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SAMMANFATTNING 

 
Författare: Elin Nykvist 
 
Datorspelet vs Skönlitteraturen – Narrativanalyser av romanen Skattkammarön och 
datorspelet The Secret of Monkey Island: Special Edition. 
 
Computer game vs Fiction – Narrative analysis of the novel Treasure Island and the 
computer game The Secret of Monkey Island: Special Edition.  
 
År: 2015                                                                                       Antal sidor: 29 
 

Denna studie handlar om ett datorspels potentiella narrativitet och har som mål att 

undersöka skillnader och likheter i narrativiteten mellan datorspelet och en klassisk 

roman. Detta har analyserats utifrån Vladimir Propps strukturalistiska analysmodell 

som innehåller 31 funktioner. Resultatet av denna studie visar att datorspelet som 

undersöktes har en narrativ funktion och att det fanns stora likheter i funktionerna 

hos datorspelet och romanen.  
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1.  Inledning 
 

I kursplanen i svenska för grundskolan (2011) står det skrivet att eleverna ska lära sig 

svenska genom ”nya medier”. Mer än så är det inte specificerat. Men enligt många av 

de lärare jag mött är datorspel dock helt otänkbart som läromedel då man anser det 

vara en distraktion som stör, men är det verkligen det?  

Datorspel som fenomen är idag väldigt stort och har gått från att vara ett simpelt 

medel för underhållning till att påverka många människors liv dagligen. Idag är 

datorspelen inte heller endast för underhållning utan det finns en rad olika spel där 

man som spelare lär sig, om så ett nytt språk eller filosofiska och moraliska val där 

spelet lämnar dig med frågor som rör den mänskliga tillvarons existentiella och 

moraliska dimensioner.  

Hypertexter och ergodisk litteratur är nya begrepp inom litteraturvetenskapen och 

som innefattar de texter som datorspelen ger. Hypertext användes första gången 

1965 av Ted Nelson. Han ville mynta ett nytt begrepp som kunde beteckna 

organiseringen av elektroniska texter där man kan läsa dem i en följd som påverkas 

av läsarens val, genom t.ex. vad läsaren klickar på under läsningen. Ergodisk 

litteratur bygger på samma princip, att läsaren aktivt delta i läsningen för att föra 

historien framåt. (Heith, 2006, s. 234)  

Skönlitteraturen är den typ av litteratur som många av den äldre generationen 

relaterar till när de hör ordet berättelse. Den har en början, en mitt och ett slut. Som 

läsare kan du inte göra några andra val än att läsa vidare eller lägga ifrån dig 

berättelsen. Så kan datorspelen trots detta ha lika många narrativa drag som den 

klassiska romanen? 
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1.1 Syfte 

 

Denna studie syftar till att undersöka ett datorspels potentiella narrativitet och hur 

den narrativiteten ser ut. Denna studie jämför också en romans narrativitet och 

datorspelets potentiella narrativitet för att utröna skillnader och likheter.  

Frågeställningarna är följande: 

1.  Är datorspelet The Secret of Monkey Island: Special Edition narrativt och hur 

ser den narrativiteten ut? 

2. Vilka är likheterna och skillnaderna i narrativitet mellan romanen 

Skattkammarön och datorspelet The Secret of Monkey Island: Special 

Edition? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
I Primärt undersökningsmaterial (1.3) följer en kort beskrivning av de verk som 

analyserats och en motivering till valet av dessa verk. I Forskningsbakgrunden (1.4) 

beskrivs utgångspunkterna för de teorier och metoder studien bygger på för att 

läsaren ska få en helhetsbild av analysen som gjorts.  

I kapitel 2, Analys, redogörs resultatet av analysen gentemot den 

forskningsbakgrund som tidigare nämnts. Uppsatsen avslutas med en 

Sammanfattning (3) av studien samt egna reflektioner. 

 

1.3 Primärt undersökningsmaterial 
 
Studien syftar till att analysera romanen Skattkammarön och datorspelet The Secret 

of Monkey Island: Special Edition. Nedan följer en kort beskrivning av verken och en 

motivering till mitt val av verken. 

1.3.1 Skattkammarön 
 

Skattkammarön, originaltitel: Treasure Island, är skriven 1881 av Robert Louis 

Stevenson. Den utgåva som används i denna studie är en svensköversättning från 

2013. Stevenson räknas än idag som en av de allra största berättarna och romanen 

Skattkammarön är kanske det mest kända av hans verk, om inte det allra mest 

älskade. Skattkammarön anses idag vara en klassiker och används, av egen 
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erfarenhet, som referensverk i skolans värld. Den är redan 1920 nämnd som ett verk 

som läses skolan och där elevernas åsikter om den stod i fokus (The English Journal, 

,1920,maj. s.266–269 av Harrington & Cleghorn) Eleverna hade en positiv attityd till 

romanen och speciellt då pojkar. Den var bra, enligt pojkarna, eftersom den inte 

innehöll någon romans. (Harrington & Cleghorn, 1920) 

Detta var en av anledningarna till att valet föll på detta verk, och valet av datorspel 

baserades på valet av Skattkammarön. En annan anledning var mot bakgrund att de 

är lika varandra genremässigt och jag har haft det i åtanke under hela analysen. De 

båda verken är av äventyrskaraktär, romanen ingår i äventyrsgenren 

(äventyrsroman) och datorspelet ingår i genren ”äventyrsspel”. Den klassiska 

äventyrsromanen karaktäriserades av bedrifter och kraftprov och Skattkammarön är 

en typisk sådan. Enligt Petersson (2011) tillhör Skattkammarön också genren 

pojkbok vilket är en subgenre till äventyrsromanen. Den har i stort sätt enbart 

manliga karaktärer, i Skattkammarön finns undantaget i Jims moder, vilket var ett 

typiskt drag för pojkboksgenren. Skattkammarön räknas, enligt Petersson (2011) 

som ”något av en prototyp för senare skildringar om skattsökande och äventyr till 

sjöss” (Petersson, 2011 s. 118–119). 

Skattkammarön är berättelsen om unga Jim Hawkins berättad i jag-form och 

handlar om det äventyr han hamnar i. Det hela börjar med att Jim och hans familj får 

en ny gäst på värdshuset som de driver. Det är en gammal sjöman på flykt från sina 

fiender eftersom han bär på en skattkarta. Denna skattkarta visar platsen där Kapten 

Flints skatt är gömd och snart får Jim erfara att denna skattkarta är eftertraktad och 

de som är efter den är inte trevliga typer. Jim och hans mor flyr värdshuset 

tillsammans med skattkartan och får hjälp av doktor Livesey och godsägare 

Trelawney.  

Jim och hans två vänner bestämmer sig för att bege sig ut för att söka efter kapten 

Flints skatt. De köper sig ett fint skepp, Hispaniola, och anställer en kapten (vid 

namn Smollett) och besättning med en charmig enbent skeppskock vid namn John 

Long Silver. Denna besättning visar sig dock vara hänsynslösa pirater med John Long 

i spetsen och framme vid den ökända Skattkammarön utbryter det myteri på skeppet.  

Besättningen splittras och snart visar det sig att piraterna har övertaget om 

skeppet medan godsägaren och doktorn har kartan till skatten. Jim Hawkins flyr över 

till ön i hopp om att hitta en väg ur den situation de hamnat i. Han möter snart på en 

man som varit strandsatt på ön i tre år, Ben Gunn. Mannen berättar att han blivit 
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strandsatt där av John Long och är väldigt rädd för honom, men i löfte om att få åka 

med hem från ön lovar Ben Gunn att hjälpa Jim när tiden är inne.  

Doktorn tillsammans med godsägaren, kaptenen och några män har lyckats ta över 

palissaden (som omger en liten träbyggnad högst upp på kullen) och skapat sig ett 

bra övertag mot piraterna.  

Jim kommer tillbaka till den lilla stugan berättar om sina upptäckter för sina 

vänner som är väldigt glada att se honom. Kort därefter upptäcker besättningen i 

palissaden att John Long står vid skogens ände viftande med en vit flagg; han vill 

förhandla.  

Kapten Smollett godtar inte kraven som John Long lägger fram utan uppmanar 

John Long att ge upp och lovar honom en rättvis rättegång hemma i England. John 

Long blev ursinnig och avslutar konversationen med att säga att de kommer anfalla 

inom en timme. 

Strid utbryter och slutar med att Jim och hans vänner vinner. Doktorn går för att 

hälsa på Ben Gunn för att göra upp en plan. Jim visste att han inte skulle få lov att 

lämna byggnaden men hade redan en egen plan för att återfå Hispaniola, så efter att 

doktorn hade gått ut i skogen ger sig Jim iväg han också. 

