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Abstract 

This study examines the in-game encyclopaedia Codex as it appears within the videogame 

Mass Effect. The purpose of this study is to analyse the Codex with emphasis on how the 

reading process is affected by the videogame medium. In this regard the study seeks to 

uncover what characterises the Codex as a fictional encyclopaedia, what it entails and how it 

interacts with the rest of the game. The theoretical basis of this study is derived from a 

combination of the writings of Wolfgang Iser concerning the process of reading, Jesper Juul's 

writings on the relationship between games and narratives, and the concept of intermediality 

as discussed by Hans Lund and Jørgen Bruhn. 

 This study is based on a close examination of the PC and Playstation 3 versions of the 

videogame Mass Effect, created by Bioware, with particular emphasis placed on the Codex. 

Mass Effect is a science fiction third-person shooter and RPG set in a future where mankind 

has begun interacting with aliens civilizations and colonising new planets. The Codex is an in-

game encyclopaedia providing the player with information on various topics relating to the 

game world. 

 While videogames are not narratives they can contain and use narrative content. Mass 

Effect does this. Thus it is divided into two settings. The first is the actual environment 

accessible to the player. The second is the implied game-world that is derived from a 

combination of the game's narrative content and the player's imagination. Facilitating the 

production of this implied world is the main purpose of the Codex. The implied game-world is 

reminiscent of the virtual dimension of literary texts. Beyond the Codex however, Mass effect 

employs multiple medial strategies in order to facilitate the production of the implied game-

world. The game also offers the player a certain degree of freedom when it comes to what 

narrative content is revealed. This in turn affects the production of the implied game-world. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

In the same way, two people gazing at the night sky may both be looking at the same collection of 
stars, but one will see the image of a plough, and the other will make out a dipper. The 'stars' in a 
literary text are fixed; the lines that join them are variable.1 
 

Wolfgang Iser liknar läsprocessen − lämpligt nog med tanke på denna uppsats ämne − med att 

dra linjer mellan stjärnor på en natthimmel, där stjärnorna utgör det litterära verkets 

komponentdelar. Dessa stjärnor är, i de traditionella litterära texterna, fixerade men olika 

åskådare kommer att dra linjer mellan olika av dem och på så vis konstruera olika bilder 

utifrån samma stoff.2 

 Som rubriken antyder har jag för avsikt med denna uppsats att undersöka vad som 

händer med läsningen i ett medium där dessa stjärnor kan flytta på sig. Innan spelaren tagit 

sitt första steg i PC-versionen3 av rymdäventyrsspelet Mass Effect (2007) visar sig följande 

uppmaning på skärmen: 

 

Press O to access the Codex, your galactic encyclopedia. 
 

Codex är ett uppslagsverk av menybaserade texter som spelaren av Mass Effect har tillgång 

till genom hela spelet. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka Codex med 

utgångspunkt i hur läsprocessen påverkas av spelmediet. Jag kommer att söka besvara frågan 

om vad som kännetecknar Codex som fiktivt uppslagsverk, vad det omfattar och hur det 

interagerar med resten av spelet Mass Effect. För att besvara dessa frågeställningar kommer 

jag att undersöka PC- och Playstation 3-versionerna av Mass Effect med särskilt fokus på 

uppslagsverket Codex. Till stöd för undersökningen kommer jag att kombinera 

litteraturvetenskaplig teori om läsprocessen med grundläggande spelteoretisk diskussion och 

intermedial forskning. 

 Genom att besvara dessa frågor hoppas jag kunna belysa det mer övergripande 

fenomenet av fiktiva uppslagsverk inom tv- eller dataspel vilket hittills har varit ett försummat 

                                                
1 Iser, Wolfgang, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett 
(Baltimore 1978), s. 282. 
2 Iser, Wolfgang "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse", Modern litterturteori: Från rysk formalism till 

dekonstruktionism D. 1., red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 1993), s. 328. 
3 Meddelandet ser något annorlunda ut i Playstation 3-versionen av spelet. 
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område inom både litteraturvetenskapen och spelstudier. Detta trots att text och spel länge har 

samverkat inom tv- och dataspel på en rad olika sätt. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Litteraturvetenskapens intresse för tv- och dataspel − i den mån det har förekommit − har 

hittills koncentrerat sig på spelet som helhet. I sin artikel Literary Theory and Computer 

Games (2001) diskuterar Julian Kücklich problemen och möjligheterna med att applicera 

litteraturvetenskapliga teorier och metoder på tv- och dataspel samtidigt som han ger en 

överblick över tidigare resonemang.4 Diskussion bortser däremot från att litterära texter utgör 

delar av många spel. Till följd är hans artikel dessvärre mindre användbar för den här 

uppsatsens ändamål. Jag kommer istället att begagna mig av andra källor. 

