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Intermediation and the description of history in video 
games

Abstract: This bachelor´s thesis analyzes the video game Red Dead Redemption and 
the  historical  use of  the  environment  and atmosphere  in  the  game.  The  theory  and 
method used is media research and social memory studies. Two questions were asked: 
how does Red Dead Redemeption convey and produce the historical environment and 
the historical atmosphere. Furthermore subqueries/criterias were used to help answer the 
main questions. 

The analysis was divided into two parts, the first part we analyze and discuss the games 
historical  environment  and  the  second  part  analyzes  and  discusses  the  historical 
atmosphere of the game. 

The conclusion is that both the historical environment and the historical atmosphere is 
present in the game through picture and sound, the text only works as a guide. The 
picture and sound live in a symbiotic relationship and depend on each other to fully 
immerse the player  to the game. The social  memory is also highly present due to it 
being inspired by movies such as  The good the bad and the ugly and  For a fistful of  
dollars.
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1. Inledning

TV-spel  har  kommit  att  bli  en av  de  största  populärkulturella  industrierna  i  dagens 

samhälle.  Intresset  för  spel  ser  ut  att  bli  allt  större  för  varje  år.  Ett  exempel  på att 

spelmarknaden växer lavinartat är spelserien Grand Theft Auto där det senaste spelet i 

serien,  GTA V,  har slagit försäljningsrekord1.  Enligt  Take Two, som är utgivaren av 

spelserien, är GTA V den största nöjeslanseringen någonsin. Spelet har för tillfället sju 

olika världsrekord inom försäljningskategorin2. Under dess tre första försäljnings dagar 

drog spelet in över en miljard dollar motsvarande runt 6,5 miljarder svenska kronor3. 

Detta visar på att spel har blivit en stor hobby och att många människor spelar spel på 

sin fritid. Trots detta finns det fortfarande relativt lite forskning om spel speciellt om 

man ser det i förhållande till dess enorma spridning och ekonomiska kraft. Redan under 

1990-talet  framkom det i en studie att barns och ungdomars historiemedvetande inte 

längre utvecklades främst i skolan utan snarare i hemmet och andra miljöer4. Skolan och 

historiebokens  roll  som den enda eller  den  främsta  källan  till  uppfattningar  av  vad 

historia är och innebär kan sägas ha blivit utmanad5. Detta i samband med den statliga 

utredningen Barns och ungdomars välfärd, SOU 2001:55 där det framkommer att strax 

över hälften av pojkar mellan 10 och 18 år äger någon form av spelkonsol och nästan en 

femtedel  av  flickor  i  samma  ålder6 gör  att  en  studie  som  undersöker  hur  historia 

förmedlas och framställs i spel blir ytterst relevant. För att ytterligare motivera detta val 

att undersöka spel och historia kan man se till den interaktiva aspekten som spel har där 

spelaren kan tvingas att reflektera över de val han eller hon gör vilket kan resultera till  

en ökad medvetenhet  kring  det  ämne som spelet  förmedlar,  i  detta  fall  hur  historia 

förmedlas. 

1 http://www.ign.com/articles/2013/09/20/gta-5-sales-hit-1-billion-in-three-days.
2 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/spela/article17628879.ab.
3 http://www.gamereactor.se/nyheter/124084/Grand+Theft+Auto+V+f%F6r+6,4+miljarder/.
4 Ahonen Sirkka [Red.] (1990)  Historiedidaktik i Norden 4”Historiemedvetande och hemmiljö” Kalmar: 
Högsk. s. 224. 
5 Renander Carina (2007) Förförande fiktion eller historieförmedling?  Malmö: Holmbergs s. 14.
6 Barns och ungdomars välfärd SOU 2001:55 s. 124.
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Vårt eget intresse för denna typ av historia kommer ur det stora spelintresset vi har och 

att vi båda är ytterst hängivna spelare. Att undersöka någon form av historiska aspekter i 

spel  kändes då som ett  självklart  val för oss. Speciellt  intressant blir  detta  ämne då 

studierna  som  är  nämnda  ovan  är  tio  eller  tjugo  år  gamla  och  med  tanke  på 

spelindustrins expansion under det sista årtiondet känns det väldigt spännande för oss 

att ge oss in på vårt nöjesområde med ett vetenskapligt syfte.  

1.1 Disposition 

I det inledande kapitlet presenteras syfte och frågeställning. Läsaren får även insyn i den 

relevanta  tidigare  forskningen  om  bild,  ljud  och  text  samt  ett  avsnitt  om  de 

avgränsningar  som görs  och  ett  förtydligande  av  vissa  termer  och  definitioner  som 

används samt en översikt kring spelets handling. I kapitel  2 presenteras en topografi 

över spel samt den relevanta spelmekaniken. Kapitel 3 beskriver den valda teorin och de 

teoretiska utgångspunkterna där en beskrivning ges över historiebruk, dess olika former 

samt det sociala  minnet  och dess relevans för detta  arbete.  Kapitel  4 ger läsaren en 

inblick i vår metod och en beskrivning över det konkreta utförandet samt dess kriterier 

och avgränsningar. I kapitel 5 presenteras resultatet på Red Dead Redemption. Kapitel 6 

disskuterar hur historia framställs och förmedlas utifrån vår frågeställning. Kapitel 7 är 

en avslutande diskussion och sammanfattning av arbetet.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet  med detta arbete är att undersöka hur historia framställs  och förmedlas i Red 

Dead Redemption.  Genom detta  undersökningsområde  kommer  arbetet  att  behandla 

frågor  som berör  främst  miljön  och atmosfären  i  spelet,  d.v.s.  dels  den geografiska 

miljön  och dels  den  miljö  som är  skapad  av  människor  som t.ex.  städer  och  byar.  

Atmosfären kommer att undersökas i den bemärkelsen att vi kommer att undersöka bl.a. 

karaktärer  och dialoger  för  att  se  om dessa  överensstämmer  med  tidsperioden.  Den 

huvudsakliga frågeställningen ser ut på följande vis:

• Hur förmedlas och framställs den historiska miljön i Red Dead Redemption?
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• Hur  förmedlas  och  framställs  den  historiska  atmosfären  i  Red  Dead 

Redemption?

För att besvara dessa frågor tar vi hjälp av följande underfrågor/kriterier:

• Den historiska miljön undersöks dels genom den geografiska miljön, vildmarken 

med flora och fauna och dels genom den mänskliga miljön, städer och byar med 

byggnader

• Den historiska atmosfären undersöks dels genom karaktärerna och dels genom 

ljud och dialoger mellan karaktärerna.

1.3 Avgränsning och Definitioner

Som det framgår av vårt syfte inriktar detta arbete sig på att undersöka hur, dels miljön 

och dels  atmosfären,  i  Red Dead redemption  framställs  och  förmedlas.  Med miljön 

menar vi för det första den geografiska miljön med träd, buskar, vilda djur o.s.v. För det 

andra vill vi se hur den mänskliga ”Non-player  character” (NPC7) miljön framställs. 

Med denna miljö syftar vi till de diverse städer, byar och rancher som spelet innehåller. 

Atmosfären kommer att representeras främst av karaktärerna, dialogerna och ljud som 

sker mellan dessa och spelarens karaktär.  Med atmosfär  menar vi spelets  känsloläge 

eller den stämning som spelet förmedlar till spelaren. Rent konkret kan man säga att 

med atmosfär ämnar vi att undersöka hur spelet gör för att spelaren ska känna sig i den 

historiska  miljön.  Ett  exempel  kan  vara  ett  skräckspel  där  lämplig  musik,  mörk 

ljussättning och starka överraskningsmoment bidrar till  en skrämmande atmosfär.  Vi 

ämnar alltså inte att undersöka hur tidsenligt spelet är och kommer inte att ”döma” det 

heller  vid  eventuella  historiska  fel.  Däremot  koncentrerar  vi  oss  på  hur  spelets 

konstruktion  befrämjar  att  en  historisk  miljö  framställs  och  att  en  atmosfär  från  en 

svunnen tid förmedlas.  Om någon komparation eventuellt  framkommer ska detta ses 

som ett medvetet val från författarnas sida då komparationen finns till  för att belysa 

vissa resultat och ska inte ses som något form av syfte i detta arbete.  Vidare vill  vi 

avgränsa oss i vår undersökning genom att endast analysera Red Dead Redemption fram 

till den punkten att huvudkaraktären John Marston lyckas inta Fort Mercer i jakt på sin 

forne gängmedlem Bill Williamson. Denna händelse sker cirka 10 timmar in i spelet om 

man väljer att lägga lite större fokus på själva huvudstoryn och ignorera många av de 
7 NPC står för Non-player character. Den fiktiva världens befolkning.
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andra sidouppdrag och aspekterna som erbjuds. Denna avgränsning görs p.g.a. tidsbrist 

då vi inte har tillräckligt med tid för att kunna utföra en komplett och fullständig analys 

av dels huvudstoryn och dels de många sidouppdrag och diverse andra möjligheter som 

Red Dead Redemption erbjuder. Trotts denna avgränsning vill vi poängtera att cirka en 

tredjedel av spelets yta är tillgängligt för spelaren utan några krav på att följa och utföra 

huvudstoryn.  Red Dead Redemption är vidare indelat  i  tre huvudområden som heter 

New Austin, West Elizabeth och Nuevo Paraiso där New Austin representerar det sista 

av det laglösa vilda västen. West Elizabeth representerar civilisationens framfart  och 

Nuevo Paraiso representerar det nordöstra Mexiko.

1.4 Tidigare forskning

Vi kommer i detta avsnitt presentera tidigare forskning kring ljud, blid och text. Fokus 

kommer alltså att ligga på skapandet av en historisk värld med hjälp av de ovan nämnda 

kriterierna. Den audiovisuella delen kommer att utgå från filmvetenskapen medan text 

delen kommer att utgå från litteraturvetenskapen. Vi ser dock att denna forskning med 

de  teoretiska  utgångspunkterna  går  att  anpassa  till  forskning  kring  spel  då 

grundkonceptet med en analys av ljud, bild och text är den samma.

Clio på bio: Om amerikans film, historia och identitet av Ulf Zander handlar om hur 

film och historia  visas  upp på vita  duken.  De flesta  biobesökare  anser  att  film och 

historia är en bra kombination men vissa historieforskare anser att den visar upp den 

riktiga historien felaktigt,  den ”sanna” berättelsen går förlorad. Detta berör också till 

stor del vårt arbete där vi ska kolla på ett spel istället för film. Zander diskuterar hur 

tolkningar och omtolkningar av hur historien visas på vita duken.

