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Abstrakt 
Uppsatsens syfte är att utreda huruvida ett visst mått av interaktivitet är möjlig inom 

ramen för en films berättarstruktur. Med andra ord söker den visa om en tittare kan vara 

delaktig i filmens handlingsförlopp genom att aktivt påverka det. För uppsatsens syfte 

används filmen Lola Rennt (Spring Lola, Tom Tykwer, 1998) som en teoretisk 

försökskanin. Genom analys av filmens berättarstruktur och diverse tidigare forskning, 

fallstudium inom interaktiv film, samt relevanta bitar ur de Narratologiska 

(berättarforskning) och Ludologiska (spelforskning) skolorna ämnas det finna svar på 

hur ett interaktivt filmnarrativ kan se ut, samt hur det skulle påverka tittarens relation 

gentemot filmens karaktärer och handling. 

 Studien visar att interaktiva filmnarrativ kan vara möjliga och att det redan ligger 

vissa grunder för tittarinteraktivitet. Som filmskådare finns redan en vilja att förutspå 

vad som kommer att hända, vilket skulle kunna stärkas med direkt inblandning från 

dennes sida. Likaså kan interaktivitet leda till ett djupare fokus på handlingen samt ett 

starkare band till filmens huvudkaraktär. I Lola Rennt finns redan ett naturligt sätt att 

förgrena handlingen i förmån för en berättelse som baseras på olika val och 

konsekvenser därutav. Dock finns även en risk med interaktivitet i filmsammanhang, då 

för mycket tittar-intervention istället kan förvandla huvudpersonen till  tittarens 

filmavatar och dessutom leda till en mentalitet som försöker lösa den likt ett pussel. 

Dessutom krävs flertalet tekniska aspekter vid själva intervetionerna som låter dem ske 

utan att det stör tittarens inlevelse. Hur interaktivitet inkorporeras är alltså av stor vikt 

och kräver en god balans mellan flertalet aspekter. 
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1 Inledning 
 

Under senare år har intresset för interaktiva berättelser blivit allt mer märkbart. Digitala 

spel som konstform och berättarmedium har börjat bli ett vanligare diskussionsämne 

och jämförelse med ett av dess åldersmässigt närmsta syskon, filmen, har börjat bli 

vardagsmat. Detta är dock inget som är isolerat till utomståendes försök av förståelse 

över spelmediets berättartekniker, utan verkar även sitta djupt rotat i spelbranschen själv 

då långa mellansekvenser och filmisk estetik verkar genomsyra spelen, vilket kan 

jämföras med ett barn som försöker imponera på sin förälder. 

 Däremot behöver inte denna förvirring betyda att spelen är ett alternativ till film, 

utan med sin ringa ålder håller det digitala spelmediet allt mer på att hitta sitt eget 

uttryckssätt och estetik, precis som filmen gjorde under sina tidiga år. Faktum är att ett 

interaktivt berättarsätt kan komma att leta sig ut från spelmediet och adapteras av andra 

konstformer. Till viss del har detta redan börjat hända, då så kallade interaktiva filmer 

på youtube, där filmklipp avslutas med hyperlänkar som leder vidare till andra klipp, 

sammanhängande och förgrenade genom en gemensam berättelse, visar att även filmen 

kan behöva prova nya mediala marker. Dessutom visar en djupdykning i film- och 

spelhistoria att denna typ av tanke kan gå ännu längre tillbaka än den internetberoende 

värld vi lever i idag. 
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1.1 Syfte och Frågeställning 
Uppsatsen har till syfte att utreda huruvida ett mått av interaktivitet i film är möjligt 

eller om en filmisk berättelse måste innebära en statisk upplevelse. Därmed ska arbetet 

förhoppningsvis kunna presentera huruvida ett interaktivt, dynamiskt berättarsätt till 

större delen baserad på deltagarkultur är möjligt i filmsammanhang. Dessutom ska det 

utrönas huruvida det redan ligger grunder för den typen av möjlig berättarteknik eller 

om en klar förändring behöver göras i samband med inkorporationen, vilket skulle 

betyda en deviation från filmmediets mediala och berättarmässiga karaktär. För denna 

undersökning har följande frågeställningar tagits fram och ska genom denna uppsats 

besvaras: 

-‐ Hur skulle filmen Lola Rennts berättarmässiga struktur kunna omarbetas till ett  

interaktivt narrativ, det vill säga en handling tittaren kan påverka? 

 

-‐ Hur skulle ett sådant narrativ kunna stärka eller försvaga tittarens emotionella 

band till filmens karaktärer och handling? 

För att ytterligare förtydliga frågeställningarna ska det tilläggas att den första 

frågeställningen alltså menar att besvara huruvida en berättelse (Narrativ) med något 

mått av tittar-påverkningsbar handling kan se ut i praktiken. Därmed kommer ett 

teoretiskt exempel att framställas med en redan existerande film som underlag. För 

uppsatsens syfte har jag valt filmen Lola Rennt (Spring Lola, Tom Tykwer, 1998) då den 

redan bygger på ett segmenterat och temporärt dislokaliserad berättarstruktur som har 

potential att sammanföras i en unifierad berättelse drivet av externa val och 

konsekvenser därav. Med andra ord utforskar filmen hur vissa handlingar kan ändra en 

och samma tidssekvens, något som kan byggas vidare på inom ramen för denna uppsats.

 Den andra frågeställningen är förhoppningsvis aningen mer klar, den ämnar att 

besvara huruvida mer kontroll över handlingen skulle stärka en tittares engagemang för 

filmens berättarförlopp och de karaktärer som verkar därinuti eller om det skulle ha 

motsatta effekt. 
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1.2 Tillvägagångssätt och Metod 
Med tanke på uppsatsens syfte behövs en fördjupad kunskap inom det narratologiska 

(berättelseteoretiska) och Ludologiska (spelteoretiska) området, därmed måste en 

utredning av användbara begrepp och teorier inom dessa områden göras. Ytterligare 

fruktbart kan en kort analys av tidigare exempel på så kallade interaktiva filmer göras 

och med dessa samt tidigare nämnda områden i bakhuvudet kan en härledning till nyare 

teorier rörande interaktiva filmer ske för att sedan teoretiskt användas och appliceras i 

filmmediet. Under sagda applicering av teorier ska det hypotetiska berättarsättet 

granskas och dömas utifrån uppsatsens frågeställningar huruvida det är ett fungerande 

alternativ som filmisk berättarteknik. 

 

1.2.1 Avgränsning 
I ett arbete av denna längd kan en sann djupdykning inte förväntas göra i två så pass 

breda områden som narratologi och ludologi. Därmed kommer enbart de delar av 

narratologin som direkt rör det filmiska berättandet och då framförallt tittarens roll i 

detta att diskuteras i någon större utsträckning, trots att en lättare beskrivning av andra 

ämnen kan göras i exemplifierande syfte. Därmed kommer även flertalet narratologiska 

begrepp att omstöpas till dess mer vedertaget accepterade filmiskteoretiska motparter 

för att ytterligare bibehålla uppsatsens grundläggande karaktär. Vidare kommer de 

ludologiska teorierna enbart röra spels narrativ, åter igen för att en direkt anktnytning 

till film skall kunna göras, ludologi som helhet är en väldigt divers och ung teoretisk 

arena som tack vare spelens tekniska karaktär rör många områden i sitt ändamål att 

definiera dess utformning. Risken med att ta en part av skolan ur sitt sammanhang kan 

självklart innebära viss generalisering och förvirring i form av förlorad kontext. Dock 

kommer så mycket som möjligt av spelteoretisk kontext att behållas i den mån som är 

direkt relevant för ämnet. Därmed kan uppsatsen inte ses som en studie i ludologi, utan 

bör främst knytas till sitt filmteoretiska sammanhang och acceptera att de slutsatser som 

kommer att föras fram intet kan reflekteras tillbaka på spelmediet i samma mån som det 

filmiska, samt att den spelkultur som beskrivs häri kommer att vara begränsat av 

detsamma. 
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2 Lola Rennt 
En film producerad i sena 90-talets Tyskland som fick så pass stor genomslagskraft att 

den ledde regissören Tom Tykwers in på en internationell karriär. Lola Rennt handlar 

om hur Lola (Franka Potente) måste införskaffa 100 000 mark på 20 minuter, då hennes 

pojkvän Manni (Moritz Bleibtreu) efter en lyckad kriminell kupp råkat slarva bort 

maffians pengar under en tågfärd. I ett förtvivlat samtal med flickvännen Lola förklarar 

han att de enbart har 20 minuter på sig att lämna pengarna till maffialedaren Ronnie 

(Heino Ferch) annars kommer han att dö. Dessvärre verkar påsen med pengar inte 

längre finnas kvar på tåget och Manni är säker på att en hemlös man som befann sig på 

platsen har tagit dem. Lola tar på sig uppgiften att skaffa fram nya pengar men Manni 

bestämmer sig desperat för att råna en närliggande affär om hon kommer försent. Efter 

en kort och intensiv tankeperiod fattar Lola beslutet att hennes banktjänsteman till 

pappa förmodligen är det bästa alternativet att snabbt få fram stora summor pengar.