 Den här uppsatsen behandlar två olika förhållanden: Det mellan läsaren och texten och 

det mellan olika medier inom samma verk. Vad gäller förhållandet mellan läsaren och texten 

kommer jag att utgå från Wolfgang Isers teorier ur The Implied Reader: Patterns of 

Communication in Prose Fiction From Bunyan to Becket och särskilt hans artikel 

"Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse" (1974), eftersom denna erbjuder en god 

överblick över det området. Jag kommer även att kompletera Isers perspektiv med Jesper 

Juuls artikel "Games Telling Stories? - A brief note on games and narratives" (2001) eftersom 

denna ger en konkret överblick över några av de drag som utmärker spel som medium. I fråga 

om det intermediala perspektivet kommer jag i huvudsak att utgå från Hans Lunds kategorier 

som han presenterar i texten "Medier i samspel" (2002). Lunds mer övergirpande resonemang 

kommer jag emellertid att kompletera med Jørgen Bruhns artikel "Intermedialitet" (Bruhn 

2008). 

 

1.3 Om Mass Effect 

Mass Effect är det första spelet ur en trilogi bestående av Mass Effect (2007), Mass Effect 2 

(2010) och Mass Effect 3 (2012) skapade av Bioware. Som serie omfattar Mass Effect hittills 

även böcker, serietidningar och mobiltelefonspel. Denna undersökning koncentrerar sig 

emellertid på det första spelet ur trilogin. 

 Mass Effect är en kombination av de två tv- eller dataspelsgenrerna rpg (roleplaying 

game) och third-person shooter. Spelet varvar navigation genom olika miljöer till fots eller i 

ett tankliknande fordon (kallad "Mako" i spelet) med eldstrider där spelaren kan kombinera 

                                                
4 Kücklich, Julian, Literary Theory and Computer Games (2001) 
http://www.cosignconference.org/downloads/papers/kucklich_cosign_2001.pdf, 2012-11-14 
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skjutvapen med olika färdigheter baserat på sin karaktärs militära specialisering. Utöver detta 

omfattar spelet vidare ett interaktivt dialogsystem där spelaren utifrån olika alternativ själv 

bestämmer vad spelkaraktären ska säga eller göra, en interaktiv galaxkarta där spelaren kan 

besöka eller läsa om olika planeter i galaxen och ett menybaserat uppslagsverk, Codex, som 

gradvis uppdateras med information om olika företeelser inom spelvärlden. 

 Spelet äger rum i en fiktiv framtid år 2183, nästan 30 år efter mänsklighetens första 

möte med intelligent liv i galaxen. Sedan dess har mänskligheten, representerad av den 

internationella organisationen känd som "The Systems Alliance", blivit en del av ett större 

galaktiskt samhälle som omfattar ett, för spelaren, okänt antal intelligenta arter. Tre av dessa 

dominerar den galaktiska politiken via "The Council" en regering bestående av representanter 

från dessa tre arter. Förhållandet mellan mänskligheten som nykomlingar i det galaktiska 

samhället och denna närmare tvåtusen år gamla intergalaktiska regering är ett viktigt tema i 

spelet som präglar stämningen i spelvärlden. Det intergalaktiska samhället möjliggörs av olika 

former av teknologi som kan påverka föremåls massa. Dessa teknologier samlas under 

beteckningen "Mass Effect". De mest betydelsefulla av dessa är de så kallade "Mass Relays", 

antika maskiner i rymden med förmågan att slunga rymdskepp tvärs över galaxen. 

 Spelarens karaktär är "Commander Shepard" en särdeles skicklig soldat ur 

Systemalliansens specialstyrkor. Utöver detta får spelaren själv bestämma flera av 

Commander Shepards egenskaper genom en serie menyval i spelets början. Spelaren får 

avgöra om (1) Shepard är en man eller en kvinna, (2) vad han eller hon heter i förnamn, (3) 

om hon eller han växte upp i en slum på Jorden, på diverse rymdskepp och rymdstationer eller 

på en av mänsklighetens utomjordiska kolonier, (4) om han eller hon är en känd krigshjälte, 

den enda överlevaren av ett uppdrag som gick katastrofalt fel eller en ökänt skoningslös 

truppledare, och (5) vilken sorts militära färdigheter hon eller han har. Det sista valet påverkar 

nästan enbart vad spelaren har för alternativ i spelets stridsekvenser medan de övriga valen i 

huvudsak präglar dialogsekvenserna. 

 Vidare kan spelaren med hjälp av spelets dialogsystem realisera en mängd olika 

personligheter åt sin Commander Shepard. Dialogen är i grunden styrd i två riktningar: 

"Paragon" och "Renegade". "Paragon" är den sympatiska linjen med fokus på att hjälpa folk 

och finna de bästa lösningarna för alla parter. "Renegade" är den osympatiska som fokuserar 

på att skjuta skurkar och fullborda uppdrag utan hänsyn till vem eller vilka som drabbas. 

