfört med när 
man befinner sig i en så kallad VR-CAVE. (VR är en förkortning av Virtual Reality, och 
ordet CAVE kommer av att anordningen påminner om en grotta.) Den immersion en bok eller 
andra textbaserade berättelser erbjuder sker framförallt som en inre process, som inte är 
beroende av fler yttre intryck än själva texten i sig. Den typ av immersion man pratar om i 
VR-sammanhang är mer inriktad på att omsluta användaren och på så vis ”sänka ner” 
användaren i upplevelsen. Det är denna typ av immersion som är beroende av fler yttre 
stimuli för att få bättre verkan. Gränssnittet har också en viktig roll i frågan. Om man har en 
obekväm VR-hjälm på huvudet, eller annan utrustning med en massa sladdar, är det svårt att 
känna sig fri i sin upplevelse. Tekniken blir genom detta allt för påtaglig för att den typ av 
immersion som en bok erbjuder ska bli möjlig. Enligt min mening måste man således skilja på 
olika typer av immersion och inte utgå ifrån att den av Gander uppställda myten ”More is 
better” gäller rakt av för alla typer av medier. Det kan vara lämpligt att skilja på immersion 
orsakad av inre processer och immersion orsakad av yttre stimuli. Som representant för 
immersion orsakad av inre processer passar boken och det skrivna ordet bra in. Man kan säga 
att det i det här fallet rör sig om en bildlig immersion. Den immersion som orsakas av yttre 
stimuli symboliseras bäst av Virtual Reality. Här är det fråga om en mer bokstavlig immersion 
där myten ”More is better” passar bättre in. Om man kan se och höra i tre dimensioner, och 
kanske till och med känna på saker är man ”nedsänkt” i en upplevelse i ganska teknisk 
bemärkelse, och det är just det jag menar att immersion i VR-sammanhang handlar om, 
snarare än något som har med berättande att göra. Det handlar om att mer bokstavligt omge 
användaren med intryck till så många sinnen som möjligt i så många riktningar som möjligt 
och därigenom stänga ute den vanliga världen.   
 
För många känns det idag lika naturligt att spela TV-spel som att läsa en bok. För vissa känns 
det förmodligen till och med mer naturligt, vilket gör att samma typ av immersion är möjlig. 

                                                 
11 Gander, Pierre (1999), Two Myths about Immersion in New Storytelling Media , Lund University Cognitive 
Studies 
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Genom vanan att använda medieformatet har själva mediet med tiden blivit mer 
”genomskinligt”. Läsaren/spelaren märker inte längre det gränssnitt som står emellan 
henne/honom och berättelsen som förmedlas. Enligt min mening har dator-/TV-spel 
möjligheten att erbjuda båda de ovan skisserade typerna av immersion. Dels genom en 
intressant, engagerande och spännande handling, eller vad man nu anser vara en bra 
berättelse, på samma sätt som en bok, och dels genom bra grafik och vibrerande 
handkontroller mm, på samma sätt som VR, fast i mindre skala. Idealiskt är naturligtvis att de 
båda typerna samverkar för att förmedla en helhetsupplevelse. De båda typerna bidrar ju 
egentligen till samma sak; känslan av närvaro i det som sker.  
 
Den andra myten som Gander skriver om, ”Participation is better”-myten, är också den i allra 
högsta grad aktuell när man skriver om spel. Myten går ut på att en användare/läsare, eller vad 
det nu kan röra sig om, upplever en högre grad av immersion om hon/han har möjlighet att 
påverka en historia än om hon/han inte har det. Min uppfattning är det inte nödvändigtvis rör 
sig om en möjlighet att påverka, utan att det snare handlar om att göra något. Återigen kan det 
vara lämpligt att använda vanliga tryckta böcker som exempel. Som nämnts tidigare kan man 
uppleva en hög grad av immersion när man läser en bok. Frågan är då i vilken utsträckning 
man har möjlighet att påverka handlingen i boken? Visst står det läsaren fritt att skriva om 
boken så att hon/han får den precis som hon/han vill ha den, men jag har svårt att se att detta 
skulle vara speciellt vanligt förekommande. Vidare har man som läsare också möjligheten att 
hoppa från sida till sida i boken precis som man vill, och man kan välja att hoppa över saker. 
De flesta läser förmodligen ändå en bok från början till slutet, precis som majoriteten 
skönlitterära böcker är tänkta att läsas, och man erbjuds inte någon direkt möjlighet till 
påverkan. Ändå kan läsningen ses som en immersiv upplevelse, vilket inte riktigt stämmer 
överens med myten. En förklaring till detta är att läsandet är en aktivitet; läsaren gör hela 
tiden något (läser) även om hon/han inte kan påverka det hon/han läser. Poängen är att man 
gör något, man är aktiv snarare än interaktiv. Vad gäller spel säger det nästan sig självt att det 
är viktigt att spelaren får göra något, då detta är en av grundförutsättningarna för att det ska 
vara ett spel. Genom detta flyter alltså begreppet immersion ihop med 
interaktion/interaktivitet. 
 

Läsanvisningar 
I de följande kapitlen (3-7) kommer jag att presentera analyserna, eller närläsningarna om 
man så vill, av spelen. Dessa kapitel är upplagda som en progressiv analys, där varje ny del 
bygger vidare på de tidigare. De olika kapitlen utgör tillsammans en större analys, och bör 
således inte betraktas som fem separata analyser. Detta upplägg gör det lättare att komma in i 
ämnet och sedan följa med i takt med att analyserna byggs ut. Det gör också att man kan 
komma längre i analyserna än om man skulle ”börja om från början” i varje analys.  
 
I kapitel 8 kommer jag sedan att diskutera Zeldaspelen i relation till det ovan skisserade fältet. 
Man kan se detta som en slutdiskussion på mikronivå då diskussionerna huvudsakligen 
uppehåller sig kring Zeldaspelen. I kapitel 9 förs sedan diskussionerna vidare till en 
makronivå, där fokus ligger på spel på en mer generell nivå.  
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3. The Legend of Zelda 
The Legend of Zelda är det första spelet i Zelda-serien. Jag kommer här att redovisa min 
analys av spelet. Genom att använda mig av en del citat både från spelet och från spelets 
instruktionsbok hoppas jag kunna ge en bild av det språk och den ton som används i spelet. 
 

Introduktionen 
När man startar The Legend of Zelda kastas man rakt in i händelserna. Det finns ingen direkt 
introduktion som presenterar bakgrunden till spelet, som exempelvis var spelet utspelas, vilka 
karaktärer man kan vänta sig stöta på och kanske viktigast, vad spelet handlar om. Den 
introduktion som finns med i själva spelet får man se innan man sätter igång spelet, om man 
väntar med att trycka på startknappen när uppmaningen att göra så visas tillsammans med 
titelbilden. Efter ett litet tag kommer då en kort och koncis redogörelse för bakgrunden till 
spelet och vad spelets mål är. Texten som visas ser ut som följer: 
 

”Many years ago Prince Darkness ”Gannon” stole one of the Triforce with power. 
Princess Zelda had one of the Triforce with wisdom. She divided it into ”8” units to hide it 
from ”Gannon” before she was captured. Go find the ”8” units ”Link” to save her.” 
 

Detta är all information man får om spelets handling genom själva spelet. Vilka prinsessan 
Zelda och Gannon är förklaras inte närmare, och man får heller inte veta mycket om vad 
Triforce egentligen är och varför det är så viktigt. (Det kan vara intressant att notera att man i 
detta spel skriver Gannon, när man i senare spel och i instruktionsboken skriver Ganon. Trots 
stavningen är det dock ingen tvekan om att det är samma person det rör sig om.) Det är 
däremot inga problem att förstå vad spelet går ut på – hitta de 8 Triforce-delarna och rädda 
prinsessan. Det framgår att prinsessan har blivit tillfångatagen och det ligger nära till hands att 
anta att det är Gannon som ligger bakom detta, även om det egentligen inte uttalas i texten. 
Man kan också tyda ut att det är till karaktären Link denna uppmaning vänder sig. Man kan 
därigenom också ana att det är just som Link spelaren ska ta sig fram igenom spelet. Texten 
där detta presenteras ligger kanske lite utanför spelet, och känns mer som en information från 
spelproducenten till spelaren än som en integrerad del i själva spelet. Det hela hade kanske 
uppfattats annorlunda om man presenterat texten som om det var en karaktär ur ”spelets 
universum” som berättade detta för Link innan han gav sig ut på sitt uppdrag. Man kan 
betrakta texten som berättad av en berättare som står utanför spelet, men detta känns inte 
riktigt rätt när texten avslutas med en direkt uppmaning till Link att hitta de 8 Triforce-delarna 
och rädda prinsessan. Att det skulle röra sig om en utomstående berättare emotsägs också av 
det faktum att det inte förkommer någon berättare av det slaget någon annan stans i spelet. I 
spelet i övrigt är det istället olika karaktärer som står för informationsförmedlandet. Genom 
uppmaningen ”Go find the ”8” units ”Link” to save her”, bjuder man, trots oklarheten i vem 
avsändaren är, in läsaren av texten att anta rollen som Link och att försöka rädda prinsessan.   
Texten ger också en bild av vad spelet handlar om i grund och botten – en kamp mellan det 
goda (Link och prinsessan Zelda) och det onda (Gannon). Med andra ord är det alltså fråga 
om ett ganska klassiskt tema. Mer om detta längre fram i uppsatsen.  
 

Instruktionsboken 
Vill man veta mer om handlingen i och bakgrunden till spelet och världen där det utspelas får 
man söka sig utanför spelet och istället läsa i instruktionsboken. I det här fallet är det svårt att 
ignorera instruktionsboken när boken och spelet på sätt och vis arbetar ihop för att förmedla 
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en helhet. Man får en lite annorlunda uppfattning av spelet om man har läst instruktionsboken 
innan man börjar spela. Frågan är hur vanligt det är att man gör det? Mitt antagande är att 
detta förmodligen är högst individuellt. En del gör det, andra inte. Hur det än ligger till med 
den saken kan man inte förutsätta varken det ena eller det andra, vilket gör det bäst att ta båda 
alternativen i beaktande. På vad sätt skiljer sig uppfattningen om spelet om man har läst 
instruktionsboken först, jämfört med att inte ha gjort det? Om man inte har läst 
instruktionsboken utan börjar spela direkt, känner man i bästa fall till den information som 
visas i början om man väntar med att trycka på startknappen (citerad ovan), och i värsta fall 
känner man inte till någonting om vad spelet handlar om eller går ut på. Har man läst 
instruktionsboken vet man dels på förhand mer om spelets handling och dels förstår man mer 
av den lilla informations som ges i själva spelet innan man sätter igång att spela. Bland annat 
förstår man bättre vilka Gannon och Zelda är och vad som menas med Triforce. Jag citerar 
hela inledningen till spelet som ges i instruktionsboken för att göra det lättare att följa med i 
diskussionerna om spelets handling. 

 
”A long, long time ago the World was in an age of Chaos. In the midst of this chaos, in a 
little kingdom in the land of Hyrule, a legend was being handed down from generation to 
generation, the legend of the ”Triforce”: golden triangles possessing mystical powers. One 
day, an evil army attacked this peaceful little kingdom and stole the Triforce of Power. 
This army was led by Ganon, the powerful Prince of Darkness who sought to plunge the 
World into fear and darkness under his rule. Fearing his wicked rule, Zelda, the princess of 
this kingdom, split up the Triforce of Wisdom into eight fragments and hid them through 
out the realm to save the last remaining Triforce from the clutches of evil Ganon. At the 
same time, she commanded her most trustworthy nursemaid, Impa, to secretly escape into 
the land and go find a man with enough courage to destroy the evil Ganon. Upon hearing 
this, Ganon grew angry, imprisoned the princess, and sent out a party in search of Impa. 
Braving forests and mountains, Impa fled for her life from her pursuers. As she reached 
the very limit of her energy she found herself surrounded by Ganon’s evil henchmen. 
Cornered! What could she do? … But wait! All was not lost. A young lad appeared. He 
skillfully drove off Ganon’s henchmen, and saved Impa from a fate worse then death.  
His name was Link. During his travels he had come across Impa and Ganon’s henchmen. 
Impa told Link the whole story of the princess Zelda and the evil Ganon. Burning with a 
sense of justice, Link resolved to save Zelda, but Ganon was a powerful opponent. He held 
the Triforce of Power. And so, in order to fight off Ganon, Link had to bring the scattered 
eight fragments of the Triforce of Wisdom together to rebuild the mystical triangle. If he 
couldn’t do this, there would be no chance Link could fight his way into Death Mountain 
where Ganon lived. 
Can Link really destroy Ganon and save princess Zelda? 
Only your skill can answer that question. Good luck. Use the Triforce wisely.”12 
 

Genom denna introduktion har man rätat ut många av de frågetecken som finns om man 
börjar spela spelet direkt. Med denna historia i bakhuvudet kanske man kan tänka sig att det är 
Impa som är berättaren i den inledning som finns i själva spelet. Man har gett spelet en plats 
där det utspelas (Hyrule), man har etablerat spelets onda person (Ganon), man har 
introducerat prinsessan i nöd (Zelda) och man har presenterat spelets hjälte (Link). Man har 
också så gott det går försökt ge en förklaring till vad Triforce är och varför detta är så viktigt, 
trots att det även efter att ha läst ovanstående text är ganska oklart och svårbegripligt. Att 
Triforce besitter stora mystiska krafter och är något väldigt betydelsefullt är premisser man 

                                                 
12 The legend of Zelda instruction booklet,  
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som spelare får lov att acceptera om man vill få ut något av spelet. Detta accepterande av 
premisser som egentligen känns lite tveksamma förekommer i många berättelser till alla 
medieformat. Det tillhör på sätt och vis ”läsandets” natur.  
 
Många av de teman som tas upp i den citerade texten ovan kommer att följa med och 
utvecklas i de senare spelen i serien, som jag kommer visa längre fram. Ett viktigt begrepp för 
hela spelserien är Triforce, som med tiden kommer ges allt mer detaljerade beskrivningar. 
Mer om detta i samband med analyserna av de andra spelen. Ganon är ett viktigt namn att 
lägga på minnet, inte bara för förståelsen av The Legend of Zelda. Ganon är något av en 
nemesis för Link och återkommer direkt eller indirekt i tre av de följande fyra spelen. 
 

Spelets uppbyggnad 
Spelet är uppbyggt kring två huvudmoment; sökandet efter labyrinths samt spelandet i 
dessa.13 Det åtta ”triforcedelarna” som nämndes i introduktionen är utspridda i lika många 
labyrinter, vilka måste klaras av i rätt ordning. Spelaren kan i princip gå in och börja spela i 
vilken labyrint som helst utan det är den som står på tur, men möjligheten att klara av den 
begränsas av att man ofta behöver föremål och vapen som man hittar genom att spela tidigare 
labyrinter. En del labyrinter ligger dessutom placerade så att de inte går att komma till förrän 
man har hittat rätt föremål. Till exempel behöver man hitta en flotte innan det går att ta sig ut 
till en labyrint belägen på en ö. För att visa vilken labyrint spelaren befinner sig visas texten 
level följt av en siffra uppe i vänstra hörnet på 
skärmen. Spelet är inte uppbyggt kring banor i 
egentlig mening, vilket många annars förknippar 
med spel, framför allt samtida med detta. The 
Legend of Zelda är uppbyggt kring en till synes 
mer öppen struktur, som åtminstone ger illusionen 
av att låta spelaren röra sig fritt i spelet. 
Numreringen av Labyrinth Level, påminner dock 
en hel del om spel uppbyggda kring banor (eller 
nivåer om man så vill). Att spelet inte  är (tydligt) 
uppdelat i banor gör att det känns mer som en 
sammanhängande berättelser, då spelet flyter på 
hela tiden utan de avbrott och hopp mellan olika 
miljöer som byten av banor kan innebära.  Möte med boss i labyrint 
  

 
 
I varje labyrint finns det ett värdefullt föremål som man måste hitta för att kunna ta sig vidare 
i spelet. Det finns också ett antal nycklar utspridda, som man måste hitta för att ta sig fram 
genom labyrinten. Målet med varje labyrint är att besegra en så kallad boss för att därigenom 
komma åt en del av Triforce. 14 För att ta sig igenom en labyrint måste man framför allt hitta 
vägen, vilket kan vara lite klurigt, precis som namnet antyder. Man måste även lösa en del 

                                                 
13 Funktionen hos dessa labyrinths återfinns i alla spel i Zeldaserien, även om namnet ändras. I Zelda II: The 
Adventure of Link  använder man sig av istället av namnet palace, och de tre övriga spelen används benämningen 
dungeon. 
 
14 Boss är ett frekvent återkommande begrepp inom spelterminologin. Boss är klassiskt både som begrepp och 
funktion inom spel. Man skulle kunna säga att det rör sig om en extra stor/svår fiende som måste besegras för att 
man ska klara en bana, ett uppdrag eller vad det nu kan vara. 
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andra problem och pussel som man ställs inför för att kunna komma vidare. Det kan bland 
annat röra sig om att flytta på stenar eller statyer för att öppna hemliga dörrar, eller spränga 
hål i väggar på rätt ställen. Till hjälp för spelaren finns i alla labyrinter en karta och en 
kompass utplacerade, vilka tillsammans hjälper till att visa vägen till bossen. 
 
Utspridda på olika platser i spelet finns ett antal grottor där man kan träffa på olika karaktärer. 
En del har information och tips att ge, medan andra vill sälja saker som man kan behöva. Det 
är dock inte fråga om några längre meningsutbyten med de olika karaktärerna man stöter på 
under spelets gång. Den information som ges är ganska lakonisk och utgörs ofta bara en enda 
(ofullständig) mening. Samtal/interagerande med andra karaktärer finns alltså med i spelet, 
men kan knappast betraktas som något stor och tongivande inslag. För att kunna handla saker 
behöver man precis som i verkliga livet pengar. Valutan i Hyrule (landet där spelet utspelas) 
kallas för rupies. Man kan få rupies på två olika sätt. Det vanligaste är att man får rupies som 
belöning när man besegrar fiender. Det andra sättet är att spela till sig pengarna på hasardspel. 
Detta kan betraktas som egna små spel i spelet; så kallade ”minigames”. För pengarna kan 
man köpa saker som pilar, bomber och en bättre sköld än den Link är försedd med från 
början. De flesta av sakerna man kan köpa kan man även få om man besegrar fiender, vilket 
kan leda till ett spelsätt där spelaren går in för att samla på sig pengar och föremål genom att 
besegra så många fiender som möjligt. Spelandet blir då tillfälligtvis mer inriktat på samlande 
än på att avancera i spelet, även om samlandet ofta också kan vara ett bra sätt att underlätta 
avancemang.  
 