 Därifrån förgrenar sig filmen och visar hur Lolas färd förändras beroende på hur 

hon hanterar ett möte med en ung man och hans hund i hennes lägenhets trappuppgång. 

Liknande alternativa livsöden visas i samband med ett fåtal personer som Lola stöter på 

under sin färd, dock i ett betydligt snabbare bildspel som beskriver deras kommande liv 

genom löst sammanhängande polaroidbilder. Huvudfokus ligger dock alltid på Lola och 

hennes val, varje förgrening har sedan ett slut som sedan leder tillbaka till starten av 

hennes färd och börjar det hela på nytt, med nya konsekvenser. I första förgreningen blir 

Lola skrämd av trapphushunden, lyckas komma till banken i tid, men avbryter ett möte 

mellan hennes pappa och dennes älskarinna. Pappan kastar ut Lola samtidigt som han 

avslöjar att han inte är hennes biologiska far. Därefter blir en bruten Lola påmind om 

hur knapp tid det är kvar och skyndar bort mot Manni, som redan påbörjat butiksrånet. 

De båda stoppas av polisen och Lola blir skjuten men en synkroniserad bildjämförelse 

mellan en fallande plastpåse och telefonluren som Lola kastade på vid resans början för 

berättelsen tillbaka till den tidpunkt då Lola lämnade sin lägenhet. Denna gång har dock 

resan andra konsekvenser då Lola istället visar sig likgiltig mot hunden och blir fälld i 

trappan av dennes husse. Förseningen detta innebär visar sig genom att flertalet steg av 

Lolas färd utspelar sig något annorlunda och denna gång blir följden att hon rånar 

banken, når Manni innan han går in i butiken, men ser hjälplöst på då denne blir påkörd 

av en ambulans hon försökte få skjuts med innan. I det slutgiltiga segmentet hoppar hon 

över hunden, skäller tillbaka och springer aningen saktare, men betydligt mer motiverat 

mot banken. Denna gång leder hennes handlingar istället till att hennes far hinner lämna 
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bygget innan hon kommer fram, Manni kommer i kontakt med den hemlöse mannen 

igen och Lola vinner 100 000 Mark på ett Casino.     

 Samtliga förändringar bygger på hur hon kommer i kontakt med vissa personer 

längs resans väg - dessa viktiga, men för Lola helt okända, personer, är de vars livsöden 

man som tittare sedan får ta del av i ovan nämnda bildspel.  

 Filmen präglas av ett högt tempo i såväl klippning som musik och har ett antal 

närmast övernaturliga moment, knutna både till Lolas förmåga att skrika i extremt hög 

ton och en blind kvinnas till synes oförklarliga förmåga att dirigera Manni i rätt 

riktning. 

 

 

3 Ludologi och Narratologi 
 

3.1 Ludologi 
Med ludologi menas de samlade teorier som rör Tv- och dataspelsmediet, därmed är det 

ett mycket ungt forskningsfält, som till stor del fortfarande försöker utforma exakt hur 

forskningen kring spel ska gå till.1 Som tidigare nämnts är fältet väldigt varierat och 

fokus här kommer att läggas på de två divisionerna inom den så kallade formalistiska 

(formalist) gruppen: Narratologerna och Ludologerna. De skiljer sig markant åt genom 

deras förhållningssätt till spelforskningens analysredskap och kanske ännu mer när det 

kommer till bedömningen av substans i spel. Värt att nämna är också hur begreppet 

ludologi både kan referera till den speciella subgruppen och fältet i stort. 

 Narratologerna har, likt klassisk narratologiforskning (i avsnittet här nedan), fokus 

på ett spels berättelse och de tekniker som används, spelets aspekter bedöms sedan först 

och främst efter hur det förhåller sig gentemot dess story och plot. Dock är renodlade 

narratologer ytterst sällsynta inom spelforskningen och det är svårt att förneka spelens 

mekaniska aspekter som den mest grundläggande förutsättningen för mediet.2  

 Detta är något Ludologerna anammar, då de snarare ser spelets story som en 

dekoration, något som kan göra det intressantare, men absolut inte vad spelet borde 

cirkulerar runt. Vad som är viktigt är spelets mekaniska aspekter, eller som 

spelteoretikern Egenfeldt-Nielsen med flera benämner det: dess ”regler.” 3 

                                                
1	  Simon	  Egenfeldt-‐Nielsen,	  Jonas	  Heide	  Smith,	  Susana	  Pajares	  Tosca,	  Understanding	  Video	  Games	  The	  
2	  Egenfeldt-‐Nielsen,	  Heide	  Smith,	  Pajares	  Tosca,	  Understanding	  Video	  Games	  s.11	  
3	  Egenfeldt-‐Nielsen,	  Heide	  Smith,	  Pajares	  Tosca,	  Understanding	  Video	  Games	  s.11	  
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Dessa två motsättningar kan te sig som designfilosofiska motpunkter, men mångt och 

mycket kan de ses som en grundläggande motsättning i hur spelmediet i sig ska tolkas: 

behöver interaktivitet och berättande vara motsägelsepunkter och måste spelens 

interaktiva karaktär offras för att en berättelse ska presenteras? Ligger berättandet redan 

i spelens natur eller är det ett störande moment som kommer i vägen för rättframt nöje?

 Därmed finns det en tydlig konflikt inom spelforskningen och därigenom även 

spelutvecklandet då, som Egenfeldt-Nielsen med flera nämner, många spelforskare 

också är utvecklare. Detta skapar ett starkt band mellan den vetenskapliga och praktiska 

delen av spelsfären och därmed ger utrymme för den här typen av konflikter i båda.4 

Denna splittring är viktig att ha i åtanke, då en grundläggande konflikt i ett interaktivt 

medium mycket väl kan komma att reflekteras i ett annat. 

 

 

3.2 Narratologi 
Narratologi är en tillsynes ny vetenskap, åtminstone i ett akademiskt sammanhang. 

Många teorier kan dock spåras tillbaka till Aristoteles och Platon, vilket därmed gör 

dem bundna till den klassiska grekiska teatern och poesin, dock är dagens 

narratologiska teorier först och främst knutna till litteraturvetenskapen och berättande 

genom text. Men ett antal filmteoretiker, däribland filmforskare David Bordwell, har 

anammat de narratologiska teorierna och utvecklat flertalet filmspecifika förgreningar 

inom området.      

 Ett narrativ kan enkelt summeras upp med Narratologiforskare Jakob Lothes 

beskrivning av termen: ”A narrative presents a chain of events which is situated in time 

and space”.5 Med andra ord är ett narrativ ett ordnande av händelser som sedan 

presenteras på ett sätt som gör att dess struktur kognitivt kan uppfattas som en 

berättelse, eller snarare följas som ett sammanhängande händelseförlopp. Det kan även 

enkelt sammanfattas med att narratologi är en studie i berättelser, ett begrepp som oftast 

definieras av att det har en början, en mitt och ett slut. För enkelhetens skull kommer 

denna definition att användas för att definiera narrativ uppsatsen igenom, men en vidare 

utforskning inom ämnets relation till film bör ändock göras för att ge ytterligare 

material att bygga en slutsats på.  

 Innan en djupare introduktion av filmisk narratologi kan göras bör dock ett antal 

begrepp utredas närmare. Närmare bestämt de två grundbegreppen fabula och syuzhet, 
                                                
4	  Egenfeldt-‐Nielsen,	  Heide	  Smith,	  Pajares	  Tosca,	  Understanding	  Video	  Games	  s.8	  
5	  Jakob	  Lothe,	  Narrative	  in	  fiction	  and	  film:	  an	  introduction,	  Oxford:	  Oxford	  Univ.	  Press,	  2000	  s.3	  
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vilket i enklare former kan översättas till de filmteoretiska begreppen story och plot. 

Översättningen är inte perfekt, men i grunden innebär fabula de faktiska händelserna 

som en berättelse ska undersöka och presentera medan syuzhet är hur det presenteras. 