David Sonnenscheins Sound Design: The Expressive Power of Music Voice and Sound  

Effects in Cinema handlar om ljud och hur man använder sig av det i film. Eftersom 

Sonnenshein själv är ljuddesigner får man en inblick i hur han använder sig av ljud på 

bästa sätt. Han menar på att musik inte bara är till för att en film ska ha ett soundtrack 

utan hur musik kan påverka en film på andra sätt till t.ex. användas i storyn och visa på 

olika karaktärer samt hur olika genrer använder sig av ljud och musik8. Detta är relevant 

inom vårt arbete eftersom musiken hjälper till att skapa en atmosfär samtidigt som man 
8 Sonnenschein David (2001) Sound Design: The Expressive Power of Music Voice and Sound Effects in  
Cinema Studio City, Calif.: Michael Wiese, cop. s. 101.
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med hjälp av musiken även blir uppmärksammad på specifika saker, till exempel om du 

hamnar i en strid ändras musiken.  

Ett ytterligare exempel på publikationer som tar upp musik och hur den interagerar med 

multimedia är av Johnny Wingstedt. I hans publikation tar han bl.a. upp hur narrativ 

musik i medier har olika särdrag som skiljer sig från musik som vi vanligtvis brukar 

lyssna på9. I en andra publikation av Wingstedt, Young adolescents´ usage of narrative  

functions  of  media  music  by  manipulation  of  musical  expression,  behandlas  ett 

experiment där några ungdomar får i uppgift att använda sig av musik när de får se en 

visuell  scen som visas på en dator.  De ska sedan skapa ett  eget ljud som ska passa 

respektive scen. De svarar också på frågor angående deras film, spel och musik vanor. 

Detta för att få en bild av hur de kulturella och sociala förhållandena spelar in på deras 

val av musik10. Wingstedt menar att musik kan ses ha en beskrivande och berättande 

funktion som kan kopplas till olika tidsperioder och kulturer11. Exemplet som Wingstedt 

väljer att framställa här är den klassiska musiken och hur denna använder sig av olika 

kompositioner  för  att  föreslå  icke  musikaliska  händelser,  idéer  och  bilder.  Termen 

”programme music” används för att beskriva denna typ av musik av Wingstedt. Vi ser 

att Wingstedts arbeten om musik är högst relevant för vår uppsats då en koppling till det 

sociala minnet för oss känns given. Vi vill belysa denna koppling genom ett exempel 

där en igenkänningsprocess kan ske enbart av musiken och en koppling kan dras till en 

historisk  period  innan  någon  formell  presentation  av  vald  period  har  gjorts.  Det 

musikaliska temat till filmen The Good, The Bad & The Ugly är ett välkänt exempel där 

en koppling dras till vilda västern utan att någon vidare presentation behövs.

 

I David Bordwell och Kristin Thompsons bok  Film Art An Introduction  tar dem upp 

olika filmer och hur de använder sig av bildvinklar, ljus och ljud. I boken tar de upp 

begreppet  ”Mise-en-Scene”.  Mise-en-scene  är  en  filmterm  som  innebär  att  man 

iscensätter  något framför  kameran.  När filmregissörer använder  sig av denna typ  av 

filmskaparteknik  gäller  det  att  tänka  på  vissa  saker  innan  man  kan  börja  filma  en 

speciell  scen.  Miljön  eller  bakgrunden  är  en  viktig  aspekt,  användandet  av  ljus, 

kostymer och hur karaktärerna agerar12. Värt att nämnas är att när man tittar på ”Mise-

9 Wingstedt Johnny (2005) Narrative Music: Towards an Understanding of Musical Narrative Functions  
in Multimedia. Luleå tekniska universitet, Musikhögskolan i Piteå s. 9.
10 Wingstedt (2005) P3 s. 24. 
11 Wingstedt (2005) P3 s. 7.
12 Bordwell & Thompson (2010) Film Art An Introduction McGraw-Hill s. 118. 
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en-Scene” ur ett realistiskt perspektiv finns det vissa problem. T.ex. kan förställningarna 

av  vad  som  är  realistiskt  variera  beroende  på  kultur,  över  tid,  samt  individens 

uppfattningar13. Ett exempel på detta är att William S. Harts vilda västern filmer från 

1910-talet ansågs vara realistiska av de amerikanska filmkritikerna medan tio år senare 

ansåg franska filmkritiker att hans filmer var verklighetsfrämmande14. Boken tar som 

tidigare nämnts också upp hur ljud används i vissa scener eller kameravinklar. Det går 

att  anpassa deras forskning kring musik  även på spel  eftersom de är uppbyggda på 

liknande sätt.  Ljud som man inte  kan se har  en inverkan på våra förställningar  om 

varifrån den källan kommer ifrån och hur vi uppfattar ljudet15. Relevansen i denna bok 

för  oss  finns  i  de  teoretiska  och  analytiska  redskap  den  förmedlar.  Bordwell  och 

Thompson  framställer  även en  analytisk  modell  med  frågeställningar  kring hur  ljud 

analyseras16. Dock vill vi poängtera att vi inte kommer att utgå från denna modell utan 

istället använda oss av de kriterier som för vår undersökning är relevanta. Modellen som 

Bordwell och Thompson tar upp kommer endast fungera som en vägledning för oss17. 

En  ytterligare  relevant  aspekt  är  även  hur  film  betraktas  och  hur  den  engagerar 

åskådaren18. Detta är relevant för vårt arbete om man ser till den betydande roll som 

interaktion har i många spel, i detta fall Red Dead Redemption.  

Anna  Gunder  tar  upp  termerna  hypertext  och  hyperwork  i  boken  Hyperworks:  On 

digital  literature  and computer  games där  hon bl.a.  jämför  den första  Harry Potter 

boken med spelet med samma namn ur ett narrativt perspektiv. Gunder menar att spel 

och berättelser kan smälta samman och bilda en ny entitet och det är denna entitet hon 

väljer att kalla hypertext19. Gunder väljer även att diskutera termen ergodic literature 

som är myntad av Espen Aarseth. Ergodic literature innebär att användaren eller i detta 

fall  spelaren  måste  arbeta  sig  genom  texten  för  att  göra  val  som  får  långvariga 

konsekvenser för resten av spelets  gång20. Martin Willander poängterar i sin uppsats 

Reflektion genom interaktion:  En analys av förbindelsen mellan spelarens moraliska  

handlingar  och  karaktärernas  utveckling  i  tv/datorspelet  Dragon  Age:  Origins att 

13 Bordwell & Thompson (2010) s. 119.
14 Bordwell & Thompson (2010) s. 119.
15 Bordwell & Thompson (2010) s. 284.
16 Bordwell & Thompson (2010) s. 308.
17  Bilaga 1.
18 Bordwell & Thompson (2010) s. 75.
19 Gunder Anna (2004) Hyperworks: On digital literature and computer games Avdelningen för 
litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala s. 133. 
20 Gunder (2004) s. 210.
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ergodic literature och hyperworks är två olika benämningar på samma företeelse21. För 

att klargöra termen ytterligare kan exemplet med spel trilogin Mass Effect22 nämnas där 

spelen  inte  har  något  bestämt  slut.  Slutet  varierar  beroende  på  spelarens  val  under 

spelets gång. Vidare kan spelaren exportera sina sparade filer från det första spelet till 

det andra och på så vis få en specifik spelvärld där tidigare beslut, t.ex. döda karaktärer  

eller moraliska val, fortfarande är gällande, spelvärlden kommer alltså ihåg vilka val 

som  gjordes  i  tidigare  installationer  av  trilogin.  All  form  av  text/litteratur  där 

användaren/spelaren  måste  ta  sig  fram  med  hjälp  av  länkar  i  texten  kan  ses  som 

hyperworks/ergodic literature. Genom detta vidgas termen till att inte enbart innefatta 

litteratur i dess traditionella bemärkelse utan även Internetsidor eller i detta fall spel. Vi 

vill vidare påpeka att länkar i detta fall inte behöver vara den traditionella länken på en 

Internetsida där man förs vidare till en annan sida utan kan lika gärna vara ett val som 

görs via texten som leder till en vändning i spelets handling. Grundkonceptet att man 

förs vidare genom interaktion med texten finns fortfarande kvar.

Peter Aronsson tar upp hur historia kan användas i sin bok Historiebruk – att använda 

det förflutna. Aronsson menar att en betydelseful historia skapas genom att den bidrar 

till att ge mening, legitimitet och förändring23. Detta ska ses som ett grundläggande syfte 

med  historien  som  återkommer  i  all  form  av  historiebruk,  från  kommersiellt  till 

vetenskapligt.  Vidare nämner Aronsson även guldåldern och beskriver de två synsätt 

som finns enligt honom. Utgångspunkterna för hur man ser på guldåldern är kopplade 

till den egna tidsperioden och guldåldern kan därför ses som antingen något som redan 

har passerat, ett gyllene förflutet, eller som något som väntar i framtiden, ett utopiskt 

land  av  mjölk  och  honung som Aronsson själv  väljer  att  beskriva  det24.  Vi  ser  att 

Aronsson är relevant då det ger vårt arbete en stark förankring inom ämnet historia. 

Vidare ser vi att hans två olika synsätt kring guldåldern har en stark koppling till den 

andra delen av vår frågeställning. 

Slutligen vill vi nämna Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken av Klas 

Göran Karlsson och Ulf Zander. Vi har främst fokuserat på kapitel 1 och kapitel 5 i 

denna antologi. Det första kapitlet av Karlsson fokuserar på olika begrepp, teorier och 

21 Willander Martin (2010) Reflektion genom interaktion: En analys av förbindelsen mellan spelarens  
moraliska handlingar och karaktärernas utveckling i tv/datorspelet Dragon Age: Origins s. 8.
22 Mass Effect är ett episkt rymdäventyr utvecklat av Bioware. Tredje och sista delen släpps första 
kvartalet 2012 med alternativet att importera tidigare sparade spel från andra delen.
23 Aronsson Peter (2004) Historiebruk: - att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur. s 57.
24 Aronsson (2004) s. 80.
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analyser inom historia. Det relevanta för oss i detta kapitel är den typologi som Karlsson 

presenterar.  Karlsson vill  med denna typologi synliggöra hur historia kan brukas för 

olika ändamål och med olika utgångspunkter.  Bland de olika utgångspunkterna  som 

nämns  finns  bland  annat  det  kommersiella  historiebruket  och  det  ideologiska 

historiebruket. I kapitel 5 tar Ulf Zander upp hur historia förmedlas inom film. Zander 

använder  sig av filmen  Rädda menige Ryan (1998) för att  exemplifiera  hur historia 

skildras samtidigt som filmens åskådare får en bild av vad de uppfattar som realism25. 