Jim hittar båten som Ben Gunn hade gömt undan och ror ut till Hispaniola och 

började hugga av ankarrepen som Hispaniola låg förankrat med.  Jim tar sig upp på 

Hispaniola och upptäckte att den ene mannen var död och den andra supit sig 

medvetslös. 

Jim tog över Hispaniola, väcker Hands (mannen som fortfarande levde) och 

beordrar honom att segla till en annan del av ön. Väl där bestämmer sig Hands att 

anfalla Jim men det visade sig att han var alldeles för skadad, för Jim tar sig lätt upp i 

masten och skjuter därefter Hands. 

Hispaniola var räddat och låg säkert i viken och Jim börjar bege sig tillbaka till 

palissaden och den lilla stugan. Myteristerna hade tagit över stugan och Jim blir 

tagen som gisslan. John Long ser detta som ett ypperligt tillfälle att sluta en 

överenskommelse med doktorn och godsägaren, för han har insett att oddsen är emot 

honom. Doktorn hade gett John Long kartan till skatten sedan tidigare och planen 

enligt John Long var att leta reda på skatten för att rädda livet på sig själv och Jim 

Hawkins. 

Myteristerna beger sig iväg för att hitta skatten. När piraterna väl var framme vid 

skatten ser de att den är redan uppgrävd, och strid mellan John Long och de övriga 
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uppstår. Doktorn, Gray och Ben Gunn kommer till undsättning i sista stund och 

räddar Jim och John Long. Ben Gunn hade sedan lång tid tillbaka gömt skatten i den 

grotta han hade bosatt sig i under sin tid på ön.  

När vännerna kom fram till grottan och viken där Hispaniola låg började jobbet 

med att lasta skatten på Hispaniola. Vännerna bestämde att de skulle lämna kvar 

myteristerna på ön, med ett litet förråd av krut och mat, och gav sig sedan iväg.  

John Long rymmer på vägen tillbaka från Skattkammarön. Till slut var Hispaniola 

tillbaka i England, där delas skatten ut till de som fortfarande var vid liv. Vad Jim 

gjorde med pengarna får vi inte veta, men resan har lämnat spår hos honom i form av 

mardrömmar. 

 

1.3.2 The Secret of Monkey Island: Special Edition.  
 

Datorspelet The Secret of Monkey Island kom för första gången ut 1990 och är skapat 

av Lucasfilm Games. Det är ett peka-och-klicka-äventyr, vilket kort innebär att man 

genom att använda muspekaren för karaktären och berättelsen vidare. 2009 gjordes 

The Secret of Monkey Island: Special Edition med förbättrad grafik och 

röstskådespelare och eftersom tekniken bakom datorspelen hade utvecklats så 

mycket sedan första versionen hade släppts blev spelet som nytt. Man kan dock när 

som helst under spelets gång ändra tillbaka till den äldre versionen. Datorspelet är 

uppbyggt så att det inte finns fler än ett slut och spelaren kan inte påverka slutet eller 

spelets gång annat än genom att föra berättelsen framåt genom att klicka på rätt 

ställen. Spelaren kommer inte att tas vidare i berättelsen utan att de rätta valen görs 

och det kommer därför alltid att vara samma berättelse som berättas.  

The Secret of Monkey Island: Special Edition är på engelska, med engelskt text 

och tal vilket är oväsentligt för min studie eftersom jag tittar på andra element än 

själva språket. Enligt kursplanen i svenska (2011) ska eleverna titta på ”texter som 

kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter”. 

(Lgr11). Eleverna ska även titta på uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur 

vilket går att tillämpa även på datorspelet.   

The Secret of Monkey Island: Special Edition börjar med att man blir presenterad 

för Guybrush Threepwood, som är huvudpersonen i berättelsen och den karaktär 

man spelar.  
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Guybrush har anlänt till Melée Island för att han vill bli pirat men märker snart att 

öns pirater är på dåligt humör eftersom en spökpirat vid namn LeChuck förstör deras 

resor. LeChuck hade kommit till Melée Island och blivit olyckligt kär i borgmästaren 

för ön, Elaine. Den kärleken var inte besvarad och han dog i en storm men återkom 

som en spökpirat.  

Guybrush fick ändå utmaningarna som krävs för att bli pirat: tjuveri, besegra 

svärdsmästaren och hitta en skatt. (Detta görs av spelaren och det spelar ingen roll 

vilken ordning du gör dem i.) I tjuveri-utmaningen krävs det att Guybrush ska ta sig 

in i borgmästare Elaines hus och stjäla en staty. Denna utmaning leder till en scen där 

läsaren/spelaren för första gången träffar Elaine och gnistor mellan karaktärerna 

uppstår. Detta gör att berättelsens och Guybrush begär ändras och han vill nu bli klar 

med utmaningarna snabbare så att han återigen kan träffa Elaine, men väl klar med 

utmaningarna blir han tagen av Sheriffen (LeChuck) och kastas i havet. När Guybush 

kommer upp får han veta att LeChuck kidnappat Elaine och tagit med henne till hans 

gömställe på Monkey Island. Guybrush samlar ihop en besättning och köper ett 

skepp för att segla till Monkey Island. Dock är det ingen som vet vägen dit men 

lyckligtvis hittar Guybrush ett magiskt recept som han kokar ihop, vilket tar honom 

till Monkey Island.  

På ön finns snälla kannibaler som till slut hjälper Guybrush att ta sig ner till 

underjorden och LeChucks gömställe. Kannibalerna ger honom också en spray som 

kan döda spöken. När Guybrush väl kommer ner till underjorden och hittar 

gömstället får han veta att LeChuck har återvänt till Melée Island för att gifta sig med 

Elaine.  

Väl tillbaka på Melée Island springer Guybrush upp till kyrkan och möts av att 

Elaine redan hade en egen plan för att rädda sig själv men Guybrush hamnar i mitten 

och strid utlöses mellan skurken och hjälten. Till slut lyckas Guybrush döda LeChuck 

och Guybrush återförenas med Elaine. 

The Secret of Monkey Island: Special Edition är det första spelet i tre fristående 

spel om Guybrush Threepwood och Elaine.  
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1.4 Forskningsbakgrund 
 

Jag kommer nedan att presentera den tidigare forskning och litteratur som finns 

inom det område jag undersöker. Jag kommer att presentera begreppen narratologi 

och narrativitet, göra en djupare introduktion till datorspelet och dess roll i 

litteraturen, samt presentera begreppen hypertext och ergodicitet.  

 

1.4.1 Narrativ, narratologi, formalism och strukturalism 
 

Nedan följer Nationalencyklopedins begreppsförklaring av orden berättelse och 

narratologi. Narrativ betyder ’berättelse’ och jag kommer att utgå från 

Nationalencyklopedins definition av begreppet berättelse i denna studie, vilken är 

följande: ”framställning i tidsföljd eller annan naturlig ordning av väsentliga 

omständigheter (hos ngn helhet) vanl. händelseförlopp”. 

Begreppet narratologi är enligt Nationalencyklopedin en ”nyare term för ett 

vetenskapligt studium av berättarkonsten (narrationen)”.  

1.4.1.1 Narrativ 
 

Narrativ har funnits så länge människan har funnits. Narrativer är berättelser i alla 

dess former och det har format människans liv, från den muntliga sagan till dagens 

moderna film. Jag kommer i denna studie att lägga fokus på romanen och 

datorspelet. Romanen som utan tvekan räknas in i narrativen och datorspelet som 

kan ses som en ny sorts narrativitet.  

1.4.1.2 Narratologi och formalism 
 

Litteraturvetenskapen var under tidigt 1900-tal kritiserad. Ledande i den nya 

litteraturteorin som växte fram var litteraturvetarna Georg Lukács och Roman 

Jakobson, skriver Jimmy Vulovic i Narrativanalys (2013:52). Denna nya typ av 

litteraturvetenskap kallades formalism, och den kritiserade tidigare 

litteraturforskning för att endast analysera innehåll tillsammans med 

författarbiografi och historiska fakta. Formalisterna ville att man istället skulle 

studera innehållets formella aspekter, fortsätter författaren (a.a, s. 52–53). 

Vladimir Propp var en formalist som kom att bli väldigt betydelsefull. Han skrev 

Morphology of the Folktale 1928 (översattes till engelska först 1958 och återigen 

1968) i vilken han fokuserade på berättelsestrukturer. Vulovic (2013:54) skriver att 
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han ”kartlade den grammatik ur vilken varje enskild saga kan förklaras” (Vulovic, 

2013, s. 54). Narratologin härstammar från ovan nämnda modeller och den ryska 

formalistiska skolan med Propp i framkanten, skriver Anna Johansson i Narrativ 

teori och metod (2005).  