Genom att välja alternativ av den ena eller andra linjen erhåller spelaren renegade- eller 

paragonpoäng som i sin tur kan låsa upp olika övertalningsfärdigheter. Det finns emellertid 

inget som hindrar spelaren från att pendla mellan "Renegade" och "Paragon" beroende på 
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situationen och det finns även dialogalternativ som varken kan räknas till renegade- eller 

paragonlinjen. Effekten är att spelarens karaktär alltid utgör en kombination av de variabler 

som spelet tillför och de beslut som spelaren fattar. Spelets huvudkaraktär skapas alltså av 

spelet och spelaren i samspel. 
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2. Intermedialitet och spelforskning 

I sin artikel "Medier i Samspel" beskriver Lund intermedialitet som ett fenomen där ord, bild 

och ton i någon kombination samverkar.5  Han fokuserar på att beskriva intermedialitet 

genom olika underkategorier. 

 Lund delar in intermedialitetsbegreppet i fyra kategorier men bara tre av dessa får plats i 

schemat han ställer upp. Dessa tre är kombination, integration och transformation. Den fjärde 

kategorin kallar han samrefererande medier. 

 Kategorin transformation syftar på situationer där ett verk gestaltar eller omskriver ett 

annat verk via ett nytt medium.6 Samrefererande medier betecknar hur olika medier hänvisar 

till eller gestaltar samma företeelse.7 Liksom transformation rör det sig här om en form av 

intermedialitet som främst gör sig till känna i förhållandet mellan olika verk. Även om Lund 

accepterar denna kategori som en form av intermedialitet förpassar han den till en något 

perifer roll utanför schemat. 

 Lunds övriga kategorier syftar på intermedialitet som förekommer inom ett och samma 

verk. Utgångspunkten för dessa är graden av sammanblandning. Integration är den närmaste 

bladningen. I sådana exempel är det omöjligt att separera de olika medierna utan att kollapsa 

verkets semiotiska text.8 Kombination däremot omfattar föreningar där de olika medierna 

förblir någorlunda distinkta och delbara.9 

 Med utgångspunkt i Jørgen Bruhns artikel "Intermedialitet" är det möjligt att formulera 

två invändningar mot Lunds schematiska definition av intermedialitetsbegreppet. Den första 

är problemet med begreppet medium. Lund presenterar ett förslag att likställa detta med det 

semiotiska textbegreppet vid intermediala studier men går inte djupare in på frågan.10 Bruhn 

argumenterar emellertid i sin artikel att mediumdefinitionen inte behöver rekonstruera 

individuella konstarters essenser utan även kan underminera dessa vilket erbjuder nya 

infallsvinklar på vad som tidigare setts som homogena medier.11 Detta leder till den andra 

invändningen. Lund förutsätter implicit att det finns oblandade medier. Bruhn framhåller 

däremot att alla medier potentiellt rymmer spår av varandra och att det i sådant fall inte finns 

                                                
5 Lund, Hans "Medier i samspel", Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund (Lund 2002), s. 

12. 
6 Ibid., s. 20. 
7 Ibid., s. 21. 
8 Ibid., s. 20. 
9 Ibid. 
10 Ibid., s. 19. 
11 Bruhn, Jørgen, ”Intermedialitet”, TFL 2008: 1, ss. 26-27. 
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några rena medier att kontrastera mot intermedialiteten.12 Om så är fallet innebär det att Lund 

saknar kategorier för de former av intermedialitet som faller utanför hans egna definitioner. 

 Lund påpekar själv att hans kategorisering av det intermediala begreppet inte kan 

betrakatas som något annat än en "heuristisk konstruktion" och att det därmed inte kan 

betraktas som en fullständig bild av den verkliga situationen utan snarare en förenklad 

utgångspunkt.13 Med detta i åtanke öppnar Bruhns invändningar upp för en reapplikation av 

Lunds kategorier där dessa (och eventuella kompleterande kategorier vid behov14) används för 

att visa hur olika verk är intermediala snarare än att de är det. Till följd bör varje schema 

betraktas som ett pågående arbete där frågan om nya kategorier eller modifieringar av gamla 

bör omprövas när tillsynes intermediala fenomen som inte kan kategoriseras påträffas. 

 Alla spel är i någon utsträckning intermediala verk. Själva spelelementen i konventionell 

bemärkelse - det vill säga förhållandet mellan interaktiviteten och spelreglerna - är oupplösligt 

uppbundna med visuella medier i form av stilla och rörliga bilder. Denna form av intermedial 

integration är oundviklig för digitala- såväl som brädspel, där det visuella används för att 

representera både spelplanen (miljöerna) och spelpjäserna (karaktärerna och föremålen). 

Bortom denna integration omfattar Mass Effect en tämligen tydlig intermedial kombination av 

spelelement, soundtrack och litterära element (inte minst i form av uppslagsverket Codex).  

