
  

 
 

 
 

 

  
Att hitta hem igen

En studie i affektionens betydelse i berättelser, med 

utgångspunkt i det filmiska tv-spelet The Last of Us 

 

 

 

Författare: André Lamartine 

Handledare: Joakim Hermansson 

Examinator: Patrik Mehrens 

Ämne: Bildproduktion                                                                            Högskolan Dalarna 

Kurs: Bildproduktion – vetenskaplig uppsats                                           791 88 Falun 

Poäng: 15 hp                                                                                                  Sweden 

Betygsdatum: 2013-12-03                                                                            Tel: 023-77 80 00 



  

 
 

Abstrakt 

Uppsatsens syfte är att studera hur det filmiska tv-spelet The Last of Us (Naughty Dog, 2013) 

har designats för att framkalla emotionella responser med hjälp av en normalitetsmodell. Det 

går ut på att objektivt identifiera intensiva ögonblick som avbryter/förändrar ett 

normalitetsläge. Detta leder till fokus på tre huvudpunkter för att förstå helhetsdesignen: 

produktion av emotion i filmsekvenser, produktion av emotion i spelsekvenser och deras 

samspel. Spelsekvenser visar sig framkalla emotion när fiendekonfrontationer avbryter 

spelarens trygga utforskande och skapar spänning genom att utsätta spelare för risker under 

intensiva sammandrabbningar. Filmsekvenser i sin tur använder realistiskt animerade scener 

för att uppmärksamma ansiktens betydelse under emotionella scener, samt för att etablera 

protagonistens normalitetssträvanden och den emotionella risk den medför. Avslutningsvis 

utgör samspel mellan film- och spelsekvenser en balanserad tonöverföring mellan varandra 

genom att både överraska spelaren i övergångar och genom att förhålla spelarens beteende 

med protagonistens splittrade normalitetssträvanden. 

 

Nyckelord: Emotion, normalitet, film, spel, berättelsestruktur, interaktion, hem, död 
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Bakgrund 

 

Joel och Ellie hittar lite andrum efter en intensiv undanflykt från zombies. Ellie 

passar på att prata om de tragedierna de hittills stött på, men Joel avbryter 

henne; inget känsloprat får äga rum mellan de två. Ellie har inget annat val än 

att lyda honom. Jag, som har tagit rollen som Joel, tar upp spelkontrollen igen 

och gör mig redo för nästa utmaning: en utmaning som mest troligt kommer att 

involvera fler tragedier längs vägen.
1
 

I The Last of Us (2013) kämpar tonåringen Ellie och gamle Joel om överlevnad i ett 

apokalyptiskt och virusinfekterat USA. Det är en farlig resa vars mål inte kan nås såvida inte 

protagonisterna lär sig att samarbeta och lita på varandra. Det är hur denna resa har designats 

för att stimulera en emotionell upplevelse som denna text fokuserar på.  The Last of Us är ett 

kritikerhyllat överlevnadsäventyr som har prisats för sin lyckade utveckling mot en mer 

filmisk upplevelse
2
 och är intressant därför att det använder sig av det mer traditionella 

filmanvändandet i spel, det vill säga att man använder sig av filmsekvenser integrerade mellan 

spelsekvenser för att driva storyn vidare. Alltså är varje spelsekvens nödvändig att ta sig 

igenom för att ”låsa upp” nästa filmklipp.  

      Spel som The Last of Us är bara ett av många exempel på hur film och spel integreras. 

Många spel idag är starkt storydrivna, och ofta berättade med verktyg från filmens värld: 

berättarkonventioner, motion capture-skådespel, klassiska hjältenarrativ, klipptekniker m.m. 

Dessa har använts i nutida spel för att implementera filmkänslan i dem. Gretchen Papazian 

och Joseph Sommers beskriver spelens relation till film som en ständig utgrävning efter 

filminspiration och betonar även det viktiga i att uppmärksamma detta på vetenskaplig nivå: 

Video game makers mine the filmindustry for stories and story types  / - - - /  visual styling, 

and the mechanics of storytelling such as those increasingly ubiquitous filmic cutscenes that 

moves the games story along, point-of-view camera positions and even filmic techniques such as 

suture. The ways in which the two media take up, adapt, and or/play with conventions of the 

other / - - - / sometimes echo each other, sometimes harmonize, and sometimes create absolutely 

cacophony. Nonetheless, these interactions call out for scholarly attention. Loudly.
3
 

                                                           
1
 Min subjektiva upplevelse av spelprotagonistens ställningstagande mot diskussioner om känslor. 

2
 Dave Kendricksen. “PS3's 'The Last of Us' Brings Gaming Another Step Closer Toward Cinematic Experience”. No Film 

School. URL: http://nofilmschool.com/2013/06/last-of-us-interactive-cinematic-transmedia/ (Hämtad 2013-10-02) 
3
 Gretchen Papazian och Joseph Michael Sommers (red.). Game on, Hollywood! Essays on the Intersection of Video 

Games and Cinema. North Carolina: McFarland & Company Inc, 2013, s. 11. 
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Denna uppmaning berättar inte bara att spelmediet når en utveckling idag som behöver 

undersökas närmare, utan också att det finns ett växande behov hos speldesigners att berätta 

historier med hjälp av bland annat filmmediet. Spelmediet integrerar film- och spelsekvenser 

för att bilda en sammanbindande helhet: en berättelse. Varför integrerar man spel- och 

filmelement för att skapa en berättelse? 

      Robert McKee definierar en berättelse som ett verktyg som skapar en förening mellan 

mening och emotion och betonar hur emotionella berättelser är en självklar del av våra liv.
4
 

Emotioner är här en nyckel i berättande, då berättelser är en del av våra liv och som i 

urminnes tider har skapat känslomässiga engagemang hos människor.
5
 Detta är något The 

Last of Us uppenbarligen har lyckats göra, då spelrecensenter bland annat beskriver spelet 

som emotionellt dränerande
6
 och att spelet är ett av de två spel som har fått en recensent att 

gråta för första gången på 30 år.
7
 

      Uppenbarligen har spelet fångat människor rent emotionellt, men det intressanta är inte 

framgången hos kritikerkåren; det intressanta ligger snarare i hur och varför tv-spelet har 

denna förmåga att generera emotionellt engagemang genom kombinationen av både spel- och 

filmelement. David Bordwell menar att man bör överväga att studera meningen bakom en 

design och hur dessa struktureras för att förstå hur helheten i designen kommunicerar.
8
 Detta 

pekar på att strukturdesignen bakom mekaniken i både film- och spelelement är nödvändig att 

undersöka för att i sin tur kunna förstå helheten hos, i detta fall, en berättelse som sträcker sig 

över och skapar en brygga mellan två olika berättarmedier.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur filmelement respektive spelelement i tv-spelet 

The Last of Us bidrar, med olika tekniker, till att skapa affektion i en berättelse, hur de i sin 

tur integrerats med varandra och hur deras samspel fungerar tillsammans i detta sammanhang. 

Tanken är att undersöka hur spel- respektive filmsekvenser har designats för att skapa 

emotionell respons, både var för sig och tillsammans. Spelets design ska alltså undersökas 

genom att granska hur både spelmekanik och filmteknik används och fungerar i en helhet. 

Frågeställningen har här tre fokuspunkter: 1) Hur använder The Last of Us spelelement för att 

                                                           
4
 Robert McKee. Story: Substance, Structure, Style and the principles of screenwriting. London: Methuen, 1999, s. 111. 

5
 Brian Boyd. On the Origin of Stories: Evolution, Cognition and Fiction. Harvard: Harvard University Press, 2009, s. 1-2. 

6
 “Playstation Official Magazine Australia”. Metacritic. URL: http://www.metacritic.com/game/playstation-3/the-last-of-

us/critic-reviews (Hämtad 2013-25-10) 
7
 Petter Hegevall. “Recension: The Last of Us”. Gamereactor. URL: 

http://www.gamereactor.se/recensioner/108221/The+Last+of+Us/ (Hämtad 2013-25-10) 
8
 David Bordwell. “Neo-Structuralist Narratology and the Functions of Filmic Storytelling”. I Narrative Across Media: The 

Languages of Storytelling, Marie-Laure Ryan (red.). Lincoln: University of Nebraska Press, 2004, s. 203-219. 
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framkalla emotioner? 2) Hur använder The Last of Us filmelement för att berätta en historia 

som framkallar emotioner? 3) Hur fungerar spel- och filmelement tillsammans för att 

framkalla emotioner? 

Teori 

McKee menar att en berättelsestruktur är en samling händelser från en karaktärs livshistoria 

som är strategiskt ordnad för att väcka känslor. Han beskriver vidare att en händelse som helt 

förändrar ett visst tillstånd är grundstenen för produktionen av emotioner och skapar laddade 

ögonblick genom konflikt och betydelsefulla förändringar i karaktärers livstillstånd.
9
 Med 

andra ord fungerar en berättelse på grund av förändringar och deras konsekvenser. 

      Patrick Hogan behandlar detta genom att specifikt fokusera på affektionens betydelse i 

narratologiska sammanhang och hur emotionella responser är en del av berättelser och deras 

narrativa struktur.
10

 Hans studie om affektionens betydelse pekar just på ”händelsers” 

funktion och roll i ett narrativ.
11

 Hogan bekräftar här McKees förståelse av hur emotioner 

framkallas: emotioner är responser till förändringar i vad som annars anses vara normalitet. 

Normalitet är ett tillstånd som kretsar kring vad som förefaller naturligt och typiskt i ett 

sammanhang. Vanligtvis följer tillståndet en rad bekanta rutiner och mönster som spelas upp 

precis som man förväntar sig. När någonting då bryter mot denna normalitet, leder det till att 

uppmärksamhet riktas mot denna oväntade förändring i normaliteten.
12

 Det hela handlar alltså 

om vad som byggs upp som normalt för både karaktär och mottagare av berättelsen, vad man 

fäster sig vid och när och var man uppmärksammar en förändring. Hogan diskuterar också hur 

tiden upplevs i en berättelsestruktur och beskriver tidsflödet som ”ojämnt” och ”naggat”, det 

vill säga att det inte följer en jämn rytm som en klocka, utan som en tandad struktur bestående 

av både intensiva ögonblick och av normalitetsmoment. Det är dessa intensiva ögonblick som 

väcker emotioner
13

 och som jag kommer att observera. 

      I The Last of Us tvingas protagonisten Joel ut på ett farligt äventyr tillsammans med 

tonårsflickan Ellie, där de tvingas möta svåra utmaningar för att nå sitt mål. McKee menar att 

alla berättelser som har gjorts och görs än idag, däribland The Last of Us, är en variant av en 

urberättelse när man väl bryter ner berättelserna: hjältens resa. Han förklarar att hjälteresan i 

sig är simpel och att det enda man behöver veta för att förstå hjälteresan är hjältens så kallade 

                                                           
9
 McKee, s. 32-34. 

10
 Patrick Colm Hogan. Affective Narratology: The Emotional Structure of Stories. Nebraska: University of Nebraska Press, 

2011, s. 1-3.  
11

 Hogan, s. 31-34. 
12

 Ibid.  
13

 Hogan, s. 66-67. 
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”object of desire”, hjältens begär och mål.
14

 Man kan alltså se Joels resa som en hjältes resa, 

och spelet kan studeras genom Joels ”object of desire” för att förstå den normalitetstatus han 

vill uppnå. Detta för att se hur relevant hans mål hänger ihop med den normalitet som 

omvärlden bygger upp.  