Propp kom fram till en modell av de ryska folksagorna (100 stycken i den analys 

han utförde) som alla innehöll 31 gemensamma funktioner som alla drev sagan 

framåt, t.ex. funktion I One of the members of a family absents himself from home 

(’En familjemedlem lämnar hemmet’, direkt översatt) som bygger på inledningen till 

sagan. Det kunde vara att fadern i familjen blev kallad ut till krig, dog eller på annat 

sätt var tvungen att lämna familjen (Propp 1968 s. 26). 

Propp observerade att dessa funktioner var karaktärsgrundande vilket innebär att 

funktionerna är karaktärsdrivna och karaktärspåverkade. Han beskriver sin egen 

metod utifrån fyra punkter (direkt översatt).  

1 Gestaltfunktionerna eller karaktärsfunktionerna är konstanta och 

självständiga. De är fundamentala komponenter av en berättelse. 

2 Antalet funktioner i en sagoberättelse är begränsade. 

3 Funktionernas kronologi är alltid densamma. 

4 Alla sagoberättelser är av en typologi beroende på deras struktur. (Propp, 

1968 s. 21–22 direkt översatt) 

 

Funktionerna som Propp (1968:25–65) kom fram till existerar nödvändigtvis inte 

allihop hos samtliga sagor och ser inte alltid likadana ut, utan variation förekommer. 

Nedan följer en tabell över samtliga 31 funktioner. 

 

Function Description 

Initial situation Family members introduced; hero introduced 

1 Absentation One of the members of a family absents himself from home. 
Parents leaving for work, journey, to trade. 
Death of parents. 
Younger members; go for a walk, fishing etc. 

2 Interdiction An interdiction is addressed to the hero. 
The hero is forbidden, advised against something.  

3 Violation The interdiction is violated. 
The hero violates the ban and the villain is presented. 

4 Reconnaissance. The villain makes an attempt at reconnaissance. 
The villain tries to find out location of something; children, precious objects etc. 
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5 Delivery. The villain receives the information about the victim.  

6 Trickery The villain attempts to deceive his victim in order to take possession of him or of 
his belongings.  
The villain gets a disguise, pretends to be someone else etc.  
Either the villain uses persuasions, proceeds to act by the direct application of 
magical means or employs other means of deception or coercion. 

7 Complicity 
 

The victim submits to deception and thereby unwittingly helps his enemy. 
The hero agrees to all of the villain’s persuasions or the hero mechanically reacts 
to the employment of magical or other means.  
 

8 Villainy The villain causes harm or injury to a member of a family.  
Can be abduction, seizing of magical agents, spoiling of crops, bodily injury, 
disappearance, casting spells, murder etc. 

9 Lack One member of a family either lacks something or desires to have something.  
The hero is unmarried and seeks out to find a bride, magical agent is needed or 
other object is needed.   

10 Mediation, the 
connective 
incident 

Misfortune or lack is made known; The hero is approached with a request or 
command; He is allowed to go or he is dispatched.  
The hero is needed to help someone, or the hero is allowed to depart from home 
(parents give their blessings) or misfortune is announced (the hero gets told he 
has a sister that the mother gave away at birth). This hero is called the seeker. 
Could also be that the hero is banished from his home, or that he are freed from 
prison etc. 
This hero is called the victimized hero. 

11 Beginning 
counteraction 

The seeker agrees to or decides upon counteraction. (Only applies to tales with 
seeker hero) 

12 Departure The hero leaves home. 
New character enters the tale, donor often encountered accidentally. The 
provider often gives the hero some magical agent. 

13 The first 
function of the 
donor 

The hero is tested, interrogated, attacked, etc., which prepares the way for his 
receiving either a magical agent or helper.  
 

14 The hero’s 
reaction 

The hero reacts to the actions of the future donor. 
Hero answers, render, frees captive, shows mercy, withstands etc. 

15 Provision or 
receipt of a 
magical agent 

The hero acquires the use of a magical agent.  
Can be animals, objects etc. The agent is directly transferred to the hero, pointed 
out, sold and purchased etc. 

16 Spatial 
transference 
between two 
kingdoms, 
guidance 

The hero is transferred, delivered, or led to the whereabouts of an object of 
search. 
Generally located in another land, kingdom. 
Hero could fly, travel on the ground or by water etc. 

17 Struggle The hero and the villain join in direct combat. 
Fight each other, engage in competition, play cards, etc. 

18 Branding, 
marking 

The hero is branded. The hero wounded in battle or the princesses brands the 
hero. 
 

19 Victory The villain is defeated.  
Killed, defeated in cards, banished.  

20 The initial 
misfortune or 
lack is 
liquidated. The 
peak. 

The object of search is seized by force or cleverness.  
The object of search is obtained by several personages at once, through a rapid 
interchange of their actions. Etc. 
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21 Return The hero returns.  
Can also apply to fleeing.  

22 Pursuit, chase The hero is pursued. 
The pursuer comes after the hero and tries to kill him. 

23 Rescue Rescue of the hero from pursuit.  
The hero flees, hides. 
Often a tale has another misfortune in store for the hero, such as another villain.  

24 Unrecognized, 
arrival 

The hero, unrecognized, arrived home or in another country.  

25 Unfounded 
claims 

A false hero presents unfounded claims. The heroes’ brothers or someone else 
poses as the conqueror of the task. 

26 Difficult task A difficult task is proposed to the hero.  
Example:  
Riddle guessing and similar ordeals, ordeal by food and drink, hide and seek, as 
tasks of manufacture etc. 

27 Solution The task is resolved.  

28 Recognition The hero is recognized. 
Someone recognizes the hero because of a mark, a brand. Function serving to 
marking, branding. 
Also recognized for completion of difficult task. 

29 Exposure The false hero or villain is exposed. 

30 Punishment The villain is punished accordingly. Usually the villain of the second move is 
punished and the false hero, and the first villain is punished in case there is a 
lack of battle from the story. 

31 Wedding The hero is married and ascends the throne.  

(Propp, 1968 s. 25–65)  

Propp (1968:64) anger vad han tänker sig att dess funktioner ska bidra till i 

analysen av en berättelse:  

 

“What does the the given scheme represent in relation to the tales?” […] The scheme is a measuring unit 

for individual tales. Just as cloth can be measured with a yardstick to determine its length, tales may be 

measured by the scheme and thereby defined. (Propp, 1968 s. 64) 

 

1.4.1.3 Strukturalism 
 

Formalismen kom sedan att bli det som de strukturalistiska analytikerna använde 

som utgångspunkt när de utformade sin strukturalistiska analysmodell under 1960- 

och 70-talet, skriver Johansson (2005:151). Den strukturalistiska modellen vill 

studera de universella egenskaperna inom narrativ: de funktioner som varje 

berättelse innehåller (se Johansson 2005:157 och Vulovic 2013:55). 
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Narratologin, fortsätter Johansson (2005:157), är intresserad av att jämföra olika 

narrativ och försöka se gemensamma mönster emellan dem. Ofta har berättelser en 

gemensam struktur; de har element som återkommer. Johansson (2005:149) skriver 

att narratologerna hävdar att det finns vissa funktioner, som man väljer att leta efter i 

sin analys, som för handlingen framåt och är avgörande för hur berättelsen utvecklas 

(Johansson, 2005, s. 148–149). 

Roland Barthes An Introduction to the Structural Analysis of Narrative utgavs för 

första gången på franska 1966. Barthes ville med modellen visa på att alla element i 

en berättelse leder till den samlade betydelsen. Barthes förklarar: 

 

Propp and Levi-Strauss have taught us to recognize the following dilemma: either a narrative is 

merely a rambling collection of events, in which case nothing can be said about it other than by 

referring back to the storyteller’s (the author’s) art, talent or genius […] – or else it shares with 

other narratives a common structure which is open to analysis. (Barthes, 1977 s. 80 eng. 