 

3.2.1 Filmisk Narratologi och Tittarens Roll 
Inom filmmediet har den narratologiska forskningen mångt och mycket letts framåt av 

filmforskaren David Bordwell och inte helt överraskande beskriver han hur en enhetlig 

filmnarratologisk teori inte kan skapas. Därmed kan en exakt mall för hur en films ska 

berättas inte framställas, dock kan vissa likheter ses filmer emellan och det finns ett 

antal faktorer som spelar in oavsett hur filmen valt att presenteras.6  

 Intressant för den här uppsatsens syfte är just deltagarens aktivitet och relation till 

vad som pågår i filmen. Bordwell påstår att ett filmiskt narrativ konstant tolkas och 

analyseras av tittaren, som i sin tur försöker förutspå vad som kommer att hända 

härnäst, vilket gör att hen har en aktiv del i berättandet, trots att filmen i sig inte går att 

dynamiskt interagera med: 

 

Generally, the spectator comes to the film already tuned, prepared to focus energies toward 

story construction and to apply sets of schemata derived from context and prior experience. This 

effort toward meaning involves an effort toward unity. Comprehending a narrative requires 

assigning it some coherence.7 

 

Med andra ord matas inte tittaren med en film och absorberar dess berättelse likt en 

svamp i vatten, utan deltar hela tiden i dess uppbyggnad och vändningar.  

 Bordwell tar även upp två enklare koncept av narration som kan vara värda att 

presentera, då de innefattar tolkning av filmens fundamentala berättarsätt. Först ut är 

den diegetiska narrationen, vilket innefattar den faktiska världen inom filmens 

fiktionsbundna ramar. Det är alltså vad som händer, vad karaktärer gör, hur de agerar 

gentemot sin omvärld och så vidare.    

 Den mimetiska narrationen å andra sidan är vad som uppfattas som berättande, 

något som bryter det diegetiska. Det kan vara en berättarröst eller en speciell mise én 

scéné där fokus dras till objekt och händelser som sker utanför karaktärernas perspektiv 

och kanske inte ens räknas som en del av den värld de lever i. Det kan existera för att 

underlätta tittarens förståelse av narrativet eller helt enkelt agera som ytterligare ett 

                                                
6	  David	  Bordwell,	  Narration	  in	  the	  Fiction	  Film,	  Madison:	  University	  of	  Wisconsin	  Press,	  1985	  s.335	  
7	  Bordwell,	  Narration	  in	  the	  Fiction	  Film,	  s.34	  
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mystiskt element som bygger upp spänning eller förväntan.  

 I grund och botten kan de båda begreppen förklaras som att diegetiska narrativ 

händer, de utspelar sig framför tittarens ögon, medan de mimetiska berättas. Bordwell 

går in djupare på dessa två begrepp och problematiserar dem och deras historiska 

användning inom filmmediet, då de mångt och mycket har en teatral och litterär 

förankring, men begreppen i sig är användbara i sin grundläggande form, så länge de 

menas användas i sin bredare bemärkelse, vilket räcker då enbart tittarens roll och 

narrativets förhållningssätt gentemot densamme har relevans i det här sammanhanget.  
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4 Tidigare försök till Interaktiva filmer – 90-talets 
Nytänkande 
I linje med nittiotalets rapida utveckling och tankar om nyheter som 

generationsövertagande gjordes flertalet experiment med det Interaktiva narrativet, 

däribland försök till interaktiv film. Dock var de flesta starkt bundna till spelmediet och 

har därmed tydliga anknytningar till det ludologiska tänkandet, med detta menas att det 

var ett försök att göra spel som påminde om filmer. Dock måste en viktig poäng tas upp 

angående den interaktiva filmen under nittiotalet, något Bernard Perron i Mark Wolfs 

bok The video game explosion: a history from Pong to Playstation and beyond gestaltar 

på följande sätt: 

 

The interactive movie as a genre holds a place in the history of video games for one main 

reason: its well-known failure. Made possible by the increased storage capacity of laserdisc and 

CD-ROM, the idea was to take “video game” literally by combining full-motion video of live-

action footage and cinematic techniques with a gaming experience. Considered to be at the 

cutting edge of technology at the beginning of the 1990s and seen as the future of the industry 

(mainly by those who were making it) , [sic!] interactive movies were no longer made by the 

end of the decade, despite the introduction of the DVDs, which had greater storage capacity and 

greatly improved the use of movie clips. They came to have a very bad reputation due to the 

limited possibilities of their branching structures, their lack of interactivity, the bad acting of the 

cast, and, in the case of earlier interactive movies, their low-resolution and the dismal quality of 

their playback. Yet, despite such a general discrediting this phenomenon should not be 

overlooked.8  

 

Då Perron först och främst talar ur ett Tv-spel-historiskt perspektiv syns det att flertalet 

tankar runt den interaktiva filmen speglas av dess misslyckande att kunna mäta sig med 

övriga kontemporära spel. Detta är viktigt att ha i åtanke då stigmatiseringen av mediet 

till stor del är grundat i dessa åttio- och nittiotals experiment med så kallad FMV (Full 

Motion Video). Perron förklarar vidare hur bristen på interaktivitet, samt de enorma 

budgeterna dessa experiment erfordrade kombinerades med undermåliga 

skådespelarprestationer som resulterade i produkter som inte blev särskilt väl mottagna 

av varken den kontemporära kritikerkåren eller spelarna själva. Perron liknar detta vid 

filmens begynnelsedagar och påpekar att spelare drogs till dessa interaktiva filmer först 

                                                
8	  Bernard	  Perron,	  “Genre	  Profile:	  Interactive	  Movies,”	  i	  Mark	  J.	  P	  Wolf.	  (red.),	  The	  video	  game	  explosion:	  
a	  history	  from	  Pong	  to	  Playstation	  and	  beyond,	  Westport:	  Greenwood	  Press,	  2008.	  s.	  127	  
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och främst på grund av dess banbrytande användning av verkliga skådespelare och 

FMV, precis som filmen under sina tidigare år kunde attrahera besökare genom sitt 

blotta koncept: rörliga bilder som kunde spegla scener ur livet på vita duken.9 Perron 

hänvisar vidare till filmteoretiker Tom Gunnings benämning av konceptet ”Cinema of  

attractions”, vilket precis som tidigare nämnts baserade sig på sensationsfilm men 

nämner även hur dess motpol ”cinema of narrative integration”, dvs. att narrativet och 

filmens karaktärer tar fokus i filmproduktionen, är för det mesta inte närvarande i den 

tidiga interaktiva filmen.10      

 Detta kan till viss del härledas till den första filmen av dess slag, den animerade 

filmen Dragons Lair (Don Bluth, 1983) som till stor del spelade på vinst-konceptet. Det 

vill säga att filmen gick att klara, under vissa sekvenser fick spelaren styra filmen 

huvudperson, Dirk the Daring, genom att trycka på en knapp eller röra arkadmaskinens 

joystick åt ett visst håll, om spelaren följde instruktionerna korrekt fortsatte filmen i sitt 

tänkta narrativa spår, medan ett misslyckande ledde till att en specialanimerad 

dödssekvens spelades upp. Spelet blev en stor finansiell succé och bringade in mer än 

trettio gånger sin produktionskostnad, därav följde tankar om liknande spelkoncept som 

en möjlig framtid för spelindustrin.11 Men kommande titlar fann ingen större succé, 

bortsett från ett fåtal, såsom det påkostade projektet Wing Commander III: Heart of the 

Tiger (Chris Roberts, 1994) som blandade spelsekvenser med lättare interaktiva 

filmklipp. Dock verkar detta härleda mer till dess succé som ett spel snarare än som 

film, då de filmiska bitarna fortfarande var djupt förankrade i spelmediet och kunde 

medföra diverse bonusar i de kommande spelmomenten beroende på hur spelaren 

hanterade dem. Dock fick de bli spelets utryck för de underliggande narrativa 

elementen.      