      Det är konstaterat att känsloframkallande egenskaper finns i berättarmedier. Men hur ser 

det då ut för ett tv-spel som använder sig av både spelegenskaper och filmegenskaper? För att 

förstå spelmediet, måste ett spels karaktär definieras. Jonas Linderoth betonar här spelens 

egenart och identifierar spelens interaktivitet som den unika styrkan för en spelupplevelse.
15

 

John Alexander tillägger att användarens relation till storyn i spel kan förändras genom 

interaktivitet, något som är en stor del av den emotionella aktiviteten som upplevs i den 

narrativa och interaktiva världen.
16

 Kevin Veale betonar i sin tur att spel kräver specifika 

typer av engagemang: de involverar arbetsmöda (för att uppnå spelets mål) och 

beslutsfattande, som i sin tur lägger en affektiv ton på spelupplevelsen, en upplevelse som 

skiljer sig från film.
17

 Interaktivitet betyder alltså att man kan interagera med spelvärlden; 

man kan vara ”inuti” berättelsen, förhandla sig fram till en egen upplevelse och spelstil, 

påverka händelser genom att ta del av valmöjligheter och även ta del av det valets 

konsekvenser i en narrativ resa, något som inte går att göra i film. Vladimir Propp beskriver 

narrativ som full av ”funktioner”, det vill säga handlingar som en karaktär gör för att påverka 

kommande händelser. Han menar att “an action cannot be defined apart from its place in the 

course of narration”.
18

 Detta gör valfrihet hos en spelares handlingar relevant, eftersom en 

karaktärs handlingar i sin tur lägger vikt på efterkommande händelser. Tanken är här att 

granska hur flexibel spelarens roll är, och ta reda på hur en spelares handlingar kan påverka 

spelets berättelse och normalitetstillstånd. 

Metod 

Det finns två anledningar till att jag använder normalitetsmodellen som metod: för det första 

är jag intresserad av att studera berättelsestrukturen i ett spel för att det handlar om att granska 

en flerdelad helhet genom en metod med gemensamma grunder. Hogans teorier om affektiv 

narratologi kan alltså bidra till att identifiera emotionella ögonblick om man granskar 

uppmärksammade förändringar hos en spelares normalitet, en protagonists normalitet och en 

                                                           
14

 McKee, s. 196-197. 
15

 Jonas Linderoth. ”Datorspel rör ingen till tårar”. Lärarnas Nyheter – Pedagogiska Magasinet. URL: 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2004/11/17/dataspel-ror-ingen-tarar (Hämtat 2013-09-19) 
16

 John Alexander. Screen Play: Audiovisual Narrative and Viewer Interaction. Stockholm: Stockholm University, 1999, s.198. 
17

 Kevin Veale. “‘Interactive Cinema’ Is an Oxymoron, but May Not Always Be”. Game Studies. URL: 

http://gamestudies.org/1201/articles/veale (Hämtad 2013-10-04) 
18

 Arthur Asa Berger. Video Games – A Popular Culture Phenomenon. London: Transaction Publishers, 2002, s. 34. 
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berättelsestrukturs normalitetsvärld i film- och spelsekvenser. För det andra handlar det om 

hur Hogan resonerar kring emotioners betydelse i berättelsestrukturer: han menar att 

människans emotionella system i grunden bygger på hur vår världsuppfattning har formats 

evolutionärt genom normalitetsperspektiv. Alltså bygger berättelsestrukturer på hur en 

mottagare uppfattar det man bemöter genom normalitetsperspektiv. Detta gör att 

normalitetsmodellen är relevant för att studera helhetsdesignen och emotioners betydelse 

bakom spelets berättelsestruktur. 

      För att undersöka huruvida det filmiska tv-spelet The Last of Us har förmågan att 

framkalla emotioner kommer jag alltså att undersöka hur spelet förhåller sig till Hogans 

normalitets- och uppmärksamhetsteori, samt McKees förståelse av emotioners upphov. Detta 

för att kunna peka ut vilka normaliteter i spelet som gäller för en spelare och en 

spelprotagonist, samt utforska vad som avbryter och förändrar spelets normaliteter och vart 

uppmärksamhet riktas. För detta kommer jag att även behöva klarlägga normalitetens 

ytterligheter – hemmet och döden – för att se vad spelare och karaktärer främst fäster sig vid 

och vad som i sin tur rycker bort en spelare och karaktärer från deras normalitet. Först och 

främst vill jag dock klargöra en sak för att inte råka skapa missuppfattningar om denna 

undersökning: denna studie handlar inte om hur jag personligen berörs när jag spelar eller hur 

jag relaterar till händelser/karaktärer i berättelsen. 

      För att då ge en rättvis bedömning av hur spelet fungerar och hur det använder sig av en 

berättelse, är det därför värt att dela upp undersökningen i tre delar: i första delen kommer jag 

att fokusera på spel-sekvenser, hur dessa är uppbyggda och hur spelmekaniken i sekvenserna 

fungerar för spelaren. Den andra delen kommer att fokusera på filmsekvensernas uppbyggnad 

och protagonistens strävan för att granska vad berättelsens drivkraft är. Den tredje delen 

kommer i sin tur att fokusera på samspelet mellan film- och spelsekvenser, fördjupning i film- 

och spelsekvenser, konflikter mellan sekvenserna och hur emotionell överföring fungerar 

mellan sekvenserna. Detta för att urskilja normaliteter från respektive sekvens och för att se 

hur dessa sekvenser på egen hand arbetar emotionellt, samt för att se om det finns emotionell 

överföring mellan respektive sekvenser. 

      Trots att karaktären Ellie utgör en stor och viktig del av spelet, har jag för avgränsningens 

skull valt att fokusera på protagonisten Joel. Jag har även valt att utgå mestadels från början 

av spelet eftersom det befäster spelets emotionella stämning och protagonistens strävan, men 

hanterar också senare moment i berättelsen för att granska hur den cementerade emotionella 

stämningen förändras genom berättelsens gång. 
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Spelomgång 1.0 – Spelsekvensers uppbyggnad 

 

När jag utforskar Sarahs rum hittar jag en affisch av Twilight-knockoffen 

”Dawn of The Wolf”, rockbandsaffischer, fotbollstroféer, ett mjukisdjur 

föreställande en giraff och fotografier av henne och hennes far Joel.  

Det här är ett tonårsrum. Det här är ett hem.
19

 

Detta kapitel fokuserar på hur spelsekvenser är designade, hur de spelas och vilka 

normalitetstillstånd från spelarens perspektiv som kan finnas. Genom detta kommer 

produktion av emotion i det identifierade normalitetstillståndet att identifieras och diskuteras.  

1.1 Början av spelet 

Hogan definierar ett hem som en central del av en normalitet.
20

 Han definierar det inte bara i 

en bokstavlig bemärkelse, utan även som en självklarhet för människor i allmänhet: känslan 

av att vilja befinna sig ”hemma” handlar om att hitta en trygghet. Denna trygghet signalerar 

välbefinnande, säkerhet och framförallt undvikandet av risker. Han menar specifikt att 

lämnandet av hemmet alltid medför en emotionell risk, eftersom man riskerar att rubba den 

säkra tryggheten.
21

 Den inledande spelmiljön i The Last of Us är på sätt och vis den ultimata 

normalitetsbilden för både spelare och Sarah, som befinner sig i trygghet i en normal och 

ofarlig hemtillvaro, där man interagerar med vardagliga saker som att läsa en dagstidning eller 

att använda telefoner. Det här är det hem som Joel och hans dotter Sarah har byggt upp och 

vuxit upp i tillsammans. Här verkar det inte finnas någon risk att normaliteten rubbas. Men 

detta ändras när spelaren bevittnar en rad ovanliga händelser, som exploderande byggnader i 

horisonten och nyhetsreportage om ett epidemiutbrott, som gör denne hjälplös eftersom 

spelaren inte kan påverka sin omgivning. När spelet istället låter spelaren styra Joel är det upp 

till spelaren att rädda Sarah från det eskalerande epidemikaoset. Men även här finner sig 

spelaren hjälplös, för vad som följer därefter är Sarahs oundvikliga död och Joels förtvivlan.  

Det som började som en vanlig hemmakväll, slutar med en zombieapokalyps och Sarahs död. 

Detta är ett oerhört dramatiskt avbrott i Joels liv. Men trots det drastiska känslokliv som 

denna inledning tar i spelets tio första minuter, har spelaren i grunden inte agerat mer än 

åskådare till spelets händelser. Visserligen finns det några saker i spelomgivningen man kan 

interagera med, men spelaren har inte kunnat påverka situationen ifråga alls och har agerat 

mer passiv än aktiv i kaoset. En fundamental del av spelandet är ”att göra, inte att titta”, enligt 

                                                           
19

 Observeringar och subjektiva reflektioner från mitt utforskande av Sarahs sovrum. 
20

 Hogan, s. 29-30. 
21

 Ibid. 
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James Newman,
22

 och för att spelaren ska kunna ”göra” behöver spelaraktiviteten stimuleras 

med spännande situationer, pussel och områden att utforska fritt.
23

 Med andra ord måste 

spelaren kunna riskera sin egen säkerhet i en situation som involverar en utmaning för 

spelaren att lösa; spelaren måste få möjligheten att påverka sin omgivning för att förstå spelets 

grundläggande normalitetstillstånd. 

1.2 Normalitet i spelvärlden 

Spelutvecklarna bakom spelet beskriver The Last of Us som ett överlevarspel om en fallerad 

civilisation som tvingar människan att döda för mat, vapen och andra nödvändigheter för att 

överleva.
24

 Efter inledningssekvensen förflyttar spelet Joel 20 år efter dotterns död till en 

fattig karantänzon under strängt militärt styre, där Joel nu lever som en hänsynslös smugglare 

i svarta marknaden. Att spela som Joel innebär att man oftast får bevittna händelser som är 

helt normala och typiska för Joel i den nya situationen, men inte fullt lika normala för 

spelaren. Joel kan exempelvis bevittna hur folk bli skjutna på öppen gata eller se slagsmål 

som leder till döden utan att Joel reagerar på dessa eller att spelaren kan agera på dessa ting. 

Mord och död är vanligt i spelet och vad som är rätt eller vad som är fel tycks inte verka i 

denna värld. Det är bara så världen ser ut för Joel. För spelaren innebär dock Joels omgivning 

att man riktar fokus på just momenten då karaktären inte reagerar på all våld. I verkligheten 

skulle man reagera starkt om någon blev skjuten i huvudet på öppen gata, men det här är som 

sagt bara en del av vardagen för Joel. Att döda människor i spelet är alltså oftast inte något 

etiskt dilemma; det är snarare helt normalt och det faktum att ingen karaktär i spelvärlden 

reagerar nämnvärt på detta, gör att spelaren kan bli distanserad till hur vardagligt våldet 

framställs i spelets värld.  