Vidare nämner Zander ett antal tekniker för hur denna realism kan uppnås. Vi ser att 

detta  är  relevant  för  oss  dels  genom  de  olika  tekniker  som  nämns,  vilka  blir  ett 

analysredskap för oss och dels för att flera av de tekniker som nämns inte är tekniska i 

sin natur. De syftar istället till att försätta åskådaren i ett visst känsloläge genom diverse 

igenkänningsfaktorer.  Vi  ser  att  detta  kan  kopplas  till  det  sociala  minnet  då 

igenkänningsfaktorn är ett centralt begrepp inom det sociala minnet.      

1.5 Handling 

Red Dead Redemption utspelar sig år 1911 i USA och Mexiko, mestadels USA. Under 

denna period börjar det ske allt större samhällsförändringar. Vilda västerns era håller på 

att ta slut och en ny och modernare tid börjar infinna sig i det öppna landskapet. En tid 

där lagar, rättigheter och en utökad byråkratisering börjar sätta prägel på samhället. Det 

finns dock de som ser negativt på dessa förändringar och inte vill att den amerikanska 

staten ska få ett inflytande över dem. 

Spelaren tar sig an rollen som John Marston, en före detta kriminell  vars familj  har 

tagits av agenter och som tvingas att hjälpa den amerikanska staten med att söka upp 

och  arrestera  sina  forna  gängmedlemmar.  Marston  beger  sig  till  New Austin,  vilda 

västerns sista bastion, för att hitta en av sina forna gängmedlemmar. Konfrontationen 

med den forne gängmedlemmen, och dennes nya gäng vilket han leder, slutar dock med 

att Marston blir skjuten och räddas av ranch ägarinnan Bonnie MacFarlane. Det är även 

här  som spelet  tar  sin  början  då  tidigare  avsnitt  har  främst  utspelat  sig  i  form av 

25  Karlsson Klas Göran & Zander Ulf [Red.](2009)Historien är nu: En introduktion till  
historiedidaktiken Elanders Hungary Kft s. 132.
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”cutscenes”26 där spelaren har lite eller ingen kontroll. Hela handlingen återges i bilaga 

227.

26 Cutscene är en kortare film sekvens där spelaren inte har någon kontroll. Cutscenes används oftast för 
att föra fram handlingen och ge förklaring till vaga händelser i spel. 
27  Bilaga 2.
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2. Vad är Tv-spel?

För att ge läsaren en inblick i vad Tv-spel är och vilka kategorier spel tillhör kommer vi 

att ge en översiktlig beskrivning över dessa begrepp. I boken An introduction to game 

studies som är skriven av Frans Mäyrä tar han upp definitionen av spel. Han väljer att 

citera en speldesigner vid namn Greg Costikyan som anser att spel har en interaktiv 

struktur som är endogen och som kräver att spelaren kämpar mot ett mål28. Mäyrä har 

också valt citerat en annan spelforskare vid namn Jesper Juul som skrivit boken Half-

Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds (2005). Han tar upp hur 

spel är utformade och beskriver steg för steg hur spel är uppbyggda. Ett spel kan ses 

som en formell regelbaserat system vars slutresultat är mätbara och därefter blir värdena 

olika beroende på resultatet. Spelaren gör en ansträngning för att påverka resultatet och 

blir även känslomässigt bunden till resultatet där slutligen konsekvenserna av spelarens 

val är frivillig och framkomlig29. Som vi nämnde tidigare tillhör vissa spel en speciell 

sorts kategori, till exempel action eller rollspel. Många spel tillhör inte bara en genre 

utan använder sig av element från andra genrer som till exempel actionrollspel. Vi vill 

poängtera att det inte finns någon officiell indelning, inget som är hugget i sten så att 

säga. Olika personer använder sig av olika definitioner och indelningar för vad som 

passar in i de olika kategorierna. Listan nedan är en egen tolkning av de olika genrerna. 

För  att  läsaren  ska  få  en  bättre  förståelse  kring  alla  dessa  olika  spelgenrer  ska  vi 

kortfattat beskriva dem:

• Action: denna typ av spel fokuserar ofta på strider av något slag, till exempel 

andra världskriget. Action är en väldigt bred genre där man kan lägga till en 

stor mängd undergenrer. Detta leder till att det kan framkomma diskussioner 

om vad som egentligen kan klassas som Action. Exempel på action spel, men 

som även klassas som fighting spel, är Street Fighter. 

• Äventyr:  äventyrsspel  lägger  stort  fokus  på  att  utforska  världen  och  lösa 

problem för att ta sig vidare. Exempel på detta är den klassiska Zelda serien där 

du genom att  klara  av olika instanser/grottor  får tillgång till  fler  vapen och 

tillbehör för att kunna ta dig vidare i spelet. 

28 Mäyrä Frans (2008) An Introduction to Game Studies London: SAGE s. 34.
29 Mäyrä (2008) s. 34-35.
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• Racing: dessa spel innehåller olika slags fordon, oftast bilar, som man kör runt 

och tävlar med. Exempel på kända racingspel är Gran Turismo och Need for 

Speed spelen. 

• Rollspel: rollspel lägger stort fokus kring karaktärsutveckling och story. Man 

skapar  sig  en  karaktär  och  som  utvecklas  alltmer  under  äventyrets  gång. 

Rollspel utspelas oftast i fantasimiljöer där man ska försöka rädda världen. I 

vissa rollspel kan du spela som god eller ond, man har stora valmöjligheter. 

Några kända rollspel är Knights of the Old Republic och The Elders Scroll 

serien. 

• Simulation: denna genre är en bred sådan där oftast helt olika spel kan tillhöra 

denna  kategori.  Exempelvis  The  Sims  spelen,  vars  uppgift  är  skapa  sig  en 

avatar och simulera dennes liv. Ett annat exempel är Football Manager spelen 

där man iklär sig rollen som tränare för träna ett riktigt fotbollslag. 

• Skräck: skräckspel är ofta ute efter att skrämma eller överraska spelaren. När 

man spelar denna typ av spel är man oftast oviss om vad som ska hända härnäst 

och  miljöerna  är  mörka  för  att  skapa  en  större  atmosfär.  Silent  Hill  och 

Resident Evil är exempel på spel som skrämt många människor.  

• Sport: behöver ingen större förklaring, alltifrån fotboll till cricket finns att spela 

i denna genre. I och med Nintendos senaste spelkonsol har man gjort sportspel 

ännu  mer  interaktivt  genom  att  använda  sig  av  en  rörelsekänslig  kontroll. 

Populära  sportspel  är  bland  andra  Wii  Sports  som  sålt  i  över  45  miljoner 

exemplar30. 

• Strategi: dessa spel lägger fokus på insamling av resurser och hur du bygger 

upp din arme eller stad. Det gäller oftast att ta ut sina motståndare genom att 

bygga rätt saker vid rätt tidpunkt och ha en bättre arme än din motståndare. 

Exempel på strategispel är Starcraft. 

30 http://www.gamereactor.se/nyheter/17800/Starka+s%E4ljsiffror+fr%E5n+Nintendo/.
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2.1 Spelmekanik

Red Dead Redemption tillhör kategorin actionäventyr. Spelvärlden är en stor och öppen 

plats, en så kallad ”sandbox” värld, där spelaren själv har en stor valmöjlighet när det 

gäller hur spelet ska spelas och vad som ska göras. Huvudstoryn behöver alltså inte 

konstant stå i centrum då spelaren kan välja att ägna sin tid åt diverse sidouppdrag, spela 

poker eller  bara rida runt  i  den enorma värld som erbjuds.  Utvecklaren Rockstar  är 

kända för att skapa stora urbana miljöer som i Grand Theft Auto men har i Red Dead 

Redemption istället  satsat  på stora öppna ytor  med en mängd mindre samhällen och 

byar. Trotts den enorma världen känner man sig aldrig riktigt ensam då man ofta möter 

på diverse NPCs på tillsynes avskilda platser och många olika slumpartade händelser 

som  även  finns  i  de  bebyggda  områdena.  Bland  dessa  finns  vilddjurs  attacker, 

hängningar, diverse bakhåll och rop om hjälp från främlingar.  

Den stora och öppna värden i samband med de många valmöjligheterna gör att man som 

spelare  kan känna sig  förvirrad  i  spelets  start.  Vägledning  ges  genom en så  kallad 

HUD31 där viktig information förmedlas till spelaren främst i form av en minikarta med 

olika markörer som är relaterade till uppdrag och viktiga platser. Vidare finns en mängd 

menyer  där  utförligare  information  ges  angående  bl.a.  uppdrag  och  deras  syften, 

information om storyn, diverse karaktärer och ett inventarium där spelaren kan se vad 

spelkaraktären har på sig i  form av vapen, kläder  och andra saker.  En annan viktig 

aspekt i Red Dead Redemption är belöningssystemet  och dess utformning. För varje 

uppdrag som klaras av belönas spelaren, förutom de traditionella belöningarna i form av 

pengar, med moral poäng. Dessa fungerar i bägge riktningar beroende på om man väljer 

att utföra uppdrag som god eller ond. I samband med det moraliska systemet finns även 

ett annat system som räknar på hur känd huvudkaraktären är. Detta system förstärker 

den  moraliska  aspekten  och  styr  även  hur  NPCs reagerar  när  huvudkaraktären  är  i 

närheten, vinka och hälsa om man spelar som god eller hota dig om man väljer att spela 

som ond.

Som tidigare nämnt är Red Dead Redemption ett actionäventyr och i detta fall innebär 

det att man kommer att få använda sig av vapen och det ofta. Stridssystemet i Red Dead 

Redemption är uppbyggt kring dels ett så kallat ”cover-system” där man kan ta skydd 

31 HUD står för Heads-up display.
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bakom diverse föremål för att  undvika att  bli  skjuten och skadad och dels kring ett  

”aim-system” där träffsäkerhet är avgörande. Beroende på var man skjuter en person tar 

denna olika mängd skada. Om man t.ex. vill fånga en kriminell  utan att döda denne 

skjuter man honom i benen så att han inte kan fly. Om man istället skjuter för att döda 

siktar man på huvudet. För att underlätta spelet för nybörjare finns ett så kallat ”auto-

aim” som hjälper spelaren att sikta på fiender. Ett tredje system som finns men som inte 

upptar lika stor plats är ”Dead-eye” systemet vilket kan aktiveras under revolverdueller 

men även andra strider. Detta innebär att tiden saktar ner, spelet går i slowmotion, och 

gör det lättare för spelaren att sikta in sig på valt objekt eller vald kroppsdel, t.ex. gör 

det lättare att få in ett headshot vilket dödar en fiende med ett skott.
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3. Teori 

I följande avsnitt presenterar vi vår valda teoretiska utgångspunkt med syfte att skapa ett 

kunskapsunderlag för läsaren och ge denna en ökad förståelse och insyn i arbetet.