 Till slut blev de interaktiva filmerna utbytta mot CGI-cinematiska effekter och 

fungerade som ett bakomliggande narrativt element som kunde förmedla spelets story 

och driva plotten framåt.12 Detta kan ses som en något naturlig evolution då de efter sin 

födelse i arkadhallarna med Dragons Lair alltid agerat inom en spelkulturell ram. Dock 

kan man under senare år se ett visst nyuppväckt intresse för genren i och med 

internetsidor såsom youtube där, som tidigare nämnts, filmuppläggare kan dra nytta av 

hyperlänks-funktioner för att binda ihop diverse filmklipp och därmed skapa ett narrativ 

                                                
9 Perron i Wolf (red.), The video game explosion: a history from Pong to Playstation and beyond s.127 
10	  Perron	  i	  Wolf	  (red.),	  The	  video	  game	  explosion:	  a	  history	  from	  Pong	  to	  Playstation	  and	  beyond.	  s.127	  
11	  Perron	  i	  Wolf	  (red.),	  The	  video	  game	  explosion:	  a	  history	  from	  Pong	  to	  Playstation	  and	  beyond.	  s.128	  
12 Perron i Wolf (red.), The video game explosion: a history from Pong to Playstation and beyond s.133 
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utifrån val som tittaren kan göra. På många sätt härledningsbart till tidigare interaktiva 

filmer och litterära verk såsom choose your own adventure böcker. Dessa böcker 

innehöll små val i slutet av varje kapitel, med en sidhänvisning som ledde läsaren till en 

del av berättelsen som innefattade konsekvenser av dennes val. 
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5 Interaktivitet och Lola Rennt 
I sin bok Fundamentals of game design beskriver spelkonsulten, designern och 

forskaren Ernest W. Adams hur en interaktiv berättelse skulle kunna definieras. 

Följande anses vara den formella definitionen: ”INTERACTIVE STORY An Interactive 

story is a story that the player interacts with by contributing actions to it. A story may 

be interactive even if the player’s actions cannot change the direction of the plot.” 13 Om 

en närmare analys av Adams citat ska göras, kan två starka begrepp som karakteriserar 

det utrönas: En interaktiv berättelse definieras av en interaktion mellan vad Adams i sitt 

spelteoretiska perspektiv väljer att benämna spelaren och mediet. Dessutom behöver 

spelarens handlingar inte betyda att plotten förändras. Här bör dock vissa distinktioner 

göras mellan vad Adams benämner som plot och vad som räknas som plot i ett 

filmvetenskapligt perspektiv.  

 Traditionellt är, som tidigare nämnts, en plot vad en åskådare ser, medan 

begreppet story fokuserar på den överhängande narrativa berättelsen, med andra ord 

aspekter som finns för att föra berättelsen framåt (eller helt enkelt få den att hålla ihop 

samt förklara varför vissa händelser kommer eller har skett) som inte tvunget behöver 

spelas ut för åskådaren. Det kan liknas vid den ram som håller upp en tavla. I sista delen 

av citatet verkar Adams hänvisa till berättelsens story som en linjär upplevelse: om en 

spelare i ett datorspel (till exempel) alltid kommer att få uppleva en viss story när hen 

spelar igenom ett spel, kan vägen igenom fortfarande skilja sig något.  

 Ta till exempel en bana i Nintendo’s Super Mario Bros. (Shigeru Miyamoto, 

Nintendo 1985) Upplägget är simpelt, varje bana går ut på att ta sig från punkt A till 

punkt B och på vägen dit hoppa över diverse hinder samt undvika olika former av 

fiender som försöker stoppa spelarens framfart. Dock kan varje spelsession skilja sig 

från en annan, om spelaren i en session väljer att hoppa över ett visst block kan hen i 

nästa istället springa under det. Oavsett hur hen gör kommer spelaren förr eller senare 

att ta sig till målet och gå vidare till nästa bana. Alltså är storyn densamma (Spelaren 

gick från punkt A till Punkt B), men plotten kan skilja sig åt (hen gick under blocket 

istället för över, samt övriga skillnader som kan ha uppstått. Med andra ord har 

narrativet påverkats av spelaren).     

 Detta kan också te sig i aningen mer komplicerade former såsom i Black Isles 

Planescape:Torment (Chris Avellone, Black Isle 1999) där spelaren iklär sig rollen av 

en odödlig man i jakten på sina förlorade minnen. Under spelets gång framkommer fler 

                                                
13	  Ernest	  Adams,	  Fundamentals	  of	  game	  design	  (2:a	  upplagan),	  Berkeley:	  New	  Riders,	  2010.	  s.160	  



  
 

13 

och fler ledtrådar som kan leda spelaren till sin spel-avatars sanna identitet och 

komplikationer uppstår längs vägen. Till skillnad från Super Mario Bros. drivs spelet 

till stor del framåt med hjälp av dialog och stort fokus ligger på psykologiska och 

filosofiska frågor som ska besvaras. Dock är spelet precis som Nintendos titel 

någorlunda linjärt i sitt övergripande narrativ: Det är oftast klart vem som har de svar 

man behöver och det finns korrekta sätt att ta sig dit, oftast leder dialog med viktiga 

karaktärer till sökande efter en ny karaktär med ytterligare information samt ett 

metaforiskt fingerpekande mot var sagda karaktär befinner sig. Därmed kommer stora 

delar av Storyn alltid att utspela sig likadant, oavsett hur spelaren väljer att styra sin 

avatar. Dock kan olika dialogval göras och diverse sidospår som inte är direkt knutna 

till huvudstoryn kan följas, likaså kan dialog initieras med en till synes irrelevanta 

karaktär som inte bidrar till avatarens jakt på sitt förflutna. Dock är poängen att det 

finns ett klart övergripande narrativ som är tänkt att leda till en viss punkt, trots att 

komplikationer längs vägen kan förhala eller stoppa den processen preliminärt, vilket 

även gör Torment till ett klart exempel på Adams första punkt i citatet: ett narrativ 

spelaren kan interagera med. Som synes ter det sig annorlunda från det första 

spelexemplet, men båda visar prov på att ett spel är en konstant narrativ process, då 

spelaren på ett eller annat sätt skapar sig en egen historia. Därmed blir poängen om 

spelets plot som antingen påverkbar eller ej ett enkelt terminologiskt fel, då plotten  i ett 

spel alltid kommer att te sig olika så länge någon form av kontroll ges över en spelares 

avatar men en story behöver inte kunna påverkas genom en spelares aktioner för att det 

ska klassas som interaktivt.     

 Detta påstående föds dock ur förutsättningen att hela spelet räknas som en 

berättelse, Adams i sin bok påstår att ”[B]ecause playing games is an active process and 

watching narrative is a passive one, the player notices the difference between them” 

vilket klargör att boken i sin kontext enbart behandlar narrativ som icke-

påverkningsbara scener som klart skiljer sig från spelandet.14  

 Därmed måste en liknande distinktion göras inom ramen för interaktiva filmer, då 

det mycket väl kan anses att en film har en påverkningsbar plot om den går att pausa, 

spola framåt eller hoppa mellan olika segment likt de funktioner som finns på en 

standard DVD- eller bluerayspelare. Ett interaktivt filmnarrativ bör därmed snarare 

definieras av att den berättelse som läggs fram i filmen kan förändras eller ta sig i olika 

riktningar beroende på val en interaktör kan göra, inte huruvida själva presentationen av 

                                                
14	  Adams,	  Fundamentals	  of	  game	  design.	  s.163	  
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handlingen är exakt likadan (ex. bilden är pausad under ett segment under en visning 

men inte en annan). 

 Med Lola Rennt som exempel kan filmen självklart upplevas annorlunda från en 

DVD-meny där en flitig tittare kan välja att se öppningen av filmen och följa den fram 

till slutet på Mannis kritiska telefonsamtal med Lola för att sedan hoppa vidare till det 

sista temporära segmentet där plotten presenterar hur Lola och Manni båda lyckas 

införskaffa de pengar om krävs för att han ska överleva. Det skulle fortfarande berätta 

sin grundläggande historia och fungerar på ett rent narratologiskt plan (i det hänseendet 

att det har en början, mitt och slut) eftersom att stora delar av berättelsens planteringar 

sker i början av filmen, tittaren vet varför Lola måste få tag på pengarna, de vet varför 

och hur Manni förlorat dem och karaktärerna som medverkar har redan etablerats 

någorlunda. Dock kan en av filmens huvudteman angående kausalitet och handlingars 

konsekvenser samt temporära och spatiala sammanhang försvinna när de temporära 

upprepningarna helt plötsligt inte finns med och bandet mellan karaktärerna har inte 

utforskats i den mån de gör under hela filmens gång. Men plotten är fortfarande 

förståelig och tittaren har fått interagera med vissa temporala aspekter i berättandet, 

dock på grund av utomstående teknologiska aspekter. Precis som att en tavla kan målas 

om av vem som helst som äger en pensel och lite färg, ett spel kan öppnas och 

programmeras om av de som besitter en sådan specialkunskap och film kan med hjälp 

av diverse redigeringsprogram klippas om till ett eget verk. Det betyder dock inte att 

originalprodukten är gjord med detta i åtanke, utan är snarare ett mer extremt exempel 

på det Henry Jenkins benämner ”participation”, det vill säga när mediakonsumenter 

själva skapar produkter utifrån redan existerande verk.15 Jenkins benämner dock 

”interactivity” som något liknande DVD-exemplet tidigare och den definitionen skulle 

definitivt fastställa att interaktiv film redan är utbrett och väl accepterat på grund av det 

rådande teknologiska, mediebaserade klimatet samt att Lola Rennt kan klassas i den 

kategorin. Dock är filmer skapade med ett interaktivt narrativ likt det Adams 

diskuterade, det vill säga ett narrativ som svarar på en så kallad interaktörs (Någon som 

interagerar, alternativ term för tittare och spelare uppsatsen igenom) val och anpassar 

sig därefter, snarare än att med utomstående medel kunna påverkas temporärt, något helt 

annorlunda. Med andra ord handlar det om ett narrativ som är uppbyggt runt, och 

baserar sin existens, på att tittaren ska interagera med det i egenskap av en interaktör.