 På ett mikroplan kan liknande intermediala kombinationsförhållanden urskiljas inom 

Codex. Varje artikel i spelets uppslagsverk omfattar inte bara litterär text utan även en bild 

som på något vis tematiserar den litterära textens innehåll. Somliga av texterna är även 

upplästa. Till följd passar Codex in under Hans Lunds intermedialitetsbegrepp både på egen 

hand och som en del av ett större verk. Eftersom alla medier i någon bemärkelse kan betraktas 

som intermediala kan det således konstateras att Codex - både för sig självt och som en del av 

Mass Effect - i allra högsta grad är en form av explicit intermedialitet. 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Ibid., s. 27. 
13 Lund, Hans "Medier i samspel", Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, red. Hans Lund (Lund 2002), s. 
21. 
14 Werner Wolf presenterar i sin artikel "Musikalisering av litterär berättelse" ett alternativt schema som i viss 
mån överensstämmer med Lunds kategorier. De kategorier som Wolf tillför är emellertid inte nödvändiga för 
denna uppsats. 
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3. Undersökning och argumentation 

 

3.1 Vad är Codex? 

Vid första anblick kan den frågan verka lätt att besvara. Codex är ett menybaserat 

uppslagsverk inom spelet Mass Effect som beskriver olika företeelser i spelvärlden.  

 

 

 

En närmare granskning visar emellertid att frågan är mer komplex än så. Codex består av en 

rad kortare texter med en ackompanjerande bild av något slag. Texterna är tematiskt indelade 

under ett flertal flikar. Dessa flikar är i sin tur indelade i två sektioner, "Primary" och 

"Secondary", enligt följande schema: 
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Primärflikar:  Sekundärflikar: 

-   Player Tutorials15 

-   Personal History Summary 

-   UPDATE: Bring Down the Sky 

-   UPDATE: Pinnacle Station 

Aliens: Council Races  Aliens: Council Races 

Aliens: Extinct Races  Aliens: Extinct Races 

Aliens: Non-Council Races Aliens: Non-Council Races 

Aliens: Non-Sapient Creatures - 

Citadel and Galactic Government Citadel and Galactic Government 

Humanity and the Systems Alliance Humanity and the Systems Alliance 

Planets and Locations  Planets and Locations 

Ships and Vehicles  Ships and Vehicles 

Technology   Technology 

Weapons, Armor and Equipment Weapons, Armor and Equipment 

 

Av schemat framgår att  (1) "Primary" och "Secondary" delar flertalet kategorier, (2) 

"Secondary" omfattar fler kategorier än "Primary" (inklussive information om spelets två 

DLC "Bring Down the Sky" och "Pinnacle Station" om dessa är installerade) och saknar bara 

motsvarighet till en av primärkategorierna ("Aliens: Non-Sapient Creatures"), och (3) de två 

översta av sekundärflikarna ("Player Tutorials" och "Personal History Summary") behandlar 

spelaren snarare än spelvärlden. Innan jag behandlar Codex innehåll mer ingående är det 

emellertid relevant att diskutera vad Codex roll är. Mass Effect presenterar Codex på två olika 

sätt för spelaren: 

 

Codex entries provide additional but nonessential information about topics of interest in 
Mass Effect 

 

For detailed information please refer to the standard issue Alliance Galactic Codex. Earth 
orbit is riddled with debris generated by "bootstrap" space development; use of kinetic 
barriers is recommended at altitudes over 85 km. 

 

Det första citatet kommer från spelmenyn (kallad "Mission Computer" i spelet) medan det 

andra kommer från beskrivningen av planeten Jorden på spelets galaxkarta, kallad "Galaxy 

                                                
15 Denna flik förekommer emellertid inte i Playstation 3 versionen av spelet. 
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Map". Dessa två citat visar två olika nivåer av kommunikation mellan spelet och spelaren. 

Båda är emellertid relevanta vid en undersökning av spelets Codex. Det första är ett direkt 

meddelande till spelaren. När hon diskuterar beskrivningens roll i realistiska berättelser tar 

Mieke Bal upp behovet av motivation. Den litterära texten tillhandahåller denna fiktiva 

motivation som är distinkt från den verkliga anledningen till att författaren väljer att infoga 

beskrivningen.16 I det första citatet saknas sådan motivation. För karaktärerna i Mass Effects 

fiktiva universum vore detta meddelande närmast nonsens eftersom begreppet "Mass Effect" 

inte används på det sättet inom den fiktiva världen som spelet målar upp (där det istället utgör 

en utbredd form av teknologi). Det enda som motiverar meddelandet är spelaren. Den här 

formen av, vad jag väljer att kalla, direkt kommunikation med spelaren är vanlig i tv- och 

dataspel och används ofta för att informera spelaren om "spelets regler", särskilt i början av 

spelet. Ett annat exempel på sådan kommunikation är de textremsor som visar sig för spelaren 

under Mass Effects prolog med information om vad spelaren kan göra och hur detta kan göras 

(så som den som är citerad i uppsatsens inledning). Motivationen för denna form av 

kommunikation är rotad i spelarens behov att förstå hur spelet ska spelas och kommer alltså 

från utanför spelvärlden och dess fiktion. 