Handlingen/storyn i spelet är ganska statisk. Den utvecklas eller fördjupas inte under spelets 
gång, utan ges mer som en ram för spelet eller ett motiv till varför man som spelare ska göra 
de saker man gör i spelet. Då handlingen till stor del förmedlas genom instruktionsboken 
snarare än genom spelet i sig, blir det ganska svårt att presentera en dynamisk berättelse, 
eftersom spelarens handlingar inte gärna kan påverka det som står i instruktionsboken. Man 
kan säga att spelet handlar mer om ”görande” än om historieberättande. Spelet blir på den 
nivån till en (narrativ) historia genom återberättandet av spelarens handlingar. Först gick han 
till grottan rakt norrut. Där hittade han ett svärd. Med svärdet kunde han sedan besegra fiender 
osv. Det blir på detta sätt en igenkännbar berättelse med en början och ett slut samt en agent 
som i denna berättelse utför olika handlingar. Om man till denna berättelse ställer frågan; Vad 
handlar spelet om? blir svaret: om en hjälte (Link) som ska rädda en prinsessa (Zelda) från 
den onde Ganon. Spelet innehåller inga händelser som för berättelsen i en annan riktning; det 
finns ett mål och det är detsamma hela spelet igenom, och det är känt redan från början. Detta 
gör att jag betraktar spelets story som statisk. Det finns få ”delmål” i spelet; allt är 
underordnat det huvudsakliga (och enda) målet. Varje labyrint kan visserligen betraktas som 
en egen berättelse, med ett eget delmål (att besegra bossen), men de är samtidigt 
underordnade det större motivet. Dessutom ser spelaren inget egentligt resultat av att klara av 
en labyrint förrän alla labyrinter är avklarade och spelet därigenom över. Detta gör att spelet 
är ganska ”jämntjockt”. En dramaturgiskt kurva över spelet skulle bli ganska platt. Det finns 
få, om ens några, dramatiska höjdpunkter. De dramatiska höjdpunkterna finns mer på en 
”spelnivå” än i handlingen/storyn. Bossarna blir dramatiska moment i spelandet men knappast 
i handlingen, då utgången och fortsättningen redan är given. Spelaren vet att hon/han ska 
fortsätta till nästa labyrint. (Detta förutsatt att hon/han inte misslyckas med att besegra bossen, 
vilket då skulle leda till att hon/han får spela om labyrinten.) Det etableras snabbt ett tydligt 
mönster som aldrig bryts, och därigenom finns inte så många överraskaningar att vänta. 
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4. Zelda II: The Adventure of Link 
 

Introduktionen 
I likhet med The Legend of Zelda visas den introduktion som finns i själva spelet om man 
väntar med att trycka på startknappen på handkontrollen när titelbilden visas. Introduktionen 
består enbart av text som rullar över skärmen. Från det att titelbilden visas helt och hållet tar 
det 27 sekunder innan den introducerande texten börjar rulla. 27 sekunder utan att något 
händer är ganska lång tid, och det är mycket troligt att många spelare istället trycker på 
knappen för att komma vidare. Hur ska man egentligen kunna veta att det kommer att hända 
något om man väntar? Många visste säkert om att det skulle hända något om man väntade, då 
detta var ett ganska vanligt grepp i spel vid den här tidpunkten, men det är lågt ifrån självklart 
att skulle vara så. Det skulle lika gärna kunna vara så att spelet bara väntar på att man ska 
trycka för att något ska hända. Detta gör att risken är ganska stor att många spelare sätter 
igång spelet utan att ha sett introduktionen. Det hade enligt min mening varit bättre att lägga 
texten efter det att spelaren har tryckt på startknappen och därigenom visat att hon/han är på 
plats och är redo att börja. (Detta förutsatt att man från tillverkarnas vill att spelaren ska läsa 
texten.) Texten som visas rullar fö rbi på skärmen ganska fort, vilket ytterligare ökar risken för 
att spelaren ska missa den information som ges. Texten som visas är följande: 
 

”After Ganon was destroyed, Impa told Link a sleeping spell was cast on princess Zelda. 
She will wake only with the power of n.o. 3 Triforce sealed in a palace in Hyrule. To 
break the seal, crystals must be placed in statues in 6 well guarded palaces. Link set out on 
his most adventuresome quest yet…” 

 
Det är som synes en ganska kortfattad text, men den innehåller ändå en del viktig information. 
Man får veta att prinsessan Zelda fått en ”sömnförtrollning” över sig, och att enda sättet att få 
henne att vakna är att genom kraften hos n.o. 3 Triforce. Vad detta är förklaras dock inte 
närmare. Vidare får man veta att man måste placera kristaller i statyer i 6 olika palats för att 
komma åt Triforce. Detta är också grundstommen i hela spelet. I texten framkommer också att 
spelet bygger vidare på det föregående spelet, där spelaren i egenskap av Link satte stopp för 
Ganon, som nämns i början av texten. Detta är dock gjort på ett sätt som inte förutsätter att 
man spelat det tidigare spelet, även om man genom att ha gjort det kan ha lättare att förstå vad 
som menas. Återigen är det landet Hyrule som är skådeplats för spelet. Med lite förkunskaper 
är det med andra ord lättare att tolka texten. Det förklaras till exempel aldrig vem Ganon, 
Impa och Link är. Att Zelda är en prinsessa i nöd framgår dock ganska tydligt. Har man spelat 
det föregående spelet vet man att Ganon var det spelets onda part och att Link var hjälten och 
tillika den karaktär spelaren kontrollerade. Vem Impa är har nog däremot gått de flesta förbi, 
då hon aldrig var med i själva spelet i The Legend of Zelda. Vet man sedan tidigare att Link är 
den karaktär som spelaren kontrollerade i det föregående spelet kan man tolka den sista 
meningen i introduktionen som en inbjudan till nya äventyr, men det är annars långt ifrån 
självklart att så skulle vara fallet. Som spelare bjuds man endast på ett ganska otydligt sätt in 
att ta en roll i spelet (som Link). Den sista meningen skulle också kunna ses som ett försök att 
”sälja” spelet till spelaren. Det är det mest äventyrliga uppdraget hittills. Bättre än det förra 
spelet, med andra ord. Meningen lämnar också en öppning för ytterligare spel. Det mest 
äventyrsamma uppdraget hittills. Det är alltså mycket möjligt att det blir ännu mer äventyrligt, 
vad det lider. Man kan säga att texten kommunicerar på två olika nivåer; en nivå som 
återfinns i spelet och en som ligger utanför. På nivån som finns i spelet framgår det att det är 
personen Impa som berättar för Link. På en nivå utanför spelet är det någon annan som 
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återberättar detta (att Impa berättar för Link) för någon annan -  spelaren. Vill man veta mer 
om bakgrunden till spelet få r man vända sig till instruktionsboken, där i grund och botten 
samma information förmedlas, men på ett betydligt mer detaljerat (och mer begripligt?) sätt. 
Man kan se att instruktionsboken fortfarande behövs för att förklara mycket av den 
information som ges i själva spelet; det är fortfarande svårt för spelet att stå på egna ben. 
Instruktionsboken tillför forfarande mer handling/story än vad spelet i sig gör. Den 
handling/story som slås fast från början utvecklas egentligen inte, men mycket information 
om hur man ska gå tillväga tillkommer under spelets gång. I det här spelet introduceras för 
första gången byar som ett viktigt inslag, vilket har stor betydelse för spelets interaktivitet. 
Här kan man prata med en rad andra karaktärer, av vilka en del kan vara till stor nytta. De 
olika karaktärerna i byarna kan komma med värdefulla tips om var man kan hitta olika saker 
eller hur man ska göra för att komma till olika platser. En del byinvånare vill även ha hjälp 
med olika saker. Detta ger upphov till en del korta sidoepisoder, som alltså ligger lite utanför 
huvudspåret i storyn. Vid ett tillfälle blir man till exempel ombedd att leta efter ett barn som 
har försvunnit. Detta blir på så vis en sidoberättelse om hur man hittade barnet. Man kan se att 
det blivit betydligt viktigare att ”interagera”/samtala med andra karaktärer jämfört med det 
föregående spelet. Fortfarande är informationen ganska korthuggen, men karaktärerna känns 
lite mer levande då de går omkring i byn och ”sköter sitt” och inte bara sitter i grottor och 
väntar på att man ska komma förbi.  
 

Poängsystemet 
Det andra spelet i serien skiljer sig en del från både det föregående och de kommande. I det 
här spelet syns influenserna från renodlade rollspel mycket tydligare då man använt sig av ett 
system med erfarenhetspoäng. De flesta som har spelet rollspel, såväl analoga som digitala 
varianter, känner väl igen detta. I Zelda II: The Adventure of Link  fungerar systemet så att 
spelaren får en viss poängsumma för varje fiende hon/han besegrar. Poängen baseras på 
fiendens svårighetsgrad, så att en svår fiende ger mycket poäng medan en lätt bara ger några 
få. Poängen man får ackumuleras och kan sedan användas för att förbättra olika förmågor hos 
spelarens karaktär Link. Det finns tre olika förmågor att förbättra under spelets gång; Magic, 
Life och Attack . Förmågorna delas in i åtta olika nivåer, där en högre siffra motsvarar en 
högre nivå. Varje nivåhöjning av förmågorna kostar poäng, och ju högre nivåerna blir, desto 
mer poäng behöver man. Spelaren kan i viss mån välja själv vilken förmåga hon/han vill satsa 
på att förbättra genom att man får välja om man vill använda sina poäng till att förbättra en 
föreslagen förmåga när man uppnått de rätta poängen, eller om man istället vill vänta och 
”köpa” nästa förmåga istället. Det sätt som systemet är uppbyggt på gynnar dock att man 
utvecklar alla förmågor i samma takt, då den först uppnådda poängnivån motsvarar en höjning 
av Magic, nästa av Life och den tredje av Attack, och så vidare. Det syns med andra ord 
ganska tydlig vilket spelproducenterna tycker är det bästa sättet att utveckla sin karaktär. Man 
kan tycka att det ger spelaren en hel del valfrihet att utveckla sin egen karaktär som hon/han 
vill, men så är inte riktigt fallet. I mer avancerade rollspel är karaktärsbyggandet ganska 
viktigt, då olika förmågor leder till olika sätt att spela och lösa problem i spelet. I Zelda II: 
The Adventure of Link finns däremot inte speciellt mycket utrymme för detta. Istället för att ge 
upphov till olika spelsätt handlar det här snarare om huruvida spelaren rimligen kan klara av 
ett visst parti i spelet eller inte. 
 
För att spelaren ska ha en god chans att klara av den höjning av svårighetsgrad i spelet som 
sker ju längre man kommer, krävs det att hon/han utvecklar samtliga förmågor. Detta leder till 
ett speciellt moment i spelet där spelaren helt enkelt får lov att inrikta sig på att samla poäng 
genom att besegra mängder av fiender. På en del håll finns också extra poäng utplacerade i 
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skogsdungar och i grottor, vilket kan bidra till att uppmuntra utforskande av omgivningarna i 
spelet. Detta poängsamlande är en viktig del av spelet, men innebär samtidigt en paus i 
handlingens fortskridande och utveckling; man utvecklar sin karaktär men avancerar 
egentligen inte i spelet. Detta påminner väldigt mycket om samlandet i The Legend of Zelda, 
med den skillnaden att det här inte går ut på att hitta pengar och olika vapen. Istället för att 
förse karaktären Link med olika vapen har man i det här spelet valt att använda magiska 
förmågor. Under spelets gång får Link lära sig fler och fler magiska förmågor som bland 
annat kan få honom att hoppa högre, kasta eldklot och återställa förlorad energi. Detta är dock 
inte helt utan begränsningar. På skärmen visas en ”magimätare” som innehåller ett visst antal 
magipoäng. Varje förmåga kostar ett visst antal magipoäng att använda. Ju högra ”magic 
level” spelaren har uppnått, desto mindre magipoäng går det åt. I likhet med energimätaren 
kan magimätaren byggas ut under spelets gång genom att spelaren hittar ”magic containers” 
(heart containers är motsvarigheten för energin). När magipoängen är slut kan spelaren 
behöva ägna sig åt samlande för att fylla på denna.  
 

Perspektiv och problemlösning 
Spelet växlar mellan två olika perspektiv. Det ena av dessa skulle kunna liknas vid en 
översiktskarta över världen där spelet äger rum. Man betrakar i detta läge världen rakt 
uppifrån, på ett liknande sätt som i The Legend of Zelda. Det är i detta perspektiv som den 
huvudsakliga förflyttningen äger rum. I detta perspektiv stöter man då och då på fiender. När 
detta inträffar byts perspektivet till att skildra händelserna rakt ifrån sidan. Det är i detta 
perspektiv allt kämpande mot fiender äger rum. Det är även detta perspektiv som används i 
samtliga palats och grottor. (I det här spelet används benämningen palace istället för, som 
tidigare, labyrinth.) Vid vissa platser när man förflyttar sig på ”översiktskartan” får man helt 
plötsligt spela ut det andra perspektivet för att ta sig förbi extra svåra passager.  
 

   
 Perspektivet ovanifrån Perspektivet från sidan 

 
 
Perspektivet rakt från sidan begränsar antalet möjliga spelsätt, genom att man huvudsakligen 
bara kan röra sin karaktär till vänster eller höger i bilden (förutom med hjälp av hissar osv.). 
Ur ett perspektiv rakt ovanifrån kan man röra karaktären både åt vänster och höger samt uppåt 
och neråt på skärmen. Problemet med perspektivet rakt ovanifrån är å andra sidan att det blir 
svårt att gestalta höjdskillnader, vilket ofta gör att miljöer återgivna på detta vis känns ganska 
platta. Traditionellt sett har perspektivet rakt ifrån sidan varit intimt förknippat med den så 
kallade plattformsgenren. Detta färgar av sig även på Zelda II som inte är något plattformsspel 
i egentlig mening, och ger upphov till en annan typ av problemlösning än i det föregående 
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spelet. Genom att använda ett typiskt plattformsperspektiv har man också fört in typiska 
plattformsproblem i Zelda II. Dessa problem handlar mer om fingerfärdighet och timing än 
om den typ av ”pusslande” som det föregående spelet till stor del byggde på. Det kan till 
exempel röra sig om att hoppa mellan olika avsatser(/plattformar) vid rätt tillfälle utan att 
ramla ner.  
 
Generellt sett kan man säga att det här spelet innehåller mindre problemlösning än övriga spel 
i serien, och istället är mer ”actionbetonat”. Som nämnts tidigare använder man sig i det här 
spelet av benämningen palace istället för labyrint, även om det i princip är samma sak. I 
stället för att lösa problem som att flytta på stenar och tända facklor rätt ordning, handlar det 
enbart om att hitta nycklar för att låsa upp låsta dörrar. Varje palats har en skatt som man i 
regel behöver för att kunna komma vidare till nästa palats, och en boss som måste besegras 
för att man ska komma åt kristallen (som nämns i introduktionen) och den staty där den ska 
placeras.  
 
Man har inte tillgång till hela världen i spelet från början. Under spelets gång hittar man saker 
som kan hjälpa en att komma vidare. Till exempel så behöver man hitta en hammare fö r att 
krossa en sten som blockerar vägen, och vid ett annat tillfälle en flöjt för att skrämma bort ett 
monster. Man skulle kunna säga att en stor del av problemlösningen har flyttats ut från 
palatsen, som mer handlar om att fingerfärdighet och att besegra fiender, och ut i världen. Hur 
gör man tillexempel för att få brovakten att fälla ner bron så att man kan komma till andra 
sidan floden?  
 
Zelda II: The Adventure of Link ser lite annorlunda ut jämfört med de andra spelen i serien, 
om man tittar på spelupplägget. Man har valt att blanda in mer element från både rollspel och 
framförallt, plattformsspel. Dessa element återfinns inte i samma utsträckning i något av de 
andra spelen i serien. I stället har man valt att gå tillbaka till ett upplägg som påminner mer 
om det i The Legend of Zelda när man fortsatt att utveckla spelserien. Trots skillnaderna i 
spelupplägg finns det ändå stora likheter i hur man för fram spelets story till spelaren och 
temat för handlingen. I grund och botten är det, trots de kosmetiska skillnaderna, samma 
koncept som återfinns i de andra spelen i serien.  
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5. The Legend of Zelda: A Link to the Past 
 
Man kan säga att det är det första spelet i serien som, vad gäller berättandet, klarar av att stå 
på egna ben. I spelet berättas en historia som förs framåt och fördjupas under spelets gång. 
Fortfarande är handlingen ganska rak och enkel. På ett tidigt stadium etableras ett mönster 
som sedan följs genom hela spelet, som bygger på att spelaren först framgångsrikt tar sig 
igenom en dungeon och därefter, som en slags belöning, får tillgång till lite mer information 
om handlingen/storyn. 15 
 
Spelet kan delas upp i två huvuddelar: spelet i dungeons och spelet utanför dungeons. 
(Dungeons används i det här spelet istället för labyrint och palace, även om betydelsen är den 
samma.) Samma logik för hur dessa båda delar fungerar gäller genom hela spelet. Varje 
dungeon innehåller en så kallad boss, en karta och en kompass för att hitta till bossen, en skatt 
eller viktigt föremål och en ”big key” som behövs för att kunna komma åt skatten och bossen. 
Under vägen ställs spelaren också inför olika problem som måste lösas om man ska komma 
vidare. Utanför dungeons har man hela tiden tillgång till en karta över världen där spelet 
utspelar sig. I början får man hjälp med vart man ska ta vägen genom att karaktärer man stöter 
på markerar den aktuella platsen på kartan med ett kryss. Lite längre fram i spelet finns alla 
dungeons markerade med siffror som visar i vilken ordning man bör besöka dem. Utan att ha 
klarat en föregående är det i regel omöjligt att klara en senare dungeon, då man kan behöva 
olika föremål man får i föregående dungeons. Spelet har med andra ord en ganska strikt linjär 
uppbyggnad, som visar sig väldigt tydligt genom att de olika platserna man ska besöka till och 
med är numrerade.   
 

Introduktionen 
I likhet med de två tidigare spelen i serien får man ta del av en slags kortare introduktion till 
spelet om man väntar ett tag med att trycka på startknappen. I de tidigare spelen har denna 
introduktion enbart utgjorts av text som presenterats på skärmen. I det här spelet har man gjort 
ett försök att gestalta textens innehåll genom att även använda sig av bilder och rörlig grafik. 
Denna introduktion kan delas upp i tre delar (varav de första två sitter ihop). Den första delen 
behandlar händelser som ligger långt tillbaka i tiden och den andra visar upp saker som sker 
precis innan spelet tar vid. Den andra delen använder sig i högre utsträckning av ett grafiskt 
berättande för att komplettera texten. Den första delen använder sig av stillbilder mer som 
illustration av det som sägs i texten, än för att tillföra något mer, som inte uttrycks genom de 
skrivna orden. Grafiken i den andra delen är samma som används genom hela spelet. 
Introduktionen innehåller även en tredje del som visas när spelaren precis ska börja spela. Mer 
om den delen längre fram.  
 

“Long ago, in the beautiful kingdom of Hyrule surrounded by mountains and forests… 
legends told of an omnipotent and omniscient Golden Power that resided in a hidden land. 
Many people aggressively sought to enter the hidden Golden Land… But no one ever 
returned. One day evil power began to flow from the Golden Land… So the King 
commanded seven wise men to seal the gate to the Land of the Golden Power. That seal 

                                                 
15 Ordagrant översatt betyder dungeon  fängelsehåla. En översättning blir dock lite missvisande, då det inte 
nödvändigtvis är fängelsehålor det handlar om. Man bör istället betrakta dungeon som ett samlingsbegrepp, eller 
som en funktion i spelen. 
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should have remained for all time… … But, when these events were obscured by the mist 
of time and became legend…” 

 
Det ovanstående citatet utgör den första delen av introduktionen. Denna del placerar in spelet 
”geografiskt” i landet Hyrule. Den låter oss också förstå att det är något som är på gång att 
hända med förseglingen av ondskan i the Golden Land.  
 

Del 2 
Den andra delen tar vid genom att det kungliga slottet zoomas in på en karta över landet 
Hyrule. Denna karta kommer man som spelare för övrigt att ha tillgång längre fram i spelet. 
Man visar genom detta med all önskvärd tydlighet att det vi nu kommer att få se utspelar sig i 
just slottet. (Detta påminner en del om konventionen inom film och TV att visa en kort blid på 
huset utifrån för att tittaren ska förstå att det som följer utspelar sig inne i huset.) Inne i slottet 
syns kungen sitta på sin tron. ”A mysterious wizard known as Agahnim came to Hyrule to 
release the seal. He eliminated the good King of Hyrule…” Här sker ett klipp i bilden, som nu 
istället visar en fängelsehåla där en kvinnlig fånge förs iväg och en annan sitter inlåst i sin 
cell. ”Through evil magic, he began to make descendants of the seven wise men vanish one 
after another”. Klipp till ett rum med ett altare i mitten, omgivet av ett flertal vakter. På 
altaret ligger den kvinnliga fången som nyss fördes iväg från fängelsehålan. Framför altaret 
står någon som inte kan vara någon annan än Agahnim. Agahnim använder sin magi för att 
trolla bort flickan. ”And the destiny for Princess Zelda is drawing near.” 
 
I den andre delen av introduktionen, där man som komplement till texten använt sig av rörlig 
grafik, presenteras bland annat två för spelet ganska viktiga personer. Den första är den onde 
trollkarlen Agahnim, som ses trolla bort en kvinnlig fånge. Det sägs inte uttryckligen att det är 
honom man ser, men genom textens samverkan med bilderna är det svårt att tolka det hela på 
något annat sätt. Likaså kan man förstå att fången som fick sitta kvar i sin cell när den andra 
fördes bort, måste vara Prinsessan Zelda och att det nu är hon som står på tur att bli 
borttrollad. Prinsessan Zelda är alltså den andra viktiga personen som presenteras genom den 
andra delen av introduktionen.  
 