                                                
15	  Henry	  Jenkins,	  Convergence	  culture:	  where	  old	  and	  new	  media	  collide,	  (Ny	  upplaga),	  New	  York:	  New	  
York	  University	  Press,	  2008	  s.137	  
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 För att skapa ett sådant narrativ krävs dock att ett antal punkter adresseras. Till att 

börja med måste ovanstående slutsats göras klar: Ett interaktivt narrativ enligt den här 

uppsatsen är ingenting som baseras på vad människor utanför filmens initiala 

produktion har adderat, utan är snarare utvecklat för att det ska svara på ovanståendes 

val genom sitt varande. Därmed kan inte ett standard filmnarratologiskt närmande göras 

utan vissa modifikationer. Det får inte heller gå så pass långt att de interaktiva 

segmenten tar upp för mycket plats och underminerar berättandet. Med andra ord är det 

motsatta problemet som Adams tar upp i sitt ludologiska perspektiv:  

 

The more narrative you include, the more the player sits doing nothing, simply observing your 

story. But players don’t play games in order to watch movies; they play in order to act. Any 

game that includes narrative elements must find an appropiate balance between the player’s 

desire to act and the designer’s need to narrate.16 

 

Med andra ord är det alltid viktigt att komma ihåg att en tittare som vill se en film 

räknar med att de kommer att få se en film, inte spela ett spel. Exakt vad den gränsen 

går är svårdebatterad och kommer inte att tas upp i någon större utsträckning under 

resterande delen av uppsatsen, då det kräver en djupare diskussion inom vad film och 

spel faktiskt är. Istället kommer en diskussion om huruvida det finns ett till synes 

fungerande sätt att inkorporera interaktivitet i narrativet utan att störa själva berättandet 

eller tittarens upplevelse av det att föras.    

 Detta ämne behandlas till stor del i Nitzan Ben-Shauls bok Hyper Narrative 

Interactive Cinema, av speciellt intresse är hans diskussion om när en interaktör ska få 

tillåtelse att påverka narrativet utan att det stör interaktörens upplevelse av filmen till 

den grad att de börjar tänka på den som ett spel. Enligt Ben-Shaul ska ett interaktivt 

filmnarrativ istället vara rent beteendegrundande: 

 

I propose that only behavioral interactivity that stems from, and enhances narrative’s [sic!] 

specific engagement can be engaging to hyper-narrative interactors. Therefore, behavioral 

interaction should be understood to be another device aimed at the mutual play of narrative 

digressions with viewer cognitive-reconstruction. When incorporated in such manner [sic!], 

behavioral intervention can enhance the interactors’ engagement and deepen their experience.17 

 

                                                
16	  Adams,	  Fundamentals	  of	  game	  design.	  s.163	  
17	  Nitzan	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema,	  Amsterdam:	  Rodopi,	  2008	  s.51	  
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Detta leder direkt in på hur en filminteraktör inte ska behöva bli en direkt del av 

narrativet för att kunna påverka det. Med andra ord ska inte en interaktiv film behöva ha 

en avatar på samma sätt som ett spel har, då en virtuell manifestation av en spelare leder 

till ett helt annat kognitivt tänkande än vad som normalt används när man tittar på en 

film. Således behövs det snarare skapas en relation mellan tittare och protagonist som 

kan liknas mer vid ett vänskapsband än det av en marionett som bygger på trådar av 

identifikation: 

 

[…] rather than falling into the trap laid out by ’identification’ theories, I suggest we do not 

reduce protagonists to shallow interactor self-personifications or robotic avatars but as the 

interactors’ fictional friends towards whom she develops empathy. This allows the exploitation 

of the in-built divide between avatar and interactor to generate suspense, curiosity and 

expectation that derive from the unexpected reactions of the protagonist to the interactor’s 

interventions and to the following unexpected narrative development.18 

 

På så sätt behålls också den distans som alltid kommer att finnas mellan en tittare och 

filmens karaktärer och vänds till ett narrativs fördel. Med Lola Rennt som exempel 

skulle en direktkontrollerad Lola förvandlas från en självständig karaktär som gör sitt 

bästa för att rädda sin pojkväns liv, till en direktrepresentation av interaktörens försök 

att rädda karaktären Manni. Varför vill interaktören rädda Manni’s liv? Vad har de för 

tidigare band? Detta skulle behöva en mer ingående förklaring för att göra situationen 

till något annat än ett rent problemlösningsmoment. Alternativt skulle detta också kunna 

leda till att interaktören försöker att klara filmen. Därmed är det inte sagt att en 

totalkontrollerad karaktär är någonting dåligt. Ben-Shauls argument bygger på stor del 

på förutsättningen att det är betydligt svårare att skapa band till en karaktär som man har 

direktkontroll över, detta behöver inte vara sant men med Ben-Shauls teorier vänds 

något som i jämförelse med ett klassiskt avatarlett elektroniskt spel skulle vara en 

nackdel till filmens fördel och befäster snarare en distinktion mellan de två medierna. 

Åter igen måste det påpekas att en sådan observation är något ytlig, då det självklart 

kommer att finnas undantag i båda medierna och att hybrider mycket väl kan komma att 

uppstå.      

 Ben-Shauls teori kan ytterligare stärkas genom en något annorlunda tolkning av 

det narratologiska området. Socialantropologen Carola Skott talar i sin bok Berättelsens 

praktik och Teori om berättelsens och Narratologins plats i det vardagliga livet, samt 
                                                
18	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema.	  s.78	  
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hur det kan användas som ett effektivt verktyg inom vården. En intressant passage 

nämner hur berättelser effektivt formar band människor emellan och hur den som 

lyssnar har ett stort inflytande som formar, och formas av, berättelsen: 

 

Det någon berättar härrör inte enbart från den skildrade händelsen. Det härrör även – kanske lika 

mycket, ibland väl så mycket – från den berättelsen talar till. När vi bedömer – och dömer – 

berättelser och berättare gör vi med andra ord inte enbart en bedömning av den andre och det 

han eller hon har sagt. Vi bedömer också oss själva och de sätt vi svarar an till den andre.19 

 

I en interaktiv film är en direkt relation till den berättande parten inte möjlig i det 

hänseendet Skott talar om (då det inte rör sig om en sjukvårdare och en patient som talar 

öga mot öga) men om den berättande istället ses som huvudkaraktären i en film, någon 

som en tittare interagerar med, kan det band Ben-Shaul nämner ses ännu klarare. Om 

tittaren personligen investerar sig känslomässigt i filmens fortsatta förlopp och bedömer 

sitt eget agerande utefter det följande handlingsförloppet uppstår personliga band 

mellan karaktären och handlingen i stort.   