 Den andra formen av kommunikation talar till spelaren indirekt genom spelets fiktiva 

värld. Därför väljer jag att kalla denna form för indirekt kommunikation. Ofta är denna 

information adresserad till spelarens karaktär men kategorin omfattar all form av information 

som är motiverad av den fiktiva kontexten, även om denna motivation kan vara tämligen 

svag. När sådan information är relevant för spelets mål eller funktioner måste informationen 

översättas eller avkodas av spelaren. Till följd kan indirekt kommunikation vara mer eller 

mindre transparent. Det andra citatet ovan kan till exempel översättas till en uppmaning att 

spelaren läser beskrivningen av Jorden som finns i spelets uppslagsverk. Samtidigt ger detta 

citat även spelaren annan information då det berättar vad detta uppslagsverk representerar 

inom spelets värld.  

 Förenklat kan det sägas att direkt kommunikation söker synliggöra spelets struktur för 

spelaren medan indirekt kommunikation söker maskera den till förmån för inlevelse. Ur ett 

intermedialt perspektiv representerar den direkta kommunikationen spelets regler och 

uppmärksammar spelaren om spelmediets natur som en kombination av interaktivitet och 

regler. Den indirketa kommunikationen grumlar istället gränsen mellan spelet och dess övriga 

komponentmedier. Där den direkta kommunikationen i huvudsak tar formen av text antar den 

                                                
16 Bal, Mieke, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 3. ed (Toronto 2009), s. 41. 
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indirekta kommunikationen en rad olika mediala former. Gränsen mellan de två är emellertid 

allt annat än precis. 

 Codex tillskrivs via de två citaten både en metafunktion som en källa till kunskap om 

spelet och en narrativ funktion som en del av det indirekta kommunikationsnät som skapar 

och bibehåller inlevelse. Det är både en spelmekanisk funktion som beskriver olika aspekter 

av spelvärlden och en representation av en av dessa aspekter. Att Codex representerar, snarare 

än utgör, en aspekt av den fiktiva världen framgår av att det rymmer texter som i sig kan 

betraktas som direkt kommunikation. För att besvara frågan om vad Codex är måste båda 

dessa sidor bejakas. En beskrivning som bara behandlar den ena eller den andra bortser från 

den dubbelsidiga kontext som produceras av kombinationen av direkt och indirekt 

kommunikation mellan spelet och spelaren. 
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3.2 Vad omfattar Codex?  

Som schemat ovan visar består Codex av två huvuddelar: "Primary" och "Secondary". 

Sekundärdelen rymmer samma flikar som primärdelen med ett undantag men omfattar även 

ett par flikar som inte har någon motsvarighet i primärdelen. Även om primärdelen och 

sekundärdelen delar vissa flikar rymmer dessa emellertid olika texter. Det finns ingen text 

som förekommer på mer än ett ställe inom Codex. 

 För att exemplifiera hur Codex är uppbyggt kommer jag att använda fliken "Aliens: 

Council Races". Som schemat ovan visar, finns det en primärversion och en sekundärversion 

av denna. Primärversionen av fliken omfattar tre texter: "Asari", "Salarians" och "Turians". 

Texten "Turians" lyder i sin helhet: 

 

Roughly 1200 years ago, the turians were invited to join the Citadel Council to fulfill the 
role of galactic peacekeepers. The turians have the largest fleet in Citadel space, and they 
make up the single largest portion of the Council's military forces. 
 
As their territory and influence has spread, the turians have come to rely on the salarians for 
military intellegence and the asari for diplomacy. Despite a somewhat colonial attitude 
towards the rest of the galaxy, the ruling Hierarchy understands they would lose more than 
they would gain if the other two races were ever removed. 
 
Turians come from an autocratic society that values discipline and possesses a strong sense 
of personal and collective honor. There is lingering animosity between turians and humans 
over the First Contact War of 2157, which is known as the 'Relay 314 Incident' to the 
turians. Officially, however, the two species are allies and they enjoy civil, if cool, 
diplomatic relations.  

 

Den här texten ger en kort redogörelse för vad turians är: Ett utomjordiskt släkte som 

upprätthåller galaktisk fred, sammarbetar nära med två andra utomjordiska släkten och har ett 

problematiskt förhållande till mänskligheten till följd av en militär incident som ägde rum ca 

30 år innan spelets början. Fokus ligger inte på detaljer utan på övergripande stämmning. 