Sammantaget förklarar introduktionen en del, och lämnar annat öppet för vidare utveckling 
under spelet. Efter denna introduktion vet man fortfarande inte var man som spelare kommer 
in i bilden, även om man givetvis kan gissa sig till det. Man har dock ännu inte blivit 
”inbjuden” att anta någon roll i spelet. Detta sker lite senare. Innan man sätter igång att spela, 
måste man, precis som i de båda föregående spelen, skriva in ett namn som man vill använda 
när man sparar sitt spel. I de tidigare spelen har detta inte inneburit annat än att man just döp 
sin sparfil. I det här spelet (och de senare i serien) används dock det namn man anger även 
som namn för den karaktär man spelar. Skriver man in namnet Anders, kommer de olika 
karaktärer man möter under spelets gång att kalla den karaktär man själv spelar för Anders. 
Vilket namn man väljer spelar egentligen ingen roll, men det kan underlätta när man försöker 
bjuda in spelaren att anta en roll i spelet att det egna namnet används. Man blir ju på sätt och 
vis automatiskt en karaktär i spelet genom sitt egna namn. När spelet sätter igång är det inga 
problem att förstå vem det är man ska spela när tilltalet blir så väldigt direkt när det namn jag 
själv valt används. Namnet till trots förefaller det i grund och botten vara samma karaktär man 
spelar, som i de tidigare spelen. Jag kommer därför, för enkelhetens skull, att hänvisa till 
spelarens karaktär som Link även i fortsättningen.  
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Del 3 
När spelet startar ligger Link och sover i sitt och sin farbrors hus. En röst kommer någonstans 
ifrån. (Detta förstår man även fast det i själva verket inte hörs någon röst, utan detta gestaltas 
genom text.)  
 

”Help me… Please help me… I am a prisoner in the dungeon of the Castle. My name is 
Zelda. The wizard, Agahnim, has done… something to the other missing girls. Now only I 
remain… Agahnim has seized control of the castle and is now trying to open the seven 
wise men’s seal. … … I am in the dungeon of the castle. Please help me…” 

 
Detta är den tredje delen av introduktionen, vilken man får när man sätter ingång att spela. I 
denna del bygger man vidare på de två tidigare delarna som visades innan spelaren tryckt på 
start (beskrivna ovan). Här bekräftas vad man kunnat gissa sig till genom de första delarena 
av introduktionen- att man ska rädda prinsessan Zelda från den elaka trollkarlen Agahnim. 
Genom prinsessans rop på hjälp bjuds spelaren in att anta en roll i spelet och att försöka rädda 
henne. I texten framgår det klart och tydligt att det är prinsessan själv som talar. Vad som är 
lite förbryllande är däremot hur hon lyckas prata med Link och dennes farbror, när hon 
samtidigt sitter fängslad i slottet. Oavsett vad man från producenternas sida har haft för tankar 
kring detta, så fyller texten sin funktion att föra in spelaren i spelet.  
 

Spelet börjar och historien fördjupas 
Spelets första etapp utgörs av att spelaren i egenskap av Link, ska försöka ta sig in i slottet för 
att rädda prinsessan Zelda. När prinsessan är fritagen från sin fängelsecell, måste man ta sig ut 
ur slottet innan Agahnim upptäcker vad som skett. Som tur är känner Zelda till en hemlig väg 
till en plats som lämpligt nog heter Sanctuary. (Sanctuary kan dels syfta på en helig plats, en 
helgedom, men också på fristad eller tillflyktsort.) I Sancturary finns en gammal man som 
visar sig vara en vän till Zelda. Väl där följer ett parti där handlingen i spelet växer och 
spelarens uppdrag fördjupas.  
 

”When I was captive the wizard said, ”Once I have finished with you, the final one, the 
seal of the wise men will open.” … … Link, you must not let the land of Hyrule fall into 
the wizards clutches. If he releases the seal of the seven wise men, evil power will 
overwhelm this land. Before that happens… before it’s to late… destroy the wizard before 
he destroys all of Hyrule! You  can do it! You can… I sense that a mighty evil force 
guides the wizards actions and augments his magical power. The only weapon potent 
enough to defeat the wizard is the legendary Master Sword. It is said that the village elder 
is a descendant of one of the seven wise men. Maybe he can tell you more… I will mark 
his house on your map.” 

 
I det citerade paritet ovan, börjar det antydas att det finns en ond kraft som bakom Agahnim, 
som driver på honom och gör hans magiska förmågor starkare. Detta är en mycket viktig så 
kallad plantering för den vändning som längre fram får spelet att växa ytterligare. Det är inga 
problem för spelaren att förstå vart hon/han bör ta vägen här näst i spelet. Huset man ska gå 
till blir till och med utmärkt på kartan, så det är ganska svårt att missa. På samma sätt kommer 
viktiga saker även i fortsättningen att bli markerade på kartan, för att underlätta för spelaren. 
Av det citerade partiet ovan framgår också att man behöver det speciella svärdet Master 
Sword för att kunna besegra Agahnim. Spelarens uppdrag kan alltså vid denna punkt 
sammanfattas - Hitta Master Sword och besegra Agahnim för att rädda Hyrule. När man 
pratar med byäldsten får man veta att man behöver tre särskilda hängsmycken (pendants) för 
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att kunna använda svärdet. Således fördjupas uppdraget genom att man först måste leta rätt på 
dessa. 
 
De tre hängsmyckena finns utspridda i tre olika dungeons. I likhet med det första spelet i 
serien, The Legend of Zelda innehåller varje dungeon en karta, en kompass som visar vägen 
till bossen och en skatt, bestående av något föremål man kommer att behöva för att ta sig 
vidare. När man har klarat av att hitta det första av de tre, berättar byäldsten mer om den 
bakomliggande legenden.  
 

”Oh? You got the Pendant of Courage! Now I will tell you more of the legend… Three or 
four generations ago, an order of knights protected the royalty of the Hylia. These Knights 
Of Hyrule were also guardians of the Pendant of Courage. Unfortunately, most of them 
were destroyed in the great war against evil that took place when the seven wise men 
created their seal. Among the descendants of the Knights Of Hyrule a hero must appear.” 

 
Man börjar kunna ana att den hjälte byäldsten talar om inte är någon mindre än Link. Fram 
börjar en bild växa av en helt vanlig pojke som utan sin vetskap har inskrivet i sina gener att 
han ska bli en hjälte. Under spelets gång kommer detta fortsätta att utvecklas och fler och fler 
tecken pekar på att det är just Link som är hjälten alla legender talar om, som ska komma när 
det ser som mörkast ut och hela Hyrule är hotat. Det är inga små förväntning som läggs på 
denne pojkes axlar, men om det nu är så att det är han som är hjälten finns det inga alternativ 
till att lyckas. Om han skulle misslyckas är det ute med Hyrule. Han är landets enda hopp. 
Denna bild av den ensamme, av ödet utsedde hjälte kommer att jämföras med de andra spelen 
och serien, och diskuteras mer ingående längre fram i uppsatsen. Ovanstående citat visar även 
det mönster som fortsättningsvis kommer att användas; spelaren utför framgångsrikt ett 
moment och får som belöning ta del av en informationssekvens.  
 
När spelaren väl har hittat alla tre hängsmycken 
och hämtat Master Sword är det dags att försöka 
besegra Agahnim. Situationen kommer dock att 
kompliceras något innan man kan göra detta. På 
vägen mot slottet där Agahnim huserar får man ett 
(telepatiskt?) meddelande från prinsessan Zelda, 
som har hållit sig gömd i Sanctuary. ”Link! Help! 
The soldiers are coming to Sanctuary! 
AIEEEEEEE!” Givetvis måste man nu försöka 
hjälpa prinsessan. När man kommer till Sanctuary 
ligger den gamle mannen på golvet och prinsessan 
Zelda är borta. ”Link! You are a second to late. I 
have failed… Zelda… The soldiers have abducted 
her. They have taken her to the castle. You must 
find her before the wizard works his magic. Please… You are the only hope…” Nu måste man 
alltså rädda prinsessan från Agahnim en gång till, och det förefaller vara bråttom om inte 
Agahnim ska hinna sätta sina ondskfulla planer till verket. På detta vis kompliceras således 
handlingen ytterligare, och tar en liten vändning som man kanske, eller kanske inte, förutsett 
som spelare.  
 
När man kommer fram till slottet är Agahnim precis på väg att trolla bort prinsessan Zelda.  
 

               Link hittar Master Sword 
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”Ahah… Link! I have been waiting for you! 
Heh heh heh… I was hoping I could make 
Zelda vanish in front of your eyes. Behold! 
The last moment of Princess Zelda! [trollar 
bort Zelda] Ho ho ho… With this, the seal of 
the seven wise men is at last broken. It is now 
only a matter of time before evil powers 
covers this land… After all, the legendary 
Hero cannot defeat us, the tribe of evil, when 
we are armed with the Power of Gold.” 

 
 
 

 Agahnim trollar bort Zelda 
 

Här på följer en uppgörelse mellan Link och Agahnim. När spelaren har besegrat Agahnim 
inträffar något mycket viktigt för det fortsatta spelet. Agahnim vägrar erkänna sig besegrad 
och skickar genom sin magi Link till Dark World, den parallella värld han nyss förpassat 
prinsessan Zelda till. Från denna punkt och framåt, kommer större delen av spelet att utspelas 
i just Dark World. Man kan göra en uppdelning av spelet i före och efter denna vänding. 
Spelet skulle egentligen kunnat sluta här i och med att man besegrat Agahnim, men istället 
fortsätter spelet att utvecklas och det är en större del av spelet kvar, än den som är avklarad.  
 

The Golden Land 
Handlingen fortsätter att utvecklas och fördjupas sedan Link hamnar i Dark World. Bland 
annat visar det sig att Dark World är det som tidigare kallats The Golden Land, men att onda 
makter tagit över landet. Trollkarlen Agahnim lyckades genom att sända prinsessan Zelda till 
Dark World, bryta den försegling de sju vise männen upprättat mellan Light Word (den 
”vanliga” världen, där spelet börjar) och Dark World. Om ingenting görs snarast, kommer 
ondskan att välla ut och ta över även Light World, och det är här spelaren och Link kommer 
in i bilden. För att rädda världen måste man ta tillbaka The Golden Power. Detta kan bara ske 
om man först lyckas rädda de sju flickor som Agahnim sänt till Dark World, vilket är vad  
större delen av spelet kretsar kring fortsättningsvis. Var och en av de sju flickorna befinner sig 
i varsin dungeon.  
 
På vägen att rädda de sju flickorna stöter man på en del invånare i Dark World som berättar 
ännu mer som bidrar till att fördjupa och utveckla handlingen i spelet. Man får bland annat 
veta att The Golden Power är det samma som Triforce, vilket känns igen från de andra spelen 
i serien. Man får också veta att man måste besegra den person som genom sina onda avsikter 
är ansvarig för att The Golden Land blev Dark World. Dark World avspeglar tankarna och 
önskningarna hos den som lagt beslag på The Golden Power. Om någon med ett gott hjärta 
kan lägga beslag på The Golden Power istället, kommer allt att kunna ställas till rätta. För var 
och en av den sju flickorna får man också mer information. Man får bland annat veta att det är 
den onde Ganon som ligger bakom det hela. Denna ”informationssekvens” som följer på att 
spelaren klarat av en dungeon och räddat en av den sju flickorna, blir närmast till ett tema som 
återkommer efter varje dungeon. Samma musik spelas och rent visuellt är sekvenserna 
närmast identiska från gång till gång. Alla dessa sekvenser inleds och avslutas på samma sätt. 
De inleds med: ”Link, because of you, I can escape from the clutches of the evil monsters. 
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Thank you!” Därefter följer den information som är unik för just den flicka man just räddat. 
Det hela avslutas alltid med: ”May the way of the Hero lead to the Triforce.”  
 
Av den information man får när man klarat en dungeon framkommer bland annat att Agahnim 
bara ha varit en underhuggare i Ganons plan att ta över världen. Det är alltså återigen Ganon 
som ligger bakom ondskan, precis som i tidigare spel i serien. Om man inte redan gissat detta, 
kommer det hela som en ganska dramatisk vändning i spelet. Efter att först ha trott att spelet 
skulle vara över när man besegrat Agahnim, visar det sig att det är någon ännu mäktigare som 
ligger bakom de ondskefulla planerna att ta över världen. För den som är bekant med de 
tidigare spelen blir effekten ännu starkare då det visar sig vara seriens ärkefiende Ganon som 
är hjärnan bakom planerna. Hela den effekt man får genom vändningen kan dock redan vara 
förstörd om spelaren läst instruktionsboken till spelet. Som nämnt tidigare fördjupar 
instruktionsboken bakgrunden till spelet mer ingående än vad som är fallet i spelet i sig. I sin 
iver att förklara avslöjas också att det är Ganon som är hjärnan bakom det hela och att 
Agahnim bara är en underhuggare. Genom att lämna ut för mycket information om vad som 
kommer hända i spelet riskerar man snarast att förstöra spänningen för spelaren, vilket är lite 
olyckligt. Det är precis som om man inte riktigt vågat lite på spelets förmåga att på egen hand 
berätta en historia. Fortfarande har instruktionsboken använts för att täcka upp eventuella 
brister i själva spelet, något som inte hade behövts här då spelet det klarar av att sköta 
berättandet på egen hand. 
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6. The Legend of Zelda: Ocarina of time 
I texterna från detta spel, samt från  The Legend of Zelda: Majoras Mask, förekommer olika 
färger som används för att markera och lyfta fram ord av särskild vikt. För tydlighetens skull 
kommer jag dels att skriva de aktuella orden med den färg som används i spelet, och dels 
kommer jag att markera färgen efter orden på följande sätt: The Deku Tree [röd text]. Alltså, 
prickad text under de aktuella orden och färgen inom klamrar. På detta vis försvinner inte 
färgkoderna i händelse av att uppsatsen trycks i svart/vitt. Det kan även vara bra att känna till 
att Ocarina of Time är det första spelet i serien som använder sig av tredimensionell grafik.  
 

Introduktionen 
När man väljer att starta ett nytt spel visas först en slags introduktion till det som väntar. Det 
första som visas är en svart skärm med vit text: ”In the vast forest of Hyrule… Long have I 
served as the guardian spirit… I am known as the Deku Tree…” Genom dessa inledande 
strofer har man dels indikerat var man befinner sig – The vast forest of Hyrule – och vem det 
är som för tillfället iklätt sig rollen som berättare – the Deku Tree- samt vilken roll denna har 
– guardian spirit. Den svarta bakgrunden tonas efter dessa meningar över i en bild på en 
sovande pojke och berättaren fortsätter: ”The children of the forest, the Kokiri, live here with 
me. Each Kokiri has his or her own guardian fairy.” Bilden klipper in närmare inpå den 
sovande pojken. ”However, there is one boy who does not have a fairy…” Detta är den 
inledande presentationen av karaktären som kommer att vara berättelsens huvudperson och 
tillika den karaktär spelaren kontrollerar. Man har redan här etablerat honom som annorlunda 
jämfört med andra Kokiri, då han är den enda som av någon anledning inte har en egen fe.  
 
Bilden på den sovande pojken följs via en svartskärm av följande sekvens: Det är mörkt och 
regnigt. En vindbrygga fälls ner. Den visas först på avstånd och sedan ganska nära. Därefter 
följer några snabba klipp där hästhovar spränger fram över stenbeläggning. Den lille pojken 
som man nyss sett ligga och sova står utanför vindbryggan och ser hur en häst stormar ut över 
den nu nerfällda vindbryggan.  På hästen rider två personer, den ena en flicka som ser ut att 
vara i pojkens ålder. Hon vänder sig om och ser på pojken när de rider förbi. Klippen mellan 
de båda personerna låter oss förstå detta. Plötsligt blir musiken dramatisk och en stor svart 
häst stegrar sig precis bakom pojken. Åskan ljuder och blixtar syns på himlen samtidigt som 
en närbild visas på ryttaren på den svarta hästen. Mannen på hästen lyfter hotfullt handen och 
pojken står med skrämd min och uppspärrade ögon. Sekvensen slutar. 
 
Ovanstående sekvens är i mitt tycke väldigt intressant av flera orsaker. Dels för att den är 
väldigt filmisk och dramatisk i sitt formspråk vad gäller klippteknik och val av vinklar etc. 
och dels för att den kan tolkas på flera olika sätt och innehåller mer information än vad man 
kanske kan ana när man ser den för första gången. Sekvensen kan antingen ses som en dröm 
eller som en ”flash forward” där man får se lite av det som komma skall. Det ena behöver inte 
nödvändigtvis motsäga det andra, då det för pojken är en dröm och för spelaren en föraning 
om vad som väntar. För spelaren som ser sekvensen för första gången är det dock mest troligt 
att den tolkas enbart som en dröm, då det vid tillfället den visas är ganska svårt att placera in 
den som någon annat när man ännu inte vet så mycket om vad som kommer att hända längre 
fram i spelet. Genom den här relativt korta sekvensen har man i all hast lyckats presentera 
berättelsens tre allra viktigaste personer. Även om detta blir riktigt klart för spelaren först lite 
längre in i spelet, ger ändå sekvensen spelaren möjligheten att ana detta. Till att börja med 
finns pojken, som redan börjat presenteras, med. Denne är, som nämnts tidigare, berättelsens 
protagonist och den karaktär som spelaren kontrollerar – berättelsens hjälte med andra ord. 
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Flickan som fördes iväg på hästen är ingen mindre än den goda prinsessan Zelda, som har en 
viktig roll i spelet, precis som namnet antyder. Slutligen presenteras spelets stora skurk och 
onda part – mannen på den svarta hästen. Även utan vetskap om hur handlingen kommer att 
utveckla sig är det ingen vågad tolkning att detta inte är någon ”bra” person, med tanke på den 
dramatiska musiken som spelas då denne dyker upp, och åskan som ljuder samtidigt som 
närbilden på mannens ansikte visas. Det är kring dessa tre personer som hela historien hängs 
upp, även om det givetvis finns flera andra karaktärer som har viktiga roller, och som kanske 
också dyker upp oftare i spelet. Även om man inte riktigt förstår vad det är som visas i 
sekvensen när man ser den för första gången tar man som spelare med sig den i bakhuvudet 
och kan utifrån den tolka viss annan information som dyker upp under spelets gång.  
 
Introduktionen fortsätter med att The Deku Tree återigen berättar.  
 

”Navi… Navi, where art thou? Come hither… Oh, Navi the fairy [blå text ]… Listen to 
my words, the words of the Deku Tree [röd text]… Dost thou sense it? The climate of 
evil descending on this realm. Malevolent forces even now are mustering to attack our 
land of Hyrule…       For so long the Kokiri Forrest [röd text], the source of life has stood 
as a barrier, deterring outsiders and maintaining the order of the world…    But… before 
this tremendous evil power, even my power is nothing…   It seems the time has come for 
the boy without a fa iry [röd text] to begin his journey…    The youth whose destiny is to 
lead Hyrule to the path of justice and truth…      Navi [blå text]… go now! Find our 
young friend and guide him to me…     Fly, Navi, Fly! The fate of the forest, nay, the 
world, depends upon thee!” 
 

I ovanstående passage från introduktionen är man återigen väldigt tydlig med vem det är som 
talar/berättar – The Deku Tree- och även vem denne talar till – Navi the Fairy. De olika 
”färgkoderna” hjälper till att uppmärksamma spelaren på viktiga ord i texten. Navi the Fairy 
kommer till exempel att spela en ganska stor roll i spelet, som huvudpersonens ständiga 
följeslagare och rådgivare. Att ”the boy without a fairy” är en viktig person råder det ingen 
större tvekan om då ”namnet” åter igen  poängteras i denna passage vilket också hjälper till att 
förtydliga att denne pojke inte är som alla andra. Man börjar förstå att det är stora saker i 
görningen genom användandet av ord som att det är pojkens öde (destiny) att leda landet 
Hyrule till rättvisans och sanningens väg. Hela världen hänger på det här. På detta sätt 
försöker man att skapa känslan av att det måste vara en väldigt speciell pojke som ska ta sig 
an denna stora och oerhört betydelsefulla uppgift (vilken man till att börja med får nöja sig 
med att vara nyfiken på vad den egentligen innebär). Är det någon som hela världen hänger på 
måste det ju vara intressant.  
 