 Då interaktörens relation till karaktärerna är någorlunda etablerad bör dock ett 

förtydligande ske för hur ofta en ren inverkan på protagonisternas handlingar kan och 

bör göras. Ben-Shaul har föreslagit ett antal regler som kan hållas i åtanke: 

 

Therefore I suggest that the interactor be [sic!] engaged in one of the following ways: 

a. The interactor would not want to intervene and will not be meaningfully allowed to 

intervene (narratively evoked through dramatic ambigous expectation leading to, or 

returning to crucial dramatic points) 

b. The interactor will be compelled and allowed to intervene in such manner that he/she 

would want (and will have) to quit  the intervention as soon as possible (narrativley 

evoked through crucial dramatic turning points generating expectations as to the results 

of the intervention). 

c. The interactor would meaningfully want to intervene but will not be allowed to do so 

(narratively evoked through detrimental consequences causally following the 

interactor’s previous intervention and which evoke his/her helplessness since blocked 

from behaviorally intervening).20 

                                                
19 Carola Skott, Berättelsens praktik och teori, Lund: Författarna och Studentlitteratur, 2004 s.33f 
20	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema	  s.52	  
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Med andra ord föreslår Ben-Shaul att interaktiva punkter inte ska införas i narrativet 

såvida det inte fyller en ytterst viktig funktion, samt att när val väl ska göras ska 

interaktören känna sig motiverad att slutföra det så snart som möjligt. Detta kan sedan 

leda till oväntade konsekvenser som kanske inte är påverkningsbara. Detta påstår Ben-

Shaul kan leda till ett djupare emotionellt engagemang, något han jämför med en 

förälder som låter sitt unga barn gå själv på stapplande ben, osäker på huruvida dennes 

frihet är värd att en olycka ska ske eller inte, samt hjälplösheten som kan uppstå om en 

olycka skulle vara framme.21 Därmed kan en viss slutsats dras att minimalt med 

interaktivitet förhöjer den berättarmässiga vikten i filmen, medan överdrivet mycket 

skapar ett annat sorts kognitivt tänkande, som drar tankarna mot mer färdighetsbaserad 

problemlösning vilket Ben-Shauls regler ovan försöker arbeta runt.22 

 Då återstår dock frågan om hur det interaktiva narrativet skall kunna anpassa sig 

till interaktörens val, något som skulle kräva en förgrening av berättelsen med utgång i 

det tillfälle valet skedde. 

 

5.1 Branching Plotlines i interaktiva narrativ 
Frågan kan då vara hur val i ett interaktivt narrativ ska ta effekt i den narratologiska 

strukturen. I det hänseendet är en av de vanligaste metoderna det beprövade konceptet 

med så kallade Branching plotlines. Denna metod har genomsyrat både tidigare 

interaktiva filmer (Dock i ytterst begränsad form, se Dragons Lair) samt spel och 

innebär att narrativet under specifika punkter i berättandet delar på sig och följer nya 

vägar. Huruvida detta märkvärt ändrar storyn eller enbart visar andra delar av plotten är 

i sig ett val som kan uppstå när narrativitet plötsligt kan tas i olika riktningar. Det 

påpekar på många sätt och vis också hur viktiga de handlingar interaktören väljer att 

utföra är. Adams väljer att presentera två olika modeller för interaktiva branching 

plotlines:  

 

”The Branching Story Structure”: 

A diagram of a branching story looks somewhat like a tree, although by convention the root-the 

beginning of the story-appears at the top, so that the tree branches out as it goes down the page 

and the story goes forward in time. […]The branching story is the classic method for creating 

interactive stories that give players lots of agency. Branching plot lines let you tell a story in 

                                                
21	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema	  s.52	  
22	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema	  s.49ff	  
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which the player’s actions strongly affect the plot, and he can see the effect of his actions if he 

plays the game more than once and makes different decisions the second time through.23 

 

samt ”Foldback Stories”: 

 

Foldback stories represent a compromise between branching stories and linear ones. In a 

foldback story, the plot branches a number of times but eventually folds back to a single, 

inevitable event before branching again and folding back again to another inevitable event. 

(These are also sometimes called multilinear stories.) This may happen several times before the 

end of the story. […]Foldback stories offer player agency but in more limited amounts. The 

player believes that her decisions control the course of events, and they do at times, but she 

cannot avoid certain events no matter what she does.24 

 

Med andra ord kan narrativ först och främst göras interaktiva genom att förgrena dem 

och därmed låta interaktören välja vilka vägar som ska följas genom storyn. Till 

skillnad från till exempel Dragons Lair där valen direkt leder till antingen en 

fortsättning av berättelsen eller ett snöpligt slut som mycket väl kan identifieras som fel 

val kan dessa förgreningar istället användas för att bygga vidare på vissa delar av 

berättelsen. Beroende på vilken information man erhåller genom filmens gång kan slutet 

tolkas på olika sätt eller ändras helt. Det kan till och med vara ytterligare en del av 

helhetsbilden som enbart kan uppnås genom att interaktören tar sig igenom samtliga 

förgreningar, likväl som ett utforskande av olika plots fram till de huvudsakligen viktiga 

punkterna i storyn.     

 En applikation av detta koncept skulle kunna göras i Lola Rennt, då framförallt 

den första modellen skulle kunna fungera. En foldback story är också möjlig men skulle 

i sådana fall leda till en film som påminner mycket om den redan existerande men med 

en lösare kausalitets prägel. I det fallet skulle filmen förmodligen spela upp sig i stora 

delar som den redan gör, fast ordningen på segmenten skulle kunna väljas annorlunda, 

vilket inte är särskilt annorlunda från Henry Jenkins exemplet tidigare. Alternativt 

skulle vissa delar av dessa segment kunna brytas loss, så att till exempel en interaktör 

skulle kunna få Lola att sluta sitt något apatiska tillstånd utanför banken i första 

segmentet och då hinna stoppa Manni innan han går in, för att då få honom att bli 

påkörd av ambulansen i vilket fall. Därefter skulle det gå tillbaka till valet av segment 

                                                
23	  Adams,	  Fundamentals	  of	  game	  design.	  s.171f	  
24	  Adams,	  Fundamentals	  of	  game	  design.	  s.173f	  
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igen. Likaså skulle mindre val, såsom hur Lola reagerar mot några av de mindre 

karaktärerna, såsom cykeltjuven eller mamman med barnvagnen, kunna ändras, med 

kausalitetsbegreppet lidandes som följd. Huvudpoängen är att med ett foldback Narrativ 

skulle valen bli ytliga, och helheten lidandes. Filmen skulle kunna reduceras till ett 

sensationsmoment, där interaktören provar alla möjliga val bara för att se vad som 

händer. Detta skulle bryta mot Ben-Shauls regelförslag, som nämnts ovan. 

 Däremot skulle fördelen med en applicering av första modellen vara att de tre 

existerande pseudo-sluten skulle kunna omvandlas till faktiska slutpunkter utefter val 

som interaktören fattat. Huruvida dessa ska länkas till trapphus-scenen, som är fallet i 

originalfilmen, eller spridas ut under narrativets förlöpning är knutet till tanken om hur 

stor kontroll interaktören ska ha över händelserna. En simpel introduktion av en tre-vägs 

förgrening vid den redan etablerade förgreningspunkten skulle på ett enkelt sätt ge 

interaktören en känsla av valmöjlighet och konsekvenser därutav. Nackdelen med att 

knyta valet till en så pass vag punkt såsom hur Lola ska reagera på hunden och dess 

ägare har dock diverse risker och likaså får valet inte bli för direkt, liksom beskrevs i 

diskussionen om avatarer och filmer tidigare. Dessutom ska påpekas att filmen inte är 

fullt uppbyggd runt begreppet om kausalitet och de små handlingarnas konsekvenser då 

en viss röd tråd och överförande av information verkar ske emellan de olika 

tidssegmenten. Till exempel verkar Lola inte besitta nödvändig kunskap för att osäkra 

Pistolen hon använder i slutet av första tidssegmentet, men vet mycket väl hur detta går 

till i det andra. Likaså verkar den blinda kvinnan som lånar ut sitt telefonkort till Manni 

veta mer om vad som pågår än karaktärerna själva, då hon i första segmentet väljer att 

gå iväg utan att acceptera sitt kort tillbaka medan hon i det sista stoppar Manni från att 

vända sig och gå iväg för tidigt, då han annars hade missat den hemlöse mannen komma 

cyklandes.       

 Dessa scener skulle dock kunna ändras för att bättre passa in i det nya, interaktiva 

narrativet, Lola skulle helt enkelt redan kunna besitta kunskapen om hur vapnet osäkras, 

en kunskap som inte skulle väcka särskilt mycket uppmärksamhet, då det är etablerat att 

hon arbetat med kriminell aktivitet tillsammans med Manni tidigare och han bevisligen 

är kapabel att använda vapnet. I annat fall kan det vara osäkrat redan från början, då det 

är draget av säkerhetsvakter i båda de instanser hon tar besittning av pistolen. Det 

senare alternativet kan vara att föredra, då det skulle behålla en viss aspekt av oskuld i 

Lolas karaktär, som annars skulle kunna gå förlorad om hon använt vapen  tidigare.
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Istället för att den blinda kvinnan stoppar Manni kan den hemlöse mannen helt enkelt 

cykla förbi i samma stund som Manni lämnar tillbaka kortet, den enda skillnaden som 

behöver implementeras är vilken riktning han står i. Dessa ändringar skulle stärka 

kausalitetsprincipen i filmen och ta bort stora delar av de något störande momenten som 

skulle kunna uppstå om vissa saker devierar mellan olika förgreningar. I annat fall finns 

risken att interaktören inte känner att valet spelade någon roll, då det verkar spelas ut en 

annan verklighet beroende på vilken förgrening som väljs (självklart ska verkligheterna 

skilja sig åt men förutsättningarna ska fortfarande vara desamma). 