översättning) 

 

Barthes menar att det som Propp och Levi-Strauss har lärt oss är att man antingen 

kan se en narrativ som en rad osammanhängande händelser där man inte kan 

analysera något om annat än om författaren och dennes talang, eller så kan man se 

att en narrativ delar en gemensam struktur och på sådant sätt gör den öppen för 

analys. (Barthes, 1977, s. 79 – 125)  

Denna typ av narratologi, som ovan beskrivs, är den ”klassiska” narratologin 

vilken kom att ge upphov till mycket kritik men även nya grenar, som vi t.ex. kunde 

se i den strukturalistiska modellen. Denna metod luckrades sedan upp under 1980-

talet och nya teoribildningar inom narratologin bildades, bland annat via teorier 

inom feminism, marxism osv. (Vulovic 2013:55) 

Under 1900-talets slut hade narratologin rört sig så långt ifrån den 

strukturalistiska synen att man inte längre kunde se spår av den, och man skulle nu 

försöka förstå narrativ utifrån historiska, kulturella och ideologiska kontexter och 

maktförhållanden (Vulovic 2013:55). Idag koncentrerar sig narrativanalyser ofta på 

aspekterna av textens produktion, struktur och mottagande. Det kan till exempel 

handla om att man väljer att studera handlingen eller relationen mellan handling och 

karaktärsporträttering. Man kan dock närma sig narrativitet genom andra 

infallsvinklar också menar Susana Onega och José Ángel García Landa i Narratology 

(1996:4). Det kan t.ex. vara genom en historisk synvinkel eller en tematisk. 
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Narratologi och narratologiska analyser är inte begränsade till den 

litteraturvetenskapliga verksamheten utan återfinns idag inom många andra 

forskningsområden, bland annat psykologi och sociologi. Om vi utgår från att varje 

berättelse har en början, en mitt och ett slut kan narratologin vara en metod för att 

analysera hur dessa delar hänger ihop (Onega & Àngel García Landa, 1996, s. 4 – 5). 

 

1.4.2     Datorspel som narrativ 
 
Datorspel är relativt nytt som mediefenomen med en ung historia bakom sig. 

Datorspelsförsäljningen uppgick i Norden till 8,7 miljarder kronor år 2013. (Nordic 

Games Sales, 2013) 

Tv-spelsforskningen har på senare år blomstrat upp och med fokus på debatten 

huruvida man kan definiera datorspel som narrativ. 

 

1.4.2.1       Datorspel lika med litteratur? 

 
I Datorspelandets Dynamik: Lekar och roller i en digital kultur skriver Jonas 

Linderoth (2007) om den återkommande debatten om datorspel och huruvida det 

kan anses vara en form av litteratur eller inte. I ett datorspel är man som spelare 

medskapare av berättelsen och utan spelaren kommer inte berättelsen föras vidare. 

Datorspelets texter är öppna och det kan, i många fall, sluta på olika sätt baserade på 

valen som läsaren (spelaren) gör menar Linderoth (2007:107).  

Utgår vi från att ett narrativ, en berättelse, har en början, en mitt och ett slut ser vi 

ganska snart att datorspelen ofta inte har detta eftersom det finns en rad olika genrer 

inom datorspel. Om vi däremot endast väljer att titta på så kallade RPG (Role Playing 

Games), som helt bygger på en berättelse kring en karaktär och en berättelse man 

som spelare för framåt genom olika val, kan spelaren/läsaren klart se en början, en 

mitt och ett slut i spelet. Sedan finns det datorspel som inte bygger på någon 

berättelse alls utan grundar sig på helt andra premisser. 

Annan kritik som riktas mot föreställningen om att se datorspel som en berättelse 

är det faktum att datorspel inte har en explicit story time: tiden där händelser 

kronologiskt sker i en berättelse (Linderoth 2007:107). Om man däremot utgår från 

Nationalencyklopedins definition av berättelse (se avsnitt 1.4.1) ser vi att en 

berättelse även kan definieras av en annan naturlig ordning av väsentliga 

omständigheter och behöver då inte ha en explicit story time. 



 
 

16 
 

Ludologin är det studium av datorspel som är emot att se datorspel som litteratur 

och narrativ, och istället vill definiera datorspel som ett medium som står bortom 

detta.  

 

We will propose the term ludology (from ludus, the latin word for ”game”), to refer to the non-existent 

‘discipline that studies game and play activities’. Just like narratology, ludology should also be 

independent from the medium that supports the activity. (Frasca, 1999 s. 2) 

 

Gonzalo Frasca (1999:2) menar, i Ludology meets Narratology: Similitude and 

differences between (video)games and narrative, att datorspelsforskning måste 

fokusera på själva spelandet, inte på den eventuella bakomliggande berättelsen. 

Ludologin menar att spelaren är aktiv under spelet, vilket du inte är som läsare av en 

text då du endast utför en tyst observation och inte gör några aktiva val under tiden. 

(Frasca, 1999 s.2)  

Ian Bogost (2006) skriver som slutsats i Unit Operations (2006) att ludologin och 

narratologin inte alls står så långt ifrån varandra som de egentligen verkar göra. Om 

man utgår ifrån den ryska formalismen, som är regelbaserad, kan man se många 

universella likheter mellan studiet av datorspel som datorspel och studiet av 

datorspel som narrativ. (Bogost, 2006 s. 68) 

Jag kommer inte att täcka mer av ludologin i denna studie men den är viktig att 

nämna för debatten kring datorspel som narrativ och litteratur, och även för fortsatta 

studier i ämnet.  

 

1.4.2.2 Hypertext och ergodicitet 
 
Elektroniska hypertexter har, precis som datorer och datorspel, en relativt kort 

historia. Ted Nelson skapade begreppet 1965 för att beteckna denna nya litteratur 

som bygger på att organisera elektroniska texter ”så att de kan läsas i en följd som 

bestäms av vilka länkar läsaren väljer att klicka på under läsningen”(Heith, 2006 s. 

234). Heith (2006) menar att det ”traditionella begreppet ’läsning’ är egentligen inte 

adekvat för att beteckna den aktivitet som äger rum då en hypertext konsumeras” 

(Heith, 2006, s. 236). Ett ord som författaren hellre använder sig av är ”navigering” 

eftersom man genom navigering av texten stöter på nya texter, bilder, animationer 

osv. Dessa textstycken, lexia, som dyker upp på datorskärmen påverkas av läsarens 

aktiviteter i spelet men även av vad författaren/programmeraren skapat och bestämt 
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ska hända. Vissa gånger kan hypertexter komma upp eftersom spelet har varit igång 

under en viss tid, och då kan man som läsare inte välja att ”klicka bort” dessa. (Heith, 

2006, s.234–237) 

Dagens teknikutveckling har gjort att hypertexten har gått längre och längre ifrån den 

traditionella romanen vilket har komplicerat receptionen, och Heith (2006:238) 

menar att de teorier som utvecklats utifrån tryckta böcker inte kan tillämpas på 

hypertexter. Hypertexter tar in så många andra medier, t.ex. musik och film, och blir 

mer multimediala än vad tryckta böcker någonsin kan bli. (a.a. s. 238) 

Ergodicitet och ergodisk litteratur är beteckningen på texter där läsaren får arbeta 

(utföra fysiska handlingar, ”klicka på musen”) för att fortsätta läsningen. Spelen 

tvingar läsaren att välja rätt för att komma vidare i huvudtexten, hävdar Christina 

Olin-Scheller i Såpor istället för Strindberg? – Litteraturundervisning i ett nytt 

medielandskap (2008). Läsaren måste, ofta under tidspress, lista ut textens intrig 

och agera ergodiskt, fortsätter Olin-Scheller (2008:99). Många gånger liknas 

datorspelet och den ergodiska läsningen vid en film som man får själc vara med och 

ändra och känslan av medskapande är stor. Detta är en tillgång för skapandet av 

aktiva läsare eftersom skönlitteraturen saknar denna känsla av utforskande, 

medskapande och involverande av läsaren (Olin-Scheller, 2008 s. 101). 

 

1.4.3 Narrativanalys 
 

Det finns en rad olika narrativa analyser inom litteraturvetenskapen och alla har 

olika fokusområden. Denna studie innefattar två verk, båda av berättande drag, och 

för att göra en analys av dessa båda verk föll valet på den strukturella analysen som 

härstammar ifrån Propps formalistiska metod.  

Denna metod, som jag beskriver i del 1.4.1, är en gammal metod men jag anser att 

den lämpar sig väl för studien.  Johansson (2005:157) skriver att den strukturalistiska 

analysen av narrativ är jämförande, den letar efter gemensamma och universella 

former och då ofta med utgångspunkt i flera texter. Min studie är komparativ (vilket 

innebär att den är jämförande) och detta är väl tillämpbart inom den formalistiska 

och strukturalistiska metoden just på grund av att dessa metoder letar efter likheter 

och skillnader.  

Jag kommer att använda mig av Propps 31 funktioner i analysen av verken, därför 

att dessa funktioner gör sig bra som grund i analysen. Alla 31 funktioner kommer 
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finnas tillgängliga som bilaga 1 & 2 och jag kommer i analysen att presentera de delar 

som är väsentliga för att besvara mitt syfte. Det som kan bli problematiskt med 

Propps funktioner och den formalistiska metoden är att de är utformade med sagorna 

som analysobjekt, medan de verk jag valt till denna studie ingår i äventyrsgenren, och 

kan komma att ha drag som är annorlunda. Metoden har dock tillämpats på andra 

verk än traditionella sagor i arbeten som jag stött på under studien (ex. Larsson, 2012 

& Ahmdi, Rezabeigi, Piri & Rahimi Bajelani, 2013). Det som också förekommer i 

modellen är funktioner som bygger på övernaturliga ting, så som magi och spöken 

vilket jag från början visste att ett av verken inte innehar.  