Trots  spelmediets  spridning  och  enorma  ekonomiska  kraft  finns  det  som  nämnt  i 

inledningen relativt lite forskning kring detta ämne. Detta gör att det inte heller finns 

någon självklar teoretisk utgångspunkt, någon form av generell mall, att använda sig av. 

I spelet Red Dead Redemption kombineras text, ljud och bild för att förmedla innehållet 

till  spelaren.  Syftet  med  vår  uppsats  är  att  undersöka  just  förmedling  och 

framställningen av historia kommer vi att utgå från medieforskningen och dess teorier. I 

Medier  och  kultur:  En grundbok  i  medieanalys  och medieteori av  Drotner,  Jensen, 

Poulsen  och  Schröder  beskrivs  medier  som  teknologier  som  kommunicerar  eller 

förmedlar någonting, ett budskap, till en publik32. TV, radio, tidningar och datormedier 

lyfts  fram som exempel  på massmedier  vilka står i  fokus i  medieforskningen enligt 

Drotner  m.fl.  Inom  dessa  massmedier  är  det  kommunikationsprocessen,  själva 

förmedlingen,  och  dess  beståndsdelar,  avsändare,  meddelande  och  mottagare  som 

analyseras.  Analysen  sker  med  hjälp  av  de  fyra  vetenskapliga  fält  ur  vilken 

medieforskningen har utvecklats. Dessa är historia, samhällsvetenskap, språkvetenskap 

och litteraturvetenskap33. Vi vill dock poängtera att vi endast är intresserade av själva 

förmedlingen då detta är syftet med detta arbete. Vi kommer alltså inte att gå in närmare 

på  de  olika  beståndsdelarna  med  avsändare,  meddelande  och  mottagare.  Den 

tvärvetenskapliga  utgångspunkten  kan  motiveras  dels  med  ovan  sagda  ting  om 

avsaknaden  av  forskning  och  klara  teoretiska  utgångspunkter  och  dels  genom  det 

faktum att medieforskningen fungerar, i detta sammanhang, som en ram för vår teori. 

Med detta menar vi att medieforskningens tvärvetenskapliga natur lyckas binda samman 

de övriga teoridelar vi har i vårt teoriavsnitt till att bilda en relevant teori för detta arbete 

där frågeställningen kan besvaras genom en analys av bild, text och ljud.

32 Medier och kultur (1996) En grundbok i medieanalys och medieteori Lund: Studentlitteratur s. 16 ff.
33 Medier och kultur (1996) s. 19.
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3.1 Teoretiska utgångspunkter

Ett stort tema i Red Dead Redemption är förändring där områdena som spelet utspelar 

sig i framställs som det sista av vilda västern, det sista av en förlorad guldålder, och där 

industrialiseringen med dess civilisation och konsekvenserna den medför inte är långt 

bort.  Ulf  Zander  nämner  i  sin  bok  Clio  på  bio:  Om  amerikans  film,  historia  och  

identitet34 att människor knappast ser på film eller går på bio för att lära sig historia men 

att man ändå bildar sig en uppfattning om hur saker och ting var förr, man kan säga att  

uppfattningen får man på köpet. Vi ser att detta resonemang går att överföra på spel då 

man knappast spelar för att lära sig historia men att det är något som kommer på köper 

så att säga, något som överförs omedvetet. Vi vill dock poängtera att detta endast gäller 

spel som har inslag av historia som t.ex. Red Dead Redemption och att denna form av 

kommersiellt  historiebruk  oftast  har  starka  inslag  av  fiktion  där  den  icke  fiktiva 

historien, det som hänt i verkligheten, oftast tjänstgör som någon form av ram, i detta 

fall vilda västen eran som ram och själva handlingen som fiktion. 

Peter Aronsson belyser i sin bok Historiebruk: att använda det förflutna att historia kan 

användas för olika syften35. Bland meningarna och syftet med historia som Aronsson 

nämner finns att ”Den betydelsefulla historien skapas genom att den förmår bidra till att 

ge mening, legitimitet och hantera förändring av oss själva och verkligheten”36. Vidare 

menar Aronsson att dessa ska ses som grundläggande syften med historien och att dessa 

kan ses  i  all  historiebruk från kommersiell  till  vetenskaplig.  Aronsson nämner  även 

guldåldern där han väljer att belysa två olika synsätt på denna. Enligt Aronsson utgår de 

historiska jämförelsepunkterna från den egna tiden och kan därför ses som antingen en 

passerpunkt mot undergången eller vägen mot ett utopiskt land av mjölk och honung37. 

Klas Göran Karlsson menar att allt historiebruk kan sägas handla om folks sökande efter 

sammanhang  och  mening  i  tillvaron38.  För  att  ge  en  mer  precis  förklaring  till 

historiebruk  presenterar  Karlsson  en  typologi,  ett  systematiskt  ordnande,  över 

historiebruket där fyra kriterier representerar inordnandet. Dessa är behov, bruk, brukare 

och funktion. Historiebruket i Red Dead Redemption passar in i dessa kriterier genom 

34 Zander Ulf (2006) Clio på bio: om amerikans film, identitet och historia Lund: Historiska media. s 14.
35 Aronsson Peter (2004) Historiebruk: - att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur. s 57.
36 Aronsson (2004) s. 57.
37 Aronsson (2004) s. 80.
38 Karlsson Klas Göran & Zander Ulf [Red.](2009) s. 59 f.
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att behovet av historiebruket blir att  göra ekonomisk vinst,  bruket blir kommersiellt, 

brukare blir personer verksamma inom reklam och ekonomi enligt Karlsson, vi ser dock 

att  brukar  eller  brukaren  i  detta  fall  blir  spelaren,  och  funktionen  blir  en 

kommersialisering. Karlsson påpekar dock att han med denna typografi inte gör något 

anspråk på fullständighet och att de olika fälten kan överlappa varandra där t.ex. ett bruk 

kan vara både vetenskapligt och kommersiellt eller en funktion både en tolkning och en 

rationalisering. Red Dead Redemption behöver alltså inte nödvändigtvis vara endast en 

kommersiell produkt utan kan även ses som t.ex. en existentiell sådan om man ser till 

huvudkaraktärens  bakgrund  som  förklaring  till  hans  motiv  och  de  fasta 

personlighetsdrag som spelaren inte kan påverka. Karlsson belyser även vikten av att 

historieförmedling måste anpassas efter en historiekulturell kontext om denna ska bli 

framgångsrik39. Denna kontext är i hög grad en nationell sådan menar Karlsson och i 

vissa fall, som med filmmediet, starkt amerikaniserat. Vi ser inte att detta skulle orsaka 

några nackdelar för vårt arbete då vilda västern perioden kan ses som något av urtypen 

av amerikaniserande och det med all rätt då det skedde i vad som kom att bli det egna 

landet.  Relevansen i detta avsnitt för vårt arbete är att vi får en klar bild över vilken 

form av historiebruk som används i Red Dead Redemption och vilket syfte det har.

Vi  nämnde  ovan  att  ett  stort  tema  i  Red  Dead  Redemption  är  förändringen  och 

guldålderskomplexet  detta  medför.  Detta  avsnitt  kommer  att  beröra 

guldålderskomplexet i form av socialt minne. I Boken Social Memory av James Fentress 

och Chris Wickham diskuteras socialt minne, vad det är och hur det används. Fentress 

och Wickham menar att minnet utgår från individen men att det sociala minnet skapas 

genom individers interaktion med varandra40. Mycket av minnet finns alltså kopplas till 

olika former av sociala grupper. Dock avgränsar sig Fentress och Wickham från det 

kollektiva minnet då de menar att man där utgår i för stor utsträckning från gruppen och 

tar  för  lite  hänsyn  till  individen  som  ändå  är  den  del  som  står  för  minnet  i  hela 

processen. Fentress och Wickham nämner även att det sociala minnet kan vara både i 

högsta grad exakt men också desorienterat och felaktigt. Den exakta aspekten kommer 

när ett  minne har klassats  som något socialt  relevant  och kan oftast  ses i ”hemska” 

minnen som ska återges korrekt, t.ex. förintelsen eller attackerna på world trade center 

den elfte september. Det sociala minnet kan även kopplas till Bordwell och Thompson i 

avsnittet tidigare forskning där de nämner västern filmer, hur dessa uppfattades och hur 

39 Karlsson Klas Göran & Zander Ulf [Red.](2009) s. 64 f.
40 Fentress James & Wickham Chris (1992) Social Memory Cambridge s. ix. 
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dessa uppfattningar ändrades över tid från att acceptera filmerna som realistiska till att 

se  dem  som  verklighetsfrämmande.  Vidare  vill  vi  koppla  det  sociala  minnet  till 

Karlssons  historiekulturella  kontext  då  vi  ser  att  denna  starkt  bidrar  till 

igenkänningsprocessen. Vi menar att om ett visst audiovisuellt budskap förmedlas så 

kan en igenkänning ske innan budskapet formellt har förmedlats. Exemplet här kan vara 

att  man  ser  en  man  med  hatt  rida  i  ett  öken  liknande  landskap  och  genast  drar 

kopplingen till vilda västern utan att någon formell introduktion har gjorts. För oss finns 

relevansen i detta avsnitt i själva igenkänningsprocessen. Dessa finns i dels händelserna 

som nämnts ovan men också i en stor rad andra kulturella företeelser och referenser. Ett 

exempel kan vara personers förmåga att minnas film citat och sedan återge dessa vid 

lämpligt  tillfälle  i  verkliga  livet  vilket  oftast  bidrar  till  en  komisk  effekt  då  själva 

igenkänningsprocessen  sker.  Slutligen  vill  vi  även nämna  Cecilia  Trenter  som i  sin 

artikel  Gameplay and historical consciousness in Dragon Age: Origins and Dragon  

Age II (Bioware) tar upp den historiska medvetenheten i samband med socialt minne41. 