      Rent spelmekaniskt är det dock logiskt för spelaren att eliminera vissa typer av hinder för 

att ta sig vidare i spelet. Många spel bygger just på att försöka besegra en motståndskraft och 

ofta innebär det att man inte kan nå sitt mål om man inte dödar fiender. I populära spelserier 

som exempelvis Bioshock eller Call of Duty är det vanligt att förvänta sig att skjuta hundratals 

fiender flera timmar i sträck. Det är döda eller att dödas, helt enkelt. The Last of Us bygger 

också på denna princip och som spelare måste man överkomma hundratals zombies och 

farliga rövare för att nå ett mål. Det är alltså en generell normalitet för spelare att döda för att 

gå vidare i spel och det fungerar logiskt i The Last of Us. Det är dock inte mördandet som 

                                                           
22

 James Newman. Videogames. USA: Routledge, 2004, s. 16. 
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24

 Eva Wells. “Naughty Dog Reveals The Last of Us at 2011 VGAs”. Playstation US Blog. URL: 
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skapar normalitetsläget. Död och mord är visserligen markanta delar av världen som spelet 

presenterar, men majoriteten av speltiden kretsar inte kring just dödandet. Fokus ligger mest 

på fritt utforskande i spelvärlden och att leta efter föremål i övergivna hus för att bygga vapen 

och för att förstärka överlevarfärdigheter. Dessa förnödenheter är ett måste att använda om 

spelaren råkar hamna i konflikt och måste ha något att försvara sig med. Detta är något som 

tar upp majoriteten av speltiden och utforskningsmomenten blir därmed spelarens 

normalitetsläge.  

      Konfrontationer med fiender blir i sin tur det som avbryter utforskningsnormaliteten, för 

när fienden väl dyker upp, kan man inte utforska ifred. Fiendens närvaro gör att spelarens 

spelposition och sinnesläge förändras och ger spelaren en viss valfrihet för att hantera en 

konfrontation: man kan antingen döda fiender utan att upptäckas av andra fiender, konfrontera 

dem öppet eller fly från platsen genom att antingen smyga eller springa. Att döda är alltså inte 

alltid ett måste för att lösa ett konfrontationsproblem. Men att döda fiender innebär också att 

spelaren kan återgå till den lugna utforskningsnormalitet som fiender avbröt från början och 

att fly innebär att spelaren måste lämna en plats som denne kanske inte fullt ut har utforskat. 

Dödandet kan alltså fungera som spelarens verktyg för att bemöta avbrott från 

utforskarmomentens lugna normalitet och blir i fortsättningen ett slags problemlösningsmetod 

under spelarens utforskande. Eftersom våldet framställs vardagligt i spelet blir dödandet en 

vanesak för spelaren. Att konfrontera fiender innebär dock att spelaren kan riskera att tappa 

kontrollen över situationen om spelaren misslyckas med sin stridsstrategi. Spelaren har som 

mest kontroll över situationen och är som mest trygg när fiender inte är medvetna om Joels 

närvaro. Om fiender blir medvetna om Joels närvaro kan situationen utvecklas till en 

kaosartad instabilitet. Dessa konfrontationer pendlar ständigt mellan kontroll och kaos, och 

minsta avvikelse från spelarens strategi kan resultera i oförutsägbart kaos. Och eftersom 

normalitet betyder att saker går som förväntat, vill spelaren slippa så mycket oförutsägbarhet 

som möjligt för att få bättre kontroll om konfrontationer. 

1.2.1 Intensifiering av emotioner 

Utforskningen innebär att det oftast är tyst, men avbryts inte sällan av ljud från fiender. 

Tystnaden tillhör alltså normaliteten: plötsliga ljud från fiender tvingar spelaren att utsättas 

för stress och denne nu måste bli en del av tystnaden för att inte upptäckas. En funktion som 

gör att konfrontationer förstärks ytterligare är inkluderandet av Joels förstärkta hörsel. Idén är 

att Joels hörselförmåga har förstärkts under åren och spelaren kan använda detta som en 

funktion för att reglera och förstärka ljuden som fiender i området ger ifrån sig. Här fokuserar 
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man alltså på fiendens ljudutövande för att avslöja vilken stridsposition de befinner sig i och 

för att memorera fienders rörelsemönster. Spelets skapare Neil Druckmann förklarar att ljud 

är en stor del av spelupplevelsen och har hämtat inspiration från filmatiseringen av Cormac 

McCarthys bok No Country for Old Men. Han syftar i synnerhet på avsaknaden av musik 

under intensiva scener i filmen.
25

 Spelet arbetar här på ett liknande sätt; bristen på musik 

under konfrontationer leder till att man istället riktar uppmärksamhet på förstärkta ljud i 

omgivningen. Att agera så tyst och försiktig som möjligt är alltså att rekommendera om man 

vill lösa situationen så felfritt som möjligt: om man däremot väsnas och löser situationen på 

ett osmidigt sätt, kommer fienderna att göra desto mer oväsen av sig och skada Joel mer än 

nödvändigt. Spelaren befinner sig alltså i en position där avbrott av tystnad kan innebära 

våldsamma konsekvenser om denne upptäcks. Tystnadens betydelse förstärks alltså ytterligare 

när man lägger vikt på att riskera spelarens affektion till tystnadens säkerhet. Tystnaden är här 

både spelarens bästa vän och dennes värsta fiende. Spelaren kan genom sin tystnad smyga sig 

förbi fiender för att agera mot en konfrontation och därmed figurera som spelarens bästa 

vapen mot fiender. Men samtidigt kan minsta ljudutövande från spelaren uppmärksamma 

fienders uppmärksamhet mot spelaren. Spelaren är alltså i ständig risk att upptäckas, såvida 

det inte är spelarens val att upptäckas. 

      Den emotionella responsen effektiviseras alltså ytterligare med hjälp av användandet av 

ljud och respektive undvikandet av ljud. Det blir mest intensivt när fienden stör friden och 

ljud från både fiender och Joel uppmärksammas extra noggrant av både fienderna och 

spelaren. 

1.3 Valfrihet och risk 

Många av tillfällena då konfrontationer äger rum är en del av spelets designval, då fiender är 

programmerade att dyka upp i majoriteten av banorna som man utforskar. Spelaren tvingas in 

i dessa konflikter och måste spela efter spelmakarnas linjära designval. De enda ramarna som 

spelaren får böja i konfrontationer är hur man tar sig an fiender. Uppmärksamhet i 

konfrontationer triggas för att spelaren blir tvungen att avbryta sitt utforskande och därefter 

agera mot normalitetsstörningen, inte för att spelaren väljer att ta sig an konfrontationerna. 

Spelaren har med andra ord inga andra val än att antingen ta tag i dessa konfrontationer eller 

att fly. Det finns dock större utrymme för spelarens valfrihet under just utforskarmomenten. 

Här kan spelaren inte bara hitta förnödenheter som vapen och medicin: här kan spelaren även 
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hitta 1) valfria actionmoment som inte måste spelas för att ta sig vidare i spelet, samt 2) 

valfria dialogsekvenser som man kan trigga för att fördjupa sig i spelets värld och story.  

      Jag kommer att diskutera valfria dialogsekvenser i kapitel 3. Nu ska valfria actionmoment 

utforskas för att se hur de designats för att framkalla emotioner hos spelaren.  

Eftersom dessa actionmoment är valfria, måste riskfaktorn än en gång diskuteras eftersom 

spelaren löper en ännu större risk om denne väljer att ta sig an ett av spelets valfria 

actionmoment, helt enkelt eftersom spelaren kan välja att göra det. Ett exempel på ett 

actionmoment är gången då spelaren upptäcker ett ljud från en bankande dörr. När man 

närmar sig dörren upphör bankandet. Det kan bara betyda att någonting elakartat väntar 

bakom dörren och det är upp till spelaren att antingen öppna dörren eller bara ignorera det. 

Detta actionmoment betyder att det finns ett syfte bakom denna dörr, det finns någonting av 

värde att hitta bakom denna dörr. Om det finns ett syfte bakom denna dörr, kan spelaren 

därför välja att riskera sin säkerhet och ta sig an utmaningen. Men att göra detta överväger 

risken att förlora något värdefullt: en människa skulle i verkligheten exempelvis riskera att dö 

om man öppnar den bankande dörren med det okända, bankande hotet. Om Joel misslyckas, 

kostar det alltså honom livet. Men om spelaren misslyckas, kostar det denne bara en Game 

Over. Det är med andra ord ingen stor kostnad man betalar om man ”dör” i spelet; spelaren 

får helt enkelt börja om sekvensen och kan göra det ett oändligt antal gånger. Det mesta som 

spelaren kan förlora är tid och viss progression i spelet, men man behöver inte heller spela om 

långa sessioner av spelet. Detta tack vare att spelet placerar ut så kallade checkpoints mellan 

varje konfrontation man stöter på. 

      Checkpoints är frekventa sparpunkter som spelaren enkelt kan återvända till ifall man 

råkar ”dö” i spelet och dessa är så pass återkommande i spelet att spelaren ofta inte behöver 

spela om mer än bara några förlorade minuter. Detta kritiseras som något som förstör den 

intensiva känslan av att vara utsatt för fara, 
26

 då spelaren förlorar väldigt lite på att 

misslyckas. Men eftersom denna risk är valfri, utsätter sig spelaren för ett slags experiment. 

Dennis Dutton beskriver denna upplevelse som en tillfredställelse för nyfikenheten som 

framkallas när man stöter på möjligheter eller problem i livet.
27

 En tanke från Wayne Booth 

kan även appliceras på denna upplevelse: den kan ge möjligheten att testa alternativ som inte 

är möjliga i verkligheten och ”try-outs” erbjuder undvikandet av riktiga konsekvenser
28

 om 

man riskerar att rubba sitt säkra normalitetsläge. Att behöva spela om sekvenser betyder alltså 

                                                           
26

 Tom Mc Shea. ”The Last of Us review”. Gamespot. URL: http://www.gamespot.com/reviews/the-last-of-us-review/1900-
6409197/ (Hämtad 2013-10-16) 
27

 Denis Dutton. The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution. Oxford: Oxford University Press, 2009, s. 110. 
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inte nödvändigtvis att spelets designval förhindrar intensiva känslor. Det kan exempelvis 

också betyda att man kan testa andra alternativ för att tillfredsställa nyfikenheten som uppstår 

när ett valfritt actionmoment äger rum. Det handlar i princip om att besvara sig ”vad händer 

om jag gör detta”-frågan. Uppmärksamhet riktas alltså mot valfria möjligheter som 

presenteras för spelaren. Emotion framkallas genom att testa sådant som annars anses vara 

normalt att göra i verkligheten, samt reflektera nyfikenheten hos spelaren genom spelets 

valfria utmaningar. Risktagande orsakar förändring i spelarens beteende, då spelaren kan välja 

att riskera kontrollen över en situation och får därmed utlopp för nyfikenhet. 

1.4 Sökandet efter normalitet 

Jag kommer att gå in mer på storyn och spelets huvudperson i nästa kapitel, men det är värt att 

notera sällskapet som följer med Joel under spelets gång. Hittills har jag beskrivit Joels resa 

som ett slags djungelns lag, men det handlar inte bara om eliminering av fiender eller om att 

leta efter förnödenheter. Det handlar också om att skydda tonårsflickan som gör Joel sällskap, 

Ellie. Här är det alltså inte bara fiender som avbryter den trygga tystnaden under utforskandet. 