Den formalistiska metoden har, som jag beskrivit i 1.4.2.1, visat sig fungera väl på 

datorspelet just eftersom det är regelbaserat och skapar en brygga mellan ludologin 

och narratologin. Bogost (2006:68) menade att man kunde analysera datorspel 

genom den ryska formalismen just på grund av att den var strukturalistisk och avvek 

från många andra analyser av narrativitet. (Bogost, 2006, s. 68) 

Hypertext myntades som begrepp för att organisera den nya litteraturen som 

uppkom via datorerna. Den bygger på att läsaren är aktiv och berättelsen påverkas av 

läsarens handlingar genom texten/spelet. Många gånger är dessa hypertexter 

datorspel av olika slag eller andra typer av program för underhållning och berättelser 

skriver Heith (2006:238). Författaren skriver att man i dagens hypertexter måste 

vara medveten om den utveckling som har skett och att hypertexten idag är väldigt 

multimedial vilket kan påverka analysen, om man använder sig av en teori utvecklad 

utifrån tryckta böcker, av hypertexten. I min studie kan detta bortses ifrån då 

hypertexten/datorspelet som är valt är från 1990 och traditionellt utformat till 

hypertextens äldre premisser. The Secret of Monkey Island: Special Edition har lexia 

som dyker upp vid olika tillfällen där läsaren ”klickar” eller där det är 

förprogrammerat och korta filmsekvenser som följer vid viktiga punkter i spelets 

gång. Spelet som jag valt följer en väldigt konkret väg och det finns endast ett slut, till 

skillnad från många andra datorspel. Den har den typiska ergodiciteten med en väg 

som är styrd av läsarens fysiska handlingar (”klicka-på-musen”) och utan denna 

handling kommer inte läsningen och berättelsen vidare.   

Jag läste igenom romanen en allra första gången med öppet sinne och antecknade 

det jag fann intressant. Sedan läste jag igenom romanen en andra gång och 

antecknade vändpunkter och viktiga händelser genom berättelsen. Den tredje gången 

läste jag igenom med Propps schema bredvid mig för att identifiera 
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händelseförloppet utifrån Propps funktioner. Efter den tredje genomläsningen, läste 

jag de delar jag fann viktiga för analysen noggrannare. 

Datorspelet var svårare eftersom det krävdes en högre koncentration för att inte 

missa något, eftersom det skulle innebära att jag var tvungen att börja om spelet. Det 

går att spara spelet under spelets gång men innan man var bekant med spelets 

berättelse var det svårt att veta exakt var du skulle spara för att kunna återgå till de 

sekvenser som du ville undersöka närmare. Spelet spelades igenom även det ungefär 

3 gånger med djupdykning i viktiga delar under spelets gång. Detta kan tyckas som få 

gånger men då detta spel inte innehåller flera slut eller har olika handlingar blir 3 

gånger bra.  

”Texten” får du som spelare fram genom dialoger eller en berättarröst som 

kommer upp i samband med att du som spelare nått en viss punkt i spelet eller 

”klickat” på rätt sak. Berättelsen i spelet är inte lika lång som romanens men det som 

tar tid för spelaren är avståndet mellan platserna i spelet som du måste navigera till 

eller ifrån för att nå nästa del av berättelsen. Spelets berättelse är en och densamma 

och varje spelare kommer att stöta på samma berättelse hur många gånger denne 

spelar om spelet.  

 

1.4.4 Forskningsläge 
 

Forskningsläget har varit svårt att definiera när det kommer till datorspel och 

narrativ eftersom den största debatten är kring huruvida datorspel är narrativ eller 

inte. Vi har Frasca (1999) som menar att det finns ett tomrum att fylla och där spelen 

skulle utgöra ett helt nytt forskningsfält. Detta medför att jag har haft svårt att hitta 

studier som är på högre nivå än kandidatuppsatser som tittar på narrativ i spel. Jag 

kom över en kortare vetenskaplig artikel av några forskare från Iran där de gör en, 

som de kallar det, ”morfologisk” analys över berättelsen Bizhan & Manizheh. Den 

visar sig innehålla många av funktionerna från Propps modell. (Ahmadi et al. 2013) 

Jimmie Larsson (2012) skriver i sin kandidatuppsats om narrativitet i spelet Mass 

Effect (tv-spel). Detta gör hen med en strukturalistisk metod med utgångspunkten att 

detta kan förklara spelets narrativa dimensioner. Larsson (2012) har dessutom utfört 

analysen utifrån Vladimir Propp och hans teori vilket är väldigt aktuellt för denna 

studie. (Larsson, 2012) 
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Mass Effect – serien (datorspel) är ett populärt spel att analysera och ytterligare 

ett exempel på detta kan vi se i Jim Bizzocchi och Joshua Tanenbaums vetenskapliga 

artikel från 2012, i vilken de diskuterar de narrativa aspekterna i Mass Effect 2. Detta 

gör de genom att titta på karaktärerna, narrativets höjdpunkter, berättelsevärlden 

och den narrativa datan som spelet innehåller. (Bizzocchi & Tanenbaums, 2012) 

Det gör att jag inser att det alltså finns ett behov att fylla genom fler studier på 

forskningsnivå i detta område eftersom det kan komma att påverka hur skolan 

använder sig av spel i undervisningen. 

2. Analys 
 

Jag kommer i detta avsnitt att delge resultatet av analysen som gjordes utifrån 

Propps 31 funktioner på romanen Skattkammarön och datorspelet The Secret of 

Monkey Island: Special Edition. I redogörelsen för funktionerna i The Secret of 

Monkey Island: Special Edition kommer jag redogöra för vilka funktioner som 

förekom i båda respektive inte förekom i båda för att sedan sammanfattas under 

Jämförelse och för att avslutas i Egna reflektioner. 

 

2.1 Skattkammarön 
 

I Skattkammarön kan man hitta följande funktioner utifrån Propps strukturalistiska 

analys och nedanför tabellen följer en diskussion kring några av funktionerna: (inte i 

den ordning som återfinns i romanen) 

PROPPS BENÄMNING ÖVERSATT DEFINTION AV FUNKTION 

1. ABSENTATION Familjemedlem lämnar hemmet eller är frånvarande. 

2. INTERDICTION Hjälten förbjuds något. 

3. VIOLATION Förbjudet överträds. 

4. RECONNAISSANCE Skurken söker information. 

5. DELIVERY Skurken finner informationen. 

6. TRICKERY Skurken vill lura till sig något. 

8. VILLAINY Skurken skadar en familjemedlem. 

9. LACK En familjemedlem saknar något. 

10. MEDIATION Hjälten ombeds att hjälpa. 

11. BEGINNING COUNTERACTION Hjälten går med på att hjälpa till. 
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12. DEPARTURE Hjälten lämnar hemmet. 

16. SPATIAL TRANSFERENCE BETWEEN 

TWO KINGDOMS 

Hjälten förflyttas dit föremålet av önskan finns. 

17. STRUGGLE Hjälten och skurken strider mot varandra på något 

sätt. 

18. BRANDING, MARKING Hjälten skadas eller på annat sätt får en fysisk 

markering på kroppen. 

19. VICTORY Hjälten segrar 

20. THE INITIAL MISFORTUNE OR LACK IS 

LIQUIDATED 

Föremålet för sökandet hittas på ett eller annat sätt. 

21. RETURN Hjälten återvänder hem. 

31. WEDDING Hjälten gifter sig/får halva kungadömet m.m 

Antalet funktioner som totalt återfinns i Skattkammarön är 17 stycken med brott mot 

kronologin hos funktion 6 och 11.  Resterande av Propps funktioner återfinns inte i 

denna roman.  

Propps analysmodell inleds med “inledande situation” (Propps benämning; initial 

situation) som består av en presentation av karaktärerna och oftast medlemmarna i 

en familj. Läsaren får först senare reda på hans namn men läsaren förstår ändå 

väldigt snart att Jim är romanens Hjälte.  

Den första funktionen Absentation (1.) återfinns i att Jims far kort in i berättelsen 

dör i sjukdom och lämnar Jim faderlös men med modern fortfarande vid liv. Detta är 

en tydlig funktion som Propp ger som exempel, vilket tyder på att det är vanligt 

förekommande att hjälten lämnas antingen fader-eller moderlös i början av en saga. 