Enligt  Trenter  fanns det en skillnad på hur man såg på socialt  minne och historiskt 

medvetenhet. Det sociala minnet sågs med viss skepsis då man ansåg att basen för den 

utgjordes  av  individuella  och  framför  allt  subjektiva  minnen  som  inte  alltid 

överensstämde med verkligheten,  vilket Fentress och Wickham också nämner när de 

hävdar  att  det  sociala  minnet  kan  vara  både  exakt  och  mycket  felaktigt  och 

desorienterande.  Den  sanna  bilden  av  det  förflutna  gavs  istället  av  den  historiska 

medvetenheten. Då Red Dead Redemption endast använder sig av det historiska vilda 

västern som en ram för sin berättelse finns det gått om händelser och objekt i spelet som 

inte  är helt  tidsenliga.  Relevansen för  oss här är  att  om en person som har mycket 

förkunskap om vilda västern spelar Red Dead Redemption kommer en igenkänning att 

ske  oavsett  om  den  sker  genom  det  sociala  minnet  med  den  ridande  mannen  i 

ökenlandskap  som  tidigare  givet  exempel  eller  om  det  sker  genom  den  historiska 

medvetenheten där den kunnige spelaren ser de historiska misstagen. Spelaren kommer i 

vilket fall som helst uppleva en igenkänning och veta att den befinner sig i vilda västern 

eller i en miljö och atmosfär som ska återspeglar denna era.

41 Trenter, Cecilia (2012) Gameplay and historical consciousness in Dragon Age: Origins and Dragon 

Age II (Bioware), Linnéuniversitetet s. 3.
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4. Metod och utförande

Enligt  Dahlgren  och  Florén  kan  metoder  karaktäriseras  som  systematiserade 

tillvägagångssätt för att nå vissa fastställda mål42. Vår metod kommer att vara en form 

av medieanalys där vi kommer att studera hur historia framställs och förmedlas inom 

Red Dead Redemption genom att utgå från de enligt oss relevanta vetenskapliga fält 

som medieforskningen består av. Utifrån detta kommer vi att göra två analyser där bild, 

ljud och text kommer att undersökas. Vidare kommer vi att använda oss av den tidigare 

forskningen  samt  det  sociala  minnet  för  att  motivera  vår  argumentation  i  analysen. 

Metoden kommer att underlättas och specificeras genom den valda frågeställningen om 

framställning och förmedling av historia samt de återkopplingar som görs till vår teori 

och tidigare forskning.

Upplägget kommer att se ut som så att vi kommer att presentera analysen av den valda 

frågeställningen först där vi använder oss av tidigare nämnda kriterier för att undersöka 

Red Dead Redemption.  Efter  analysen kommer vi att  presentera den genomspelning 

som berör frågeställningen som analyserats.

Konkret kan man säga att vi kommer att göra två fokuserade genomspelningar fram till 

den  avgränsade  punkten.  Den första  genomspelningen  kommer  att  göras  utifrån  vår 

första frågeställning om den historiska miljön där vi genom bild, ljud och text då det är 

relevant, kommer att undersöka hur den historiska perioden förmedlas. Vi har tidigare 

nämnt att Red Dead Redemption kan ses som ett ”sandbox” spel innebär detta att många 

områden  i  spelet  är  öppna  för  utforskning  från  början  och  inte  är  ”låsta”  som det 

traditionella upplägget är, där spelaren genom huvudstoryn förs vidare till nya områden 

och dessa är otillgängliga fram tills att en viss bit av handlingen har klarats av. Detta gör 

att vi trotts vår avgränsning kan får en bra helhets bild av de olika miljöer som Red 

Dead Redemption har att  erbjuda då cirka en tredjedel av spelets  yta  är öppen från 

början. De ting som ska undersökas under denna del av analysen är dels den geografiska 

miljön, vildmarken med flora och fauna och dels den mänskliga NPC miljön, städer och 

byar och byggnader.

42 Dahlgren Stellan & Florén Anders (1996) Fråga det förflutna: En introduktion till moderna  
historieforskning Lund: Studentlitteratur s. 176.
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Den andra genomspelningen kommer att fokusera på vår andra frågeställning där den 

historiska  atmosfären  kommer  att  stå  i  fokus.  Här  kommer  vi  att  under  söka  det 

känsloläge, den stämning som spelet förmedlar genom att undersöka karaktärer, ljud, 

dialoger mellan karaktärer och spelaren. Denna genomspelning kommer att spelas enligt 

huvudstoryn då det är inom ramen för huvudstoryn som nya karaktärer möts och en stor 

del  av dialogerna  utspelas.  En stor  del  av interaktionen  med  spelvärlden sker  inom 

ramen för huvudstoryn. Analysen kommer att ske utifrån samma kriterier, bild, ljud och 

text, som föregående analys. Dock kommer vi här även att analysera atmosfären utifrån 

de moraliska valen man gör då vi upptäckte att dessa i högsta grad påverkade hur spelet  

förmedlade atmosfären.

Vi vill även påpeka här att de två frågor som utgör vår frågeställning kan under vissa 

delar  av analysen  gå in  i  varandra.  Detta  för  att  atmosfären  eller  känsloläget  spelet 

förmedlar  har  en  stor  påverkan  på  miljön  och  vice  versa  under  delar  av  de 

genomspelningar  vi  har  gjort.  Fokus  kommer  fortfarande  att  ligga  på  de  enskilda 

frågorna med två delanalyser men om inslag av analysen om miljö kan hittas i analysen 

om atmosfär  ska detta  ses som ett  medvetet  val  från vår  sida då vi  ser  att  detta  är 

relevant för vårt arbete. 
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5. Resultat

I  detta  kapitel  kommer  vi  att  presentera  vår  analys  efter  de  kriterier  som nämnts  i 

föregående kapitel.  Analysen kommer att  vara upplagd på så vis att frågeställningen 

rörande den historiska miljön, geografiska och mänskliga, och hur denna förmedlas och 

framställs presenteras först. Andra halva av analysen kommer att beröra atmosfären, det 

känsloläge som förmedlas i spelet.

5.1 Den historiska miljön i Red Dead Redemption

Red Dead Redemption erbjuder en oerhört stor värld att utforska. Vi har tidigare nämnt 

att utvecklarna Rockstar valde att skapa en öppen värld där den geografiska miljön tar 

upp en klar majoritet  av ytan.  Den geografiska mångfalden i Red Dead Redemption 

sträcker sig från den stereotypa vilda västen miljön med det torra kaktus landskapen till 

snötäckta berg och träsk områden. Det område eller den del av spelet  vi har valt att 

avgränsa oss till är New Austin som till stor del består av det traditionella vilda västern 

landskapet.  

Vi  anser  att  bilden  har  den  största  rollen  när  det  kommer  till  förmedling  och 

framställning av miljön i Red Dead Redemption av den enkla anledningen att den tar 

upp störst plats samt att det är bilden som förmedlar de största intrycken enligt oss. 

Oavsett  var  i  spelet  man  befinner  sig  fungerar  spelmekaniken  som så  att  man  ser 

Marston,  karaktären  spelaren  styr,  framför  sig  i  en  tredje  person vinkling.  Detta  är 

relevant då det innebär att spelaren ständigt har en påminnelse eller en association till 

den tidsperiod som spelet  försöker förmedla.  Vi vill  dock påpeka att  det finns vissa 

tillfällen då vi anser att den tidsperioden eller geografiska platsen som spelet försöker 

förmedla blir fel även med Marston i bilden. Ett exempel är oljeriggarna i södra New 

Austin som enligt oss för tankarna mot Texas och de mera östliga staterna. Detta kan 

debatteras då det inte finns någon universell  gräns för vad som var vilda västern då 

denna gräns ständigt skiftade. Vidare vill vi motivera vårt argument mot oljeriggarna 

genom en koppling till det sociala minnet där synen på vilda västern idag starkt utgår 

från 1960-talets ”Clintan” filmer som vi nämnt tidigare, t.ex. The Good, The Bad & The  

Ugly. Ljudet här fungerar som ett komplement och en förstärkare till det landskap som 
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förmedlas  till  spelaren.  Ljudet  blir  i  många  fall  en avgörande faktor  för  hur  miljön 

uppfattas  endast  bilden  i  sig  kan  föreslå  många  olika  platser  eller  tidsperioder. 

Kombinationen med bild och ljud skapar då en geografiskt och tidstrogen förmedling av 

vilda västern då spelaren inte enbart får det traditionella landskapet associerat med vilda 

västern  utan  även  ett  kompletterande  ljud  som  bekräftar  plats  och  tidsperiod. 

Sonnenschein menar att musik eller ljud i detta fall kan ses som ett ickeverbalt språk 

vars innersta natur är att förmedla43. Vi anser att detta stämmer i Red Dead Redemption 

då  ljudet  eller  musiken  inte  enbart  fungerar  som  en  passiv  förstärkare  och  ett 

komplement till bilden utan kan även ses vara den del som oftast initierar och varnar 

spelaren för diverse händelser. Ett exempel är när Marston blir anfallen av vilda djur 

eller banditer medan han rider ute i det fria då man hör vilda djur innan man ser dem 

ifall de anfaller från sidan eller bakifrån, vilket de nästan alltid gör. Vi anser inte att 

texten tillför något i förmedlingen av det geografiska landskapet. Detta av den enkla 

anledningen att det inte finns någon text. Den enda form av text som vi har hitta i den 

geografiska  miljön  är  vissa  mindre  skyltar  där  avstånd  till  bebyggelse  visas.  Dessa 

skyltar tillför ändå inget i förmedlingen då navigationen i Red Dead Redemption sker 

främst via HUDen som närmare beskrivs i avsnittet om spelmekanik. Vidare är dessa 

skyltar utformade som enkla stolpar i marken med plankor fastspikade och formade som 

pilar  åt  den riktning  där bebyggelsen  finns.  Denna utformning anser  vi  inte  tillhöra 

någon specifik tidsperiod och tillför därför inget till den tidsperiod som förmedlas.

Även när det kommer till den urbana miljön i Red Dead Redemption anser vi att bilden 

har den stora rollen när det gäller framställning och förmedling. Återigen vill vi använda 

oss av samma argument som innan att den stora rollen beror på att bilden tar upp större 

delen av spelarens uppmärksamhet samt att den ger störst intryck. Vi vill dock hävda i 

detta avsnitt att ljudet spelar en mycket större roll när det kommer till den urbana miljön 

än den gör i den geografiska miljön. Wingstedt använder sig av termen ”moving still  

images” där han beskriver de bilder han använde sig av i sina experiment vilka nämns i 

tidigare  forskning.  Dessa  bilder  saknar  allt  som kan påminna  om en handling  eller 

berättelse men ska ändå inte ses som stillbilder då det finns vissa inslag av rörelser i  

bilderna44. Vi vill hävda att delar av Red Dead Redemption i den urbana miljön kan ses 

som ”moving still  images” utan ljud komponenten. Främst tänker vi på MacFarlanes 

Ranch som täcker en relativt stor yta om man jämför med befolkningen. Detta gör att 

43 Sonnenschein David (2001) s. 101.
44 Wingstedt (2005) P3 s. 8 f.
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man kan blicka ut över delar av ranchen utan att se några NPCs. Om man i detta fall 

skulle ta bort ljudet ser vi att delar av Red Dead Redemption skulle kunna uppfattas som 

”moving still  images”.  Vidare vill  vi  igen anknyta  till  Sonnenschein som hävdar  att 

musikens  innersta  väsen är att  förmedla.  När man vistas i  den urbana miljön bidrar 

ljudet till mer än en förstärkning och komplettering till bilden. Bordwell och Thompson 

tar  upp två  viktiga  aspekter  med ljud där  de  först  nämner  diegetic  och  nondiegetic 

sound45. Diegetic sound är ljud som har en källa i spelvärlden. Exempel i Red Dead 

Redemption  kan  var  ljuden  en  häst  ger  ifrån  sig  eller  ljudet  av  ett  passerande  tåg.  