Introduktionen forstätter med att fen Navi flyger iväg från the Deku Tree för att hämta pojken 
utan fe. I denna sekvens skildras skeendet på ett tydligt sätt ur Navis perspektiv. Fen flyger 
fram över en lummig miljö med en liten by och hus byggda inuti stora träd, allt sett ur hennes 
ögon. Detta brukar i spel kallas förstapersonsperspektiv – man ser det personen i spelet ser. 
För att man ska förstå att det inte bara är frågan om en vanlig ”kameraåkning” över miljön har 
man bland annat låtit fen hälsa på folk hon möter på vägen samt vid ett tillfälle flyga in i ett 
staket, givetvis med tvärstopp och ett beklagande läte som följd. Hade det varit frågan om en 
vanlig kameraåkning hade man med största sannolikhet inte låtit kamerans bana ta vägen in i 
ett staket. Sekvensen slutar med att fen flyger in i en dörröppning i ett träd.  
Genom denna sekvens etablerar man den miljö man till en början rör sig i, och åstadkommer 
samtidigt en naturlig överflyttning av fokus från dialogen (monologen kanske är mer korrekt 
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då det bara var en part som hördes prata) mellan the Deku Tree och fen Navi till Navis 
följande möte med pojken utan fe. 
 
Huset Navi flyger in i tillhör ingen mindre än pojken utan fe, som fortfarande ligger och 
sover. Precis som i många filmer, ser man inifrån det ”nya” rummet när fen flyger in genom 
dörren. Fen svävar framför pojken man känner igen sedan tidigare, och börjar försöka väcka 
honom, vilket visar sig vara lättare sagt än gjort.  
 
”Hello, Link! Wake up! The Great Deku Tree wants to talk to you! Link, get up!” Fen börjar 
lite irriterat att fladdra fram och tillbaka framför den sovande pojken. ”Hey! C’mon! Can 
Hyrules destiny really depend on such a lazy boy?” Pojken vaknar, gnuggar sig i ögonen och 
sätter sig upp på sängkanten. ”You finally woke up! I’m Navi [röd text]the fairy! The Great 
Deku Tree [röd text] has asked me to be your partner [röd text]from now on! Nice to meet 
you! The Great Deku Tree [röd text] has summoned you! So let’s get going, right now!” 
Pojken reser sig upp. Det är egentligen först här man som spelare börjar få en roll i spelet. 
Spelarens aktiva medverkan har hittills enbart bestått i att trycka på en knapp när hon/han läst 
färdigt texten på skärmen och är redo för mer. Det enda som finns att göra i rummet man 
befinner sig i när spelaren för första gången får ta kontrollen över pojken Link, är att gå ut 
därifrån. I och med detta är den delen av introduktionen som äger rum mer som en 
filmsekvens än som ett spel slut. I många spel kan man säga att det är just en sådan inledande 
sekvens som är introduktionen, och att det egentliga spelet börjar direkt därefter. I det här 
spelet skulle jag dock vilja hävda att introduktionen forsätter även en bit in spelet och 
spelandet. Mer om detta längre fram. 
 
Den sista passagen i introduktionen fortsätter på samma spår som tidigare. Förutom att 
etablera Link, pojken utan fe, som annorlunda jämfört med andra ”Kokiri”, har man också 
målat upp honom som en något osannolik hjälte som är lite lat och som helst skulle vilja 
fortsätta sova. Man får också veta att Navi kommer att vara Links partner, vilket hon kommer 
att vara under resten av spelet. Spelaren får också veta vad hon/han har att göra, nämligen ta 
sig till the Great Deku Tree så snabbt som möjligt. Risken att man ska missa detta minskas 
genom användandet av ”färgkoderna” för att för att belysa extra viktiga saker i texten. 
 
Under den ganska långa introduktionen har en hel del information förmedlats till spelaren. 
Spelaren vet vid det här laget förhoppningsvis i alla fall vad hon/han ska göra till att börja 
med. Mycket information har som sagts förmedlats, men den stora, övergripande storyn i 
spelet har ännu så länge bara antytts. Det är stora saker i görningen och det är en speciell 
pojkes öde att leda Hyrule på rätt väg. Ondskan hopar sig och hotar tryggheten och 
stabiliteten i världen. Vad allt detta kan betyda är forfarande ganska kryptiskt. 
Förhoppningsvis vet spelaren tillräckligt för att bli nyfiken på att få veta mer om det hela.  
 

Introduktionen fortsätter 
Det första uppdraget när spelaren tagit över kontrollen av huvudkaraktären Link, går som 
nämnts tidigare ut på att ta sig till the Deku Tree, som har kallat till sig denne pojke. Enligt 
min mening är det spelande som följer på detta att betrakta som en förlängd introduktion. Det 
inledande uppdraget tjänar mest till att föra in spelaren lite mjukt och försiktigt i spelets värld, 
där man bland annat får lära sig hur man manövrerar sin karaktär och hur man kan 
manipulera/interagera med olika föremål i sin omgivning. På detta sätt för man in i spelet 
många av de uppgifter manualen eller instruktionsboken till spelet brukar ha. Kanske har man 
insett att de som köper spelen hellre spelar än läser manualer? Hur det än ligger till med den 
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saken blir det i alla fall mer pedagogiskt på detta sätt, när man får de instruktioner man 
behöver när man behöver dem och dessutom får prova de olika sakerna i praktiken på en 
gång. 
 
Man får också lära sig att prata med andra karaktärer man stöter på. Genom att prata med 
andra kan man få tips och ledtrådar till vad man ska ta sig för, eller var man ska leta efter 
olika saker. När man försöker gå till the Great Deku Tree står byn ledare Mido i vägen och 
meddelar att han inte tänker släppa förbi spelaren innan man skaffat ett svärd och en sköld. 
Uppdraget fördjupas, med andra ord. Det egentliga uppdraget är fortfarande detsamma – att ta 
sig till the Great Deku Tree – men det har nu fått ytterligare en nivå genom deluppdraget att 
skaffa en sköld och ett svärd. Genom den del av introduktionen som forsätter efter att spelaren 
tagit över kontrollen av Link fyller även den en viktig funktion. Om den första delen av 
introduktionen syftade till att presentera en bakgrund till spelet och att placera in handlingen i 
en viss miljö, så har den andra delen snarare till uppgift att lära ut hur man spelar. Spelaren får 
i denna del lära sig olika färdigheter som kommer att behövas under spelets gång, samt vad 
som kanske är ännu viktigare – hon/han introduceras i spelets logik. För att skaffa en sköld 
måste spelaren samla ihop tillräkligt med pengar. Detta gör man bland annat genom att plocka 
upp och kasta stenar så att de går sönder. Ur de krossade stenarna dyker det då och då upp så 
kallade ”rupies”, vilket är valutan i Hyrule. För att få tag på  ett svärd krävs att man letar runt 
lite på det relativt begränsade område som är tillgängligt för utforskning i början av spelet. 
Svärdet går att hitta i en kista som finns i en mindre form av labyrint, och för att nå kistan 
måste man även ta sig förbi en stor rullande sten utan att bli mosad. Vissa saker går alltså att 
hitta om man letar noga, medan man måste samla pengar för att köpa andra.  
 
Under tiden man försöker hitta ett svärd och en sköld är det på detta letande och samlande 
fokus ligger. För att man ska kunna gå vidare, eller för att man ska få tillgång till större delar 
av handlingen krävs att man först löser dessa problem för att på så vis uppfylla de villkor som 
ställs för att man ska få träffa the Deku Tree. Några egentliga andra alternativ finns inte. 
Området man kan röra sig på är begränsat dels genom Mido som hindrar Link från att träffa 
the Deku Tree utan sköld och svärd, och dels av en annan byinvånare som vägrar släppa ut 
någon ur skogen utan särskilt tillstånd från the Deku Tree. Det man kan göra är alltså att se till 
att uppfylla vilkoren och sedan gå för att träffa the Deku Tree.  
När man träffar the Deku Tree får man återigen en del viktig information:  
 

”Listen carefully to what I, the Deku Tree [röd text], am about to tell thee… Thy slumber 
these past moons have probably been restless and full of nightmares… As the servants of 
evil gain strength, a vile climate pervades the land and causes nightmares to those 
sensitive to it… Verily thou hast felt it… Link… The time has come to test thy courage… 
I have been cursed [röd text] … I need you to break the curse with your wisdom and 
courage. Dost thou have courage enough to undertake this task?” 
 

Här får spelaren välja om man ska svara ja eller nej på frågan. Det kanske mest naturliga är att 
svara ja på frågan (vilket de flesta förmodligen gör utan att tänka efter särskilt länge). Väljer 
man att svara nej på frågan blir inte utgången särskilt dramatisk eller ens betydelsefull. Trädet 
ber en helt enkelt att komma tillbaka när man känner sig redo. Med tanke på att spelvärlden är 
ganska begränsas vid denna tidpunkt innan man tillåts lämna skogen, har man egentligen inte 
så mycket mer att välja på än att svara ja på frågan. Man har genom detta fått ett nytt uppdrag 
– att bryta förbannelsen som vilar över trädet. När man svarar ja på frågan, öppnas en slags 
dörr på trädet, vilken man förstår att man ska gå in igenom. Genom denna sekvens har man 
också fortsatt att bygga upp känslan av en växande ondska samt givit något av en förklaring 
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till drömmen man fått se tidigare i introduktionen. Man vet dock fortfarande inte mycket om 
vad den kan ha handlat om. Helt betydelselös lär den ju knappast vara när den är ett av 
introduktionens mer dramatiska inslag. 
 

 
Link framför The Great Deku Tree 

Dungeons 
När man går in i trädet introduceras ytterligare ett viktigt element i spelet – dungeons. 
Dungeons är ett återkommande inslag även i det här spelet, och man skulle till och med kunna 
gå så långt som att säga att det är i dungeons det huvudsakliga spelandet äger rum. Alla 
dungeons i spelet är uppbyggda på ungefär samma sätt och följer samma logik, även om 
utseendet och de problem man ställs inför varierar från dungeon till dungeon. I den första 
dungeon man besöker måste man till exempel hitta en slangbella för att kunna komma vidare. 
Med den ska man skjuta prick på en stege som i ett rum hänger i taket. Stegen trillar då ner 
och man kan klättra vidare. Löser man inte detta problem sitter man fast i det aktuella rummet 
tills man kommit på lösningen. Precis som i tidigare spel innehåller varje dungeon en boss. 
När man klarat av bossen i den första dungeon man besöker har man förhoppningsvis lärt sig 
det man behöver kunna för att ta sig fram i spelet.  
 
Utgången av att man besegrat bossen blir som följer: The Deku Tree talar återigen med Link 
stående framför sig. ”Well done, Link… Thou hast verily demonstrated thy courage… I knew 
you woulds be able to carry out my wishes… Now, I have yet more to tell ye, woulds thou 
listen…” Här får spelaren återigen välja att svara Yes eller No. Svarar man ja fortsätter Deku 
Tree: ”Now… listen carefully… A wicked man of the desert [röd text] cast his dreadful curse 
upon me…” Bilden zoomar in på den svarta öppningen på trädet tills hela bilden blir svart. 
Eldsflammor slår upp över skärmen och mannen på hästen, som man sett i drömmen tidigare 
kommer ridande. Även denna gång ljuder åskan när mannen är i bild. Man förstår av 
sammanhanget och timingen att det är mannen på hästen som är a wicked man from the 
dessert. När mannen på hästen ridit ur bild fortsätter Deku Tree: ”This evil man ceaselessly 
uses his vile sorcerous powers in his search for the Sacred Realm that is connected to 
Hyrule… For it is in the Sacred Realm that one will find the divine relic, the Triforce [blå 
text], which contains the essence of the gods…”  
 
Här på följer en sekvens som bland annat beskriver vad Triforce är och berättar lite om hur 
Hyrule skapades. Sekvensen är grafiskt väld igt levande och berättar om hur tre gyllene 
gudinnor innan tidens början steg ner på det kaos som då utgjorde Hyrule. Dessa tre ses 
komma ner från skyn som tre ljussken. Den ena skapade den röda jorden, den andra lag och 
ordning och den tredje alla varelser som skulle upprätthålla detta. När deras arbete på jorden 
var avklarat steg de upp till himlen igen och lämnade efter sig en gyllene triangel, 
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innehållande deras sammanslagna krafter -Triforce. Den plats där gudinnorna lämnade Hyrule 
är den plats där ”Sacred Realm” nu ligger och där Triforce förvaras. (Man kommer att få veta 
mer om denna, något luddiga, berättelse längre fram i spelet.) Deku Tree visas i bild igen. 
 

”Thou must never allow the desert man in black armor to lay his hands on the sacred 
Triforce… Thou must never suffer that man, with his evil heart to enter the Sacred Realm 
of legend… That evil man who cast the death curse upon me and sapped my power… 
Because of that curse, my end is nigh… Though your valiant efforts to break the curse 
were successful, I was doomed before you started… Yes, I will pass away soon… But do 
not grieve for me… I have been able to tell you of these important matters… This is 
Hyrule’s final hope… Link… Go now to the Hyrule Castle… There, thou will surely meet 
the Princess of Destiny [röd text]… Take this stone [röd text] with you. The stone that 
man wanted so much, that he cast the curse on me…” 

 
Link får ta emot en skinande grön sten av trädet. Texten ”You got the Kokiri’s Emerald [röd 
text]! This is the Spiritual Stone of the Forest, now entrusted to you by the Great Deku Tree.” 
Med orden ”The future depends upon thee. Link… Thou art courageous…”, tar Deku Tree 
farväl. Löv börjar falla från trädets krona och stammen ändra färg, vilket låter spelaren förstå 
att trädet nu dör. Om man inte redan uppmärksammat vad man ska göra härnäst påminner fen 
Navi om detta. ”Let’s go to Hyrule Castle, Link!!” 
 
I den ganska långa sekvens som följer på att man besegrat den första bossen, börjar den 
egentliga storyn uppdagas och fördjupas. Man förstår lite bättre vem mannen i drömmen i 
början är och att det är han som har lagt en förbannelse över the Deku Tree. Man vet också att 
denna onda man från öknen är ute efter att ta sig in i Sacred Realm och därigenom lägga 
beslag på Triforce för att använda dess inneboende krafter för sina ondskefulla syften. Detta 
måste förhindras till varje pris, vilket också är det övergripande målet för spelet (åtminstone 
till en början) Hur man ska gå till väga för att göra detta återstår fortfarande att få reda på. 
Man får också veta hur man ska gå vidare – man ska leta upp ”Princess of Wisdom”. Det är 
egentligen först efter denna sekvens som jag anser att introduktionen är slut och själva 
huvudspåret i spelet tar sin början, även om det som har hänt fram till denna  tidpunkt också 
hänger ihop med detta på ett ganska naturligt sätt. Som nämnt tidigare anser jag dock att det 
som skett i spelet tidigare mest syftat till att föra in spelaren i spelet och lära henne/honom hur 
saker och ting fungerar. Detta är självklart en mycket viktig uppgift och jag värderar på inga 
sätt den inledande delen mindre än det som sedan följer, även om jag på tycker att den ligger 
lite utanför den huvudsakliga handlingen. Man kanske ska betrakta den som ett test från the 
Deku Trees sida, om man verkligen är av det rätta virket, innan han avslöjar för mycket om 
vad som pågår i världen. Efter denna sekvens får man också möjligheten att lämna skogen och 
ge sig ut i världen, som till en början kan te sig väldigt stor. 
 
Anledningen till att jag valt att ägna denna introduktion så mycket uppmärksamhet, är att jag 
anser att man kan betrakta introduktionen som en kort version, ett destillat, av hur resten av 
spelet är uppbyggt. Berättelsen/storyn kommer givetvis att fortsätta utvecklas genom hela  
spelet på sätt som man inte vet mycket om efter introduktionen, men själva modellen för hur 
man går tillväga i spelet finns redan på plats. Man kan redan i inledningen se att storyn i 
spelet inte drivs framåt såvida spelaren inte först genomför olika hand lingar. Man kan därför 
säga att spelet växlar mellan att berätta en historia/story och att inte göra det. Narrativiteten är 
således inte alltid närvarande i spelet, eller rättare sagt, är närvarnade på olika nivåer. Att 
historien ska drivas framåt är i spelsammanhang ingen självklarhet. När man läser en bok eller 
ser en film fortsätter hela tiden historien framåt med olika tempo, vilket vi som tittare/läsare 
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vid det här laget blivit vana vid. Tar man med sig det synsättet när man spelar ett spel 
liknande Zelda kommer man att bli besviken. Historien kommer inte att fortsätta framåt förrän 
spelaren utför de korrekta handlingarna. Att storyn/berättelsen utvecklas och rör sig framåt 
blir närmast som en belöning när man gjort något bra.  
 
Introduktionen visar att man kan göra en distinktion mellan informationssekvenser och 
spelsekvenser. Båda dessa faller givetvis in under begreppet att ”spela”, men det är egentligen 
huvudsakligen under spelsekvenserna själva spelandet äger rum. Under 
informationssekvenserna har spelaren små, eller inga, möjligheter att påverka skeendet. Det är 
huvudsakligen under dessa informationssekvenser som spelets handling/story förmedlas. 
Information förmedlas i viss utsträckning även under spelsekvenserna, men är då av en något 
annan karaktär. Det rör sig då mer om information om hur man lösa olika problem än om 
information som för handlingen framåt. Ett bra exempel på en informationssekvens och en 
spelsekvens, samt förhållandet mellan de båda, från introduktionen är partiet när Link har 
träffat the Deku Tree. The Deku Tree berättar om förbannelsen och förmedlar uppdraget att 
bryta denna till Link – informationssekvens. Link ger sig in i sin första dungeon och besegrar 
bossen – spelsekvens. Besegrandet av bossen leder fram till nästa informationssekvens där 
handlingen drivs framåt. Det är också uppenbart att sistnämnda informationssekvens inte kan 
komma förrän spelaren utfört sitt uppdrag att besegra bossen. Detta är i stor utsträckning det 
sätt på vilket spelet även fortsättningsvis kommer att drivas framåt. Om man klarar ett 
uppdrag får man tillgång till mer information och handling. Det blir som jag nämnde tidigare, 
något av en belöning för spelaren att handlingen drivs framåt. Detta kanske låter lite 
maskinellt när man beskriver det på det här sättet, men man måste ju givetvis också ta hänsyn 
till vad som förmedlas i dessa informationssekvenser. För att få den här processen att fungera 
och bli levande krävs det att handlingen är tillräckligt intressant för att locka till fortsatt 
spelande. Man kan inte betrakta informationssekvenserna som ett mål i sig, utan det är hela 
tiden det de innehåller som är det viktiga.  
 

Handlingen i stora drag 
Jag kommer här att redogöra för handlingen i spelet i stora drag. Jag kommer således inte att 
beskriva alla olika problem och puzzel man ställs inför under spelandet. Det kan vara lättare 
att följa med i de följande diskussionerna om man vet lite om vad som händer i spelet. När 
berättelsen skrivs på detta korta och förenklade vis tappar man lätt känslan för hur långt och 
stort spelet egentligen är. För att ge lite perspektiv åt det hela kan sägas att det tar omkring 45-
50 timmar att spela igenom spelet från början till slut.  
 
Link får veta att någon ondska hotar Hyrule (landet där spelet utspelas). Får veta att han bör 
söka upp ”Princess of Destiny” i ”Hyrule Castle”. Får en ”Spiritual Stone” med sig. 
 
Prinsessan, som egentligen heter Zelda, berättar mer om den hotande ondskan. Hon har starka 
misstankar om att Ganondorf försöker hitta de tre ”Spiritual Stones” för att kunna lägga 
beslag på ”Triforce”. Link måste hitta de två resterande stenarna innan Ganondorf gör det. 
 
När Link hittat stenarna och är på väg tillbaka till prinsessan Zelda, möter han henne och 
hennes beskyddare, som försöker föra henne i säkerhet, när de stormar ut ur byn där slottet 
ligger, tätt följda av den onde Ganondorf. Prinsessan slänger något över axeln när hon rider 
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förbi. Detta föremål visar sig vara the ”Ocarina of Time”, som också behövs för att komma åt 
”Triforce”. 16 Ganondorf kastar omkull Link med hjälp av magi. 
 