Spelaren uppmärksammar även Ellies kommentarer och påhitt. Medan Joel försöker lösa 

pussel eller letar efter förnödenheter så försöker Ellie bland annat vissla i bakgrunden, 

kommentera hjältinnan i ett arkad-spel eller dra skämt från en dassbok som hon har hittat. En 

spelrecension beskriver hennes beteende som att hon letar efter normalitet och att hon ofta 

kommenterar hur obetydliga vissa problem i det förflutna är i jämförelse med hennes värld i 

nuet.
29

  Dessa är ofta saker som bara spelarens samtid kan känna igen sig i (såsom 

skolproblem och skönhetsideal) och även om Ellie själv inte gått i skola, väcker just hennes 

sökande efter dessa normaliteter stor uppmärksamhet. Ellie fångar både Joels och spelarens 

uppmärksamhet eftersom det handlar om sökandet efter mänsklighet och oskuld. I en 

postapokalyptisk värld, är det alltså värt att hitta spår av mänsklighet; att hitta hem. 
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Spelomgång 2.0 – Hjälten och filmsekvensers betydelse 

 

Joels tålamod tar slut när Ellie plötsligt jämför sig med hans dotter under en 

känslosam dialog. Han snäser då till henne att hon minsann inte är hans dotter 

och att han tänker överge henne när de når sitt mål. Joel lämnar rummet,  

medan nedstämda Ellie lutar sig mot en vägg, skakad av Joels hårda ord. 
30

 

Detta kapitel fokuserar på hur filmsekvenserna är uppbyggda, vilken emotionell produktion 

de bidrar med och vilka normalitetstillstånd som gäller för hjälten i dessa. Jag kommer nu att 

dela upp kapitlet i tre delar: första delen fokuserar på filmsekvensers roll och uppbyggnad, 

den andra halvan fokuserar på hjältens normalitetsvärld, samt den tredje delen som 

undersöker dessa två delars relation till varandra. 

2.1 Filmsekvensers roll och uppbyggnad 

The Last of Us presenterar tre olika typer av filmsekvenser att berätta med: 1) en 

actionorienterad filmsekvens, 2) en quick time-sekvens och 3) en dialogsekvens. Jag 

undersöker quick time-sekvenser närmare i kapitel 3. Alla dessa filmsekvenser har i alla fall 

en sak gemensamt: att de är inspelade i motion capture-teknik, på samma sätt som till 

exempel Avatar (James Cameron, 2009). Det betyder att skådespelare gör 

skådespelarprestationer genom både rörelser och röster, men deras utseende är helt animerade 

med spelutvecklarnas egen grafikmotor. 

      De actionorienterade filmsekvenserna i The Last of Us är små expanderade actionscener 

som är inklämda i spelsekvenser för att bekräfta för spelaren att denne är på rätt väg. Exempel 

på detta är en spelsekvens där spelaren springer till en checkpoint som följs av en liten 

filmsekvens som visar hur spelkaraktären barrikerar en dörr och introducerar en ny 

spelsekvens. Dessa små filmsekvenser är alltså små passiva delar integrerade i en 

spelsekvens. Den actionorienterade filmsekvensen inkluderar även dödsscener och är spelets 

svar på en Game Over-skylt, där dödscenerna spelas upp när spelaren misslyckats. Dessa 

Game Over-scener avbryts ofta mitt i protagonistens dödsögonblick och klipps sedan hastigt 

till en svart ruta, där en del av dödsögonblicket lämnas till fantasin genom ett hastigt klipp till 

den svarta rutan (se bilaga: bild 1.1). 

      Dialogsekvensen i The Last of Us kan beskrivas som den dominerande typen av 

filmsekvens och även den dominerande berättarformen, då den både introducerar och avslutar 

spelsekvenser med avgörande scener mellan karaktärer. Denna typ av filmsekvens fokuserar 
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mestadels på dialoger mellan karaktärer och berättas i en slags realtid. Det vill här säga att det 

är en rakt berättad historia som förhåller sig till spelvärldens nutid. Alltså drivs berättelsen 

framåt snarare än bakåt och gör berättelsens nutid till berättelsens tidsorienterade 

normalitetsläge. Men berättelsen blickar ändå tillbaka till det förflutna, åtminstone rent 

visuellt och dialogmässigt.  

      Genom bland annat motion capture levereras realistiska kroppsrörelser för att ge ett 

realistiskt intryck och rummet omkring karaktärerna är ofta slitet och smutsigt för att skapa 

känslan av en förlorad normalitetsvärld. Något som förstärker äktheten av den 

postapokalyptiska världen i spelet är just att många miljöer är baserade på riktiga miljöer och 

väcker uppmärksamhet genom att förvandla riktiga miljöer till ruiner. 

      Karaktärers sinnesstämning uttrycks här i dialog som används för att uttrycka karaktärers 

tankar, känslor och både yttre och inre konflikter. Dialogerna här lägger likväl stor vikt på det 

förflutna, där karaktärer ofta jämför hur världen såg ut före och efter apokalypsen eller 

diskuterar relationer och händelser som åskådaren inte har sett. Eftersom denna typ av dialog 

handlar om konstraster och förändringar genom tidens gång, blir alltså tidsfokus dialogens 

mest uppmärksamhetsgivande faktor: påminnelser från tiden innan apokalypsen avbryter här 

nuet i postapokalypsen. Klippmässigt framkallas även viss uppmärksamhet på tid genom 

tidshopp framåt i tiden: tidshopp som 20 års-hoppet (som sker i spelets inledning) eller 

tidshopp mellan årstider framkallar uppmärksamhet på vad som har förändrats mellan 

tidshoppen (se bilaga: bild 1.2). Ett tidshopp mellan en replik och en motsägelse av repliken 

ifråga kan orsaka en komisk effekt (se bilaga: bild 1.3). Ett tidshopp mellan en cliffhanger och 

en post-cliffhanger kan framkalla frågor och nyfikenhet om hur cliffhangern ifråga verkligen 

slutade (se bilaga: bild 1.4). 

      Medan dessa dialogscener är mycket traditionellt och enkelt utförda, riktas snarare 

uppmärksamhet på hur nära kameran är karaktärernas ansikten under känslostarka stunder. 

Detta är en nyckel i filmsekvensers emotionsframkallande eftersom kameran ofta fokuserar på 

ansikten. Detta är något som uppmärksammas eftersom kameran i spelsekvenserna ofta 

befinner sig bakom spelkaraktärerna. Man kan visserligen styra kameran för att titta på deras 

ansikten, men de hamnar inte i fokus på ett lika nära sätt som under dialogscenerna. Carl 

Plantinga skriver att det mest använda ansiktsfokuset i film är för att ge åskådaren information 

om karaktärers reaktioner, att uppmärksamhet måste vara fokuserat på karaktärers 

ansiktsuttryck för att påverka en tittare och att detta kan genomföras genom exempelvis close-
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ups.
31

 Jennifer Van Sijll menar att ju närmare man kommer en karaktär, ju mer sympatisk är 

man villig att vara och att kamerans nära avstånd av ansikten tillåter ett intimt band med 

karaktären.
32

 Ellie är ett exempel på detta, då kameran ofta fokuserar på hennes ansikte när 

hon interagerar med karaktärer. (se bilaga: bild 1. 5). En karaktärs ansikte kan även ha en 

avskräckande effekt när det gäller antagonister/monster, då åskådare enligt Van Sijll 

instinktivt vill skapa ett avstånd till ett hotfullt ansikte.
33

 Exempelvis fokuseras 

muskelryckningar runt ögon och ett växande leende när antagonisten David säger något 

hotfullt till Ellie (se bilaga: bild 1.6 ). 

      Sammanfattningsvis kan man säga att filmsekvensers mål är att fokusera på karaktärers 

inre konflikter och känslolägen. Emotioner framkallas genom fokus på karaktärers reaktioner 

och ansiktsuttryck, men även genom dialogens fokus på det förflutna i kontrast till nuet. 

2.2 Konflikten mellan normaliteter 

Hogan menar att normalitet är något man strävar efter och något man vill återvända till om 

den rubbas.
34

 De inledande filmsekvenserna i The Last of Us reflekterar detta när Joel 

kommer hem sent och viskar ”Good night, babygirl” till sin sovande dotter Sarah. Den här 

sekvensen handlar om harmonin i normaliteten, det här är Joels trygga normalitetsvärld. Det 

är först när Joel i nästa filmsekvens skjuter en virussmittad granne framför Sarah som 

normaliteten rubbas och som utsätter karaktärerna för risk: de måste undfly epidemin och 

överleva till varje pris. Detta leder dock till att Sarah skjuts till döds av en marinsoldat och 

Joel omfamnar sin dotter i gråt. Joels normalitetsvärld har här rasat samman: han har ingen 

dotter att återvända till. Intressant nog klipper denna filmsekvens mitt i Joels gråtande och 

hoppar direkt 20 år fram i tiden, där Joel befinner sig i en helt annan normalitet: Joel vaknar 

upp i en lortig lägenhet med sin partner Tess, där båda börjar diskutera hur de ska konfrontera 

en vapenhandlare som har lurat dem på smuggelgods. Redan här uppmärksammar man hur 

stort tidshoppet verkligen är då karaktärerna diskuterar ting som åskådaren inte har någon 

aning om ännu: man vet exempelvis inte exakt vem Tess är, vem denna vapenhandlare är, vad 

de gör, var de befinner sig eller hur deras värld ser ut. Allt detta är information som byggs på 

senare. För karaktärerna är detta bara en del av deras vardagliga normalitet, men för 

åskådaren är allt detta en helt ny normalitetsvärld för Joel. Från att visa Joel som en god far, 
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hoppar man direkt till en äldre, brutalare Joel med helt andra bekymmer. Detta tidshopp 

väcker inte bara frågan om vilket emotionellt läge Joel befinner sig i nuläget, utan även hur 

hans tidigare normalitetsläge förhåller sig till den nya normalitetsvärlden. Här finns alltså två 

olika normaliteter för Joel: Joel som far och Joel som barnlös smugglare. För att förstå hur 

mycket Joel har förändrats på 20 år måste inte bara hans normalitetstillstånd undersökas, utan 

man behöver även förstå vad hans mål är. 

      Av Joels handlingar och beteende att döma från filmsekvenserna, där han bland annat 

bryter av lemmar och dödar folk för att få information, är Joel ingen osjälvisk eller ädel hjälte. 

Han är en brutal man som inte tvekar att tortera eller döda människor för sin egen vinnings 

skull. Han kan som bäst beskrivas som en antihjälte, en människa som bara har anpassat sig 

efter apokalypsens nya lagar och som arbetar som smugglare i militärstyrda Boston 

tillsammans med sin partner Tess. Det här är helt enkelt Joels nya normalitet: ett barnlöst och 

brutalt liv. Denna normalitet avbryts dock när han och Tess får i uppdrag att smuggla 

tonårsflickan Ellie långt bort från Bostons gränser. Enligt Campbell är den motvilliga 

acceptansen av uppdraget ett av hjältens första steg mot sitt mål 
35

 och Joels motsträviga 

beteende förstärker Joels resa som en konflikt mellan hans strävanden.  Joel uttrycker under 

sin resa sin längtan att bara återvända hem och irriteras av Ellies närvaro, men tvingas ändå 

vänja sig vid henne. McKee sammanfattar denna händelse – kallelse och vägran att anta 

uppdraget – som något som kastar hjältens liv ur balans och att detta väcker både en medveten 

och en omedveten längtan som kan återställa balansen för hjälten.
36

 Ellies ankomst innebär 

här två saker för Joels mål: Joel tvingas visserligen lämna det trygga hem som han har byggt 

upp i Boston, men om Joel levererar Ellie till sin slutdestination kan han återvända till sin 

normalitet och därmed återställa balansen i sitt liv.  

      Men eftersom Ellie inte råkar vara vem som helst – hon fungerar här som ännu en tonårig 

flickgestalt för Joel att beskydda – blir Joels omedvetna längtan desto mer intressant i relation 

till hans övergripande mål. Den första Joel-normaliteten baserades just på relationen till 

dottern och att se Joel skydda Ellie genom berättelsens gång påminner om den gång då Joel 

var en far. Framförallt blir Joel själv påmind om sin dotter av Ellies närvaro under resans 

gång, 
37

 trots att Joel fortsätter att anstränga sig för att se Ellie som enbart ett leveranspaket. 