Reconnaissance (4.) syftar till att skurken i sagan söker efter information om 

något som denne eftersöker. I detta fall är det Svarte Hund som kommer in och 

försöker vara vänlig för att få informationen om skattkartan och senare den blinde 

mannen som, mindre fredligt, försöker samma sak. Detta leder till funktion Delivery 

(5.) som i denna saga blir omvänt då det är Kaptenen som får information via den 

svarta lappen (en lapp som pirater ger varandra då de gör myteri) och som indikerar 

början på ett anfall mot honom. Vanligtvis är det de utfrågande skurkarna som får 

den information som de söker men eftersom kaptenen tillhör denna grupp av skurkar 

fungerar denna funktion även i detta fall. 

Funktionen Trickery (6.) bryter mot Propps kronologiska ordning då den kommer 

före funktionerna 4 och 5 när den blinde mannen försöker lura Jim att han bara är en 



 
 

22 
 

försvarslös blind man som letar efter en vän. Denna funktion återfinns även senare i 

romanen då John Long lurar till sig en plats på skeppet då han låtsas vara en 

skeppskock. (Se nedan) 

Villainy (8.) återfinns indirekt i sagan då skurken inte direkt skadar en 

familjemedlem men skrämmer Jims mor så pass mycket så hon svimmar, vilket kan 

ses som en åsamkad skada. Detta leder upp till funktion 9 Lack som innebär att en 

familjemedlem saknar något och i detta fall finns det en önskan om pengar från Jims 

mor sida och även från doktorn och godsägarens sida, vilket skatten på 

skattkammarön kan lösa.  

Jim ombeds att följa med till Bristol för att därifrån avresa till Skattkammarön 

tillsammans med doktorn och godsägaren vilket faller in på funktionen Mediation, 

the connective incident (10.)  

 

Om tre veckor – tre veckor! – två veckor – tio dar – kommer vi att ha Englands bästa fartyg och bästa 

besättning. Hawkins följer med som mässpojke. Du kommer att bli en utmärkt mässpojke, 

Hawkins.(Louis Stevensson, 2013 s. 39) 

 

Detta leder i sin tur upp till funktionen Beginning counteraction (11.) genom att Jim 

accepterar att följa med och leta efter skatten. Här bryts också Propps kronologiska 

ordning då funktion nummer 6 kommer in i bilden igen via John Long som spelar 

charmig och respektabel skeppskock men som egentligen är skurken i sagan. 

Följande skriver godsägare Trelawney till Jim: 

 

[…]han var gammal sjöman, ägare till en pub, […], hade blivit sjuk i land och ville ha en bra hyra som 

kock för att komma till sjöss igen. […]. Jag blev oerhört tagen, […], och av ren medkänsla anställde jag 

honom på fläcken som skeppskock. Long John Silver heter han och har förlorat ena benet. Men det såg 

jag som en rekommendation, eftersom han gjorde det för sitt land, i tjänst hos den odödlige Hawke. 

(Louis Stevensson, 2013 s. 43) 

 

Som vi kan se är det ett hopp i Propps schema där funktion 13-15 inte återfinns i 

denna roman. Detta beror på att de funktionerna bygger på att 

övernaturliga/magiska föremål ska förekomma i sagan, och det förekommer inte 

sådana i Skattkammarön. Trots detta faktum följer ändå Skattkammarön många av 

funktionerna i Propps schema.  

Resterande av funktionerna (17-21) utspelas i slutet av Skattkammarön. I Struggle 

(17.) utbryter ingen direkt strid mellan John Long, som funktionen anslår, utan 
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myteri utbryter på skeppet när de gått i land på Skattkammarön. Jim rymmer över till 

ön med John Long tätt efter sig vilket kan kopplas till att en sorts strid utbryter 

mellan skurken och hjälten.  

John Long inser i slutet av romanen att han är i underläge och går med på kraven 

från Jim och hans vänner vilket innebär en seger för Jim, men till skillnad från 

Propps funktion Victory (19.) innehåller Skattkammarön ingen direkt seger mot 

skurken (där han fångats, dödats etc.). John Long, som är skurken i romanen, blir 

dubbelagent och på det sättet får hjälten en sorts vinst. Detta säger John Long till 

Jim: 

 

’Jag ska rädda dej från dom om jag kan – om du räddar Long John från att dingla i galgen’  

Jag kände mig förvirrad. Han verkade så utan hopp, den gamle fullblodspiraten och myteristen. 

’Jag ska göra vad jag kan’, sa jag.  (Louis Stevensson, 2013 s.160)  

 

Jim och de övriga bestämmer sig för att lämna de pirater som fortfarande lever kvar 

på ön och återvänder sedan hem, vilket kan kopplas till funktionen Return (21.) John 

Long rymmer efter halva färden hem och försvinner från sagan. Skatten delas mellan 

männen som fortfarande lever vilket kan återfinnas i Propps funktion nummer 31. 

Wedding eftersom den innefattar att hjälten innehar ”halva kungadömet” eller får 

rikedomar.  

 

2.2 The Secret of Monkey Island; Special Edition 
 

Dessa är de förekommande funktionerna, utifrån Propps strukturalistiska analys, i 

datorspelet The Secret of Monkey Island; Special Edition och nedanför tabellen följer 

en diskussion kring några av funktionerna: (inte i den ordning som återfinns i 

datorspelet) 

 

PROPPS BENÄMNING ÖVERSATT DEFINITION AV FUNKTION 

1. ABSENTATION Familjemedlem lämnar hemmet eller är frånvarande. 

2. INTERDICTION Hjälten förbjuds något. 

3. VIOLATION Förbjudet överträds. 

5. DELIVERY Skurken finner informationen. 

6. TRICKERY Skurken vill lura till sig något. 
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8. VILLAINY Skurken skadar en familjemedlem. 

9. LACK En familjemedlem saknar något. 

10. MEDIATION Hjälten ombeds att hjälpa. 

11. BEGINNING COUNTERACTION Hjälten går med på att hjälpa till. 

12. DEPARTURE Hjälten lämnar hemmet. 

13. THE FIRST FUNCTION OF THE DONOR Givaren utmanar hjälten på ett eller annat sätt. 

14. THE HERO’ S REACTION Hjälten reagerar på testet; klarar det, svarar. 

Antingen positivt eller negativ utgång. 

15. PROVISION  OR RECEIPT OF A MAGICAL 

AGENT 

Hjälten får/hittar/köper m.m. ett magiskt föremål. 

16. SPATIAL TRANSFERENCE BETWEEN TWO 

KINGDOMS 

Hjälten förflyttas dit föremålet av önskan finns. 

17. STRUGGLE Hjälten och skurken strider mot varandra på något 

sätt. 

19. VICTORY Hjälten segrar 

20. THE INITIAL MISFORTUNE OR LACK IS 

LIQUIDATED 

Föremålet för sökandet hittas på ett eller annat sätt. 

21. RETURN Hjälten återvänder hem. 

31. WEDDING Hjälten gifter sig/får halva kungadömet m.m  

 

Antalet funktioner som återfinns i The Secret of Monkey Island: Special Edition är 18 

stycken med brott mot kronologin hos Propp på de 4 sista funktionerna. Resterande 

av Propps funktioner återfinns inte.  

 

The Secret of Monkey Island; Special Edition börjar med att spelaren får träffa 

Guybrush och som presenterar sig själv (Initial situation). Han har kommit till Melée 

Island för att han vill bli pirat, vilket är det samma som funktion 1 i Propps analytiska 

modell. I detta fall är det själva huvudpersonen, hjälten, som lämnat hemmet. Denna 

händelse i berättelsen är alls lika tydlig som i Skattkammarön och händelsen är 

underförstådd i berättelsen. Guybrush antar utmaningarna att bli pirat men snart 

nog blir han tillsagd att åka ifrån Melée Island av sheriffen en händelse som återfinns 

i funktion 2. Detta följs av funktion 3 då Guybrush inte lyder utan stannar på Melée 

Island för att göra utmaningarna.  

Här sker den första skillnaden mellan verken då denna saga inte innehåller 

funktion 4 (Man får aldrig reda på att LeChuck försöker ta reda på någon 
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information) men den innehåller däremot funktion 5 genom att LeChuck mottar 

information om att det finns en ny pirat på Melée Island som kan utgöra ett hot.  

Guybrush bestämmer sig för att samlar ihop en besättning och köpa ett skepp. 