Link använder de tre ”Spirit Stones” och ”the Ocarina of Time” i ”Temple of Time” för att 
öppna vägen till ”Sacred Realm” där ”Triforce” förvaras. Bakom en vägg som öppnas genom 
detta finns ”the Master Sword” nedstucket i en sten. I samma stund som Link drar upp svärdet 
dyker Ganondorf upp och tackar för hjälpen att hitta stenarna och flöjten. Man har lett fienden 
rakt in i det allra heligaste! Bilden blir helt vit och man förstår att Link har förlorat 
medvetandet på något vis. 
 
När Link vaknar upp igen får man veta att han varit innesluten i ”Sacred Realm” i sju år. Bara 
den utvalde kan dra upp svärdet ur stenen, vilket Link som bekant gjort. För att ställa allt till 
rätta måste man leta reda på fem ”Sages” som finns på olika ställen i världen. Världen ser 
väldigt annorlunda ut nu. Ganondorf har med hjälp av kraften i Triforce tagit över makten i 
Hyrule och gjort det till ett mörkt och härjat land. Prinsessan har varit försvunnen och har inte 
setts till sedan hon reds till säkerhet av sin beskyddare. Vid ett flertal tillfällen under sökandet 
efter de fem, träffar man på en karaktär vid namn Shiek, av vilken man bland annat får lära 
sig ett antal melodier till sin Ocarina. 
 
När man har hittat sina fem ”Sages” tar man sig tillbaka till ”Temple of Time” där man åter 
igen träffar på Sheik. Sheik berättar att Triforce delades i tre delar när Ganondorf la beslag på 
den. Han fick en del själv, ”Triforce of Power”, medan ”Triforce of Wisdom” och ”Triforce 
of  Courage” hamnade hos två andra, av ödet utsedda personer. ”Triforce of Courage” 
hamnade hos Link själv. Sheik visar sig vara ingen mindre än Prinsessan Zelda, som uppträtt i 
förklädnad för att hjälpa Link. Det är hon som har fått ”Triforce of Wisdom”. Zelda och Link 
hinner inte prata länge innan Ganondorf dyker upp. Han säger att han visste att Zelda skulle 
dyka upp förr eller senare om han lät Link hållas. För att lägga beslag på Zelda ”Triforce” 
rövar Ganondorf med sig henne till sin borg. Link måste nu ta sig dit för att rädda henne. 
 
När Link har besegrat Ganondorf bli Prinsessan Zelda fri igen, men Ganondorf har inte gett 
upp än. Med sina sista krafter får han tornet de befinner sig i att börja rasa, och Link och 
Zelda måste hinna ta sig ut innan det är för sent. Det är dock inte riktigt slut i och med detta. 
Ur rasmassorna från tornet kryper Ganondorf fram och börjar förvandlas till den onda 
inkarnationen Ganon. En sista strid med ett enormt monster avslutar spelandet. 
Ganon/Ganondorf förseglas av alla ”Sages” i något som kallas ”Evil Realm” och saker och 
ting ställs till rätta i världen igen. 
 

Att etablera ett mönster och sedan bryta det 
Som jag nämnt tidigare finns det i detta spel (och många andra också för den delen) ett 
förhållande mellan informationssekvenser och spelsekvenser som kan liknas vid ett system 
som bygger på ansträngning och belöning. När spelaren klarat av en större uppgift eller 
deluppgift följer ofta informationssekvenser på detta som en slags belöning. Det tar inte lång 
tid att som spelare lära sig hur denna uppbyggnad fungerar. Man lär sig mönstret och vet när 
man ska förvänta sig att det dyker upp mer information som för handlingen framåt. När 
spelaren kommit in i detta mönster försvinner en del av spänningen i spelandet, då det kan 
upplevas lite ”maskinellt” att spelet hela tiden följer ansträngning-belöning modellen. I 

                                                 
16 En ocarina, eller okarina som det också kan stavas, är en slags äggformad flöjt av lergods eller porslin. En 
enklare variant av detta instrument är lergöken.  
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Ocarina of Time kommer man runt detta problem genom att man först etablerar den ovan 
beskrivna modellen och sedan bryter mot den när spelaren börjar tro sig förstå mönstret. På 
detta sätt har man lyckats få mer liv i berättelsen. För att greppet att etablera ett mönster och 
sedan bryta mot det ska fungera fullt ut är det enligt min mening oerhört viktigt när brottet 
mot mönstret sker. Om det kommer för tidigt förlorar greppet sin effekt då spelaren inte har 
hunnit lära sig mönstret ännu och således inte heller kan märka något brott mot det. Om det 
istället kommer för sent finns risken att spelaren redan börjat tröttna och tycka att spelet känns 
allt för likformigt. Idealiskt är att brottet mot mönstret inträffar när spelaren börjar ana sig till 
mönstret men ännu inte har hunnit få det riktigt bekräftat för sig.  
 
Det hela handlar i grund och botten om att bygga upp och bryta mot förväntningar. Att bryta 
mot förväntningar kräver förståss en del skicklighet, så att det inte görs på fel sätt. Att bryta 
mot förväntningar kan annars få negativa konsekvenser när spelaren till exempel förväntar sig 
en sak och får något annat mycket sämre istället. Då blir resultatet enbart besvikelse, vilket 
knappast brukar vara något att sträva efter. Givetvis kan man också överträffa spelarens 
förväntningar och på så vis få en positiv effekt, men det allra bästa är att göra något helt annat 
än det förväntade. Detta gäller inte bara spel utan gäller även  andra medier.  
 
I Ocarina of Time bryter man mot det förväntade vid flera tillfällen. Bland annat inträffar två 
brott strax efter varandra vilket får spelet att kännas mer levande. De ger känslan av att det 
händer saker i spelvärlden även när man själv (genom sin karaktär i spelet) inte är närvarande. 
Detta har som man kanske kan förstå en positiv inverkan på hur man upplever spelet och den 
värld där det utspelas. Det första av dessa två brott inträffar när man har hittat alla tre ”Spirit 
Stones” och är på väg tillbaka till slottet för att ge dessa till prinsessan Zelda. Förväntningarna 
är att man ska träffa Zelda i slottet och att detta kommer innebära en ny informationssekvens. 
I stället för att så blir fallet möter man Zelda och hennes beskyddare när de på en häst stormar 
ut ur byn där slottet ligger, tätt följda av spelets onda part Ganondorf. Den uppmärksamme 
kommer att märka att detta är samma sekvens som man såg i drömmen Link hade i 
introduktionen till spelet. Detta är en i allra högsta grad handlingsbärande sekvens  som är 
mycket betydelsefull för den fortsatta berättelsen. Sekvensen bryter mot det förväntade dels 
genom sin timing och dels genom sitt innehåll. Som spelare förväntade man sig att man skulle 
gå till slottet, tala med prinsessan Zelda och att hon skulle komma med mer information om 
vad man skulle ta sig för. Nu kom istället den här sekvensen innan man hann komma till 
slottet, och prinsessan Zelda försvann. ”Men vad är det som händer? Vad kommer hända nu 
då när Zelda är försvunnen?” är frågor som infinner sig efter den ovan beskrivna sekvensen.  
 
Det andra brottet som följer strax på det förra inträffar när man är på väg till bergsbyn 
”Kakariko Village” för att prata med byns ledare Impa. Istället för att som förväntat träffa på 
Impa och få mer information av henne står hela byn i lågor när man kommer dit. Flera 
liknande brott mot det förväntade inträffar under spelets gång.  
 
Dessa processer med att bygga upp förväntningar och att etablera mönster osv. är inte alltid 
synliga för spelaren. Det är till och med önskvärt att de inte ska vara det, då berättelsen 
förhoppningsvis ska vara så intressant och fängslande att spelaren inte funderar kring vilka 
berättartekniska grepp man har använt. Det handlar som jag nämnt tidigare om att bryta mot 
mönstren/förväntningarna innan spelaren själv blir helt medveten om dem.  
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Planteringar – bokstavligt och bildligt 
Begreppet plantering används ofta inom dramaturgin. Med detta menas ungefär att man 
smyger in ett element i handlingen som vid tillfället det dyker upp inte har någon speciell 
betydelse. Istället blir elementet betydelsefullt en bit längre fram. Man får då en så kallad 
”payback”. Om man ser exempelvis en film och det dyker upp något som man inte riktigt 
förstår varför det visas, brukar man kunna vara ganska säker på att det rör sig om en 
plantering för något som ska komma senare. Planteringar förekommer även i Ocarina of 
Time, både i dramaturgins bildliga mening och i mer bokstavlig form. Ett bra exempel på en 
plantering som jag redan varit inne på tidigare är drömmen Link har under introduktionen, där 
prinsessan Zelda förs i säkerhet av sin beskyddare, tätt följd av Ganondorf. Till en början 
begriper man inte så mycket av vad det är man får se egentligen. Man förstår att några rider 
iväg på en häst och att någon annan följer efter. Vilka de olika inblandade är har man ingen 
aning om. När man lite senare under introduktionen får höra om den hotande ondskan och att 
en man i svart rustning är inblandad börjar man förstå att det måste varit honom man såg i 
drömmen. På så sätt ”vet” man egentligen vem det är som utgör det onda hotet redan innan 
man får höra det i klartext. Samma plantering ger även flera paybacks, bland annat när man 
möter prinsessan Zelda för första gången och känner igen henne från drömmen. Nu till de mer 
bokstavliga planteringarna. Efter att Link har tagit upp the master sword och varit ”förseglad” 
i sju år, kan man fortfarande ta sig tillbaka till tiden när han var en liten pojke genom att sätta 
tillbaka svärdet i stenen där man tog det. När man spelar som den pojke Link är i början av 
spelet kan man på olika ställen i världen stöta på platser där det finns lite lös jord. Om man 
har köpt magiska frön av en karaktär man stöter på, kan man plantera dessa i jorden och vänta 
på att något ska växa. För att man ska få se något växa upp där man planterat krävs att man 
plockar upp svärdet igen och förflyttar sig sju år framåt i tiden igen. När man då återvänder 
till platserna för sina planteringar har där vuxit upp stora blad, vilka man kan ställa sig på för 
att få hjälp att nå tidigare otillgängliga platser. Det är egentligen på exakt samma sätt de mer 
bildliga planteringarna fungerar. Man sår ett frö och kan senare skörda dess frukter.  
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7. The Legend of Zelda: Majora’s Mask 
Majora’s Mask släpptes 2000 till Nintendo 64 och är en uppföljare till Ocarina of Time. 
Majora’s Mask tar vid strax efter att Ocarina of Time slutar, men förutsätter inte att man är 
bekant med det tidigare spelet för att man ska kunna följa med i handlingen. Rent 
utseendemässigt är de två spelen väldigt lika varandra.  
 

Introduktionen  
I likhet med Ocarina of Time, börjar även detta spel med en filmiskt utformad sekvens för att 
sätta in spelaren i handlingen och miljön etc. Introduktionen inleds med vit text på svart 
bakgrund, som berättar legenden om en pojke: 
 

“In the land of Hyrule, there echoes a legend. A legend held dearly by the Royal Family 
that tells of a boy… A boy who, after battling evil and saving Hyrule, crept away from the 
land that made him a legend… Done with battles he once waged across time, he embarked 
on a journey. A secret and personal journey… A journey in search of a beloved and 
invaluable friend… A friend with whom he parted ways when he finally fulfilled his 
heroic destiny and took his place among legends…” 
 

Efter denna inledande text följer en mer filmiskt uppbyggd sekvens där man ser Link 
långsamt komma ridande på sin häst genom en dimmig och lite mystisk skog. Två feer ses 
gömda titta ner på Link. Link stannar upp med hästen som om han känner att något är på gång 
att hända. De båda feerna flyger ner och skrämmer hästen så att Link trillar av. En figur med 
en mask för ansiktet dyker upp samtidigt som en dramatisk markering i musiken. Detta låter 
oss förstå att det är något suspekt med figuren med masken. Figuren skrattar (smått hysterisk), 
lyfter upp masken och säger (med vit text): ”Hee, hee. You fairies did great! I wonder if he 
has anything good on him… Huh? This guy… Well, that shouldn’t be a problem.” Figuren 
fäller ner masken för ansiktet igen, vaggar fram till Link och börjar känna igenom hans fickor 
efter något av värde. Till sin och feernas stora glädje hittar han en okarina i en av fickorna 
(samma okarina som gett namn till det föregående spelet Ocarina of Time). En av feerna 
verkar ganska uppspelt och säger (med rosa text): ”Ooh, ooh! What a pretty ocarina [röd 
text]… Hey, Skull Kid, lemme touch it! I wanna see!” Figuren med masken spelar på okarinan 
och skrattar för sig själv. Den andra fen svarar den tidigare (med blå text): ”You can’t Tael! 
What would we do if you dropped it and broke it? No way! You can’t touch it!!!” Den första 
fen igen (med rosa text): ”Aw, but sis… W… Why can’t I try it out, too?” Link börjar nu vakna 
till igen. Han stönar och tar sig åt huvudet. Figuren med masken rycker till när han får syn på 
honom och gömmer okarinan bakom ryggen. Link gör ett utfall mot honom men figuren med 
masken hinner undan, hoppar upp på Links häst och rider iväg. Link hinner precis ta tag i den 
flyendes ben och hänger efter när hästen sätter av i galopp. Musiken blir allt mer dramatisk 
och många klipp mellan olika kameravinklar mättar scenen med intensitet. Till slut tappar 
Link taget och figuren med masken rider skrattande in i en grotta. Här får spelaren för första 
gången ta över kontrollen av Link.  
 
Ovanstående sekvens bidrar bland annat till etablerandet av personer som kommer att figurera 
i spelet. Man får genom feernas samtal reda på att figuren med masken heter Skull Kid. Man 
får också en antydan om att det är något speciellt med Link, när Skull Kid tvekar inför att gå 
fram och känna om han har något värdefullt på sig. Det framgår också att feerna är syskon, 
varav den ena framstår som mer ivrig och kanske lite mer barnslig och att den andra ser efter 
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denne. Sekvensen sätter kursen för handlingen den första biten av spelet. Det är inte så svårt 
att förstå att Link vill ha tillbaka sin flöjt och sin häst, som han just blivit rånad på. 
 
Introduktionen är ännu inte slut när spelaren tar över kontrollen av Link. Man förstår 
(förhoppningsvis) att man ska följa efter Skull Kid, som rider in i grottan. När spelaren väl går 
in i grottan tar en ny filmsekvens vid. Spelaren fick med andra ord inte vara aktiv speciellt 
länge innan kontrollen åter övergick i en ny filmsekvens. Det kan ändå vara viktigt att ha 
släppt in spelaren på detta stadium, mitt i en ganska dramatisk sekvens. Detta får spelaren att 
känna sig mer delaktig i det som händer, och bidrar till att ytterligare höja intensiteten och 
intresset för det som händer.  
 
Direkt innanför grottöppningen finns bara ett stup rakt ner i ett svart intet. Link som kommer 
inspringande i grottan gör sitt bästa för att hinna stanna. Han står och väger på kanten i ett 
dramatiskt ögonblick innan han faller ner för stupet. Fallet gestaltas på ett lite drömskt sätt där 
man ser Link falla samtidigt som olika masker och bilder av klockor rusar förbi honom och 
mot kameran. Detta har en viss symbolisk betydelse för den fortsatta handlingen. Både 
masker och tiden kommer att stor betydelse för spelet, vilket redan namnet ”Majora’s Mask” 
vittnar om.  
 
När Link väl slutar falla, landar han på en stor blomma. Skull Kid svävar bekvämt i luften på 
andra sidan ett mindre vattendrag, som skiljer de båda åt. ”What’s with that stupid horse of 
yours?! It doesn’t listen to a word that’s said to it… There’s no point in riding a horse like 
that, so I did you a favor and got rid of it… Hee, Hee…” Link rycker till när han hör detta. 
”Aww, boo-hoo. Why the sad face? I just thought I’d have a little fun with you… Oh, come 
now… Do you really think you can beat me as I am now? Fool!” Skull Kid börjar skaka med 
huvudet och verkar lägga någon slags förbannelse över Link.  
 
Bilden blir svart ett tag, och sedan dyker Link upp mot den svarta bakgrunden. Link är 
omringad av en massa monster och försöker förgäves springa därifrån samtidigt som han 
håller sig åt huvudet som ser ut att plåga honom. Det hela ser ut som en ond feberdröm. Allt 
rör sig långsamt och konturer flyter ihop. Plötsligt dyker en gigantisk variant av de andra 
monstren upp bakom Link och rör sig snabbt emot honom. Just som monstret hinner ifatt 
Link, bryts sekvensen och fokus är sig återigen i grottrummet där Skull Kid och Link befinner 
sig. Link tittar ner i vattendraget och ser till sin bestörtning att han blivit förvandlad till ett 
likadant monster som han stötte på i sekvensen innan. Han skakar förtvivlat på huvudet 
samtidigt som Skull Kid skrattar rått. ”Hee, hee! Now, that’s a good look for you! You’ll stay 
here looking that way forever!” En dörr öppnas bakom Skull Kid och tillsammans med sina 
två fe-vänner rör han sig ut ur rummet. Link försöker följa efter, men hindras av den ena fen. 
”S-S… Sis!”, säger den andra fen precis innan dörren hastigt åker igen. Fen som hindrat Link 
blir av misstag kvar i rummet. ”Whoa! Whoa! Skull Kid, wait for me! I’m still here!!! Tael 
[röd text], you can’t leave without me!” Fen lyger uppretat in i den stängda dörren fler gånger 
innan hon vänder sig mot Link:  
 

”You! If I wasn’t dealing with you, I wouldn’t have gotten separated from my brother. 
Well, don’t just sit there, Deku Boy! Do something!!! …Why are you looking at me like 
that? What, is there something stuck on my face? Will you stop staring and just open that 
door [röd text]for me?!? Please!!! C’mon, a helpless, little girl is asking you… So hurry 
up! Ohhhh, Tael [röd text]… I wonder if that child will be all right on his own?”  
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Här tar spelaren över kontrollen av Link igen. När spelaren öppnar dörren och är på väg ut, 
kommer fen Tatl flygande efter:  
 

”Hey, wait for me! Don’t leave me behind! So, um… That stuff back there [röd text]… I 
… um… apologize, so… So take me with you! You wanna know about that Skull Kid 
who just ran off, right? Well I just so happen to have an idea of where [röd text] he might 
be going. Take me with you and I’ll help you out. Deal? Please? Good! So then it’s 
settled! Now then, I’ll be your partner… or at least until we catch that Skull Kid… My 
name is Tatl [röd text]. So, uh, it’s nice to meet you or what ever.”  
 

Det gäller nu för spelaren att ge sig iväg samma väg som Skull Kid och fen Tael, och att 
försöka hitta en väg ut ur grottan. Denna del av introduktionen har till huvudsaklig uppgift att 
lära spelaren hur man kontrollerar sin karaktär och hur man använder sig av olika föremål 
man stöter på under spelets gång. Den nyfunna fö ljeslagaren Tatl är den som berättar hur man 
ska gå till väga, vilket får detta att kännas som en naturlig del av spelet. Detta är ju i själva 
verket ett mer sofistikerat sätt för speltillverkaren att lära spelaren hur man spelar, när man får 
det att framstå som att det är Tatl som lär Link de olika sakerna. Man har på detta sätt fört in 
informationsutbytet mellan producent och konsument i spelets kontext. Detta 
informationsutbyte sker alltså genom att de båda parterna uppträder genom varsin karaktär. I 
likhet med Ocarina of Time finns således en slags inbyggd pedagogik i spelet, vilket gör att 
man som spelare egentligen inte behöver någon instruktionsbok längre. (Instruktionsbokens 
betydelse för zeldaspelen kommer att diskuteras längre fram.) 
 
Till slut kommer Link fram till en byggnad full av kugghjul och roterande stänger etc. Där 
träffar han på en person med en ryggsäck fylld med olika masker.  
 