McKee föreslår att man måste titta på hjältens innersta längtan för att förstå vad en berättelse i 

                                                           
35

 Joseph Campbell. The Hero with a Thousand Faces. Princeton: Princeton University Press, 1949, s. 23. 
36

 McKee, s. 196-197. 
37

 “The Relationship Between Joel & Ellie Is One Of Gaming's Most Touching”. Century Gaming UK. URL: 
http://www.centurygaming.co.uk/2013/07/the-relationship-between-joel-ellie-is.html (Hämtad 2013-10-22) 



  

16 
 

grunden handlar om
38

 och det är alltså inte helt otänkbart att berättelsen i grunden, samt Joels 

innersta mål, handlar om relationen med den nya dottersgestalten Ellie. Spelutvecklarna 

beskriver Joel som en man som stänger in sina känslor för att klara av sitt nya liv.
39

 Man kan 

här säga att Joels beteende mot Ellie, där han undviker samtal om emotionella smärtor och 

deras bakgrund med henne, fungerar som Joels skydd från den största emotionella risk han 

kan ta, nämligen att förlora ännu en ”dotter”, samma emotionella trauma som inträffade för 20 

år sedan. Hur som helst skapas här en direkt konflikt mellan Joels övergripande mål och hans 

inre längtan. Att leverera Ellie innebär att hans relation till Ellie bara är ett jobb och att Joel 

lugnt kan återvända hem igen. Men om han utvecklar faderskänslor för Ellie, innebär det att 

det finns en risk att återigen förlora dottersgestalten. Detta är alltså en konflikt mellan två 

normalitetstillstånd: Joels barnlösa normalitet och Joels faders-normalitet. Att umgås med 

Ellie innebär att Joels leveransmål kompliceras med strävan att slippa emotionell risk. 

Kortfattat framkallas alltså emotioner av Joels konflikt mellan två möjliga normalitetslägen att 

sträva efter: att återvända till sitt hem i Boston efter att ha levererat Ellie och att skapa ett 

känslosamt band till Ellie. Emotioner framkallas ytterligare av risken att antingen inte kunna 

återvända till sin säkra trygghet eller att förlora Ellie om Joel accepterar henne som en 

dottersfigur. Han tar en stor emotionell risk om han skapar ett band med Ellie och riskerar 

därmed att förlora henne på samma sätt som Sarah. 

2.3 Filmsekvensers affektivitet i relation med Joels mål 

I och med Joels postapokalyptiska natur och avstängning av känslor, har han ett intressant 

ansikte att studera. Spelets inledning talar om att Joel var en helt annan person än den han är 

nu, eftersom han i inledningen ler och skrattar när han umgås med sin dotter. Men när Joel 

ackompanjeras av Ellie, blir det desto svårare att hitta liknande mänskliga tecken hos honom. 

Joel vill inte närma sig Ellie alltför mycket och uppvisar därför ett livlöst och otryggt ansikte 

för Ellie. Detta säger desto mer om Joels undvikande av sin innersta längtan och 

dialogscenernas uppbyggnad skapar här en dynamik mellan Ellie och Joel: han stänger in 

känslor genom begränsade ansiktsuttryck, defensiva reaktioner eller kortfattade dialoger, 

medan Ellie försöker hitta någon bekräftelse på Joels mänsklighet genom att vara öppen med 

honom. Detta gör Joels normalitetskonflikt desto mer påtaglig. Joel låter sin bakgrund bli dold 

för Ellie för att just slippa normalitetskonflikten. Det osagda presenterar här Joels skydd från 

att återuppleva sin ursprungliga normalitet – att vara far – och strävar efter sin nuvarande 
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motsatta normalitet för att stänga ute emotionella risker. Men Ellie komplicerar detta eftersom 

hon påminner Joel, enligt spelskaparen, om hans förlorade personlighetsdrag från sin faderliga 

sida i det förflutna.
 40

  Joels normalitetskonflikt är alltså något som Joel inte kan undvika: hur 

han än gör, kommer den ursprungliga normaliteten att hinna ifatt hans nuvarande 

normalitetssträvan ju mer han umgås med Ellie. Uppmärksamhet riktas alltså på mänskliga 

tecken i Joels beteende, då dessa avgör normalitetskonflikten. 

      Rent visuellt kan mänskliga tecken hittas i kamerans fokus på ansiktsuttryck och 

reaktioner mellan Joel och Ellie. När Ellie söker bekräftelse på Joels tacksamhet till henne, 

fokuseras hennes letande ögon på Joel (se bilaga: bild 1.7). När Joel erkänner för Ellie att det 

var ett misstag att inte lita på henne, bryter han ögonkontakt med Ellie (se bilaga: bild 1.8). 

När Joel och Ellie bråkar om Joels planer att överge henne, dröjer kameran på deras ansikten 

för att fokusera på både tårfyllda ögon och ansträngda mungipor. (se bilaga: bild 1.9).  

      Mer mänsklighet kan hittas i dialogen som karaktärerna för med varandra. För rent 

dialogmässigt kan mänskliga tecken även hittas genom bekanta ord, namn och andra verbala 

påminnelser om Joels ursprungliga normalitet. För ju mer Joel påminns om sin dotter och den 

han än gång var, desto mer har påminnelsens kraft betydelse för Joels normalitetskonflikt. 

Joel kan bara välja en normalitetssträvan och den han till slut väljer visar vad berättelsen i 

grunden handlar om. Jag talar här om en specifik scen där Joel finner Ellie i ett svårt och 

skadat tillstånd, där han låter henne fokusera på hans ansikte för att försäkra henne om att hon 

är säker. Hjältens hårda ansikte är nu ett tryggt ansikte (se bilaga: bild 1.10). Han lägger sina 

händer över hennes sargade ansikte för att visa att hon är trygg med honom. När hennes 

ansikte lugnar sig kallar han plötsligt henne för ”babygirl” – Sarahs smeknamn – och 

omfamnar henne. Joels innersta längtan och ursprungliga fadersnormalitet har här vunnit 

styrka i normalitetskonflikten och genom ansiktets betydelse och påminnelsens kraft i 

dialogen har Joel valt att ännu en gång ta den stora emotionella risken: att älska en dotter igen. 
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Spelomgång 3.0 – Samspel mellan spel- och filmsekvenser 

 

Ellie sitter moloket på en bänk medan jag utforskar en övergiven bussdepå. Hon 

är inte så pratglad som hon vanligtvis är. När jag ropar på henne för att hjälpa 

mig med att ta ner en stege, ignorerar hon bara mig. Det känns tomt, konstigt  

att se henne så tystlåten och deprimerad. 
41

  

I detta kapitel kommer jag närmare undersöka emotionell produktion utifrån fördjupningarna 

från föregående kapitel genom att analysera hur samspelet mellan film- och spelsekvenser 

fungerar. Jag kommer alltså att undersöka konflikter och sekvenssamarbeten när emotionell 

överföring sker mellan film- och spelsekvens. Jag kommer även att granska betydelsen av den 

tematiska överföringen och samspelet mellan film- och spelsekvens utifrån spelets och 

undersökningens mest återkommande teman inom ramen för normalitet: hemmet och döden. 

3.1 Quick time-sekvenser och överraskningens betydelse 

Att avbryta en normalitet för att framkalla emotion handlar om att uppmärksamma något som 

sker oväntat i normaliteten, något som bestrider förväntningar man har byggt upp inom 

normaliteten. Quick time-sekvenser arbetar med just detta, en sekvenstyp jag har nämnt i 

föregående kapitel. Generellt sett är quick time-sekvensen en sekvens i ett spel som integrerar 

spelmekanik med ett filmklipp och som ofta handlar om att rädda en spelkaraktär undan 

döden genom att tajma rätt knapptryckningar i tid. Med andra ord fungerar quick time-

sekvensen som en ”tryck X för att inte dö”-sekvens. I The Last of Us används detta koncept 

för att utsätta Joel för dödliga situationer som kan undvikas genom att trycka på rätt knappar i 

tid. Quick time-sekvensen i spelets fall ter sig till en början som en film för att introducera en 

fara för spelaren och avslutas som en spelsekvens där spelarens interaktion snabbt måste äga 

rum för att överleva faran. Exempel på detta är en scen där en fiende försöker trycka ner Joels 

hals mot en vass glasskärva. Scenen börjar som en vanlig filmsekvens där spelaren inte 

behöver göra någonting, men när fienden trycker ner Joels hals mot glasskärvan, dyker en 

knapp upp mitt i skärmen. Spelaren måste här interagera och trycka på knappen så frekvent 

och snabbt som möjligt för att Joel ska lossna från rövarens grepp. 

      I takt med att spelaren möter få quick time-sekvenser, är överraskningsmomenten desto 

större eftersom filmklipp vanligtvis signalerar för spelaren att denne inte behöver trycka på 

någonting förrän filmklippet övergår till en spelsekvens igen. Spelarens emotionella 

engagemang i en filmsekvens förstärks när uppmärksamhet riktas mot den överraskande quick 
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time-knappen, eftersom filmsekvensen gör spelaren passiv och oförberedd på 

knappsekvensen. För så fort knappen dyker upp i filmsekvensen, tvingas spelaren helt tänka 

om sin roll som åskådare: stressen av att överraskas med en knappsekvens och att behöva 

överföra sitt emotionella engagemang från filmsekvensen till spelsekvensen förstärker alltså 

upplevelsen av att överleva en fara. Spelaren måste alltså snabbt ändra fokus när denne 

övergår från passivitet till framstressad koncentration. 

      Eftersom quick time-sekvenser redan från början visar för spelaren att det är fullt möjligt 

för karaktären att undkomma döden, leder detta naturligt till spelarens slutsats att man kan 

”vinna” quick time-sekvensen så länge man är uppmärksam och snabb med knapparna. 

Spelkaraktären klarar sig helt enkelt om spelaren gör rätt och karaktären råkar illa ut om 

spelaren gör fel. Spelaren förväntar sig alltså att överleva en fara om spelaren gör rätt. Men i 

vissa fall kan spelkaraktären ändå hamna i trubbel, trots att spelaren har spelat quick time-

sekvensen korrekt. Till exempel kan en quick time-sekvens leda till att spelaren misslyckas 

med att flytta en hylla från dörr, väsnas mer än nödvändigt och drar fienders uppmärksamhet 

till sig. Ett annat exempel är när spelaren lyckas undvika att få Joel knivhuggen av en fiende, 

men istället blir Joel knuffad ner mot en vass stålskärva som genomborrar hans mage, vilket 

tvingar spelaren att spela med en markant försvagad spelkaraktär. Denna typ av sekvenser 

motsäger helt förväntningarna som spelaren bygger upp efter att ha klarat av quick time-

sekvenser utan att förvärra spelkaraktärens tillstånd. Spelet överraskar därmed spelaren 

genom att spräcka dennes förväntningar på ett felfritt resultat och tvingar denne i sin tur att 

anpassa sig efter kaoset som råder när spelaren inte lyckas uppnå förväntat resultat. Spelaren 

tvingas alltså agera efter det förändrade läget och måste även här övergå från ett lugnt läge – 

spelarens förväntningar på seger – till snabbt interaktivt fokus på att styra upp situationen. 