Nondiegetic sound är ljud som kommer utifrån spelvärlden. Exempel är musiken som 

används i spelet för att signalera att man blir anfallen eller musiken under en cutscene. 

Vidare nämner Bordwell och Thompson onscreen och offscreen sound. Onscreen sound 

är ljud vars källa kan ses eller uppfattas av spelaren.  Om man väljer att titta på det 

passerande tåget är ljudet som det ger ifrån sig ett onscreen sound. Offscreen sound är 

motsatsen  till  detta.  Ljudet kommer fortfarande från en källa  i  spelvärlden men den 

källan behöver inte vara synlig för spelaren för att ljudet ska höras. Exemplet kan var 

piano musiken man hör om man står utanför baren i byn Armadillo. Vi vill lyfta fram 

Bordwell och Thompsons termer här för att poängtera och motivera vårt argument att 

ljudet i den urbana miljön har betydligt större roll än i den geografiska och att ljudet  

fungerar som mycket mer än en förstärkande komponent. Vi ser att ljudet i den urbana 

miljön får ytterligare en roll där det fungerar som någon form av utfyllnad och då i form 

av offscreen ljud. Det bidrar att skapa en mer realistisk och levande värld som starkt 

bidrar  till,  inte  enbart  förmedlingen  av  den  historiska  urbana  miljön  utan  även 

atmosfären,  känsloläget  som  Red  Dead  Redemption  förmedlar.  Textens  roll  i  den 

urbana miljön  är marginellt  större  än i  den geografiska.  Vi  ser att  texten bidrar  till 

detaljerna och den historiska aspekten i den urbana miljön i form av skyltning. Baren 

kan identifieras genom att det står skrivet just bar på byggnaden. Vi anser dock att detta 

ännu en gång fyller en väldigt liten funktion i spelet då baren även kan identifieras via 

minikartan i HUD:en. Vi vill dock lyfta fram ett exempel där texten och interaktionen 

med denna spelar en större roll. Detta exempel är genom efterlysningsaffischer i byn 

Armadillo. Dessa ger spelaren sidouppdragen ”wanted dead or alive” där spelaren har 

möjlighet  att  ta sig an rollen som prisjägare och försöka fånga eller  döda efterlysta 

kriminella. 

45 Bordwell & Thompson (2010) s. 284 f.

25



Under genomspelningen som rörde denna del av frågeställningen gick vi tillväga som så 

att vi försökte utforska New Austin så mycket som möjligt men med ett minimalt inslag 

av aktiv interaktion med NPC från vår sida. Vi valde att använda oss främst av hästen 

som transportmedel  även  om vi  prövade  på  diligensen  och under  ett  tag  tvingades 

gå/springa då vår häst dödades av vargar. Under resans gång framgår det tydligt att Red 

Dead  Redemption  har  en  dynamisk  värld  där  det  finns  aspekter  som  spelaren  kan 

påverka och aspekter som spelaren inte har någon kontroll över. Bland de aspekter som 

kan påverkas av spelaren ingår anfall av vilddjur där vargar eller pumor försöker döda 

spelaren. Den aspekt som vi ser som den som mest påverkar spelvärlden är när man 

stöter på NPCs som försöker skjuta ihjäl varandra. Under dessa strider är det svårt att 

urskilja vilka som är onda och vilka som är goda. Om man väljer att hjälpa till i striden 

kan det mycket väl hända att man väljer fel sida och råkar skjuta ihjäl sheriffen och 

dennes medhjälpare, vilket vi omedvetet gjorde. Detta leder i sin tur till att man får ett 

pris på sitt huvud och om detta blir tillräckligt stort börjar prisjägare att jaga och försöka 

fånga eller döda en. Vidare träffade vi på en kvinna som ropade efter hjälp. Då vi valde 

att hjälpa visade det sig att denna kvinna lurade oss in i ett bakhåll där vi överfölls av ett 

antal banditer. Detta visar att NPCs är mer än villiga att döda spelaren om de kan tjäna 

pengar på det. Vi kommer att beröra detta ämne mer i nästa avsnitt. De aspekter som 

spelaren inte har någon kontroll över men som ska ses som dynamiska är främst vädret i 

spelet. Red Dead Redemption har en egen dygnscykel som skiftade mellan dag och natt, 

fint soligt väder mot molnigt och regnigt. När det kom till den urbana miljön skiftade vi 

fokus mellan byn Armadillo och MacFarlane Ranch. Armadillo kan ses som ett centrum 

för New Austin där vi bl.a. köpte nya vapen, spelade poker, duellerade mot NPCs och 

prövade på ett par sidouppdrag. Vi upplevde även Armadillo som en oerhört våldsam 

stad där man fick duellera, försvara sig mot anfallande gäng och en gång såg vi en man 

försöka hugga ihjäl en prostituerad på byns huvudgata. Vi sköt ihjäl mannen men det 

var  tyvärr  redan för  sent  för  den prostituerade  kvinnan.  Detta  fick  inte  några större 

konsekvenser för oss eftersom, det är fritt fram att skjuta kriminella. MacFarlane Ranch 

ser  vi  som  motsatsen  till  Armadillo  där  våld  mellan  invånarna  inte  var  något  vi 

upplevde. Dock visade det sig att våld var ständigt existerande på ranchen under natten, 

vi valde att hjälpa människorna där att försvara ranchen mot kriminella gäng och skjuta 

rävar för att förhindra dem att ta höns och skrämma iväg hästarna. De urbana miljöerna 

kan sägas vara centrar för interaktion vilket vi i denna genomspelning försökte undvika. 

Dessa beskrivs dock i kommande avsnitt.
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5.2 Den historiska atmosfären i Red Dead Redemption

Detta avsnitt kommer att beröra den historiska atmosfären som Red Dead Redemption 

förmedlar. Vi har tidigare nämnt att med atmosfär avser vi det känsloläge eller stämning 

som förmedlas. Vi kommer ännu en gång att begränsa oss till området New Austin men 

denna  gång  fokusera  mer  på  Armadillo  och  bebyggelsen  där  större  delen  av 

interaktionen och dialogen med och mellan de olika NPC´s samt där huvudstoryn förs 

framåt.  Vidare  kommer  vi  även  att  ge  vissa  exempel  ur  introt,  det  vill  säga  den 

inledande cutscenen som för in  spelare i  spelet  och sätter  ramen för berättelsen.  Vi 

nämner detta då introt inte endast utspelar sig i New Austin som vi har avgränsat oss till 

utan  även  berör  andra  områden.  Vi  är  medvetna  om detta  och  att  vi  under  denna 

delanalys  avviker  något  från  avgränsningen  ska  ses  som  ett  medvetet  val  av  oss 

eftersom vi gör det för att poängtera och vidare förankra analysen. Vi vill även lägga till  

ytterligare ett kriterium i denna delanalys. Det är de moraliska valen, det vill säga hur vi 

väljer att spela Read Dead Redemption. Detta för att vi upptäckte att våra val i spelet 

bestämde vilken form av atmosfär som förmedlades. Spelade vi som goda medborgare 

så bemöttes vi av respekt och vänlighet av många invånare i spelet medan om vi spelade 

som skurkar blev bemötandet betydlig mer negativt. Atmosfären i spelet förmedlades 

alltså i lika stor grad av hur vi spelade spelet som av de tidigare kriterierna ljud, bild och 

text. 

Som i föregående avsnitt anser vi att bilden fortfarande har den största rollen när det 

kommer till förmedling och detta på grund av samma anledning, bilden tar störst plats 

och ger det största intrycket. Utan bild blir det inget spel. Det som skiljer hur miljön och 

atmosfären förmedlas är ljudet. Vi ser att ljudet spelar en betydligt större roll när det 

kommer till vilken slags atmosfär som förmedlas. Utan ljud kan den urbana miljön, som 

i detta fall representeras av Armadillo, till stor del uppfattas som ”moving still images”. 

Det vill säga stillbilder med inslag av rörelser. Ur denna synvinkel blir det ljudet som 

står för en majoritet av kontexten som bilden försöker förmedla. Istället för att endast 

bidra med en förstärkande effekt som med miljön får ljudet en betydligt mer bärande 

roll när det kommer till atmosfären. En stor del av hur atmosfären presenteras genom 

ljudet kommer genom vad Bordwell och Thompson kallar för onscreen och offscreen 

sound. Främst är det offscreen ljudet som bidrar till att skapa någon form av atmosfär i 

spelets  urbana  miljöer  där  det  finns  gått  om ljudkällor  som inte  befinner  sig  inom 
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spelarens  synfält.  I  vårt  avsnitt  om tidigare  forskning  nämner  vi  Sonnenshein  som 

menar på att ljud inte bara är till för att det ska finnas ett soundtrack utan istället är det  

musikens och ljudets uppgift att visa på en förändring i miljön, atmosfären kan skifta 

från  att  spelaren  känner  sig  trygg  till  att  känna  sig  hotad46.  Ljudet  hjälper  till  att 

uppmärksamma spelaren på att en förändring i atmosfären har inträffat. Ett bra exempel 

på  ljudets  mera  framträdande  roll,  men  även dess  större  samspel  med  bilden,  inom 

skapandet av atmosfären är Red Dead Redemptions dynamiska väderförhållanden, det 

vill säga att när som helst under spelets gång kan vädret förändras, från solsken till regn 

som  sedan  blir  till  ett  åskoväder.  Speciellt  under  åskoväder  hjälper  ljudet  till  att 

förmedla en mörkare atmosfär där vi som spelare ska känna oss mer utsatta under vårt 

äventyr.  Enbart med dessa mindre medel har ljudet lyckats att förändra atmosfären i 

spelet och visar på varför den har en central roll i att bygga upp en Mise-en-Scene. Som 

tidigare nämnt kan man kort beskriva en Mise-en-Scene som allt som äger rum framför 

kameran. För att ljudet ska ha en viktig funktion måste vi även kunna se och uppfatta 

vad  som händer  där  vi  befinner  oss.  Därför  är  alltifrån  ljussättning  till  miljön  och 

bakgrunden som vi befinner oss i en viktig faktor till att skapa en speciell atmosfär. Vi 

känner oss mer trygga när vi rider runt mitt på dagen i solskenet än om vi rider på natten 

samtidigt som det regnar eller åskar. Här är inte bara ljudet det viktiga utan även bilden 

eftersom vi inte kan höra allt vi ser, vi kan höra regnet falla och åskan dundra men vi 

kan  inte  höra  solen  skina.  Således  är  bilden  nödvändig  för  att  vi  ska  kunna se  en 

förändring i atmosfären. När det kommer till text kriteriet anser vi att det är näst intill 

icke  existerande i  detta  fall.  Textens  funktion  i  samband  med atmosfären  är  en ren 

dekorativ sådan. Med detta menar vi att texten representeras av diverse skyltar som ger 

information som egentligen inte är nödvändig utan fungerar endast i en minimal roll 

som detaljer som ska göra miljön och atmosfären mer tidsenlig.