Spelaren bjuds på en lättöverskådlig introduktion snarare än en fullständig och ingående 

beskrivning av den typ som kunde väntas av ett verkligt uppslagsverk. Det står till exempel 

inte varför "turians were invited to join the council to fulfill the role of galactic peace 

keepers" eller hur deras krig med mänskligheten började eller slutade. Dessa två händelser är 

förövrigt de enda händelserna i detta folks historia som överhuvudtaget omnämns, trots att 

denna enligt texten måste uppgå till minst 1200 år. 

 I kvantitativ kontrast mot primärversionen av fliken "Aliens: Council Races" omfattar 

sekundärversionen betydligt fler texter. Exempel på dessa är "Turians: Biology", "Turians: 

Culture", "Turians: Government", "Turians: Military Doctrine", "Turians: Religion" och 
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"Turians: Unification War" såväl som motsvarande texter för "Asari" och "Salarian". Som 

deras titlar antyder ger dessa texter en mer fördjupad bild av huvudämnet. Även dessa texter 

är kortare och sammanfattande. Tillsammans bildar de trots detta en mer omfattande 

beskrivning av ämnet "Turians" där primärtexten fungerar som en introduktion för de olika 

fördjupande sekundärtexterna. 

 Ett dylikt förhållande råder emellertid inte mellan samtliga primär- och sekundärtexter. 

"Aliens: Non-Council Races" omfattar till exempel ett flertal primärtexter som beskriver olika 

utomjordingar men bara tre av dessa ("Geth", "Krogans" och "Quarians") har några 

korresponderande sekundärtexter med fördjupad kunskap.  

 Innehållet är emellertid inte den enda eller ens den mest iögonfallande skillnaden mellan 

texter ur delarna "Primary" och "Secondary". Som nämns ovan, ackompanjeras varje text vare 

sig den är primär eller sekundär av en bild. Primärtexterna har däremot alla, i förhållande till 

varandra, egna bilder (även om somliga av dessa delas av sekundärtexter) medan flera av 

sekundärtexterna delar på samma bild. I exemplet ovan medföljs primärtexten "Turians" av en 

bild på en turian så som de framställs av spelets grafik (i kontrast mot, till exempel, 

primärtexten "Salarians" som istället rymmer en bild på en salarian). Bilden etablerar en 

visuell koppling mellan textens turians och de turians spelaren möter i spelvärlden. Samtidigt 

ersätter den − tillsammans med alla turians spelaren möter i spelet − en utseendebeskrivning i 

texten som annars kan anses saknas i en text som introducerar ett fiktivt folkslag.  

 Iser noterar att frånvaron av en explicit visuell dimension är en viktig aspekt av den 

litterära texten. Det är denna frånvaro som aktiverar läsarens fantasi och gör det möjligt att 

föreställa sig hur något texten beskriver ser ut. När en visuell dimension tillförs utesluts 

samtidigt denna möjlighet.17 Bilden på en turian berövar spelaren som läsare möjligheten att 

föreställa sig hur en turian ser ut. Detta medför däremot inte att spelarens fantasi utesluts. En 

bild kan inte omfatta hela den verklighet som den representerar. Att veta hur en turian ser ut 

skiljer sig trots allt inte märkbart från att veta hur en människa ser ut. Iser anmärker även att: 

"The text should be understood as a combination of forms and signs designed to guide the 

imagination of the reader."18 En text med en bild kan förstås på samma sätt. Genom att 

spelaren som läsare har tillgång till en explicit visuell representation styrs fantasin i nya 

riktningar, så som att föreställa sig det omtalade kriget mellan dessa utomjordingar och 

mänskligheten.   

                                                
17 Iser, Wolfgang "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse", Modern litteraturteori: Från rysk formalism 

till dekonstruktionism D. 1., red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 1993), s. 328 f. 
18 Iser, Wolfgang, The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett 
(Baltimore 1978), s. 58. 
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 De sekundärtexter som kan kopplas till turians medföljs även av samma bild som 

primärtexten. En effekt av detta är att primärtexterna ger ett mer självständigt intryck medan 

sekundärtexterna knyts samman i subbkategorier via gemensamma bilder. Detta förstärks av 

att många även (som jag har visat i exemplet "Turians" ovan) har gemensamma nämnare i 

sina rubriker.  

 Den kanske tydligaste skillnaden mellan primär- och sekundärtexter är emellertid att 

primärtexterna blir upplästa av en röstskådespelare varje gång spelaren öppnar dem. Detta har 

den uppenbara effekten att spelaren egentligen inte behöver läsa dem själv för att ta del av 

deras innehåll. I exemplet ovan behöver spelaren således inte läsa den ämnesintroducerande 

primärtexten "Turians" för att ta del av den. Om spelaren däremot vill fördjupa sig i någon av 

ämnets sekundärtexter måste dessa läsas. 