      När det kommer till just quick time-knappen, vill jag även kort nämna risken för 

missriktad uppmärksamhet på spelets händelser i och med att spelaren måste vara fokuserad 

på quick time-knappen. I spel som Heavy Rain och Resident Evil 4 används frekventa quick 

time-sekvenser och användandet av detta har kritiserats som något som helt distraherar 

spelaren från sekvensernas pågående animationer och som i sin tur tar ifrån mycket av 

actionupplevelsen.
42

 The Last of Us använder här samma koncept, men The Last of Us 

undviker dock detta genom ett väldigt enkelt knep: spelaren lär sig att bara använda en knapp 

för att överleva spelets quick time-sekvenser och gör att spelaren vänjer sig vid att bara 

använda denna specifika knapp i fortsättningen. Alltså är det inte nödvändigt att alltid 
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fokusera på knappen när den dyker upp. Spelaren behöver bara minnas en specifik knapp, så 

att denne istället kan fokusera sitt emotionella engagemang på vad som händer i scenen. 

      Kortfattat framkallas emotion när spelet överraskar spelaren via quick time-sekvenser. 

Först och främst får spelaren involvera sitt emotionella åskådarengagemang genom 

interaktion när den plötsliga övergången från film till spel tvingar denne att agera snabbt. 

Detta för att en filmsekvens hinner göra en spelare passiv ända fram tills denne tvingas 

använda quick time-funktionen. Spelet överraskar spelaren ytterligare genom att spräcka 

uppbyggda förväntningar att överleva faror i quick time-sekvenser. 

3.2 Valfria dialogsekvenser i relation till Joels normalitetskonflikt 

Den andra sekvensen som jag har nämnt förut och som just kretsar kring överföring av 

emotion mellan film- och spelsekvenser är den valfria dialogsekvensen. Dessa sekvenser är 

dialoger som spelaren kan aktivera genom fri interaktion i utforskarmomenten. Dessa 

sekvenser dyker mest upp när Ellie vill fråga eller kommentera någonting i sin omgivning för 

Joel och används för att fördjupa sig i storyn, karaktärerna och spelets värld. Alltså betonar 

dessa scener normalitetskonflikten som jag diskuterade i kapitel 2, då Joels ursprungliga 

normalitetsvärld gör sig påmind genom bland annat relationen med Ellie. I samband med 

analysen av filmsekvenserna förklarade jag hur Joel gjorde allt i sin makt för att undvika 

påminnelser om det förflutna och om känsloengagemang med dottersgestalten Ellie. Men i 

relation till Joels beteende blir det oundgängligt att se hur Joels motstånd till 

känsloengagemang påverkas genom att låta spelaren aktivera valfria dialogscener i sökandet 

efter mänsklighet och information om Joel. 

      Först och främst är det varken spelaren eller Joel som inleder en dialog. Det är främst 

saker eller karaktärer i spelomgivningen som istället triggar en dialogknapp, varpå spelaren 

bara kan replikera. Exempel på detta är ett utforskarmoment i spelet där spelaren blir 

upptagen med att söka förnödenheter och Ellie kommenterar plötsligt en sliten affisch av 

tonårsfilmen ”Dawn of the Wolf”, varpå en dialogknapp dyker upp ovanför Ellies huvud. 

Spelaren kan här välja att besvara Ellies kommentar eller bara ignorera det. Väljer spelaren att 

svara, aktiveras en kort dialogscen där Ellie frågar Joel vem han såg filmen med i sitt förflutna 

och Joel byter samtalsämne. Väljer spelaren att ignorera dialogknappen, fortsätter spelaren att 

gå vidare i spelet, ofta efter en sur kommentar från Ellie om hur Joel ignorerar henne. 

      Dessa sekvenser är valfria moment som spelaren inte nödvändigtvis behöver aktivera för 

att fortsätta äventyret och påverkar inte filmsekvenser negativt. Tvärtom samspelar spelarens 

valfrihet och den emotionella överföringen med filmsekvenserna, eftersom spelarens val helt 



  

21 
 

stämmer överens med Joels motiv och normalitetskonflikt. Om spelaren inte väljer att aktivera 

dessa sekvenser, stämmer det helt överens med Joels strävan att undvika påminnelser från sitt 

förflutna och ett känslomässigt band med Ellie. Om spelaren å andra sidan väljer att aktivera 

dialogsekvenserna, stämmer det helt överens med hur Joel oundvikligen påminns av sin 

ursprungliga normalitet och hans innersta strävan. Eftersom berättelsen handlar om just 

konflikten i att närma sig Ellie, stämmer spelarens valfrihet att fördjupa sig väl med 

protagonistens normalitetskonflikt i filmsekvenserna. 

3.3 Beteendeövergångar från filmscen till spelsekvens 

Jag har i första kapitlet kommenterat hur Ellie är på ständig jakt efter normalitet och gör det 

genom att vara öppen i kommentarer av sin omgivning. Detta var något som ofta drog 

uppmärksamhet från spelarens tysta utforskningsnormalitet. Men när Ellie faktiskt vägrar att 

prata eller kommentera något, väcker det även stor emotionell uppmärksamhet för spelaren. 

Ibland händer det i filmsekvenserna att Ellie och Joel bråkar eller att Ellie har varit med om 

någonting som gör henne tystlåten. Tonläget från en filmsekvens överförs alltså till den 

efterföljande spelsekvensen och ändrar helt Joels och Ellies beteende. Exempel på detta är en 

scen där Ellie räddar Joels liv, men Joel visar inget tecken på tacksamhet eftersom hon 

räddade honom genom att trotsa hans order. När spelsekvensen väl börjar är Ellies beteende 

helt förändrat: hennes kroppspråk blir mer instängt, hon undviker ögonkontakt med Joel och 

blir väldigt begränsad i sin kommunikation med honom. Hon är uppenbarligen upprörd för att 

Joel inte visade tacksamhet till henne. När dialogknappen dyker upp ovanför Ellie, är hon 

väldigt begränsad i sin dialog när spelaren försöker kommunicera med henne. Joel, i sin tur, är 

den som istället försöker föra en mer öppen dialog med henne för att förklara för henne varför 

han agerar som han gör. Här är det som att Joels och Ellies personligheter för ett ögonblick 

byter plats med varandra: när Joel är instängd försöker Ellie förstå honom och när Ellie är 

instängd försöker Joel förstå henne.  

      Ett annat exempel på beteendeförändringar är en scen där Ellie är med om något så 

traumatiserande och obehagligt att hon i efterföljande spelsekvens beter sig väldigt apatiskt. 

Hon går runt med ett sänkt huvud, agerar håglöst och lyder ej spelarens order när spelaren ber 

henne om hjälp. Ellie som annars är så pratglad är nu motsatsen och Joel som annars är 

instängd är den som försöker vara mer öppen med henne. 

      Vad Joel (eller spelaren, beroende på hur mycket spelaren bryr sig om att ta kontakt med 

Ellie) gör här är att försöka fylla den tystnad som Ellie i vanliga fall avbryter genom att 

kommentera saker i sin omgivning. Det är helt enkelt inte normalt att Ellie ändrar beteende 
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och att Joel tvingas fylla det tomrum som Ellie egentligen ska fylla. För även om Ellie 

vanligtvis avbryter utforskarnormaliteten för spelaren och Joel, är hennes förändrade beteende 

minst lika intresseväckande, om inte mer. Ellies öppna och mänskliga närvaro blir till viss del 

en del av utforskarnormaliteten och reflekterar Joels normalitetskonflikt. Här lyckas inte bara 

filmsekvens och spelsekvens samarbeta med karaktärernas beteenden, utan de lyckas även 

göra Ellies närvaro till en viktig faktor i Joels barnlösa normalitetssträvan, samt i spelarens 

annars tysta utforskarnormalitet i spelsekvenserna.  

      Utforskningsmomenten och Joels normalitetskonflikt är alltså emotionellt beroende av 

Ellies närvaro: Joel och spelaren blir helt enkelt vana vid att avbrytas av Ellies kommentarer 

och blir till slut en del av bägges normalitetsvärldar. För när Ellie beter sig annorlunda så 

uppmärksammar både spelaren och Joel detta och förstår därmed att något är fel.  

3.4 Konflikt mellan filmsekvens och spelarens valfrihet  

Filmsekvenser har alltså förmågan att påverka hur beteenden och tonlägen förändras i 

utforskningsmomenten i de efterföljande spelsekvenserna. För att vidare undersöka 

emotionell överföring mellan filmsekvensers och spelsekvenser är det därför värt att även 

undersöka hur spelarens valfrihet i konfrontationslägen ser ut i relation till filmsekvenser. 

Dessa konfrontationslägen är alltså momenten där fiender dyker upp och ger spelaren följande 

alternativ för att ta hand om momenten: spelaren kan smyga sig på fiender bakifrån och kväva 

dem, denne kan skjuta sig fri/hamna i handgemäng eller så kan denne fly från platsen ifråga.  

      Detta kan dock påverkas negativt beroende på hur filmsekvensen innan spelsekvensen ter 

sig. Ett exempel på detta är en filmsekvens där Joel och Ellie gömmer sig från en stor mängd 

fiender: Joel menar att han ska ta hand om fienderna utan att upptäckas, men ber Ellie att 

stanna utom synhåll och använda hans jaktgevär om det visar sig att Joel misslyckas (som ett 

slags prov på att Joel kan lita på Ellies överlevnadsinstinkter). När spelsekvensen väl börjar 

har spelaren fått följande information från filmsekvensen: spelaren har fått sina flyktalternativ 

borttagna. Istället tvingas spelaren konfrontera fienderna genom antingen att smyga sig på 

dem utan att upptäckas eller att låta sig upptäckas och få hjälp av Ellie. Här uppmärksammas 

den betydligt mer begränsade valfriheten eftersom spelaren från början har fått vänja sig vid 

att den interaktiva valfriheten tillhör spelarens normalitet. Även spelarens nyfikenhet 

framkallas här när denne alltså får alternativet att smyga sig på alla fiender och därmed inte 

behöva Ellies hjälp överhuvudtaget, trots att föregående filmsekvens betonade det viktiga i att 

Ellie ska bevisa sig själv för Joel. Men hur många gånger spelaren än lyckas eliminera fiender 

utan att upptäckas så anländer fiender från ingenstans på löpande band och i längden blir det i 
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princip omöjligt för spelaren att använda smygtaktiken: spelaren tvingas att upptäckas för att 

trigga ögonblicket där Ellie skjuter ner fiender med jaktgeväret. Detta visar att 

spelutvecklarna är medvetna om att spelarens valfrihet kan strida med berättelsen och tar 

därför ifrån spelarens valfrihet. Det enda som spelaren kan påverka är hur hög kaosnivån blir: 

ju försiktigare spelaren är, desto mindre riskerar spelaren att upptäckas och låta strid utbryta. 

      Filmsekvenser kan alltså ha en dominerande effekt i berättelsen, som kan tvinga spelaren 

att agera enbart efter berättelsens riktlinjer. Uppmärksamhet riktas då på borttagandet av 

spelarens val när denne hamnar i konfrontationsmoment och skapar en distans mellan spelare 

och berättelse när denne inte får agera som denne vill. Detta leder till en insikt om att 

spelutvecklarnas främsta prioritering i spelet är berättelsen, inte valfriheten. 

3.5 Att hitta hem igen 

Hem-tematiken är något som kan hittas genomgående i spelet och vars betydelse gör sig extra 

påmind när temat överförs mellan film- och spelsekvenser. Detta gäller framförallt en scen 

under en senare del av spelet, där Joel och Ellie går till ett hustak för att betrakta en flock 

giraffer. Väl uppe på hustaket spelas en filmsekvens upp där Ellie och Joel samtalar lite 

medan de tittar på girafferna. Efter en viss tystnad i dialogen säger Joel plötsligt till Ellie att 

han inte behöver leverera henne till sin destination och att de kan strunta i deras mål. Ellie 

svarar att resan inte kan vara förgäves. Hon vill fullfölja deras målsättning. 