Redan under intro scenen i Red Dead Redemption vill spelet visa upp vilken atmosfär 

som du som spelare kommer att sätta dig in i. Huvudkaraktären John Marston kommer 

fram med båt till staden Blackwater som är spelets största stad. Utvecklarna Rockstar 

vill redan där visa oss kontrasterna i atmosfär mellan denna storstad som är en högborg 

för industrialiseringen och resten av spelets enorma värld. Det som visas upp är bilar 

som fraktas  in  till  staden,  telefonnät,  lyktstolpar  och hus  som är  gjorda  i  tegelsten. 

Marston går runt i staden tillsammans med en poliseskort där han under tiden tar in allt 

46 Sonnenschein (2001) s. 101.
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som han ser runtomkring sig. Marston kan i denna scen, ur ett historiskt perspektiv, ses 

som en person som står  för  dåtiden.  Det  laglösa  och mer  fria  samhället  som vilda 

västern traditionellt associeras med. Vidare eskorteras han fram till ett tåg som kommer 

att ta honom till  bosättningen Armadillo.  Det intressanta är scenen som utspelas när 

Marston sitter på tåget medan de åker genom en tunnel. Tunneln som de åker genom 

representerar  en  gräns  mellan  industrialiseringen  och  vilda  västern.  De  lämnar  det 

”civiliserade” samhället och är på väg ut i det öppna ökenlandskapet som fortfarande 

väntar  på  att  förnyas.  Emellertid  kan  man  även  där  börja  se  små  inslag  av 

industrialiseringens  framfart  med  bland  annat  tågstationen  i  Armadillo  samt 

utbyggnaden av telefonnät i den lilla orten. Intro scenen avslutas med att vi kommer 

fram till Armadillo och sedan är det upp till spelaren att välja var och vad denne vill 

göra. 

Den historiska atmosfären i spelet kan jämföras med alla andra medier som film och 

TV-serier. Precis som handlingen i en film är berättelsen som Rockstar målar upp för 

spelaren  en  bestämd  historia,  filmsekvenserna  i  spelet  samt  händelseförloppet  är 

förutbestämt oavsett hur man väljer att spela, förutsatt att man som spelare strävar efter 

att göra uppdrag i spelet som för storyn framåt. Dock ska det sägas att den atmosfär som 

spelutvecklarna vill visa i Red Dead Redemption kan skilja sig gentemot den som spelar 

det.  Precis som vi nämnde innan kan man göra en jämförelse mellan film och spel 

eftersom människor uppfattar filmer på olika sätt, en film kan analyseras och förstås på 

olika sätt. Det som regissören vill måla upp i sin film kan åskådare tolka på ett annat 

sätt47.  Spel  blir  ur  denna  synvinkel  speciellt  uppenbara  när  det  kommer  till  hur 

människor  väljer  att  skapa  sina  egna  historier  inom  den  digitala  världen. 

Rollspelsgenren är mest uppenbar eftersom många spel inom denna kategori är byggda 

på ett  sätt  som gör att  individen har en makt  genom att  denna kan förändra spelets 

utgång beroende på hur denna väljer att gå tillväga genom äventyret. Här är det spelaren 

som dikterar hur spelet ska anpassa sig efter dennes val. Det är dock inte bara rollspelen 

som kan tolkas olika, Red Dead Redemption kan även ur ett atmosfäriskt perspektiv ses 

på olika sätt beroende på vem som spelar det. För även om vi som spelar det inte kan 

påverka utgången av berättelsen kan vi i högsta grad påverka spelets atmosfär. Eftersom 

det är ett ”sandbox” spel kan vi fritt välja vad vi ska göra mellan huvuduppdragen i 

spelet. Vi kan därför välja att till exempel utplåna en by som i sin tur blir en spökstad 

47 Medier och kultur En grundbok i medieanalys och medieteori, s. 244-245.
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eller  istället  välja  att  vara  en  god medborgare  och försöka hjälpa  människor  i  nöd. 

Beroende på hur vi går till väga förändras atmosfären i spelet trots att den inte har något 

att göra med själva huvudberättelsen. Det är upp till dig som spelare att välja hur du vill  

bli bemöt av spelvärlden, vill du att folk ska ta av sig hatten när de hälsar på dig eller  

om de ska avsky dig för dina onda gärningar. Genom att göra uppdrag och sidouppdrag 

blir man alltmer berömd och igenkänd vilket även medför att andra cowboys kommer 

att vilja utmana dig i pistoldueller i äkta film manér. Detta är tydliga exempel på hur vi 

kan styra spelets atmosfär genom att spela på ett speciellt sätt. Enligt Trenter behöver 

inte  spelets  historiska medvetenhet  enbart  förmedla det förflutna.  Det  hjälper till  att 

skapa en stämning och öka spelarens incitament för att ta sig vidare i spelet48. När vi 

spelar Read Dead Redemption upplever vi en värld i förändring där vissa vill behålla det 

förflutna och är rädda för framtiden medan andra omfamnar industrialiseringen och dess 

nya regler. Vi som spelare står i mitten av denna förändring och har ett att val utgå efter. 

Hur vill vi att Marston ska agera när vi har friheten att utforska världen. Som tidigare 

nämnt kan man genom att göra goda respektive onda gärningar uppfattas olika när vi 

besöker människor och platser. Även om dessa handlingar inte påverkar storyn i spelet 

har vi lyckats att förändra atmosfären. 

Till skillnad från föregående genomspelning kring miljön kommer vi här att interagera 

med  NPC:s  och  karaktärer  som  för  huvudstoryn  i  spelet  framåt.  Genom  dessa 

interaktioner kommer vi att se hur dessa karaktärer hjälper till att bidra med sin prägel 

på spelets atmosfär. Precis som i föregående avsnitt börjar vårt äventyr i Armadillo som 

ligger i New Austin. En av spelets huvudkaraktärer Bonnie MacFarlane, som finns en 

bit utanför Armadillo, är ett bra exempel på hur vår karaktär väljer att interagera under 

spelets  ”cutscenes”.  Marston  pratar  med  henne  i  en  hövlig  ton  där  de  båda  kallar 

varandra för ”mister” samt ”miss”, och i den första cutscenen försöker även Marston att 

ta av sig sin hatt i en hövlig gest men han märker att hans hatt är borta. Det går även att 

höra på MacFarlanes dialekt att hon är en sydstats kvinna, vilket tillför en mer realistisk 

skildring på hur karaktärerna pratar och uppför sig. MacFarlanes klädstil  är  även en 

viktig faktor i hur vi ser på karaktären och vi kan genast se att hon inte är den typiska  

”rädda kvinnan i nöden” personen. MacFarlane är kvinnors motsvarighet till  cowboy 

med sin skjorta och väst samt hennes bälte runt midjan. En annan huvudkaraktär som vi 

stöter  på  senare  i  huvudstoryn  är  Irish,  precis  som  hans  namn  antyder  är  han  en 

48 Trenter (2012) s. 22.
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immigrant från Irland. De negativt framställda stereotypa rötterna från fosterlandet är i 

högsta grad synliga hos denna alkoholiserade och sjabbiga ynkrygg. Redan under vårt 

första möte med Irish är han i trubbel och behöver räddas från två män som anklagar 

honom för stöld. Det går direkt att urskilja hans dialekt och tilltal, till exempel kallar 

han  oss  för  ”fellow”  vilket  kan  bäst  översättas  till  ”snubbe”  på  svenska.  Hans 

alkoholproblem styrker även det stereotypa inslagen på hur man ser på irländare och 

deras alkoholkonsumtion. Hans lortiga skjorta och ovårdade frisyr förstärker intrycket 

av hur han väljer att yttra sig och gå till väga med saker och ting. Dessa karaktärer är 

utmärkta exempel på vilken atmosfär som spelet vill förmedla och skapar en stereotyp, 

men även en fängslande värld,  som vi hela tiden vill  fortsätta utforska.  Eftersom vi 

valde att försöka spela som en god karaktär blev vi även bemötta på ett vänligt sett av 

Armadillos invånare samt förbipasserande under våra ridturer. Vi upptäckte snabbt att 

det är en våldsam värld där vi som spelare ofta tvingas till att använda vapen oavsett hur 

god ens karaktär försökte att vara. Fara lurar runt varje hörn, man kan bli anfallen av 

vilddjur under en ridtur eller stöta på NPC:s som vill försöka att döda dig. Det är en 

ständigt skiftande atmosfär där man inte kan lita på någon eftersom människor ofta har 

en  baktanke.  Ett  exempel,  som  vi  nämnt  i  föregående  genomspelning,  på  hur  vår 

karaktär hamnade i fara var eftersom vi valde att spela som god var när vi träffade på en 

kvinna mitt ute på en smal väg. Hon ropade efter hjälp och precis när vi kom dit för att 

försöka hjälpa henne blev vi attackerade av ett par skjutglada NPC:s. Detta visar prov 

på hur spelet kan utnyttja din karaktär för att man valt att spela på ett visst sätt. Att spela 

som god har  alltså  inte  enbart  fördelar  i  spelet  utan kan även komma att  kosta  din 

karaktär livet.

Den ständigt förändrande atmosfären hjälper till att ge spelet ett djup som gör att New 

Austin upplevs som en levande plats där allt kan inträffa. Samtidigt visar den upp en 

värld i förändring, industrialismens intåg på vilda västern,  vilket  gör associationerna 

med vilda västerns glansdagar som en tid som håller på att försvinna. Vi som spelare 

kan uppfatta detta som att  två atmosfärer  när som helst kan komma att  krocka med 

varandra där moderniseringen står för dörren och en ny era tar sin plats
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6. Diskussion

Under  detta  stycke  kommer  vi  att  presentera  de  resultaten  som  framkommer  av 

analysen. Vi har nämnt tidigare att de kriterier från vilka analysen utgår ifrån är ljud, 

bild och text samt spelarens moraliska val. Den första delen i vår frågeställning är:

• Hur förmedlas och framställs den historiska miljön i Red Dead Redemption?