 Primärtexterna skiljer sig därmed från sekundärtexterna på tre huvudsakliga punkter: 

Deras innehåll är mer övergripande eller sammanfattande, de har i förhållande till varandra 

unika bilder, och de blir upplästa varje gång spelaren öppnar dem vilket erbjuder två sätt att 

tillgodogöra sig deras innehåll (läsa eller lyssna). Samtliga av dessa skillnader gör 

primärtexterna mer tillgängliga för spelaren eftersom de i mindre utsträckning utmanar 

spelarens intermediala tolerans. Med detta begrepp menas spelarens tålamod inför vad som 

kan uppfattas som avbrott från verkets uppfattade primärmedium, den förväntade 

spelupplevelsen. Att det krävs ett visst mått av tolerans för att acceptera den mediala 

transformation som öppnandet av Codex medför beror inte på att spelare skulle vara särdeles 

negativt inställda gentemot litterära texter. Snarare beror det på att få personer − som inte på 

förhand är bekanta med ett spels litterära innehåll − slår sig ner med ett spel när de är på 

läshumör. 

 Samtidigt som primärtexterna upplevs som mer tillgängliga och − delvis till följd av 

överrubriken "Primary" − mer relevanta kan de ändå väcka spelarens nyfikenhet för vad 

sekundärtexterna har att erbjuda. I den bemärkelsen är de både särdeles tillgängliga 

förmedlare av Codex mest priviligierade information och marknadsförare för fördjupad 

läsning. 
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3.3 Hur interagerar Codex med resten av spelet? 

3.3.1 De två spelvärldarna 

Den här frågan går in närmare på förhållandet mellan text och spel. Detta i kontrast mot de 

tidigare två frågorna som har fokuserat mer eller mindre exklussivt på Codex som om det var 

ett verk i sig. Till följd kommer den här delen av uppsatsen att i större utsträckning behandla 

spelet som medium. 

 Texterna i Codex är i grunden berättande. Förhållandet mellan spel och berättande kan 

emellertid vid närmare granskning te sig paradoxalt. Detta förhållande behandlas ingående av 

Jesper Juul i artikeln "Games Telling Stories". Juul observerar att tid fungerar olika i spel och 

berättelser. Berättelser måste alltid per definition och i enklaste mening hänvisa till något som 

har hänt (och i efterhand återberättas) medan den interaktiva dimensionen av spel i kontrast är 

något som händer nu och därmed fortfarande är föränderligt. Spelets interkativitet kan således 

inte existera samtidigt som berättande.19 

 Detta är en stark invändning mot att spel skulle utgöra berättelser. Juul kan emellertid 

inte utesluta att vissa spel rymmer narrativt stoff. Det bör även noteras att nivån av 

interaktivitet i Mass Effect varierar. Det är i den bemärkelsen stor skillnad mellan att läsa en 

specifik codex-text och att skjuta rymdpirater på en främmande planet. Som argument för att 

spel skulle vara berättelser nämner Juul att (1) de flesta spel har narrativa introduktioner och 

så kallade "back stories", och att (2) spel har vissa drag gemensamt med berättesler.20 Mot det 

första påståendet invänder han emellertid att alla spel inte ger spelaren möjligheten att 

realisera den (ofullbordade) berättelse som presenteras i manualen eller 

introduktionssekvensen. Samtidigt tillstår han att det även finns många spel som lyckas 

presentera en mer eller mindre fixerad sekvens av händelser som spelaren senare kan 

återberätta. Detta tyder i sin tur på att spel använder berättande i någon utsträckning vilket 

medför att det andra påståendet inte kan avvisas helt.21 

 Enligt detta resonemang är spel i sig inte berättelser men somliga av dem rymmer − och 

använder sig av − narrativt stoff. I dessa spel måste det i sådant fall råda en funktionell 

diskrepans mellan detta stoff och dessa spels interaktiva dimension eftersom interaktivitet och 

berättande inte kan förekomma samtidigt.  

                                                
19 Juul, Jesper, Games Telling Stories? -A brief note on games and narratives (2001), 

http://www.gamestudies.org/0101/juul-gts/, 2012-11-14, s. 6. 
20 Ibid., s. 1. 
21 Ibid., s. 2. 
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 Till följd av sitt narrativa stoff omfattar Mass Effect två spelvärldar. Den första är själva 

spelplanen, alla områden eller banor som spelaren kan besöka. Denna, som jag kallar den 

pragmatiska spelvärlden, är präglad av interaktivitet och existerar till följd endast här och nu. 

Den är emellertid begränsad av väggar, höjder som spelaren inte kan komma över och dörrar 

som inte går att öppna. Bortom dessa opasserbara hinder tar en annan värld vid, en som jag 

väljer att kalla den underförstådda spelvärlden. Denna värld uppstår vid mötet mellan spelets 

narrativa stoff och spelarens fantasi. Den fyller luckorna och tomrummen mellan den 

pragmatiska spelvärldens isolerade regioner samtidigt som den pryder dess horisonter med 

möjligheter. Något förenklat är den underförstådda spelvärlden den fiktiva värld som spelet ur 

ett narrativt perspektiv förmodas representera. I och med detta utgör den även kontexten som 

avkodar och ingjuter extrafunktionella värden i den pragmatiska spelvärldens företeelser. 