      Denna scen är intressant och värd att nämnas av två anledningar: för det första är Joels 

replik om att inte fullfölja deras egentliga mål – målet som sattes upp för spelaren sedan Joel 

träffade Ellie – motsägelsefull gentemot den övergripande spelidén. Spelet har hela tiden 

handlat om att ta sig igenom svåra utmaningar och hinder för att leverera Ellie välbehållen, 

men det är först nu som Joel menar att de egentligen inte måste nå det målet. Denna 

motsägelse överförs direkt till spelsekvensen som följer, för när Joel inte längre vill leverera 

Ellie till sin destination skapas en emotionell distans mellan spelaren och spelupplägget då 

spelaren ändå fortsätter leda Joel mot en destination han egentligen inte vill nå. 

      För det andra har denna scen designats på ett mycket annorlunda sätt i jämförelse med 

övriga filmsekvenser. Det finns nämligen en liten spelsekvens inklämd mellan två 

filmsekvenser, men spelaren märker inte av denna övergång till en början. Filmsekvensens 

dialog fortsätter nämligen när filmsekvensen klipper över till spelsekvensen och lämnar 

spelkaraktären vakandes över girafferna tillsammans med Ellie en lång stund. Spelsekvensen 

signalerar inte till spelaren att filmsekvensen har övergått till en spelsekvens (olikt quick time-

sekvenser exempelvis), utan låter spelaren först upptäcka detta när spelaren uppmärksammar 
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att scenen ifråga har pågått alldeles för länge efter dialogens slut. När spelaren är medveten 

om spelsekvensen kan spelaren bara göra två saker: titta på giraffer med Ellie eller öppna en 

dörr för att trigga nästa filmsekvens. Denna spelsekvens kan verka obetydlig, men har 

designats för att spelaren och Joel för ett ögonblick ska glömma bort att ta sig vidare. Detta 

eftersom denna stund – Joel och Ellie som betraktar giraffer – visar att det är detta Joel vill 

mest av allt: han vill fördröja resan för att spendera mer tid med Ellie.  

      Genom att låta spelaren själv upptäcka interaktionen i scenen skapas alltså en emotionell 

överföring från film till spel: den emotionella laddningen i Joels verkliga strävan överförs till 

en spelsekvens som spelaren inte blir direkt medveten om och skjuter därmed upp 

karaktärernas resa. För även om spelaren måste öppna dörren för att gå vidare, kan spelaren 

även välja att bara låta Joel titta på giraffer med Ellie. För i den korta spelsekvensen, inklämd 

mellan två filmsekvenser, har Joel redan nått sitt verkliga mål: han har hittat hem igen.  

3.6 Dödens betydelse 

Det återkommande temat om döden är värd att nämna eftersom det skapar en intressant 

relation i samspelet mellan film- och spelsekvenser när det kommer till emotionell överföring. 

Döden kan här definieras som en oundviklig fas i livet som sätter stopp för normaliteter man 

fäster sig vid. Därför kan man utgå från att döden är den högsta graden av abnormalitet, för 

det går inte att undvika dess slutgiltighet. Samspelet mellan film- och spelsekvens behandlar 

döden på två vis: i spelsekvenser ges spelaren en illusion av odödlighet när spelaren tillåts att 

låta karaktären man styr dö upprepade gånger. I filmsekvenser däremot förblir karaktärer döda 

när de väl dör. Spelets tydligaste exempel på detta är spelets början, där spelaren har – i rollen 

som Joel – i uppgift att bära Sarah till säkerhet. Men att göra detta innebär att man måste 

trigga filmsekvensen där Sarah dör. Trots att filmsekvensen slutar med Sarahs död, tillåts 

spelaren ändå att spela en lång sekvens där denne bär henne genom horder av zombies. Spelet 

är här designat för att påminna spelaren om dödens slutgiltighet: för när spelaren tillåts fästa 

sig emotionellt vid målet att rädda Sarah och genom att ge spelaren kontrollen över 

situationen, skapar spelet en illusion för spelaren att denne faktiskt kan rädda henne. Men när 

det oundvikliga sker – Sarah dör– har Joels normalitet tagits ifrån honom och spelarens 

förhoppning att kunna rädda Sarah tas ifrån denne. Den emotionella förväntningen man 

aktiverar i spelsekvenserna gör att filmsekvensens slutgiltighet alltså avbryter förväntningen 

att rädda Sarah. För när spelaren väl är medveten om filmsekvensernas makt att bestämma 

karaktärernas öde, samt dödens slutgiltighet, uppstår en emotionell spänning för framtida 

filmsekvenser: kan Joel, eller Ellie, dö permanent senare i spelet? 
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Slutsats och diskussion 

                                        I’m taking us home. 
43

 

 

I denna studie av The Last of Us har jag undersökt följande produktion av emotioner och 

designval: normalitetslägen hos en spelare och berättelsens huvudperson, spelsekvensers 

mekanik och valfrihet, filmsekvensers betydelse och berättarteknik samt samspel mellan 

sekvensernas emotionella överföring och mekanik. För att försöka klargöra uppsatsens 

slutsats så mycket som möjligt vill jag här dela upp detta kapitel i tre avsnitt. I första avsnittet 

diskuteras hur uppsatsens huvudsakliga teorianvändning – normalitet – har använts som 

metod, samt vilka teoretiska/praktiska konsekvenser som går att finna. Det andra avsnittet 

behandlar vilka lärdomar man kan hitta utifrån undersökningens resultat. Det vill säga hur 

spelet har designats för att framkalla emotioner. Det tredje avsnittet innefattar tankar och 

slutord kring undersökningens resultat. 

4.1 Om känslor, teori och metod 

Hogan beskriver känslors betydelse i berättelser som en självklarhet. Det är en självklarhet 

som har uppmärksammats på senare år och har bland annat forskats rikligt inom exempelvis 

den kognitiva vetenskapen och filosofi. Men Hogan menar att forskningen hittills bara har 

varit begränsad och underutvecklad i dagens forskning om emotioners betydelse i berättelser 

och deras struktur.
44

 

      Emotioner är ett mycket subjektivt ämne som bör behandlas objektivt för att ge en 

trovärdig och tillförlitlig bild. Det finns alltså risker med att undersöka emotioner eftersom 

många olika omständigheter kan vinkla det vetenskapliga resultatet på grund av emotionell 

respons till materialet. Det finns även betydligt mer etablerade och säkrare metoder för att just 

identifiera emotionell respons än metoden jag valde att använda till min undersökning, till 

exempel personundersökningar i större skala, teknologi som kan mäta hjärnaktivitet för att 

lokalisera och identifiera neurologisk känsloproduktion eller granskning genom exempelvis 

beteendevetenskap. Min metod – att använda Hogans normalitetsteori för att uppmärksamma 

förändringar i berättelsen och en spelares reaktioner – riskerar att ta med alldeles för många 

subjektiva intryck från mig själv som spelare. Men genom att granska vad en protagonist 

fäster sig vid i berättelsen, samt förstå vad en spelare fäster sig vid i en interaktiv spelmiljö, 

har metoden visat sig vara något som gynnade och formade studiens helhet. 
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Normalitetsmodellen gick nämligen ut på att avläsa vilka normaliteter karaktärer och spelaren 

fäster sig vid under spelets gång och vad som avbryter dessa normaliteter. Teorin gav alltså 

möjlighet att studera emotionella responser genom att enbart förstå två faktorer: 1) vilka 

normalitetslägen som gäller för en spelare och en protagonist, samt 2) var uppmärksamhet 

riktas när något avbryter normalitetslägena ifråga.  

      Detta gjorde att förståelsen av emotioner, genom att uppmärksamma förändringar i 

normalitetslägen, har fungerat väl som en modell för att ”mäta” och identifiera emotionella 

ögonblick i spelets berättelse. Normalitets- och uppmärksamhetsteori har i undersökningen 

genomgående visat att designen bakom The Last of Us är specifikt byggd för att framkalla 

emotioner. Tack vare metoden att rikta uppmärksamhet på förändringar i normalitetsvärldar 

för både åskådare och spelare, har spelets emotionella styrkor kunnat grävas fram för närmare 

undersökning.  För detta visar att normalitetsmodellen inte bara kan användas i växande 

berättarformer som tv-spel och i berättelser rent generellt.  

Resultatet visar att även traditionella berättarprinciper som McKee eller annat Aristoteles-

skolat folk förespråkar för att skapa en emotionellt engagerande berättelse fungerar faktiskt än 

idag, även i spelsammanhang. 

      Medan normalitetsmodellen har fungerat genomgående bra i studien av The Last of Us, 

belyser undersökningen också hur komplexa normalitetsvärldar kan vara. I och med att jag 

valde att centrera undersökningen kring termerna ”hem” och ”död” – två ytterligheter av en 

normalitet – har undersökningen klarlagt flera nivåer av normaliteter. Exempel på detta är 

protagonisten som befinner sig i en konflikt mellan två normalitetssträvanden. Ett annat 

exempel är hur spelaren lär sig att uppehålla sig vid olika typer av normaliteter både som 

åskådare och spelare. 

      Undersökningen belyser även hur motsägelsefulla normalitetsvärldar kan vara. Exempel 

på detta är Ellies kommentarer: Ellies kommentarer avbryter ofta Joels utforskning, men blir 

samtidigt en så normal del av utforskningsmomenten att Joel försöker fylla den tystnad som 

Ellie lämnar efter sig när hennes pratglada beteende förändras. Ett annat exempel är dödens 

närvaro i spelets berättelse: döden definierades tidigare som en abnormalitet som hotar 

etablerade normalitetsvärldar. Detta visas tydligt i spelets filmsekvenser där karaktärer dör 

permanent, till skillnad från spelsekvenser där spelaren ständigt får nya chanser om denne 

”dör”. Men samtidigt är döden en sådan normal fas i livet och framförallt så normalt i den 

skoningslösa och våldsamma värld som spelet presenterar, att döden också kan ses som en 

oundviklig del av en normalitet. Sådana här typer observationer gör att 

normalitetsundersökningar får ett komplicerat resultat. Det beror helt enkelt på vilket 
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perspektiv man ser normaliteter på och visar hur viktiga och relevanta avgränsningar är för att 

göra denna typ av undersökning. Men samtidigt går det att fördjupa sig mycket mer i 

berättelsens och spelarens normalitetsuppbyggnad för att visa hur stark emotionens relevans 

verkligen är.  

      Exempel på fördjupningar kan vara närmare granskningar i hur spelaren påverkar spelets 

tidsrum och vice versa, eller att undersöka vilka dimensioner som spelarens roll lägger till i 

spelets tidsrum när denne tvingas röra sig inom spelets föreställningsramar. Ett annat exempel 

som är värt att nämna för att ytterligare bevisa att The Last of Us arbetar emotionellt på många 

olika nivåer är Ellie som karaktär. Ellies roll var avgränsad i uppsatsen, men att analysera 

henne som en alltmer växande karaktär i spelet hade även kunnat ge nytt ljus i hur hennes – 

och även andra karaktärers – normalitetsvärldar antingen krockar eller samspelar med Joels 

normalitetssträvanden. Ytterligare exempel på vidare forskning är att studera hur 

normalitetsmodellen även stämmer in i klassiska berättarstrukturer såsom akt-strukturer eller 

andra klassiska berättelsemodeller än hjälteresan. 