Med följande underfråga/kriterier:

• Den historiska miljön undersöks dels genom den geografiska miljön, vildmarken 

med flora och fauna och dels genom den mänskliga miljön, städer och byar med 

byggnader

Utifrån denna frågeställning och med de kriterier vi har ställt har vi kommit fram till att 

bilden är dominerande när det kommer till förmedling av miljöer. Vi nämner tidigare att 

detta beror på den enkla anledningen att bilden tar mest plats. Det visuella intrycket man 

får som spelare överstiger med god marginal det intryck som man ges av ljudet endast.  

Var för sig fungerar ljud och bild på ett ganska bra vis när det kommer till att förmedla 

den historiska miljön men vi anser att  det i så fall  måste vara budskap med tydliga 

kopplingar  till  den  relevanta  historiska  perioden  för  att  det  inte  ska  bli  några 

missuppfattningar. Ett exempel på denna missuppfattning är oljeriggarna vi nämner där 

det sociala minnet, vår bild av det traditionella vilda västern, inte kan placera dessa i 

den  historiska  era  som  spelet  försöker  förmedla  utan  närmare  förklaring.  Vi  anser 

genom vår analys att den historiska miljön förmedlas bäst när ljud och bild är i samspel.  

Att kunna få det visuella intrycket genom det landskap som traditionellt förknippas med 

vilda västern samt  få  detta  landskap förankrat  i  den historiska perioden genom ljud 

lämnar  väldigt  lite  utrymme  för  feltolkning  enligt  oss.  Read  Dead  Redemption 

förmedlar alltså den historiska miljön främst genom bild och ljud, texten har endast en 

liten roll och då oftast en dekorativ sådan. 

Den andra delen i vår frågeställning är:
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• Hur  förmedlas  och  framställs  den  historiska  atmosfären  i  Red  Dead 

Redemption?

Med följande underfråga/kriterie:

• Den historiska atmosfären undersöks dels genom karaktärerna och dels genom 

ljud och dialoger mellan karaktärerna.

Som i föregående del av vår frågeställning anser vi att bilden fortfarande dominerar och 

detta av samma anledning. Det visuella intrycket är helt enkelt störst. Till skillnad från 

föregående  del  anser  vi  att  ljudet  har  en  betydligt  större  roll  när  det  kommer  till  

förmedlingen av atmosfären.  Ljudet fungerar här inte endast som en kompletterande 

komponent  till  bilden  utan  fyller  i  större  utsträckning  en  egen  roll.  Vi  nämner  de 

dynamiska väderförhållandena och anfall av vilda djur, som nästan alltid kommer från 

sidan eller bakifrån, som exempel där ljudet får en mera aktiv roll än bilden. Ljudet tar i 

dessa situationer  över den aktiva berättande rollen och förmedlandet  från bilden.  Vi 

anser även att  det är  offscreen ljudet  är  den sorts  ljud som är dominerande när  det 

kommer  till  att  förmedla  atmosfären  till  spelare.  Detta  på  grund  av  ovan  nämnda 

anledningar  där  ljudet  förmedlar  mycket  mer  än  bara  det  som bilden,  det  vill  säga 

spelaren kan se, lyckas göra. Bilden och ljudet får även ett mycket större beroende av 

varandra där det ena förstärker det andra. Under en ridtur genom Armadillo förmedlar 

bilden själva staden men det är i samspel med ljudet som staden verkligen blir levande, 

vi  kan  höra  musiken  från  baren,  vi  kan  höra  de  förbigående  invånarna  eller  det 

ankommande tåget utan att egentligen behöva se dem. När det kommer till karaktärerna 

i spelet anser vi att ljudet tar ett steg tillbaka. Bilden av en tidsenligt klädd cowboy med 

hat, pistol och sporrar förmedlar vilda västern utan någon vidare hjälp från ljudet. Vi 

anser att det är det sociala minnet som står för att denna, något stereotypa bild, får den 

snabba igenkänningen och association med den historiska tidsperioden. Ljudet i dessa 

fall fungerar, som i föregående avsnitt, som en förstärkare. Det blir dialekterna, uttalen 

och ordvalen som hjälper till  att  förankra den historiska tidsperioden.  Vidare vill  vi 

avsluta med att säga att vi som spelare uppfattar dessa bilder och ljud som en del av den 

historiska perioden som förmedlas genom dels vår historiska medvetenhet men i ännu 

större utsträckning genom det sociala minnet. Hur vi tror att vilda västern såg ut spelar  

större roll för vår uppfattning om hur verklighetstroget spelet är än hur det faktiskt var.
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7. Avslutande diskussion och sammanfattning

De två frågeställningarna fungerar som en slags symbios mellan varandra och man kan 

se tydliga inslag på hur de är kopplade med varandra. Genom att vi valde att utgå efter 

medieforskningen har vi kunnat se stora likheter mellan spelmediet och film. I stora 

drag kan man tydligt se hur främst ljudet och bilden har en påverkan på det som vi valt  

att analysera. Texten hamnar till stora delar i skymundan där den egentligen bara är till 

för att vägleda spelaren. Ljudet är kanske den viktigaste aspekten i hur man kan bygga 

upp ett  speciellt  känsloläge  för  spelaren.  Precis  som med  till  exempel  skräckfilmer 

spelar ljudet en central roll för hur den vill att åskådaren ska känna sig. Dock anser vi att 

ljudet, när det kommer till den historiska miljön, inte är ett lika starkt element eftersom 

vi  istället  behöver  kunna  se  allt  framför  oss.  Bilden  har  i  den  frågeställningen  en 

väsentlig  funktion  i  att  förmedla  var  vi  befinner  oss.  Dock  ska  även  här  sägas  att 

beroende på var vi befinner oss i världen har ljudet olika betydelse. Befinner vi oss i en 

urban miljö är ljudets funktion en viktig faktor i att förmedla en unik atmosfär. Ljudet 

fungerar i symbios med bilden och tvärtom vilket gör att även den historiska miljön och 

atmosfären till stor del blir beroende av varandra. Det sociala minnet gör sig ständigt 

närvarande under vår spelsession, inte minst tack vare spelets olika inspirationskällor 

som till exempel Sergio Leones filmer ”The good the bad and the ugly” och ”For a 

fistful of dollars”. 
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Bilaga 1 Analysmodell Bordwell & Thompson

1. What sounds are present – music, speech, noise? How are loudness, pitch and timbre 
used? Is the mixture sparse or dense? Modulated or abruptly changing? 

2. Is the sound related rhythmically to the image? If so, how?

3. Is the sound faithful to its perceived source?

4. Where is the sound coming from? In the story’s space or outside it? Onscreen or off-
screen? If offscreen, how is it shaping your response to what you´re seeing?

5. When is the sound occurring? Simultaneously with the story action? Before? After?

6. How are the various sorts of sound organized across a sequence or the entire film? 
What patterns are formed, and how do they reinforce aspects of the film’s overall 
form?

7. For each of questions 1 – 6, what purposes are fulfilled and what effects are achieved 
by the sonic manipulations?   



Bilaga 2 Handling

Red Dead Redemption utspelar sig år 1911 i USA och Mexiko, mestadels USA. Under denna 

period börjar det ske allt större samhällsförändringar. Vilda västerns era håller på att ta slut 

och en ny och modernare  tid  börjar infinna sig i  det  öppna landskapet.  En tid  där  lagar, 

rättigheter och en utökad byråkratisering börjar sätta prägel på samhället. Det finns dock de 

som ser negativt  på dessa förändringar  och inte  vill  att  den amerikanska staten ska få ett  

inflytande över dem. 

Spelaren tar sig an rollen som John Marston, en före detta kriminell vars familj har tagits av 

agenter och som tvingas att hjälpa den amerikanska staten med att söka upp och arrestera sina 

forna gängmedlemmar. Marston beger sig till New Austin, vilda västerns sista bastion, för att 

hitta en av sina forna gängmedlemmar. Konfrontationen med den forne gängmedlemmen, och 

dennes nya gäng vilket han leder, slutar dock med att  Marston blir skjuten och räddas av 

ranch ägarinnan Bonnie MacFarlane. Det är även här som spelet tar sin början då tidigare 

avsnitt har främst utspelat sig i form av ”cutscenes” där spelaren har lite eller ingen kontroll.

Efter att Marstons skador har läkt börjar han utföra en mängd uppdrag åt lokalbefolkningen 

och hjälpa dem på diverse vis då han försöker att värva dem till sin nästa konfrontation med 

sin forne gängmedlem. Marston lyckas till slut att besegra sin forne gängmedlems kriminella 

band men dessvärre lyckad ledaren fly till Mexiko. Efter att ha hamnat mitt i en revolution 

lyckas Marston med rebellernas hjälp att fånga eller döda två av sina forna gängmedlemmar. 

Marston återvänder  nu till  USA och kontaktar  agenterna  som tvingat  han att  utföra detta 

uppdrag. Innan han får återse sin familj tvingas Marston utföra ännu ett uppdrag där han ska 

leta upp och döda en person vid namn Dutch van der Linde som även var Marstons forne gäng 

ledare. När de två konfronteras med varandra väljer Dutch att ta självmord genom att hoppa 

från en klippa. 

Efter  denna  incident  får  Marston  nu  äntligen  återse  sin  familj.  Den  lugna  tillvaron  med 

familjen kommer dock inte att vara speciellt länge. Det visar sig att staten har föråt honom 

och skickat en trupp som anfaller  deras farm. Marstons fru och son lyckas att undkomma 



armén men Marston bestämmer sig för att skydda sin farm och ge mer tid till sin fru och son 

att  kunna  fly  därifrån.  Det  resulterar  i  att  Marston  blir  skjuten.  Efter  att  ha  hört 

skottlossningen rider hans fru och son tillbaka till farmen för att se vad som hänt, där får de se 

att Marston blivit dödad. Bredvid farmen finns en kulle och de väljer att begrava honom där. 

  

Spelet tar dock inte slut där. Året är nu 1914 och man spelar nu som sonen Jack. Båda hans 

föräldrar är nu döda. Han är ute efter at hämnas sin fars mördare. Han lyckas till slut att hitta 

honom och det resulterar i en pistolduell där Jack går vinnande från striden. Jack tänker på att 

han lyckats hämna sin far men samtidigt känner han en viss förvirring eftersom hans far inte 

ville att hans son skulle bli kriminell  och mörda folk. Jacks framtid kommer för alltid att  

förbli osäker. 
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