”You’ve met with a terrible fate, 
haven’t you? I own the Happy Mask 
Shop [röd text ]. I travel far and wide in 
search of masks… During my travels, 
a very important mask [röd text] was 
stolen from me by an imp in the 
woods. So here I am at a loss… And 
now I’ve found you. Now don’t think 
me as rude, but I have been following 
you… …for I know of a way to return 
you to your former [röd text] self. If 
you can get back the precious item [röd 

text] that was stolen from you, I will return you to normal [röd text ]. In exchange… All I 
ask is that you also get back my precious mask [röd text] that the imp stole from me. 
What? Is it not a simple task? Why, to someone like you, it should by no means be a 
difficult task. Except… The one thing is… I’m a very busy fellow… And I must leave this 
place in three days [röd text]. How grateful I would be if you could bring it back to me 
before my time [röd text] here is up… But yes… You’ll be fine. I see you are young and 
have tremendous courage. I’m sure you’ll find it right away. Well then, I am counting on 
you…” 

 
Genom ovanstående sekvens har så spelaren fått sitt uppdrag – att se till att bli återställd till 
sitt rätta jag. För att göra detta behöver man dels hitta det kära föremål som blev stulet från 
Link (okarinan som man såg bli stulen tidigare i introduktionen), och dels hitta den mask som 

                      
                         Link och maskförsäljaren 
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blev stulen från maskförsäljaren. I grund och botten är det detta spelet går ut på, även om 
situationen kommer att fördjupas och utvecklas lite längre in i spelet. Det kan låta ganska lätt 
att det bara är att hämta tillbaka okarinan och den stulna masken, så ska allt ordna sig. Precis 
som man kan ana av det maskförsäljaren säger är det dock inte så bara. Man kan redan här 
förstå att det är något speciellt med masken som försäljaren vill ha tillbaka. Utan att det sägs 
explicit kan man också på det här stadiet tänka sig att det är samma figur som stulit masken 
som rånade Link, vilket också gör det troligt att det var den stulna masken figuren bar när han 
rånade Link. Vidare kan man också i texten märka en antydan om att Links personlighet 
utstrålar att det skulle vara något speciellt med honom. Meningen ”Why, to someone like you, 
it should by no means be a difficult task.”, visar anspelningar på den roll som hjälte Link fick i 
Ocarina of Time, där man ofta återkom till att det var denne pojkes öde att bli en hjälte. I den 
ovanstående sekvensen introduceras ett väldigt centralt element i spelet – tiden. Färgkoderna i 
texten hjälper till att understryka det faktum att maskförsäljaren bara kommer att vara på plats 
i tre dagar till, och att det är viktigt att man kommer tillbaka med föremålen innan den tiden 
runnit ut. Jag kommer att gå in närmare på hur det här med tidsaspekten i spelet fungerar 
längre fram under rubriken Tidsmomentet. Det är efter denna sekvens man kan säga att 
introduktionen är slut och spelandet tar vid.  
 

Spelandet tar vid 
Jag kommer här att beskriva hur den inledande ”etappen” av spelet ser ut. Detta för att visa 
hur spelet är uppbyggt, och för att visa hur en del viktiga element fungerar. Vidare är denna 
”etapp” ganska viktig för spelets fortsatta handling och kan därför vara bra att känna till för 
att få en övergripande förståelse för hur spelet är utformat. När introduktionen slutar och 
spelaren åter tar över kontrollen, befinner sig Link i en liten stad som heter Clock Town. 
Clock Town är medelpunkten i landet Termina, och invånarna  håller som bäst på med 
förberedelserna inför den stora årliga karnevalen Carneval of Time. Byggnaden med 
kugghjulen som man kommer ut från, visar sig vara ett klocktorn, som man kommer att få 
anledning att återkomma till senare.  
 

Inbyggt hjälpsystem 
Direkt när man kommer ut ur klocktornet tipsar fen Tatl om att man borde leta upp ”The 
Great Fairy” som ska finnas i ”Sacred Shrine”, i närheten av stadens norra port. Tatl kommer 
även i fortsättningen att tipsa Link (och därigenom spelaren) om vad man kan tänkas göra och 
var man ska ta vägen. Återigen kan man alltså säga att Tatl fungerar som spelproducentens 
avatar i spelvärlden för att ge spelaren information. Tatl’s roll i spelet är på så sätt tvådelad, 
kommunicerar på två olika nivåer. Dels är hon producentens röst i spelet, och dels är hon en 
karaktär som alla andra. Man har på ett smidigt sätt skrivit in henne som en naturlig del av 
spelet och gett henne ett trovärdigt motiv till att följa med Link. Som nämnts tidigare följer 
hon med Link i hans jakt efter Skull Kid, för att därigenom hitta sin yngre bror Tael. Tatl’s 
roll är alltså till stor del att förse Link med tips och information och att vara hans hjälpreda. 
Genom detta inbyggda ”hjälpsystem” minskar risken för att spelaren ska fastna i spelet utan 
några idéer om hur hon/han ska komma vidare, vilket annars lätt kan bli fallet i den här typen 
av spel som bygger på att spelaren ska utföra visa moment för att något ska hända. De flesta 
som spelat äventyrsspel kan nog berätta om den frustration man kan känna efter att ha suttit 
fast på samma ställe i spelet i åtskilliga timmar. I en sådan situation finns alltid en risk att 
spelaren tappar intresset. Ett sådant här ”hjälpsystem” är dock en svår balansgång för 
spelproducenterna. Det är viktigt att det finns en bra avvägning av hur mycket hjälp som ges, 
och när detta sker. Med för mycket hjälp, för snabbt riskerar man att ta ifrån spelaren 
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tillfredställelsen av att ha löst problemet själv, medan för lite hjälp, för sent kan leda till att 
spelaren redan tappat intresset och slutat spela. Man får utgå ifrån att ”hjälpsystemet” är 
anpassat efter de man räknar som spelets huvudsakliga målgrupp, vilket i det här fallet skulle 
röra sig om lite äldre barn. (Därmed inte sagt att äldre och vuxna inte kan uppskatta spele t.) 
Enligt informationen på spelförpackningen är spelet rekommenderat från elva år och uppåt. 
Vad som är lagom mycket hjälp är dock högst individuellt även inom den huvudsakliga 
målgruppen. Bland annat så har tidigare spelvana stor betydelse i sammanhanget. Det finns 
således absolut inget som säger att en vuxen spelare skulle behöva mindre hjälp än barn som 
spelar det här spelet. Det hela beror som sagt på vilken vana och kompetens man tillägnat sig 
att ”läsa” den här typen av medietexter.  

Det ena leder till det andra… 
Om man följer Tatl’s råd och går till ”The Great Fairy” leder detta vidare till andra saker. The 
Great Fairy visar sig ha blivit uppdelad till flera små feer (liknande Tatl och Tael). Hon 
behöver därför Liks hjälp att hitta en fe som är försvunnen någonstans i Clock Town. Detta 
första ”deluppdrag” har (förutom att leda spelet vidare) till uppgift att inbjuda spelaren att 
utforska Clock Town. Sättet man löser denna uppgift på är helt enkelt att gå omkring i staden 
tills man stöter på den försvunna fen. Man ska då plocka upp fen och ta med henne tillbaka till 
”The Great Fairy”. Om spelaren under letandet försöker lämna Clock Town genom någon av 
stadens fyra portar (en i varje väderstreck), blir hon/han hindrad av vakter. Vakterna upplyser 
om att man måste vara tillräkligt gammal för att bära vapen, om man vill lämna staden. Om 
man kommer ihåg att Link i sin rätta skepnad var beväpnad med svärd, kan man också räkna 
ut att man först måste bli återställd till sitt rätta jag innan man kan lämna staden. Tillsvidare är 
alltså det område av spelvärlden man kan röra sig inom begränsat till Clock Town. När man 
tar med den upphittade fen till ”The Great Fairy” får man som belöning möjligheten att 
använda magi, något som kommer visa  sig vara en nödvändighet längre fram. Med hjälp av 
magin kan Link i sin nuvarande skepnad blåsa bubblor, vilka kan användas som vapen. 
 
När spelaren hjälpt den försvunna fen till rätta får Link tipset att han kanske borde gå till 
observatoriet, som ligger precis utanför staden. Problemet är ju dock, som nämnts ovan, att 
alla portar ut ur staden blockeras av vakter tills man är tillräckligt gammal att bära vapen. 
Spelaren måste således hitta en annan väg till observatoriet. Här krävs det att man pratar lite 
med de olika karaktärerna  som finns i staden för att man ska komma fram till en lösning på 
problemet. När man går runt i staden är det mycket troligt att man stöter på en försäljaren som 
sitter på en stor blomma. De blommor försäljaren sitter på kan användas till att flyga en 
kortare sträcka i den skepnad Link har för tillfället. För att kunna använda blomman måste 
man dock köpa den först. Försäljaren vill ha en sten som kallas Moon’s Tear för att lämna 
ifrån sig sin blomma. Detta kan vara bra att hålla i minnet. I staden finns ett antal barn som 
alla är klädda i likande kläder. Genom att prata med dessa får man information som pekar mot 
att man borde prata med en pojke vid namn Jim, som håller till i stadens norra delar. Jim står 
och försöker skjuta prick på en ballong som svävar i luften. Han vill inte prata med någon, om 
man inte kan skjuta sönder ballongen på något vis. Den skepnad Link för tillfället bär, har 
förmågan att blåsa iväg bubblor, vilka kan användas för att spräcka ballongen. Jim berättar att 
det finns en hemlig väg till observatoriet som bara medlemmar av ”Bombers club” får 
använda. Link kan inte bli medlem i den skepnad han har för tillfället, men om man kan lista 
ut lösenordet kan man få använda den hemliga vägen till observatoriet. Lösenordet får man 
genom att jaga  rätt på de tidigare nämnda barnen, som nu gömt sig runt om i staden. Allt detta 
måste klaras av innan solen går upp nästa dag. När man lyckats fånga in alla de gömda barnen 
ställer de upp sig på rad och vänder sig med ryggen mot Link. Det visar sig då att alla har en 
siffra tryckt på ryggen. Den sifferföljd man får fram av detta är lösenordet för att komma in i 
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Bombers Club’s hemliga gömställe. När man nu kan koden, kan man alltså ta sig till 
observatoriet, strax utanför staden.  
 
Väl där träffar man på observatoriets föreståndare, som undrar om man inte vill ta en titt i 
teleskopet. När man gör detta ser man Skull Kid uppe på taket till klocktornet, och hur han 
hoppar och gestikulerar yvigt och upprört mot månen. Teleskopet vrids mot månen (som har 
ett finurligt grinande ansikte) och man ser hur något faller från dess öga och landar precis 
utanför observatoriet. Som spelaren förmodligen kommer ihåg, vill försäljaren inne Clock 
Town ha Moon’s Tear i utbyte mot sin blomma, som man kan använda för att flyga. 
Observatorieföreståndaren frågar sig lite retoriskt hur Skull Kid kunnat komma upp på taket 
till klocktornet då dörren dit bara öppnar sig vid midnatt på karnevalsdagen. Spelaren kan nu 
gå ut på gården till observatoriet och plocka upp Moon’s Tear. För säkerhets skull påminner 
Tatl om att försäljaren vill ha stenen, i händelse av att man skulle ha glömt bort det. Med hjälp 
av stenen kan man nu byta till sig blomman, som man behöver för att kunna flyga upp till en 
avsats på klocktornet.  
 
Vad jag vill illustrera genom att beskriva ovanstående passage ur spelet är uppbyggnaden av 
händelsekedjor. De olika momenten hakar hela tiden i varandra och leder spelet framåt. Flera 
små händelser och moment leder vidare till ytterligare moment innan ett deluppdrag är 
avklarat. Detta sätt att driva spelet framåt, återkommer spelet igenom. När man kommit så här 
långt i spelet har man det som behövs för att själv komma upp på taket till klocktornet. 
 

Handlingen fördjupas 
När man kommit upp till avsatsen på Clock Tower och klockan så småningom slår tolv den 
sista natten, öppnas en dörr och en trappa fälls ner så att man kan nå taket, där Skull Kid som 
bekant redan befinner sig. När man kommer upp till taket ser man Skull Kid hänga avslappnat 
i luften, tittande mot månen. Han vänder sig om när Link kommer upp, och bollar 
demonstrativt med okarinan i ena handen. Härpå följer en sekvens som är oerhört viktig för 
spelets fortsatta utveckling. De båda syskonen Tatl och Tael är som man kanske kan förstå, 
glada att återse varandra.  
 
Tatl- ”Ah! Tael! We’ve been looking for you two. Hey Skull Kid, what if you gave that mask 
you’re wearing back now? Hey, c’mon, are you listening? 
Tael – ”Swamp, Mountain, Ocean, Canyon. Hurry… The four [röd text] who are there… 
Bring them here [röd text]…” 
När Tael säger detta slår Skull Kid till honom och säger: ”Don’t speak out of line! Stupid 
Fairy!!!” 
Tatl- ”Nooo!!! What are you doing to my brother? Skull Kid, do you still think you’re our 
friend after that?!!?” 
Skull Kid bollar nonchalant med okarinan – ”… Well, whatever. Even if they were to come 
now, they wouldn’t be able to handle me… Hee, hee. Just look above you. If it is something 
that can be stopped, then just try to stop it !” 
 
Skull Kid börjar skrika mot månen och spelaren tar över kontrollen igen. Den vanliga klockan 
i nederkanten av bilden har bytts ut mot en ny som börjar räkna ner från fem minuter. Man 
förstår av detta att man måste handla ganska snabbt. Som nämnts tidigare har Link i sin 
nuvarande skepnad förmågan att skjuta bubblor. Om man blåser iväg en bubbla på Skull Kid 
får detta honom att tappa okarinan. Detta är gestaltat på ett filmiskt sätt, där man först får se 
en helbild på Skull Kid och sedan en närbild på handen som tappar okarinan. Härpå följer en 
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bild underifrån på okarinan och sedan en närbild på den när den slår i marken. Detta gör det 
väldigt svårt att inte lägga märke till det tappade instrumentet. Spelaren återfår kontrollen 
över Link igen, och har förmodligen av den nyss beskrivna sekvensen förstått att hon/han ska 
gå fram och plocka upp okarinan. När spelaren gör detta följer en ny filmsekvens. ”… 
Suddenly memories of Princess Zelda [röd text] come rushing back to you…” Link fastnar för 
ett ögonblick i ett drömskt minne av prinsessan Zelda. De båda är just på väg att ta avsked av 
varandra när Zelda sträcker fram handen och ger okarinan till Link. ”I am praying that your 
journey be a safe one. If something should happen to you, remember this song… This reminds 
me of us.” Prinsessan Zelda lär Link The song of Time.  ”The Goddess of Time is protecting 
you. If you play The Song of Time [röd text], she will aid you…” Tatl väcker Link från hans 
drömmande. ”Snap out of it! What are you doing lost in memories?!? Get yourself together! 
Getting that ocarina back isn’t gonna help us!!! Somebody! Anybody!!! Goddess of Time, 
help us please! We need more time!” Här tar spelaren över igen. Efter det som just inträffat 
ligger det nära till hands att spelaren tar upp okarinan och provar att spela Song of Time, som 
man just fått lära sig. När man spelar melodin får man frågan ”Save and return to the Dawn of 
the first Day?” I det här läget, när tiden är på väg att rinna ut, är att återvända till den första 
dagen det enda rätta.  
 
Ovanstående passage är oerhört viktig för spelets fortsatta riktning. Här fördjupas bland annat 
handlingen ytterligare, och spelets mål utvidgas. Huvudmålet är fortfarande det samma – att 
ställa allt till rätta inom 72 timmar, att ta tillbaka den stulna masken och återlämna den till 
maskförsäljaren. Som om det inte vore nog med detta, har nu också tillkommit att månen är 
på väg att störta ner mitt i Clock Town när dessa 72 timmar är till ända. Detta har antytts av 
flera karaktärer man pratat med i staden, så man har kunnat gissa sig till detta redan tidigare, 
men här blir det på sätt och vis bekräftat. Man har också fått veta att det finns fyra, vad det nu 
kan vara, som man ska hämta till platsen där man befinner sig under sekvensen. Man vet i 
detta läge inte vad de fyra är. Det hela beskrivs för tillfället inte närmare, så spelaren får 
därför lite att fundera kring. Vad kan dessa fyra, som Tael nämnde, vara? Man kan förstå att 
de fyra finns i Swamp, Mountain, Ocean respektive Canyon, och att man förmodligen ska 
bege sig dit för att hämta dem. Eftersom Skull Kid reagerade som han gjorde när Tael 
berättade detta, förstår man att det kan vara något som kan användas för att sätta stopp för 
Skull Kid och för att därigenom också få tillbaka den stulna masken. Detta är just vad spelet i 
fortsättningen går ut på – att hitta de fyra, och ta dem till Clock Tower vid midnatt på 
karnevalsdagen. Det huvudsakliga målet är fortfarande det samma – att ta tillbaka den stulna 
masken. Nu vet man dock lite mer om hur man ska gå tillväga för att åstadkomma detta 
(genom att hämta de fyra). Vidare kan man även lägga märke till att Skull Kids relation till 
feerna inte är det allra bästa. Tidigare, under introduktionen, fick man intryck av att feerna 
ville umgås med Skull Kid, att de var ett gäng. Man får känslan av att det tidigare faktiskt var 
så, men att Skull Kid på senare tid förändrats till det sämre. Detta bekräftas längre fram, när 
Tatl berättar om hur det var när de först träffade Skull Kid. Senare kommer man också förstå 
att det är hans lekande med masken som ligger bakom denna förändring. Att Skull Kid 
behandlar fen Tael, som bara är ett barn, illa hjälper till att etablera honom som berättelsens 
”bad guy”, och gör det ännu mer angeläget att ta tillbaka masken ifrån honom.  
 
När man flyttar sig tillbaka i tiden, börjar man återigen framför Clock Tower. När man gör 
detta för första gången säger Tatl:  
 

”W-What just happened?! Everything has… [utzoomning över staden] … started over… 
Wha… What are you anyway? That song you played… That instrument… That 
instrument!!!! Wait! That’s it! Your instrument!!! The mask salesman [röd text] said that 
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if you got back the precious thing [röd text] that was stolen from you, he could return you 
to normal! Did you completely forget that or what?” 

 
När man träffar maskförsäljaren igen blir denne mycket glad över att man hittat sitt försvunna 
föremål, okarinan. Precis som avtalat visar nu maskförsäljaren hur man får Link att bli sitt 
rätta jag igen. Maskförsäljaren sätter sig vid ett stort klaviaturinstrument och lär Link Melody 
of Healing. När man spelar den bryts förbannelsen och trillar av Link i form av en mask. 
Denna mask kan man fortsättningsvis använda om man vill återfå den skepnad förbannelsen 
gav, och därigenom kunna använda de speciella egenskaper som följer med skepnaden. Nu 
när maskförsäljaren hållit sin del av avtalet, undrar han givetvis om spelaren/Link har hållit 
sin del. Links del av avtalet var som nämnts tidigare att hämta tillbaka den stulna masken till 
försäljaren. Då Link i detta läge inte kunnat hämta tillbaka masken som avtalat, blir 
försäljaren märkbart upprörd. Han tar tag i Link och skakar om honom.  
 

What have you done to me!!! If you leave my mask out there, something terrible will 
happen! The mask that was stolen from me.. It is called Majora’s Mask [röd text]. It is an 
accursed item from legend that is said to have been used by an ancient tribe in its hexing 
rituals. It is said that an evil and wicked power is bestowed upon the one who wears that 
mask. According to legend… the troubles caused by Majora’s Mask [röd text] were so 
great… the ancient ones, fearing such catastrophe, sealed the mask in shadow forever, 
preventing its misuse. But now, that tribe from the legend has vanished, so no one really 
knows the true nature of the mask’s power… But I feel it. I went to great lengths to get 
that legendary mask. When I finally had it… I could sense the doom of a dark omen 
brewing. It was that unwelcome feeling that makes your hair stand on end. And now… 
that Imp [röd text] has it… I am begging you! You must get that mask back quickly or 
something horrible will happen! 