 

5.2 Subtil interaktivitet 
Dock behövs en återkoppling göras till diskussion om avatar-principen i interaktiva 

filmer. För att undvika en direktstyrning av Lola så behövs mer subtila order ges till 

henne. Ett direktval i trapphuset såsom hoppa över hunden, fokusera på hunden istället 

för mannen eller se upp för hunden skulle alla kännas något triviala med tanke på hur 

stora konsekvenser de har, dessutom skulle den här typen av direktkontroll göra Lola till 

en marionett som blint lyssnar på interaktörens kommandon. Istället skulle någon form 

av tipssystem i lägenheten kunna ge mer tillfredsställande resultat. Att be Lola ta det 

försiktigt (vilket kan leda till första segmentet där hon blir skrämd och försöker undvika 

hunden), skynda så snabbt hon kan (vilket kan leda in till andra segmentet där hon blir 

fälld av mannen, möjligtvis på grund av ouppmärksamhet) eller Låt inget stoppa dig 

(Tredje Segmentet, hon hoppar över hunden) skulle kunna ge något vaga råd som ändå 

får utbetalning närmast omedelbart på ett sätt som kan ge interaktören en känsla av egen 

inverkan, samtidigt som det lämnat rum till Lola som karaktär att själv välja hur hon ska 

uppfatta dessa råd. Resultaten är fortfarande oförutsägbara men härleder mindre till 

direkt kontroll över en specifik situation och mer på faktisk rådgivning. Dock ska 

påpekas att exemplet ovan enbart är en illustrering av en poäng och kan mycket väl ha 

andra konnotationer än de som presenterats här. Det är en exemplifiering, inte en säker 

implementering av ett teoretiskt narrativ och konsekvenserna därav.  

 Om scenen med hunden i trapphuset istället skulle elimineras och vikten av rådet 

Lola får istället spelas ut genom hela segmentet, kan en klarare härledning till vad som 

skapade konsekvensen göras. Därmed skulle till exempel det andra segmentet där Lola 

väljer att råna banken kunna härledas till ett val av interaktören som uppmanade henne 

till mer desperata akter. Detta skulle dock minska filmens tema om tid och minska 

vikten av vissa scener som annars påverkar Lola starkt emotionellt för att istället 
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härledas till en redan rådande sinnesstämning som i grund och botten vilar hos 

interaktören själv.  Att ge interaktören en sådan stor makt över Lolas handlingar skulle 

mångt och mycket kunna uppfattas som en styrning av hennes handlingar, vilket inte 

riktigt är poängen med den lösare interaktiva påverkan. Därmed måste en eliminering av 

trapphusscenen ersättas av ett annat segment med liknande syfte, vilket mångt och 

mycket ter sig ytterst onödigt.    

 Exemplet kan faktiskt tas ännu längre, då en interaktiv punkt i trapphuset eller 

lägenheten skulle kunna fungera som den enda interaktiva scenen i hela filmen. Detta 

skulle dessutom passa bra ihop med Ben-Shauls första regelförslag, då det är den enda 

scenen som naturligt kan inkorporera ett val, tre förgreningar sträcker sig därifrån och 

samtliga ageranden Lola gör därefter härleder direkt till den punkten, åtminstone på 

karaktärens emotionella plan. Som påpekats flera gånger tidigare skulle ytterligare 

interaktiva val vara möjliga men är inte bara ytliga, utan försvagar även en av filmens 

huvudteman. Därför borde ett minimalistiskt närmande vara dels det enklaste men också 

ett av de mest kraftfulla sätten att göra filmen interaktiv. Om fler interaktiva punkter 

skulle införas och filmen fortfarande skulle behålla en branching plotlines-karaktär, 

skulle så pass många förändringar behöva göras att grund historien mångt och mycket 

skulle försvinna och den nya filmen skulle befinna sig mer i fantasins domäner. Med 

detta menas att fler slut skulle kunna spelas in, nya vägar att springa genom staden 

skulle kunna öppnas upp och interaktören skulle kunna ge råd som leder till att Lola tar 

radikalt annorlunda val under sin resa, men den typen av utökning skulle inte vara 

grundad i det faktiska praktiska materialet och därmed inte aktuellt i det här fallet. 

Liknande additioner skulle kunna göras för en slags foldbackhybrid men åter igen skulle 

de ytliga valen och extramaterialet tillföra ytterst lite.   

 Frågan återstår dock hur alla dessa råd skulle ges utan att det stör filmens flöde. 

En av de mest självklara valen används redan i stor utsträckning i de hyperlänks klipp 

som ligger ute på bland annat youtube, då menas att filmen avbryts och klart märkta 

hyperlänkar (med text allt som oftast) dyker upp. Detta innebär dock ett direkt avbrott 

av filmen när ett val ska göras, ibland till den grad att karaktärer synbart väntar på vad 

som ska hända (eller att bilden fryser) vilket inte bara bryter interaktörens immersion, 

utan påminner även väldigt mycket om en dvd-meny, vilket som tidigare etablerats 

redan finns som ett etablerat alternativ. Istället måste mer subtila alternativ erbjudas, för 

att hålla interaktören koncentrerad på filmens handling och behålla kopplingen till 

karaktärerna som faktiska personer. Ben-Shaul påstår att ett filminteraktivt val måste 
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ske i anslutning till det narrativa flöde som pågår och därmed vara en del av det. Med 

detta menas att det så kallade interface, som interaktören ska använda för att tekniskt 

tala om för filmen vilket val som ska göras, måste passa in i filmens övergripande 

stilistiska och narrativa modell.25     

 I det här fallet är Lola Rennt inte helt svår att placera ett interaktivt vägval i, då 

filmen i sig har ett något mimetiskt berättande som blandas med ett mer diegetiskt. Med 

andra ord finns det både berättarröster och animerade filmsekvenser som verkar utanför 

en tydligt diegetisk modell. Berättarrösten må enbart dyka upp i filmens 

öppningssekvens, men lägenhetsscenen, där Lola bestämmer sig för att söka upp sin 

pappa har ett antal tecknade sekvenser i anslutning, samt det bildspel av folk som Lola 

känner, där den imaginära sinnesbilden av hennes far visar missnöje med hennes val att 

söka upp honom. Likt en kommentar på hur berättelsen kommer att fortlöpa. Poängen är 

att exakt vad som räknas som diegetiskt eller ej i filmen kan emellanåt vara något oklart 

och den stilistiska blandningen av tecknat och mimetiska fantasier kan även användas 

av interaktören som en direkt meny av val.   

 Ben-Shaul förespråkar dessutom ytterligare att de val som presenteras inte 

behöver vara helt klara i sin karaktär.26 Med andra ord behöver inte varje råd skrivas ut i 

klartext, utan kan med fördel bestå av både rörlig bild och ljud: 

 

It seems that when images and sounds are presented the viewer/listener tends to build up 

connections between them guided by these principles. Such interconnections lead to a deeper 

and more sustained attention than when only sounds or images are presented. Furthermore, 

when sounds and moving images are connected, sustained attention is enhanced since 

interconnections are enriched.27 

 

Dock fortsätter han att argumentera för hur överdrivet mycket olika bild och 

ljudsegment kan störa den kognitiva förmågan istället och försämra koncentrationen, så 

för att mest effektivt skapa en interaktiv meny i Lola Rennts narrativa flöde, får det inte 

krocka med redan pågående bild eller ljudsegment. Likaså bör det knyta an till det 

hektiska tempo som lägenhetsscenen präglas av, detta så att interaktören blir manad att 

fatta ett snabbt beslut och således hålla sig till filmens allmänna karaktär, samt det första 

                                                
25	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema	  s.76	  
26	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema	  s.78ff	  
27	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema	  s.59f	  
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av Ben-Shauls regelförslag, som nämnts tidigare.28 Däremot är en timer inget bra val, då 

det skulle basera valet på interaktörens reflexer och förmåga att snabbt reagera på 

plötsliga elektroniska utmaningar, vilket som tidigare etablerats skulle göra valet för likt 

ett färdighetsbaserat spel.     