Detta kan vi återse i funktion 11 i vilket i sin tur leder till funktion 13 som återfinns i 

spelet när Guybrush letar efter besättning och hittar Otis som sitter i fängelse. Otis 

kan vi, utifrån Propp, tolka som donor (översättning ”givaren”) i berättelsen. Denna 

funktion och karaktär återfinns inte i Skattkammarön (se avsnitt 2.1) utan detta 

utgör en skillnad mellan verken. Funktion 13 innebär vidare att givaren utmanar 

hjälten på något vis och vi kan hitta detta i spelet då Otis ber Guybrush att frita 

honom från fängelset, vilket följs av funktion 14 där Guybrush fritar Otis.  

I funktion 15 ska det hittas ett magiskt föremål (kan även vara ett levande ting) och 

här ser vi en tydlig skillnad mellan verken då romanen Skattkammarön inte 

innehåller magiska eller övernaturliga ting medan datorspelet The Secret of Monkey 

Island: Special Edition innehar dessa. I spelet hittar Guybrush ett magiskt recept på 

skeppet som ska ta dem till Monkey Island (funktion 15). Naturligt leder detta till 

funktion 16 som innebär att Guybrush och besättningen seglar iväg mot Monkey 

Island med hjälp av det magiska receptet.  

Berättelsen bryter sedan mot Propps kronologiska regel för funktionerna genom 

att nästa funktion i berättelsen blir 20 och 21. När Guybrush hittar LeChucks 

gömställe på ön så har han redan farit tillbaka till Melée Island för att gifta sig med 

Elaine, vilket då både är The initial misfortune or lack i liquidated (funktion 20) och 

Return (funktion 21). Vid återkomst till Melée Island hamnar Guybrush och LeChuck 

i strid med varandra, funktion 17. Detta följs av funktion 19 genom att Guybrush 

vinner mot LeChuck och han exploderar.  

Som så många andra sagor slutar denna lyckligt och Guybrush och Elaine får 

varandra i slutet. Det är inget direkt bröllop men ett förhållande inleds och det kan då 

tolkas in i funktion 31, vilket då gör att berättelsen slutar enligt Propps kronologiska 

ordning.  
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2.3 Sammanfattning och avslutande reflektioner 

2.3.1 Jämförelse 
 

Vi kan se att båda verken har många likheter mellan varandra och det faktum att vi 

kan återfinna ungefär lika många funktioner i båda verken (det skiljde sig på en 

funktion) talar för att datorspelet The Secret of Monkey Island: Special Edition har 

en tydlig narrativitet i sig som går att jämföra och med en klassisk roman från 1800-

talet.  Precis som Bogost (2006:68) menade så passar den ryska formalistiska 

analysmodellen in som analysmetod för datorspelet, eller åtminstone i detta fall. Jag 

tvekade på ifall de val man som spelare skulle ta över och på något sätt göra att 

berättelsen hamnade i skymundan, men resultatet från denna studie talar emot detta 

och kan väl användas på liknande spel. Det som krävs för att få ut den kronologiska 

ordningen, som Propp hävdar ska vara med, är att spelet inte ger allt för många 

alternativa vägar och utvägar utan från är början strukturerat. Andra spel kan bli 

problematiska att analysera på detta sätt, men det är inte skäl nog för att det inte 

skulle finnas narrativa dimensioner i dessa spel.  

Det som skiljde sig allra mest mellan verken var det faktum att Skattkammarön 

inte innehar de ”magiska” elementen som datorspelet har och i det avseendet ligger 

datorspelet närmare sagans funktioner än romanen. Datorspelet följde definitionen 

av funktionerna bättre genom att händelserna efterliknande dem mer och vidare 

tolkning inte krävdes. Däremot har båda verken brott mot Propps kronologiska 

ordning som är en av de fyra grundpelare i Propps metod (se avsnitt 1.4.1.2). Propp 

(1968:64) skriver dock att detta schema är en måttstock på narrativitet i en saga och 

båda verken som analyseras här har mer än hälften av funktionerna i sig oavsett den 

kronologiska ordningen. Att poängtera är ändå att majoriteten av funktionerna kom i 

kronologisk ordning i båda verken.  

Funktion 7, Complicity är den funktion som båda verken saknar vilket innebär att 

berättelserna saknar att hjälten ovilligt hjälper skurken. Detta kan tyda på att de båda 

berättelserna har starka individer som trots att karaktärerna hamnar i komplicerade 

situationer inte låter sig bli lurade.  

Båda verken uteslöt även den falske hjälten som återfinns i funktionerna 25–30. 

Denna karaktär skulle vid hjältens hemkomst bli en ny skurk och ofta försöker denna 

karaktär lura alla andra att det är den som har räddat/dödat det onda. Propp 

(1968:64) säger att alla sagor inte kommer att innehålla alla funktioner och att det är 
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mer en regel att den individuella sagan inte innehåller alla funktionerna, än ett 

undantag. Att den falske hjälten uteblir från båda berättelserna är möjligen ingen 

slump om man ska förstå Propp rätt, då hans metod även kan ses som en definition 

av relationen berättelserna emellan. Med detta menar han att berättelser tar och ger 

ifrån varandra och som man kan se i detta resultat kan man anta att datorspelet 

influerades av romanen när det gjordes, som så många andra romaner av gjorde av 

Skattkammarön (se kapitel 1.3.1). Detta kan vi även bekräfta i strukturalismens idéer 

om de strukturella likheter som berättelser innehar genom att båda de verk som här 

studerades uteslöt detta element. (Propp, 1968, s. 64 & Johansson, 2005, s. 148 – 

149) 

Däremot återfinns en exakt liknande karaktär i form av en strandsatt man, Ben 

Gunn (Skattkammarön) och Herman Toothroot (The Secret of Monkey Island: 

Special Edition). De båda hade blivit strandsatta på ön som hjälten kommer till för x 

antal år sedan. Ben Gunn hade blivit satt på ön av John Long i den resa han hade 

gjort dit tidigare och Herman Toothroot och en kamrat hade åkt till Monkey Island på 

ett skepp (som Guybrush senare hade köpt på Melée Island) och väl på ön hade hans 

kamrat tagit livet av sig och Herman blev strandsatt.  

Vi kan också se att båda verkens hjälte stämmer väl in på definitionen av Propps 

hjälte, vilket tyder på ytterligare likheter som finns emellan dem. Detta anser jag vara 

en indikation på att datorspelet influerats av romanen men har inte hittat någon källa 

på detta och kan inte bekräfta mitt antagande mer än att likheterna mellan verken är 

slående och att jag därför kan dra denna slutsats. 

Ytterligare en markant skillnad mellan berättelserna, som är värd att notera, är 

gestaltlningen av kvinnokaraktärerna. Skattkammarön har en väldigt svag mor till 

Jim som den enda kvinnliga karaktären genom berättelsen, medan The Secret of 

Monkey Island: Special Edition har många starka kvinnliga karaktärer, däribland 

Elaine som i slutet redan har tänkt ut en plan för att rädda sig själv. Skattkammarön 

innehåller ingen romans men däremot delar man lika på rikedomarna när äventyret 

är slut, vilket också uppfyller definitionen av funktionen. Detta är dock mer troligt en 

indikation på de historiska omständigheterna vid verkets tillkomst som verken skrevs 

på eftersom Skattkammarön är en ren äventyrsroman och var skriven för barn (se 

kapitel 1.3.1). Datorspelet gjordes nästan 100 år senare och då för en ny generation 

(och för yngre vuxna eftersom det är ett relativt klurigt spel) men vi kan se att 



 
 

28 
 

äventyrsgenren fortfarande är populär genom de funktioner som båda verken 

innehar.  

 

2.3.2 Egen reflektion 
 

Mitt resultat påvisar en narrativitet i datorspelet vilket motbevisar ludologin (som 

anser att datorspel inte är en ny sorts litteratur/narrativitet) och talar för att 

datorspel innehåller narrativitet och är en sorts litteratur. Jag hade valt spelet med 

vetskapen, eller åsikten, att spelet hade en berättande karaktär men i ludologin har 

detta faktum ingen betydelse. De anser att spel ska analyseras som spel och att du 

som spelare aldrig kommer i närheten att vara en ”läsare”. Att poängtera här är att 

alla datorspel inte har en berättelse, precis som alla världens texter inte innehåller en 

berättelse. Det finns datorspel som har andra egenskaper än att underhålla eller 

berätta en berättelse och denna studie bör därför bedömas utifrån det faktumet. Jag 

har sedan tidigare varit av den åsikten att datorspel är en narrativ och detta håller jag 

fast vid, men har av studien förstått motståndarna bättre genom denna studie. 

Datorspel är väldigt underhållande och man förlorar ganska snabbt den analytiska 

förmågan när man är inne i spelandet. Läsning sker oftast i en lugnare form där 

texten är det enda medan datorspelet är multimedialt.  