      Hur som helst: även om normalitetsundersökningen visade sig vara mer komplext än 

förväntat, har Hogans modell inte bara hjälpt undersökningen att vidare förstå emotioners 

produktion, samt betydelsen och identifierandet av emotionella ögonblick i spelets berättelse: 

normalitetsmodellen har även hjälpt att göra emotioner relevanta till en vetenskaplig 

undersökning av en berättelses helhetsdesign. 

4.2 Sammanfattning och lärdomar om spelets design  

Efter att ha undersökt respektive spel- och filmsekvensers emotionsframkallande faktorer, 

samt hur dessa faktorer i sin tur samspelar med varandra, har undersökningen kommit fram 

till att The Last of Us är en berättelse som är emotionellt aktiverande på flera olika nivåer: i 

filmsekvenser, spelsekvenser och i samspelet dem emellan. För att koncentrera resultatets 

betydelse återkommer jag till frågeställningarna jag ställde i början av uppsatsen, detta för att 

granska vad vi har lärt oss om spelets design och dess affektionsförmågor: hur använder The 

Last of Us spel- och filmelement – var för sig och i samspel – för att framkalla emotion?  

      Det vi har lärt oss om spelets design är att spelsekvenser är beroende av filmsekvenser för 

att berättelsen överhuvudtaget ska fungera. Men det är därmed inte sagt att spelsekvenser 

saknar förmågan att producera emotioner hos en spelare. Spelsekvenserna uppvisar en typ av 

emotionellt engagemang genom spelarens eget deltagande och valfria interaktion: en 

utforskarnormalitet som tillåter spelaren att interagera fritt med spelvärldens fria utforskande. 

Spelsekvenserna fokuserar på att etablera en trygg normalitet för spelaren, för att sedan 
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förändra detta läge när faror och fiender tvingar spelaren att snabbt tänka ut en metod för att 

återvända till den trygga normaliteten. Hur spelaren än gör, innebär det risk att förvärra farliga 

situationer. Även om spelsekvenserna är begränsat designade för att inte ge spelaren alltför 

mycket utrymme att bryta berättelsens riktlinjer så tillåts spelaren att projicera sig själv i 

spelsekvenser genom att låta denne delta i en historia om överlevnad. Spelsekvenserna ger 

spelaren alltså möjligheten att delta i utforskningsmoment för att styrka 

överlevnadsfärdigheter, uppleva intensiva konfrontationer av fiender och lära sig att överleva 

faror istället för att bara passivt se faror och överlevnadsscener.  

      Spelsekvenser har även förmågan att bära med sig tonen från en filmsekvens för att 

behålla berättelsens linje och tematik genom hela spelets gång. För det är i filmsekvenserna – 

i synnerhet dialogscenerna – som visar förändring eller starka konflikter mellan karaktärerna. 

Det är filmsekvenserna som introducerar protagonistens konflikt mellan två 

normalitetssträvanden, cementerar spelets emotionella stämning redan från spelets början och 

fokuserar på realistiska ansiktsuttryck i närbilder för att skapa sympati. Det är i filmsekvenser 

som protagonisten går igenom emotionella risker och där dennes normalitetskonflikt tar form 

och förändras. Det är även filmsekvenserna som mest överför emotionell ton vidare till 

spelsekvenser, snarare än tvärtom.  

      Film- och spelsekvensers samspel fungerar som mest när spelaren överraskas av 

övergångar från filmsekvens till spelsekvens och när spelarens interaktiva valfrihet stämmer 

överens med protagonistens stridande normalitetsträvanden. Designmässigt är det 

filmsekvenser som hjälper berättelsen i spelet att hålla ihop spelsekvenserna, både tematiskt 

och känslomässigt. Alltså flätas protagonistens normalitetskonflikt i filmsekvenserna samman 

med spelarens interaktion i spelsekvenser för att skapa följande: en balanserad helhet som 

både involverar en åskådares emotionella engagemang till en berättelse och en spelares 

emotionella engagemang genom utforskarvänlig interaktion.  När dessa sekvenser samspelar, 

kombineras båda engagemangen för att ge spelaren illusionen av att denne är huvudpersonen. 

Valfrihet i spelsekvenserna tar dock skada när berättelsen kan kräva att vissa händelser måste 

ske trots spelarens valfria interaktion och tvingar därmed spelaren att göra vissa saker på ett 

visst sätt. 

      I korta drag kan man säga att designen bakom spelet tillåter spelaren att vara fullt 

emotionellt engagerad i spelets berättelse även om spelet växlar mellan film- och 

spelsekvenser. Sekvenserna ifråga samarbetar alltså med varandra för att påvisa en balanserad 

helhetsupplevelse, där spelaren hjälper protagonisten att ta sig vidare i berättelsen och kan 

förhålla sig till protagonistens normalitetskonflikt genom spelets valfria stunder. 
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4.3 Tankar och slutord 

Tanken med att välja The Last of Us som utgångspunkt för denna studie var dess aktualitet: 

jag ville undersöka det mest ”fräscha” filmiska spelet i marknaden. Under uppsatsskrivandet 

har dock andra filmiska spel snabbt kommit ikapp The Last of Us på olika nivåer. Spelen 

Beyond: Two Souls och Grand Theft Auto V släpptes strax efter att detta arbete påbörjades och 

är intressanta exempel på filmiska spels snabbt utvecklande och flexibla natur: förstnämnda 

spelet är helt baserad på filmiska quick time-sekvenser och ger spelaren möjligheten att ändra 

en berättelse baserat på hur väl spelaren överlever quick time-sekvenserna. Det andra spelet är 

designat som en interaktiv lekplats, men har även integrerat filmsekvenser för att berätta tre 

huvudpersoners berättelser. Spelaren kan här när som helst hoppa mellan tre huvudpersoners 

berättelser utan att störa spelets övergripande narrativ.  

      Problemet med denna undersökning är alltså att The Last of Us snabbt blir utdaterad i 

direkt jämförelse med andra aktuella spel som också utmanar filmiska spel. Spel blir genast 

”gamla” när de släpps eftersom spelteknik ständigt förbättras och förändras. Därför kan The 

Last of Us inte representera en generell bild av filmiska spel. Spelet kan däremot ses som en 

representativ titel för spel av en specifik designtyp: spel som har samma linjära, 

berättarmässiga ”filmsekvens-leder-till-spelsekvens”-design som The Last of Us.  

      Men om det finns något som jag tror att denna undersökning kan vara till nytta, 

framförallt för speldesigners, kan det vara att få ökad förståelse för den balansgång mellan 

film- och spelsekvenser som filmiska spel kräver för att skapa en fungerande helhet. De kan 

tänka på hur viktigt det är att ha emotionell överföring i åtanke när spel- och filmsekvenser 

följer varandra, framförallt när man försöker presentera valfrihet i en strikt linjär berättelse. 

Det måste finnas en harmoni mellan spelarens vilja och berättelsen, för i annat fall kan det 

skapa mer distans än inlevelse när man som spelare interagerar med en spelvärld. Harmoni 

mellan film- och spelsekvenser är alltså nödvändiga att granska för att det inte ska finnas 

konflikt mellan respektive sekvenser. Annars växer risken att förlora spelarens emotionella 

engagemang. Spelaren måste alltså befinna sig i en liknande emotionell dimension som 

spelkaraktären man styr för att nå det emotionella engagemanget. The Last of Us uppvisar 

exempelvis denna disharmoni när en filmsekvens tvingas ta ifrån spelarens valfrihet i 

efterföljande spelsekvens för att hålla sig till berättelsen. Spelarens vilja hamnar alltså i 

konflikt med filmsekvens ändamål. Även om spelet i övrigt lyckas skapa bättre balansgångar 

mellan sekvenserna, finns liknande problem i andra spel med liknande design. Aktuella spel 

såsom Tomb Raider (2013) är bevis på liknande överföringsproblem, där hjältinnans ångest 

över att döda levande väsen i filmsekvenser växlar över till spelsekvenser där spelaren kan 
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bekymmerlöst massdöda fiender. Detta skapar ett slags ”identitetskris”
45

 mellan tonlägen för 

att spelarens handlingar inte riktigt kan förhålla sig till protagonistens handlingar som sker i 

filmsekvenserna.  

      Konflikter mellan spelarens vilja och filmsekvensernas ändamål talar här tydligt om att 

speldesigners fortfarande behöver arbeta på balansgångar mellan film- och spelsekvenser för 

att kunna balansera emotionella dimensioner mellan spelprotagonister och spelare. Med denna 

undersökning vill jag därför argumentera för att detta problem kan lösas. Detta kan enkelt 

uppnås om förståelse för följande principer äger rum: 1) balanserat samspel mellan film- och 

spelelement, samt 2) förståelse för vilka normaliteter spelare och spelprotagonister fäster sig 

vid. Om man förstår dessa principer kan man i sin tur förstå hur viktig balansgången mellan 

film- och spelsekvens är för att engagera spelare emotionellt, samt förstå emotioners betydelse 

i filmiska tv-spel av den här typen.  

      För när allt kommer omkring, är det viktigt att mottagaren av berättelsen förstår vad denne 

ska fästa sig vid, för att i sin tur kunna ta del av den emotionella rikedom som berättelser har 

möjlighet att erbjuda. Denna undersökning av The Last of Us visar nämligen ett väldigt tydligt 

resultat: det är viktigt och nödvändigt att undersöka emotioners betydelse i berättelser för att 

förstå varför en berättelses design är som den är.  

      Hogan påstår här att det är mottagarens emotioner som i själva verket formar berättelsen 

och som egentligen skapar den. 
46

 Denna undersökning visar alltså att emotionell respons ger 

berättelsen mening. Mottagarens emotionella respons formar berättelsen genom att helt enkelt 

vara medveten om hur och varför mottagaren ger ifrån sig emotionella responser. För om man 

vill förstå strukturen i ett narrativ eller vill förstå hur man gör en framgångsrik berättelse så 

behöver man alltså förstå emotionernas betydelse i själva berättelsen. Jag hoppas därmed att 

framtida forskning lägger större fokus på produktion av emotioner i växande berättarformer 

som tv-spel, för att både förstå balans mellan film- och spelsekvenser, och för att kunna skapa 

bättre berättelser framöver. För vad skulle vi göra utan förståelse av berättelser?  
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Bilaga 

 

 

Bild 1.1 En av Joels och Ellies dödscener innan det klipps till en svart Game over-ruta. 

  

 

 

Bild 1.2 Spelet hoppar snabbt fram i tiden genom att beskriva det nya tidsrummet genom en 

svart ruta och vit text. Här nedan hoppar en mörk höstscen till en ljus vinterscen. 
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Bild 1.3 Ellie menar att hon inte är trött och inte behöver någon sömn. I nästa scen ses hon 

sova. 

  

 

 

Bild 1.4 Joel tvingas ta ett svårt beslut mellan liv död och måste bestämma Ellies öde. I nästa 

scen visas Joel körandes en bil. Någon information om hans beslut visas ej och kameran 

dröjer länge på den uttryckslöse Joel innan någon information om hans val dyker upp. 

  

 

 

Bild 1.5 Ellies ansikte reagerar på Joels lögn.   Bild 1.6 David ler mot Ellie. 
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Bild 1. 7 Ellie söker bekräftelse med ögonen.   Bild 1.8 Joel bryter ögonkotakt med Ellie. 

 

 

Bild 1.9 Ellies ögon glittrar till av tårar när hon erkänner för Joel hur rädd hon är att överges. 

Joels mungipor går ner när han fräser till henne att hon inte är hans dotter. 

  

 

Bild 1.10 Joel markerar för Ellie att hans ansikte är trygghet och Ellie lugnar sig vid åsynen. 

  

 