 
Maskförsäljarens berättelse om legenden bakom masken bidrar till att handlingen i spelet 
ändrar karaktär något. Fram till denna punkt har spelet drivits framåt av ett ganska personligt 
motiv från Links sida - att bli sig själv igen och jaga ifatt den som stal hans okarina och hans 
häst. Det som börjar som en ganska individnära berättelse växer genom det citerade partiet 
ovan ut till en berättelse som handlar om betydligt större saker. Man kan här se, i likhet med 
de tidigare spelen i serien, att man har återgått till tala om legender och om fruktansvärda 
saker som kommer hända om ingen ingriper i tid. Masken som Skull Kid stulit innehåller 
onda krafter som fyller dess användare. Det är viktigt att sätta stop för Skull Kids användande 
av masken innan något fruktansvärt inträffar. Även om det inte uttrycks explicit, framgår det 
ändå att det återigen handlar om att rädda världen från hotande ondska, denna gång 
manifesterad genom Majora’s Mask. Den som ska rädda världen är självklart Link. Genom 
ovanstående sekvens fördjupas också en bilden av att det kanske är masken som korrumperat 
Skull Kid och fått honom att bli elak och ond. I en scen lite längre fram berättar Tatl om när 
hon och Tael träffade Skull Kid för första gången. Han satt ensam i skydd från regnet och 
grät. Han hade blivit lämnad ensam efter att ha bråkat med sina vänner. Sedan visas bilder 
från tiden innan masken kom in i bilden. Skull Kid och feerna leker och skrattar, och det är 
svårt att föreställa sig Skull Kid som särskilt ondskefull.   
 
Det man nu har att göra är att leta upp de fyra, vad det nu kan vara, som finns i Swamp, 
Mountain, Ocean respektive  Canyon. Dessa platser är belägna utan för Clock Town, en i varje 
väderstreck. Tatl påminner om vart man ska gå, om man skulle ha glömt bort det, och genom 
henne får man också veta i vilken ordning man bör besöka de olika platserna. Som man 
kanske kan ana om man spelat tidigare Zelda-spel, så utgörs de olika platserna ”dungeons”. 
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Fyra dungeons kan framstå som ganska lite i sammanhanget, med tanke på hur många det 
funnits i tidigare spel i serien. För att komma fram till dessa dungeons måste man dock ta sig 
an en hel del olika problem och sidouppdrag. Man behöver till exempel hitta olika föremål för 
att överhuvudtaget kunna komma fram till dem. Vägen fram till varje dungeon utgörs på sätt 
och vis av en egen fristående berättelse, som ofta har målet att man ska hitta en särskild mask, 
eller kommer som ett resultat av att man hittat den.  
 

Maskerna   
I spelet finns ett ganska stort antal masker. Genom att använda masker kan man få olika 
egenskaper, eller kan passera för att vara någon annan än egentligen är. Det finns tre 
(egentligen fyra) så kallade transformation masks som när de används får Link att helt byta 
skepnad. Dessa olika skepnader har alla olika egenskaper som behövs för att ta sig fram 
genom spelet. Den skepnad man till en början är fast i, omvandlas som nämnts tidigare till en 
av dessa masker genom att man spelar Song of Healing, och kan sedan användas vid behov. 
Att  hitta dessa masker utgör en stor del av processen att ta sig fram till de fyra och för att 
komma in i deras respektive dungeon. Under sökandet efter dessa masker blir man indragen i 
vad som först kan kännas som sidospår, men som alla knyts ihop med den huvudsakliga 
handlingen och för den framåt. När man använder någon av dessa ”förvandlingsmasker” 
ändras inte bara utseendet, utan även identiteten. Karaktären Link blir på så sätt den karaktär 
vars personlighet är fångad i masken. Detta leder till att man får ta sig an några av de problem 
och uppdrag som personerna bakom masken i fråga, hade att lösa. Andra karaktärer man 
stöter på ser inte alls Link, utan bara karaktären vars personlighet numera är fångad i masken. 
Detta kan ses på flera olika sätt. Dels kan man se det som en lek med identiteter och masker 
som förkroppsligande av egenskaper. Denna lek med masker och identiteter är intressant ur 
flera aspekter.  
 
Ur ett annat perspektiv kan man se denna lek med masker som ett sätt för spelproducenterna 
att skriva in flera karaktärer i spelet för spelaren att ta kontroll över. Genom att använda sig av 
masker för detta kommer man runt problemet med hur man ska byta karaktärer på ett smidigt 
och trovärdigt sätt. I detta spel byter man ju egentligen inte karaktär. Det är alltid Link, även 
om han har ikläder sig olika roller. Det kan tyckas att skillnaden mellan att byta karaktär helt 
och att låta den karaktär man redan har förändras, är hårfin. Det kan dock vara problematiskt 
att som spelare behöva identifiera sig med flera olika karaktärer. Från ett mer speltekniskt 
hänseende är det också lättare att använda sig av masker, då dessa lätt kan tas av och på efter 
önskemål, och därigenom inte orsakar några svårigheter i byten av karaktär. Utifrån detta 
spels kontext fungerar maskerna på ett trovärdigt sätt.  
 

De fyra 
De dungeons man hittar i Majora’s Mask påminner väldigt mycket om de i Ocarina of Time. 
Uppbyggnaden är den samma, och de följer samma logik. Det finns precis som tidigare en 
karta, en kompass, en skatt och en boss i varje dungeon. I varje dungeon finns också ett antal 
feer utspridda. Om man lyckas hitta dem och ta dem med sig får man olika belöningar, 
exempelvis i form av bättre magiska förmågor. I Ocarina of Time fanns ett liknande moment 
där det gällde att döda alla spindlar för att bryta förbannelser som gjort människor till 
spindlar, och därigenom få olika belöningar. När man klarar en dungeon är det alltid något 
som ställs till rätta i världen utanför. Vattnet i floderna kring spelets första dungeon, Woodfall 
Temple, är förgiftat och man får veta att floderna har sin källa i just Woodfall Temple. När 
man klarar denna dungeon försvinner också gifterna ur vattnet, och livet i området kan återgå 
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till det normala. För att man ska klara en dungeon krävs att man håller sig inom tidsramarna. 
Vissa moment måste klaras av inom samma 72-timmarsperiod, om man inte vill behöva göra 
om dem. 
 
Målet med varje dungeon är att besegra ”bossen” och därigenom befria de andar (spirits) som 
varit instängda i de olika masker bossarna använt. Det är dessa andar som är de fyra som fen 
Tael nämnde när man var uppe på taket till klocktornet. Dessa fyra ska på något vis kunna 
hjälpa till att stoppa Skull Kid och månen från att falla ner. När man efter ganska mycket 
spelande slutligen lyckats befria alla fyra andar, ska man ta sig tillbaka till klocktornet vid 
midnatt på karnevalsdagen. Till en början upprepas då samma scen som när man var på 
samma plats vid samma tidpunkt i början av spelet. Fe-syskonen blir glada över att se 
varandra, Tael råkar säga för mycket om de fyra och Skull Kid slår till honom, även denna 
gång. ”Nooo!!! What are you doing to my brother? Skull Kid, do you still think you’re our 
friend after that?!!?” Skull Kid bollar nonchalant med okarinan ”… Well, whatever. Even if 
they were to come now, they wouldn’t be able to handle me… Hee, hee. Just look above you. 
If it is something that can be stopped, then just try to stop it!” Skillnaden är att man denna 
gång faktiskt kan stoppa månen från att falla. Om man spelar Oath of Order, som man fick 
lära sig av den första anden man befriade, kallar man dit samtliga fyra andar. En filmsekvens 
följer, som visar hur dessa jättar med stora kliv närmar sig Clock Town. När de nått fram tar 
alla fyra gemensamt tag om månen och stöttar upp den så att den inte längre kan falla ner. Det 
mullrande och skakande som illustrerat att månen var på väg att falla ner upphör och allt blir 
lugnt. Glad musik spelas i bakgrunden och alla verkar lättade att det är över. Allt verkar för att 
ge intrycket av att spelet är slut här och att allt är ställt till rätta.  
 
Plötsligt börjar det dock hända saker. Masken flyger upp och skakar loss sig från Skull Kid. 
”A puppet [röd text] that can no longer be used is mere garbage [röd text]. This puppets role 
has just ended…” Tael: ”It can’t be! Then that moon?” En slags ljusstråle kommer ner från 
månen och suger upp masken. Ögonen på månen börjar glöda och rumlandet och skakandet 
sätter igång igen. Jättarna börjar få svårt att hålla tillbaka månen. Link kliver in ljuset och 
följer efter masken upp till månen. På denna måne äger sedan den slutgiltiga uppgörelsen 
mellan Link och Majora’s Mask rum. Masken antar tre olika skepnader som alla måste 
besegras. Efter detta är spelet slut på riktigt. En filmsekvens tar vid som visar hur månen går 
upp i rök och försvinner som ett vackert ljussken på himlen. Invånarna i Termina är förstås 
jublande glada åt detta och karnevalens festligheter kan äntligen börja. I en scen ses de båda 
feerna förlåta Skull Kid och ta honom tillbaka som sin vän. Han var ju trots allt inte riktigt sig 
själv när han stod under maskens inflytande. Spelets hjälte tar avsked av sina nya vänner och 
rider ensam bort mot horisonten. Lugnet och ordningen är återställd i landet Termina. 
 

Tidsmomentet  
I Majora’s Mask ingår tiden som ett viktigt inslag. Leken med tiden introducerads i Ocarina 
of Time där man färdades genom tiden när man drog upp, respektive satte tillbaka, ett svärd i 
en sten. Tidsmomentet utvecklas och fördjupas i Majora’s Mask och en viss tidspress är alltid 
närvarande i spelet. Som spelare måste man alltid ha koll på klockan som visas i nederkanten 
av skärmen. Tiden tickar obönhörligen vidare, så det gäller att inte ta allt för lång tid på sig. 
Vissa saker i spelet kan bara göras vid bestämda tidpunkter. Bland annat så är en del affärer 
bara öppna mellan vissa tider, och personer man behöver träffa är bara anträffbara en bestämd 
tidpunkt. Detta kan också behöva ske synkroniserat med andra tidsbestämda händelser. Som 
nämnts tidigare har man 72 timmar, det vill säga 3 dygn, på sig i spelet. Dygnen är sedan 



  48

uppdelade i dag och natt, vilka skiljer sig lite från varandra, dels i utseende, men också i 
svårighetsgrad på vissa ställen. Under natten är det i regel fler och svårare fiender i rörelse.   
 

 
Klockan i nederkanten på bilen 

 
Spelaren har (i rollen som Link) vissa möjligheter att påverka tiden genom att spela olika 
melodier på sin okarina. När man har fått lära sig Melody of Time kan man genom att spela 
denna, hoppa tillbaka till den första dagens början. Detta kommer man behöva göra flera 
gånger under spelet, och det är även i samband med detta man sparar sitt spel. Med 
variationer av samma melodi kan man också få tiden att gå långsammare eller hoppa framåt. 
Vissa saker måste utföras inom samma 72-timmarsperiod för att effekten ska bli bestående. 
Hinner man inte med det man måste, är det bara att försöka igen under nästa ”tidsomgång”. 
När man hoppar tillbaka i tiden kan karaktärer man pratat med naturligtvis inte komma ihåg 
att man pratat med dem. Det har ju inte hänt än, med hänsyn till att man faktiskt hoppar 
tillbaka i tiden tills innan samtalet ägde rum. Saker man flyttat på eller manipulerat på annat 
sätt ställs också tillbaka till sitt ursprungsläge. Saker som man har hittat och plockat med sig 
får man dock behålla. Vissa saker i alla fall. Pengar (rupies), pilar och andra liknande 
”förbrukningsartiklar” försvinner. Hur detta motiveras framgår ingenstans. Det hela bryter 
mot den logik som gäller för andra föremål – bär man det på sig, följer det med tillbaka i 
tiden. Det finns dock en möjlighet att få behålla sina rupies. Det går att sätta in dessa på en 
bank, där man får en slags stämpel i pannan för att det ska framgå hur mycket pengar man satt 
in. Denna stämpel sitter kvar även när man reser tillbaka genom tiden.  
 
Trots det återkommande hoppande fram och tillbaka i tiden, är spelet inte så ickelinjärt som 
man kan tro. Samma logik gäller i Majora’s Mask som i de tidigare spelen. Man måste göra 
saker i en viss ordning för att kunna komma vidare. Man måste till exempel hitta eldpilar i 
dungeon nummer ett för att kunna komma fram till dungeon nummer två. Tidhoppen är 
ganska fastställda på en tidsaxel över hur spelet förflyter. Kronologin inom spelet bryts dock 
upp på ett intressant sätt när man hoppar genom tiden, då det hela tiden är samma 72 timmar 
man har på sig att ställa allting till rätta. Idén att leka med tiden skulle kunna dras längre, och 
då kanske också leda till en mer ickelinjär berättelse. Upplägget med tiden påminner lite om 
filmen Måndag hela veckan med Bill Murray i huvudrollen som journalisten som varje 
morgon vaknar upp till samma måndag. Tiden kommer inte att flyttas framåt förrän han 
lyckats göra allting rätt den där mångdagen. Det samma gäller för Link. Tiden kan inte 
avancera längre än de 72 timmarna, förrän allt är ställt till rätta. 
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8. Slutdiskussion – Mikronivå 
 

Narrativitet vs Interaktivitet - Spelarens roll 
Under de år som Zeldaserien har utvecklas kan man se hur det har skett en förskjutning 
mellan berättande som story och det berättande som görandet/spelandet utgör. De första 
spelen i serien handlar uteslutande om spelarens handlingar, vilka tillsammans utgör en egen 
berättelse. Ingen direkt story presenteras i själva spelen. Vill man veta mer om handlingen och 
bakrunden till spelen, får man istället vända sig till instruktionsböckerna där detta presenteras 
genom text. I de här spelen är spelaren hela tiden aktiv, och är alltid den som driver spelet 
framåt. Vid den här tiden i spelhistorien, vad gäller den här typen av spel, kan man alltså se att  
det i stor utsträckning var spelandet som stod i centrum. Att spelarens handlingar går att 
forma till, och återberätta som, en narrativ historia innebär inte nödvändigtvis att 
producenternas intentioner för spelet varit att göra just narrativa spel. Snarare skulle jag vilja 
påstå att så (oftast) inte var fallet. Men de berättelser som faktiskt finns kring spelen då, i 
exempelvis instruktionsböckerna – vilken funktion har de? ”Clearly, the background story is 
offered as justification for the material of the game itself: it is a scene-setting rationale and 
the overarching motivation for the iconography and events encountered in the game17”, som 
Andrew Darley yttrycker det. Darley skriver detta om det så kallade First Person Shooter 
(FPS) -spelet Quake, men detta stämmer även in på de två första Zeldaspelen, så väl som en 
lång rad andra spel. Om man istället tittar på de tre senare spelen i serien, framför allt Ocarina 
of Time och Majora’s Mask, framgår att förhållandet är något annorlunda. Från att tidigare 
enbart ha fokuserat på spelandet, har man från producenternas sida också försökt föra in ett 
element av historie-/storyberättande i spelen. Detta element finns med i spelen i Zeldaserien 
för första gången i A Link to the Past, och utvecklas sedan ytterligare i de följade spelen. När 
den story som finns i spelen förmedlas innebär det oftast att spelaren fråntas kontrollen över 
sin karaktär, och därigenom också möjligheten att ingripa i det som sker. Således finns alltså 
en förskjutning i spelen från att enbart ha handlat om spelande, till ett berättande, liknande det 
vi känner igen från bland annat filmen. Man skulle kunna formulera detta i termer av att man 
gått från att enbart fokusera på interaktivitet till att även innefatta narrativitet. 
 
Den ovan skisserade utvecklingen påverkar inte bara berättandet i spelen, utan även spelarens 
roll i det hela. I de två första spelen i Zelda-serien har spelaren kontroll över sin karaktär i 
princip hela tiden, utan några mellanliggande sekvenser. I de senare tillskotten i serien kan 
man se att spelaren allt som oftast är helt utan kontroll över sin karaktär när storyn förmedlas. 
Genom detta framträder två olika roller för spelaren. I det första fallet återfinns en ständigt 
aktiv (och interaktiv) spelare. I det andra fallet växlar spelaren mellan att vara en aktiv spelare 
och en passiv åskådare. Spelaren har blivit en del i en större (och på förhand fastslagen) 
helhet, och måste därför med jämna mellanrum underordnas den story producenterna vill 
förmedla. Man kan fundera över om man verkligen ska betrakta så kallade filmsekvenser som 
spelande över huvud taget, då dessa helt saknar all form av interaktivitet, vilket annars är den 
egenskap som skiljer spel från andra typer av medier och format. Som avbrott i spelandet får 
man då och då titta lite på film. Som nämnts tidigare sker detta ofta som en slags belöning när 
spelaren lyckats ta sig igenom ett visst pari av spelet. I Ocarina of Time kan den här typen av 
sekvenser i vissa fall vara så långa som 15 minuter. Om man ska hårddra det hela, kan man 
anlägga två olika perspektiv på spelen. Ett där spelandet är det viktiga och mellansekvenserna 
bara är transportsträckor mellan olika spelsekvenser. Sett från det andra perspektivet är det 
istället spelandet som är transportsträckor och de handlingsförmedlande filmsekvenserna som 

                                                 
17 Darley, Andrew (2000), Visual Digital Culture: Surface play and spectacle in new media genres, s 151 
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är det intressanta. De allra flesta spelare återfinns någonstans mellan dessa två poler, och ser 
båda delarna som viktiga inslag i ett spel som helhet. Klart är i alla fall att spelaren idag får 
finna sig i att inte alltid vara aktiv och delaktig, utan ibland vara en åskådare.  
 
Om man tar bort spelarens interaktivitet från spelen får man kvar något som närmast är att 
likna vid animerad film. Det faller sig därför ganska naturligt att man återfinner en filmisk 
uppbyggnad ifråga om dramaturgi, klippning och ljudsättning etc., i de handlingsförmedlande 
sekvenserna i spelen, då det i grund och botten är just film det handlar om. Genom detta finns 
en risk i att spelen låser fast sig allt för mycket vid ett filmiskt uttryck, istället för att utvecklas 
till något nytt och eget. Till saken hör att banden till, och likheten med, film istället för att bli 
mindre, bara har ökat med tiden. Istället för att först ”härma” ett annat medium och sedan 
hitta en egen form, har de berättande spelen gått från, vad man kan kalla en egen form, till 
”härma” filmen mer och mer.   
 

Zelda och intertextualliteten  
Trots att man kan betrakta Zelda-spelen som en serie spel som tillsammans utgör ”The 
Legend of Zelda”, legenden om Zelda, kan förhållandet mellan de olika spelen i serien te sig 
ganska oklart. De olika spelen bygger inte nödvändigtvis på de tidigare bidragen till serien, 
utan är istället nya spel på samma tema. Av de fem spel jag tittat närmare på i den här studien 
kan inte mindre än tre betraktas som det första spelet i serien om man skulle göra en kronologi 
över huvudkaraktären Links äventyr. Denna kronologi skiljer sig således en del från den man 
får om bara ser till den ordning spelen kommit ut i. Det spel som allra tydligast markerar att 
det är där legenden tar sin början är Ocarina of Time, som efter utgivningsdatum är det fjärde 
spelet i serien.  
 
Man kan se detta som att man från producenternas sida gjort flera försök att få spelen som 
man vill, som om man känt att konceptet fortfarande gått att utveckla och göra bättre. Med 
detta i bakhuvudet har man sedan helt enkelt börjat om från början, istället för att producera 
rena uppföljare, vilket annars brukar vara vanligare. Man skulle därför kunna prata om dessa 
spel som olika versionsupplagor av samma koncept och idéer. Varje ny generation av 
hårdvara har erbjudit nya möjligheter till putsningar av den grafiska gestaltningen, och har 
också gett upphov till nya bidrag till Zelda-serien.  
 
Intertextualliteten mellan de olika spelen i serien finns givetvis även på andra plan än rent 
storymässigt. I spelen är det ofta samma typ av problem man ställs inför, och därför också 
samma logik som gäller för hur man ska lösa dessa. Många av de föremål man behöver spelen 
är de samma, och uppbyggnaden av dungeons följer samma mönster. Den som har spelat ett 
Zelda-spel och har detta någorlunda i minne, kan med andra ord manövrera sig fram genom 
de andra spelen i serien något lättare än den som spelar Zelda för första gången. Det finns 
således också en intertextuallitet som gäller den typ av berättande som formas genom det 
spelaren gör och den typ av problem som spelaren ställs inför.  
 