Utifrån narrativitet och dessa verk kan vi se att det är mycket möjligt att analysera 

The Secret of Monkey Island: Special Edition på samma sätt som en klassisk roman, 

så som Skattkammarön. Vi kan även se mer likheter i berättande egenskaper hos 

båda verken än vad vi kan se olikheter vilket kan tyda på en överföring från den 

klassiska litteraturen (Skattkammarön) till, vad man kan kalla, den nya litteraturen 

(The Secret of Monkey Island: Special Edition).  

Syftet med studien var att utröna skillnader och likheter verken emellan och 

genom resultatet avgöra om datorspelet är ett möjligt medium i skolan. Resultatet 

studien fick gör att man i skolan väl skulle kunna analysera ett datorspel, likaväl som 

vi idag analyserar skönlitteratur. Det skulle till och med vara nyttigt att göra denna 

typ av analys av datorspel med eleverna för att få dessa att inse den djupare 

betydelsen i ett, för dem, väldigt vardagligt objekt. Man skulle kunna göra en 

komparativ analys där eleven får titta på likheter mellan en roman och ett datorspel, 

där ”mina” två verk är utmärkta som val eftersom nivån på dem är lagom svåra. 

Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011) säger att eleverna 
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ska få möta olika slags sakprosa och studera annat estetiskt berättande, så som film, 

teater och måleri i svenskundervisningen. Eleverna ska även få möjlighet att uttrycka 

sig via andra medel än det skrivna ordet i form av film, teater, digitala 

presentationsprogram etc. Datorspelet kanske ännu inte är etablerat i kursplanen i 

svenska men jag anser att det bara är en tidsfråga innan kursplanen får lov att 

specificera sig ytterligare för att inkludera denna form av media.  

Svenskan skulle här även kunna arbeta ämnesöverskridande med engelskan för att 

både få med berättelsestrukturen och språket i ”mitt” datorspel. Det kan krävas att 

eleverna har god kunskap i engelska om man som pedagog inte spelar spelet med 

dem och översätter längs spelets gång. Resultatet öppnar även upp för ett erkännande 

av datorspelets narrativa dimensioner och att datorspelen därför också kan användas 

för att belysa strukturer i berättelser i generell mening och för att undersöka specifika 

dimensioner i berättandet i datorspelen.  
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Bilaga 1 Analys Skattkammarön 

INITIAL SITUATION FADERN OCH MODERN, GAMLE 
SJÖMANNEN/KAPTENEN, DOKTORN 
PRESENTERAS. JIM PRESENTERAS 
INTE VID NAMN (BERÄTTAD I JAG-
FORM) UTAN INDIREKT. 

1. ABSENTATION Jims fader dör i sjukdom. 

2. INTERDICTION Gamle sjömannen/Kaptenen vill inte 
ha in några andra sjömän/pirater 

3. VIOLATION Svarte Hund kommer in på 
värdshuset och letar efter den 
kaptenen. Senare kommer den blinde 
mannen in och letar efter sjömannen. 

4. RECONNAISSANCE Svarte Hund försöker prata med den 
kaptenen och göra sig vän med 
denne. Den blinde mannen kommer 
in och ger kaptenen svarta lappen. 

5. DELIVERY Omv. Kaptenen får svarta lappen och 
information om anfall mot honom 

6. TRICKERY (Den blinde försöker köra på att han 
är blind för att lura Jim så att han får 
träffa Kaptenen) Inte kronologiskt. 

7. COMPLICITY ------- 

8. VILLAINY Kaptenen dör av den Blinde mannen 
och Den blinde mannen dör sedan i 
ett annat slag.  Detta utlöser ett tyst 
krig mellan Jim, doktorn, godsägaren 
och piraterna. 
 
 

9. LACK Doktorn och godsägaren vill hitta 
Kapten Flints skatt, som låg i 
kaptenens skattkista, för att de vill ha 
pengar. Jim likaså. 

10. MEDIATION, THE 
CONNECTIVE INCIDENT 

Jim Hawkins lämnar hemmet för att 
åka till Bristol och skeppet som ska ta 
dem till skatten. Tsm med doktorn 
(Livesey) och godsägaren 
(Trelawney). Seekers 
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11. BEGINNING 
COUNTERACTION 

6. Trickery. John Long Silver låtsas 
vara kock för att få komma med på 
skeppet.  

12. DEPARTURE Jim m.fl. lämnar Bristol för 
Skattkammarön. 

13. THE FIRST FUNCTION OF THE 
DONOR 

(Ev.) Jim hör John Long prata om 
myteri.  

14. THE HERO’S REACTION (Ev.) Jim berättar detta för Doktorn, 
Kaptenen, Godsägaren.  

15. PROVISION OR RECEIPT OF A 
MAGICAL AGENT 

Ingen magi 

16. SPATIAL TRANSFERENCE 
BETWEEN TWO KINGDOMS, 
GUIDANCE 

Jim kommer till ön i ett skepp.  

17. STRUGGLE Vid landgång utbryter myteri och Jim 
flyr över till ön men John Long efter 
sig. 

18. BRANDING, MARKING Efter många konfrontationer blir Jim 
sårad vid ett slag med en av 
myteristerna. Inte John Long. 

19. VICTORY John Long inser att han är i 
underläge, blir dubbelagent. Ingen 
vinst 

20. THE INITIAL MISFORTUNE OR 
LACK IS LIQUIDATED. THE 
PEAK. 

Skatten hittas, inte där, strid, Jim och 
John Long flyr.  

21. RETURN Jim återvänder hem. Får en andel av 
skatten. SLUT 

22. PURSUIT, CHASE  

23. RESCUE  

24. UNRECOGNIZED, ARRIVAL  

25. UNFOUNDED CLAIMS  

26. DIFFICULT TASK  
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27. SOLUTION  

28. RECOGNITION  

29. EXPOSURE  

30. PUNISHMENT  

31. WEDDING  
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Bilaga 2 Analys The Secret of Monkey Island: 

Special Edition 

INITIAL SITUATION PRESENTERADE FÖR GUYBRUSH 
THREEPWOOD. KARAKTÄREN DU 
KONTROLLERAR. HANS NAMN OCH 
ATT HAN VILL BLI PIRAT. 

1. ABSENTATION ----- 

2. INTERDICTION Guybrush varnas av sheriffen på ön 
att det är farligt att vara pirat i denna 
tid och ber honom att åka därifrån 

3. VIOLATION Guybrush fortsätter mer 
utmaningarna för att bli pirat. 

4. RECONNAISSANCE ---- 

5. DELIVERY LeChuck får reda på att det är en ny 
pirat på Melée Island.  

6. TRICKERY LeChuck förvandlar sig till Sheriffen 
på Melée Island för att sätta dit 
Guybrush. 

7. COMPLICITY ----- 

8. VILLAINY LeChuck kidnappar Elaine, 
Borgmästaren av Melée Island, till 
Monkey Island. 
 

9. LACK Ingen vet hur man tar sig till Monkey 
Island. 

10. MEDIATION, THE 
CONNECTIVE INCIDENT 

Guybrush vill rädda Elaine. Seeker 
hero 

11. BEGINNING 
COUNTERACTION 

GuyBrush bestämmer sig för att sätta 
ihop en besättning för att rädda 
Elaine. 

12. DEPARTURE Guybrush söker efter besättning, 
hittar Otis i fängelset. donor. 

13. THE FIRST FUNCTION OF THE 
DONOR 

Otis ber om att fritas. 
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14. THE HERO’S REACTION Guybrush fritas honom. 

15. PROVISION OR RECEIPT OF A 
MAGICAL AGENT 

Guybrush hittar ett magiskt recept på 
skeppet han köpt. 

16. SPATIAL TRANSFERENCE 
BETWEEN TWO KINGDOMS, 
GUIDANCE 

Guybrush och hans besättning seglar 
iväg med hjälp av den magiska 
grytan. 

17. STRUGGLE 20/21. The peak/Return. När 
Guybrush inser att LeChuck har tagit 
med Elaine tillbaka till Melée Island 
för att gifta sig med henne. 

18. BRANDING, MARKING 17. Struggle Guybrush slås mot 
LeChuck. 

19. VICTORY 19.Victory Guybrush vinner striden 
och LeChuck exploderar. 

20. THE INITIAL MISFORTUNE OR 
LACK IS LIQUIDATED. THE 
PEAK. 

31. Wedding. Guybrush and Elaine får 
varandra, inte bröllop. 

21. RETURN  

22. PURSUIT, CHASE  

23. RESCUE  

24. UNRECOGNIZED, ARRIVAL  

25. UNFOUNDED CLAIMS  

26. DIFFICULT TASK  

27. SOLUTION  

28. RECOGNITION  

29. EXPOSURE  
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30. PUNISHMENT  

31. WEDDING  
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