 Istället kan tecknade representationer av de tidigare nämnda rådförslagen göras, 

möjligtvis skulle de kunna spelas ut sida vid sida, med tickande klockor eller något 

liknande som aningen stressande bakgrundsljud, så länge det inte aktivt stör 

bakgrundsmusiken. Dessa tecknande segment skulle kunna metaforiskt beskriva vissa 

sinnesstämningar, såsom at låta en mer försiktig Lola (som blir skrämd av hunden) 

springandes mot ett berg med full skyddsutrustning, en stressad Lola (som blir fälld av 

mannen) skulle kunna visas springandes mot berget i full fart, närmast hoppandes upp 

utan någon som helst utrustning och så vidare.   

 Nackdelen med den här typen av val-representation är dock att det kan bli för 

vagt. Valet kan i och för sig ytterligare etableras genom att Lola uttalar dess 

representation högt för sig själv, likt när hon bestämde sig för att söka upp sin far, och 

på så sätt driva hem vad bilden skulle representera. Denna övertydlighet kan dock göra 

bildrepresentationen onödig till att börja med. Istället skulle ytterligare något objekt i 

rummet kunna spegla sinnesstämningen. En mopedhjälm för försiktighet till exempel 

frågan är hur pass vagt valet ska vara. Med tanke på att valet redan är något vagt till en 

början och att Lola har pratat för sig själv tidigare är kanske ett direktuttalande av rådet 

man precis gett henne inte helt fel trots allt.   

 Exakt hur denna valmeny är utformad är för denna uppsats syfte mindre viktig än 

det faktum att det går att skapa en inom ramen för det stilistiska berättande Lola Rennt 

har, därför är detta exempel enbart ett av många möjliga tillvägagångssätt för ett 

utformat interface. Hur detta ser ut är inte lika viktigt som det faktum att det teoretiskt 

går, åtminstone inte för denna uppsats syfte. Huvudpoängen är att lägenhetsscenen har 

möjlighet att kreativt användas för att ge en interaktör möjlighet att indirekt påverka det 

narrativa flödet. Just lägenheten är också mer ideell för detta syfte än trapphuset, då det 

ytterligare driver hem rådets vaghet och ger det djupare mening än chansen att få 

influera hur Lola reagerar på hunden och dennes husse. 

 

 

  
                                                
28	  Ben-‐Shaul,	  Hyper-‐Narrative	  Interactive	  Cinema	  s.52	  
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6 Sammanfattning och Slutsats 
 

6.1 Sammanfattning 
Uppsatsen har igenom sin gång utrett huruvida det finns underlag för interaktiva 

filmnarrativ och parallellt försökt applicera dessa på filmen Lola Rennt. I uppsatsens 

början fastställdes vissa berättarmässiga, så kallade narratologiska, koncept angående 

film och dess relation till tittaren. Bland annat togs det upp att tittaren inte var en helt 

passiv åskådare, utan kognitivt försökte bygga upp möjliga framtida händelseförlopp 

som en del av dennes förståelse av handlingen. Dessutom presenterades två 

grundläggande berättartekniker, den diegetiska som berättar helt genom 

filmkaraktärernas handlingar och deras värld, samt den mimetiska som har yttre, icke-

diegetiska berättarinfluenser.   

 Dessutom presenterades en slitning inom det spelteoretiska, eller så kallade 

ludologiska, fältet. Denna slitning stod mellan narratologer, som ansåg att spelets 

berättelsestruktur kunde vara den viktigaste aspekten i spelskapande, medan 

ludologerna förespråkade de mekaniska aspekterna och sättet spelarna fick influera 

spelet.     

 Därefter presenterades flertalet exempel på tidigare interaktiva filmer och hur de 

misslyckats på grund av deras förankring som mindre interaktiva spel. Sedan följde en 

genomgång av interaktiva narrativ ur ett spelteoretiskt perspektiv och det fastställdes att 

en interaktiv film skulle baseras på dess grundläggande förmåga att presentera sin 

handling som interaktiv, snarare än att kunna påverkas av utomstående möjligheter att 

ändra eller reglera berättandet (såsom att redigera filmen själv eller pausa den med en 

DVD-spelare till exempel). Dessutom fastställdes att karaktärerna i en interaktiv film 

skulle ses mer som en fiktiv vän än som en direkt förlängning av interaktören (en så 

kallad avatar). Vissa grundregler för när val kunde göras i narrativet presenterades, först 

och främst byggda på att minimalt med inflytande skulle öka valens betydelse och 

behålla filmmediets karaktär. Detta ter sig även viktigt då, som tidigare nämnts, tittaren 

under en icke-interaktiv film mångt och mycket försöker förutspå och engagerar sig i 

handlingen, något som skulle kunna brytas och ersättas med en undran av när nästa val 

kommer vid överdriven interaktivitet.   

 Därefter introducerades begreppet Branching Plotlines, som innebar att val i ett 

interaktivt narrativ betyder att narrativet förgrenar sig och följer en annan väg beroende 

på interaktörens påverkan. Två modeller presenterades: Branching story structure och 
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foldback stories men det fastställdes att Lola Rennt bäst skulle präglas av det 

förstnämnda, då det innebar klara segregeringar i narrativet som skulle passa bra ihop 

med filmens redan tre-delade berättarsegment. Därefter diskuterades hur mycket plats 

de interaktiva delarna skulle kunna ta i det nya Lola Rennt och i regel med tidigare 

upptäckter bestämdes en minimalistisk interaktivitet, då enbart en valpunkt skulle 

finnas, knuten till Lolas lägenhet, en plats tidigt i filmen där samtliga förgreningar redan 

utgår. Det etablerades även att inga direkta val av Lolas handlingar skulle göras, utan att 

det snarare skulle röra sig om ett rådgivarsystem, där Lolas emotionella status påverkas, 

vilket ytterligare driver hem vän-konceptet, snarare än avatar-konceptet. Dessutom 

diskuterades att filmens något mimetiska och stilistiska berättarsätt skulle lämpa sig bra 

ihop med ett valsystem där interaktören gav råden genom någon form av rörlig bild som 

smälte bra in i det pågående narrativa flödet. 

 

6.2 Slutsats 
Därmed har det blivit hög tid att besvara uppsatsens frågeställningar. Genom uppsatsen 

har det framkommit att interaktiva filmnarrativ är teoretiskt möjliga, forskning på 

området finns redan och tidigare exempel, trots varierande framgång, går att finna. 

Dessutom har det etablerats att tittare under icke-interaktiv film fortfarande försöker att 

påverka narrativet och konstant bygger upp förväntningar inför kommande narrativa 

vändningar. Detta går att bygga vidare på och som Ben-Shaul nämner, angående 

fördjupad koncentration vid observation av rörliga bilder och ljud, kan det till och med 

vara en fördelaktig vändning att införa interaktiva val i filmens narrativa flöde. Dock 

ska det även påpekas att för mycket val och störande visuella representationer av dessa 

kunde bryta interaktörens koncentration och istället skapa en vilja att klara filmen. 

Därmed är interaktiva filmnarrativ inte utan viss risk.   

 En teoretisk interaktiv version av Lola Rennt, där tre separata händelseförlopp, 

alla baserade i en interaktörs val presenterades och ett antal fördelar med ett interaktivt 

narrativ lades fram. Däribland skapas ett starkare band till filmens karaktärer och 

djupare intresse för handlingen kan uppstå, liksom en bedömning av oss själva som 

människor, vilket Skotts teori skulle kunna innebära. I Lola Rennts fall fick vissa 

justeringar i handlingen göras och en övergripande röd tråd tas bort men 

kausalitetsaspekterna förstärktes.     

 Med detta i åtanke kan frågeställningarna anses besvarade men för en djupare 

förståelse angående interaktiv film krävs ytterligare forskning, de perspektiv och teorier 
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som kan tas upp i en kandidatuppsats är ytterst begränsade. Ytterligare forskning skulle 

dock bland annat kunna prova gränserna för hur mycket interaktivitet som är möjligt 

samt hur det enklast kan inkorporeras i det narrativa flödet för olika filmer. Dessutom 

skulle en praktisk applicering av diverse teorier inte bara föra forskningsfältet, utan 

möjligtvis även filmmediet framåt. Som i flera andra fall är fältet alltid öppet för mer 

kunskap. 
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