Man kan se att handlingen i de olika spelen i serien påminner ganska mycket om varandra. Ett 
centralt och ständigt återkommande tema är den ensamme hjälten som måste rädda världen (i 
det här fallet representerade av Link och Hyrule). Detta är på intet sätt något unikt, utan är 
tvärt om ett vanligt tema som återkommer i lång rad olika sagor och andra former av 
berättelser. Detta kan ses som att man använt sig av en arketyp både för huvudkaraktären och 
handlingen när man skapat Zeldaspelen, som bland annat påminner väldigt mycket om den 
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som framträder genom Vladimir Propps studier av ryska folksagor18. Även om man inte är 
bekant med ryska folksagor känner de allra flesta igen denna typ av berättelser, som i grund 
och botten handar om en kamp mellan gott och ont. Ett aktuellt exempel på en annan 
berättelse uppbyggd kring detta, och som kanske är mer bekant, är Tolkiens Sagan om ringen 
där den ensame, och något osannolike hjälten är personifierad av Frodo. Även i Sagan om 
ringen är det väldens samlade ondska som står för motståndet, och om inte Frodo lyckas med 
sitt farofyllda uppdrag är allt hopp för världen ute. Både Sagan om ringen och Zelda 
innehåller ett för ondskan högst åtråvärt (magiskt) objekt. I Sagan om ringen handlar det om 
den så kallade härskarringen, som den onde Sauron behöver för att nå sin fulla styrka och 
förmågan att förverkliga sina planer. I de fyra första Zeldaspelen utgörs detta objekt av de 
magiska trianglarna Triforce, och i det femte spelet av Majora’s mask. Likheten, vad gäller 
dessa föremål, är kanske som störst i Majora’s mask, där denna mask, i likhet med 
härskarringen, korrumperar sin användare för sina egna syften och mål. Ett annat viktigt drag 
hos denna typ av berättelser är att äventyret allt som oftast sträcker sig över ett stort 
geografiskt område. Detta är ett drag som lämpar sig väl för spel, då det erbjuder stora 
möjligheter till variation i miljöerna där spelet utspelas. I spel uttrycks inte detta förflyttande 
över olika landskap i ord, utan visas, som man kan förstå, på visuell väg. Om inte grafiken 
medger detta på ett någorlunda tillfredställande sätt, blir således denna del av berättelsen 
tämligen obetydlig. Skillnader och variationer i miljöer har genom de olika spelen i serien 
blivit allt lättare att urskilja i takt med att de grafiska förutsättningarna blivit bättre. 
 

Zelda och immersionen  
I de första spelen består immersionen snarare av att spelaren blir uppslukad av att ”skriva” sin 
egen berättelse genom de handlingar hon/han utför i spelet, än något annat. Spelandet är här 
det centrala, och kan vara nog så uppslukande som en bra (narrativ) story eller realistiska 
sinnesintryck. Detta innebär givetvis inte att spelaren kan ”skriva” precis vilken berättelse 
som helst. Spelaren är alltid bunden att följa de regler och förutsättningar som spelet bygger 
på, men i de spel där ingen story berättas för spelaren blir det istället den berättelse som 
konstrueras av spelarens agerande som hamnar i centrum. Om inte spelaren gör något (spelar), 
kommer det inte att bli någon berättelse att tala om. I Zeldaspelen finns egentligen bara en 
tänkbar berättelse som kan ”skrivas”, då det inte finns några direkta val att göra. Det finns 
bara en väg att gå, och man kan som spelare bara välja att gå den vägen eller att inte gå alls. 
Hur spelaren klarar av de fiender och problem hon/han ställs inför på den vägen varierar dock, 
vilket gör att det ändå kan kännas spännande och givande att spela, även om man vet att den 
huvudsakliga vägen redan är utstakad. Jag räknar denna typ av immersion som inre 
immerison som bottnar i spelarens känsla av att kunna påverka det som sker.  
 
När det gäller den eventuella immersion som Zeldaspelen skulle kunna ge genom 
sinnesintryck (yttre immersion), är det förmodligen inte många som blivit direkt uppslukade 
av de tre första spelen i serien. Genom att använda ett perspektiv där man bara kan betrakta 
spelet rakt ovanifrån (med undantag för perspektivet rakt från sidan i Zelda II: The Adventure 
of Link) blir det mer som att titta ner i en låda där allt utspelas, än som att verkligen vara på 
plats. I Ocarina of Time och Majora’s Mask gestaltas spelen genom tredimensionell grafik, 
vilket erbjuder ökade möjligheter för spelaren att känna sig som en del av spelvärlden. I det 
tredimensionella perspektivet man har använt sig av är den tänkta kameran placerad lite 
bakom och ovanför Link. Detta brukar kallas tredjepersonsperspektiv. Det finns också en 
möjlighet att använda sig ett förstapersonsperspektiv för att se sig omkring. Om, och i vilken 

                                                 
18 Propp, Vladimir (1998) Morphology of the Folktale 
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grad, spelaren upplever immersion i dessa spel är förmodligen högst individuellt. Saker som 
koncentrationsförmåga och intresse för spelet i fråga, är bara några faktorer som kan påverka 
detta. Någon total omslutning av alla sinnen är det dock inte fråga om, då man som bekant 
behöver befinna sig framför en TV för att spela Zeldaspelen. Vidare kan förmodligen också 
själva känslan av att använda den senaste tekniken i sig bidra ytterligare till ökad immersion. 
Samtliga Zeldaspel har vid deras respektive releasetillfällen befunnit sig långt fram på det 
tekniska området. 
 

Dialoger 
Ett återkommande inslag i alla Zelda spel är besöken i olika byar. I byarna förekommer ofta 
ett flertal personer man kan prata med. Ocarina of Time är inget undantag från detta. Lite 
intressant i dessa dialoger är att spelaren inte har speciellt mycket medbestämmande över vad 
som sägs. Man får heller aldrig direkt se vad huvudkaraktären Link säger. Det är alltid 
personerna man möter som står för pratandet. Man kan ibland förstå vad Link säger genom att 
samtalspartnern svarar med påståenden som exempelvis ”So you’re going to the castle”. Det 
är endast på detta sätt man får en bild av vad Link tillför i dialogen. Kanske vore det 
egentligen mer på sin plats att kalla detta för monologer, då Link (och därigenom också 
spelaren) aldrig tycks säga något själv. Det hela kan ses som en slags interaktion utan 
möjlighet till påverkan. I spelet kan man skilja på handlingsbärande- och icke 
handlingsbärande dialoger. De valfria ”dialoger” som äger rum med de byinvånare som 
spelaren själv väljer är sällan handlingsbärande. Detta utesluter inte för den sakens skull att de 
kan innehålla viktig information, men informationen är då utformad som tips om hur man till 
exempel ska hitta olika saker eller var olika platser ligger. Ibland kan dessa dialoger också 
leda till att man får små ”sidouppdrag” som inte har så mycket att göra med den huvudsakliga 
handlingen. Det är oftast valfritt om man vill utföra dessa sidouppdrag eller inte, men i regel 
tjänar man på att göra det, då man därigenom kan få olika belöningar som kan underlätta det 
fortsatta spelandet. De handlingsbärande dialogerna är allt som oftast innefattade i, eller till 
och med utgör, de tidigare nämnda informationssekvenserna  
 
Genom att spelaren aldrig får se/höra 
vad Link säger i dialogerna kan det 
vara svårt att skapa sig en tydlig bild 
av hur karaktären hon/han spelar är. 
Likaså är möjligheterna att själv 
påverka hur karaktären ska vara 
begränsade. Man kan sluta sig till att 
interagerande i egentlig mening med 
de karaktärer man möter i spelet i 
realiteten inte har någon stor plats då 
man bara kan interagera med dessa 
på ett sätt. Att försöka säga rätt saker 
har ingen plats i spelet och därmed 
är möjligheten till interaktion med 
andra karaktärer begränsad till ett 
absolut minimum. Den enda 
möjligheten till påverkan från spelarens sida är att välja vem man ska prata med och vem man 
ska ignorera. Ibland finns inte ens den valmöjligheten. Bristen på möjligheter till interaktion 
med spelvärldens karaktärer är dock inte detsamma som att dialoger med dessa är 

 
 
            Dialog på gång mellan Link och en ”Gorgon” 
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betydelselösa. Tvärt om är exempelvis de handlingsbärande dialogerna som äger rum i 
informationssekvenserna oerhört betydelsefulla för spelets fortskridande.    
 
Dialogerna i spelen är vad man kan kalla textmedierande. Som all övrig information i spelen 
sker dialogerna genom textrutor på skärmen. Det kan vara intressant att fundera över hur 
spelen skulle sett ut om det hade varit talade dialoger istället, framför allt de två senaste. Det 
finns flera samtida spel på till exempel PlayStation som använder sig av riktigt tal i sina 
dialoger. Den avgörande orsaken till att detta inte förekommer i Zelda spelen är de tekniska 
begränsningar som finns hos Nintendo 64. På Nintendos spelkassetter finns helt enkelt inte 
tillräckligt med lagringsutrymme för att använda riktigt tal. Jag vill noga påpeka att jag inte 
lägger några som helst värderingar i huruvida Nintendo 64 skulle vara ”bättre” eller ”sämre” 
jämfört med andra spelformat. De olika tillverkarna har valt olika lösningar som alla har sina 
för- och nackdelar. Genom att använda sig av spelkassetter slipper man till exempel den 
relativt långa åtkomsttid cd-skivor har. Laddningstiderna blir i och med detta i det närmaste 
obefintliga. 
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9. Slutdiskussion - Makronivå 

Produktionsförhållanden och marknadsekonomi 
För att få en mer komplett bild av utvecklingen som har skett på spelområdet, kan det vara 
intressant att titta lite på vad som har hänt de produktionsförhållanden under vilka spelen 
tillverkas. Ett väldigt konkret sätt att göra detta är att titta närmare på de team som har 
producerat spelen. När spelaren har klarat ett spel är det mer eller mindre standard att en lista 
över de personer som jobbat med spelet visas, precis som är fallet med filmernas eftertexter. 
Utan att gå in närmare på vad var och en av de som omnämnts haft för roll i produktionen, 
kan man notera att antalet inblandade utvecklats på följande sätt: 
 
The Legend of Zelda: 9 personer 
Zelda II: The Adventure of Link: 11 personer 
The Legend of Zelda: A Link to the Past: 37 personer 
The Legend of Zelda: Ocarina of Time: 89 
The Legend of Zelda: Majora’s Mask: 87 
 
Man kan alltså se att antalet inblandade har ökat med cirka 80 personer från det första spelet i 
serien till de två senaste. Går man in och tittar närmare på vad de olika personerna haft för 
uppgifter blir det uppenbart att det tillkommit en rad nya arbetsområden sedan det första 
spelet, och att man därigenom också kan prata om en tydligare arbets- och rollfördelning. Att 
teamen har vuxit på detta sätt hänger ihop med att det idag finns betydligt större summor 
pengar i omlopp i spelvärlden. Detta påverkar givetvis hur de spel som produceras ser ut. Med 
mer pengar i ryggen, och därigenom större möjligheter att anställa mer (kompetent) personal, 
finns helt andra förutsättningar för spelproduktionen. När man idag kan avsätta en grupp av 
personalen för att bara arbeta med att skriva manus och story till spelen, lämnar detta också 
avtryck i den slutgiltiga produktionen, vilket märks ganska tydligt när man tittar på Zelda-
serien.  
 
Att Zelda varit en mycket framgångsrik serie visas tydligt av det faktum att serien funnits 
sedan omkring 1986, när det första spelet producerades, och fortfarande finns kvar. Idag har 
Zelda blivit ett väl etablerat, och mycket starkt namn och varumärke i spelvärlden. Spelens 
huvudkaraktär Link har blivit något av en kändis bland spelare, och kan därigenom ytterligare 
hjälpa till att sälja spelet, på samma sätt som en känd skådespelare kan hjälpa till att sälja en 
film. Det är Nintendo som utvecklar och ger ut Zelda, alltså samma förtag som står bakom 
konsolerna som spelen släppts till. Det är för företagets räkning oerhört viktigt att lyckas med 
bra Zeldaspelen, då dessa, förutom att vara bra spel, även ska visa upp vad företagets hårdvara 
går för, och på så vis bidra till att sälja fler konsoler. Att sälja fler konsoler leder i regel också 
till att man får sälja fler andra spel, och på så vis tjänar man mera pengar. I fallet med 
Zeldaspelen handlar det alltså inte bara om att sälja spelet, utan även konsolen till vilken 
spelet släppts.   
 

Spelen och den ekonomiska pressen 
Dator- och TV-spel är fortfarande en växande marknad, men det är många som vill vara med 
och dela på de pengar branschen omsätter. Det finns en viss överetablering av företag på 
marknaden som gör att det i många fall kan vara tufft att producera spel idag. Ett så 
tongivande inslag i samtidskulturen som den ekonomiska pressen, lämnar givetvis avtryck 
även i spelen och spelproduktionen. Det är viktigt att spelen säljer, vilket prioriteras i första 
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hand. Att spelen blir innovativa, uttrycksfulla, spännande etc., tvingas komma i andra hand. 
Det kan vara svårt för annorlunda och lite mer experimentella spelprojekt att få finansiering, 
då det på förhand är svårt att avgöra om de pengar som satsas i sådana projekt kommer att ge 
önskad avkastning. Detta gör att spelmarknaden ofta ter sig ganska slätstruken. Bara de mest 
säkra korten når butikshyllorna. Den ekonomiska pressen kan på så vis verka hämmande på 
de kreativa och skapande möjligheter som spelen faktiskt erbjuder. Det skulle vara mycket 
intressant att se vad som skulle bli resultatet om spelutvecklarna för ett tag tilläts strunta i allt 
vad ekonomi heter, och bara göra vad de själva känner för. Vilka spel skulle detta resultera i?  
 
Spel idag produceras enbart på kommersiell basis, och förutsätts således betala för sig själva 
(genom att konsumenten köper spelen) och i slutänden även generera en ekonomisk vinst. 
Detta gör att det ofta ligger nära till hands att se spel som en konsumtionsvara, snarare än en 
medie- eller kulturproduktion av någon egentlig betydelse. Förmodligen är det här en hel del 
av förklaringen till varför spel inte fått speciellt mycket uppmärksamhet för sina möjligheter 
som berättande medium tidigare ligger. Detta kan även kopplas till en mer generell diskussion 
om olika kulturformers förutsättningar. En grundläggande fråga i det samanhanget är: Vem 
ska betala? När det gäller spelen finns i dag inget annat alternativ än att spelen måste betala 
för sig själva. För att åter igen dra en parallell till filmen, kan man säga att spelproduktionen 
idag påminner en hel del om Hollywoodfilmen. Spelvärlden saknar fortfarande en Kieslowski, 
eller en Rossellini, som står för en annan typ av produktion. Med de förutsättningar som finns 
för spelproduktion idag lär vi dock få vänta länge på dessa. Det finns inte många alternativ till 
”Hollywoodspelen”, då det är en kostsam och tidkrävande process att göra spel. I dagens 
produktionsklimat är lågbudgetspel allt för ofta synonymt med dåliga kopior av de dyrare 
spelen. Oavsett budget försöker alla ta samma vägar, vilket inte direkt bidrar till att öka 
mångfalden i spelutbudet. Det finns en typ av spelproduktion, som inte är beroende av 
försäljningssiffror på samma sätt, men som ändå i allra högsta grad bygger på kommersiella 
idéer, nämligen reklamspel. Dessa spel brukar ofta delas ut gratis, eller säljas för en mycket 
lite summa. Finansieringen kommer istället från reklamintäkter, exempelvis genom att 
speltillverkaren jobbat hårt med produktplacering och exponering av olika varumärken i 
spelet. Det är just denna produktplacering som är den idé kring vilket hela spelet sedan är 
uppbyggt. Dessa spel är ännu så länge inte så vanliga, men de börjar bli allt vanligare. 
 
Så länge det inte finns bidrag att hoppas på, liknande det statliga filmstöd som delas ut till 
lovande filmprojekt, är risken stor att spelen kommer fastna i den hyperkommersiella 
”Hollywood-produktionen”. Så länge det inte blir billigare att producera spel, eller spelprojekt 
kan få hjälp med finansieringen utifrån, finns det, som sagt, inte många andra alternativ. Detta 
leder till ett slags moment 22, som kan göra det svårt att ta sig ur dagens situation. För att 
spelen ska kunna ta ett steg i en annan riktning krävs finansiering som inte enbart bygger på 
försäljningssiffror. För att få denna hjälp (exempelvis i form av statliga bidrag) krävs dock en 
annan typ av produktion än den Hollywoodliknande vi ser idag.  
 

Framtiden 
Att försöka sia om hur framtiden kommer att te sig för spelen kan vara att ge sig ut på djupt 
vatten. Det är således med viss reservation och försiktighet jag väljer att kommentera detta. 
Som utvecklingen sett ut fram tills idag, har de berättande spelen blivit mer och mer lika 
filmen. Detta kan man anse vara på både gott och ont. Rent grafiskt har spelen blivit betydligt 
mer spännande genom detta, men när det gäller berättandet är jag lite mer tveksam. Som 
utvecklingen varit hittills, har spelen i takt med att de tekniska förutsättningarna blivit bättre, 
utvecklats mer och mer mot att ”härma” ett sedan tidigare existerande medium och dess 
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berättarformer. Min gissning är att vi ännu inte sett slutet på denna utveckling, men jag när 
samtidigt en förhoppning om att spelen inom en inte allt för avlägsen framtid, ska kunna ta ett 
steg förbi, eller bort från, filmen för att istället hitta en egen form som är bättre lämpad för 
interaktivt berättande.  
 
Det är inte heller lätt att säga hur det framväxande fältet för spelstudier kommer att se ut. Jag 
känner mig dock övertygad om att studier av spel kommer bli betydligt vanligare under de 
kommande åren. Det finns mängder av spel och en ständigt växande skara som spelar dessa. 
Bara detta gör spel och spelande till ett allt viktigare studieområde. Om sedan spelen fortsätter 
lägga under sig allt större delar av underhållnings-, och medielandskapet blir det än mer 
angeläget att fortsätta utveckla forskningen om fenomenet. Det kommer behövas mycket 
forskning både med fokus på användaren och på själva spelen. Ett område som skulle vara 
mycket intressant att titta närmare på är spelens funktion som speglingar av samtiden och 
omvärlden. På vilket sätt kommenterar spelen exempelvis det politiska läget i världen, och 
vilka världsbilder bidrar spelen till att sprida? Rent konkret skulle detta kunna innebära 
studier av vilka avtryck terrorattacken mot New York, 11:e september 2001, satt  i spelen. I 
samband med det så kallade Gulfkriget (1990-91) kom en lång rad spel som kretsade kring 
konflikter i mellanöstern, vilket knappast var någon slump. Kanske kommer vi få se en 
liknande utveckling den kommande tiden. I dessa fall kanske spelen kan betraktas som ett sätt 
att bearbeta aktuella, stora och svåra frågor i samtiden. Genom att hålla spelaren sysselsatt 
med själva spelandet, finns en möjlighet att föra in budskap, som på detta sätt skulle kunna få 
en viss manipulativ verkan som opinionsbildare. Detta är således ett mycket viktigt område att 
titta närmare på för kommande spelforskning.   
 
Den undersökning jag presenterat i denna uppsats är baserad på spel till stationära konsoler. 
Utvecklingen för spel till bärbara konsoler, som exempelvis Game Boy, ser något annorlunda 
ut. Av uppenbara skäl sätter det bärbara formatet upp andra gränser och möjligheter för 
spelen. Den hårdvara som finns i de bärbara maskinerna kan inte på långa vägar mäta sig med 
den de senaste stationära konsolerna använder sig av. Det är ändå imponerande att man i det 
lilla formatet idag har jämförbara prestanda med vad man hade i de betydligt större stationära 
konsolerna för 10 år sedan. Detta gör att de bärbara spelen till utseendet är tämligen lika sina 
10 år äldre stationära föregångare. För att arbeta vidare med den problematik den här 
uppsatsen kretsat kring, vore det därför intressant att titta närmare på hur det förhåller sig med 
berättandet inom de bärbara spelen. Här blir en frågeställning om huruvida berättandet och 
innehållet förändrats, och om dess relation till de tekniska förutsättningarna, i allra högsta 
grad aktuell. Har man även gått tillbaka till den berättarform man använde kring 1992, eller 
har denna uppdaterats för att bättre stämma överens med den man använder i de stationära 
formaten? 
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