Fiender som skjuter på spelaren blir till exempel, genom spelarens projektion av den 

underförstådda spelvärlden, mer än bara hinder att övervinna: De blir geth, krogan, pirater, 

lönnmördare och så vidare. Denna spelvärld upprätthålls av spelets indirekta 

kommunikationsnät. Direkt kommunikation markerar distansen mellan den och den 

pragmatiska spelvärlden eftersom den synliggör spelets strukturer, vilket emellertid är 

nödvändigt om spelaren skall kunna använda den pragmatiska spelvärlden fullt ut. 

 Spelet har flera strategier för att förse spelaren med information som kan generera den 

underförstådda spelvärlden. Den kanske enklaste strategin är bruket av bakgrunder, visuellt 

representerade områden som spelaren inte har tillgång till. Andra strategier omfattar de 

litterära beskrivningarna av olika planeter på spelets galaxkarta, olika dialogsekvenser och 

texter ur Codex. Codex roll är således huvudsakligen att bidra till upprättandet av den 

underförstådda spelvärlden. 

 

3.3.2 Intermediala komponentdelar 

Konstruerandet av denna underförstådda spelvärld har flera drag gemensamt med 

läsprocessen så som den beskrivs av Wolfgang Iser i texten "Läsprocessen - en 

fenomenologisk betraktelse". Iser gör skillnad på den litterära texten som artefakt och den 

realisation av texten som produceras vid läsning.22 Texten som artefakt omfattar en rad satser 

som levererar information. Mellan dessa finns det luckor och genom att fylla i dessa luckor 

frambringar läsaren olika samband inom texten. Denna process leder till att läsaren realiserar 

                                                
22 Iser, Wolfgang "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse", Modern litteraturteori: Från rysk formalism 

till dekonstruktionism D. 1., red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 1993), s. 319. 
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den värld som texten presenterar. Iser kallar denna för textens virtuella dimension och menar 

att den är mötet mellan texten och läsarens fantasi.23  

 Liksom litterära texters virtuella dimension bygger den underförstådda spelvärlden på 

ett frambringande av samband. Inom Mass Effect är emellertid dessa samband i högsta grad 

intermediala. Bild, ton och text samverkar för att ge spelaren en upplevelse av en värld som 

överskrider det som den pragmatiska spelvärlden kan erbjuda. Codex rymmer en primärtext 

med rubriken "The Citadel" under primärfliken "The Citadel and galactic government": 

 

The Citadel is an ancient deep-space station, presumably built by the Protheans. Since the 
Prothean extinction, numerous species have come to call the Citadel home. It serves as 
the political, cultural, and financial capital of the galactic community. To represent their 
interests, most species maintain embassies on the Presidium, the Citadels inner ring.  
 
The Citadel Tower, in the center of the Presidium, holds the Citadel Council chambers. 
Council affairs often have far-reaching effects on the rest of the galactic community. Five 
arms, known as the wards, extend from the Presidium. Their inner surfaces have been 
built into cities, populated by millions of inhabitants from across the galaxy. 
 
The Citadel is virtually indestructible. If attacked, the station can close its arms to form a 
solid, impregnable shell. For as long as the station has existed, an enigmatic race called 
the keepers has maintained it. 

 

När spelaren kommer till "The Citadel" för första gången presenteras den rymdstationen via 

en filmsekvens som ger spelaren en känsla för hur massiv den är. Känslan av storlek 

understryks av bakgrunderna som hela tiden påminer om att "The Citadel", i den 

underförstådda spelvärlden, är betydligt större än de ytor som spelaren är begränsad till. I 

dialogsekvenserna är det detta underförstådda "Citadel" som karaktärerna omtalar med 

repliker som "I've been here almost a year and I've only seen a tenth of it". Till och med 

laddningsskärmen bidrar genom att visa områden som spelaren inte kan besöka: 

 

                                                
23 Ibid., s. 324. 
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 Denna explicita form av intermedialitet medför att konfigurationen av luckor inom 

spelet skiljer sig från den inom en litterär text. Den litterära texten saknar en explicit visuell 

dimension vilket är en förutsättning, en nödvändig lucka, för att läsaren med hjälp av sin 

fantasi skall kunna föreställa sig hur något ser ut.24 Eftersom spelet tillhandahåller spelaren 

med en rad visuella representationer är öppningarna för och kraven på spelarens 

föreställningsförmåga betydligt färre. De är emellertid inte frånvarande till följd av att den 

underförstådda spelvärlden bara bitvis är visuellt representerad. 

 När en litterär text filmatiseras tillförs en visuell dimension som utplånar luckorna som 

möjliggör läsarens egna föreställningar. Detta reducerar läsarens personliga koppling till 

verket och kan leda till besvikelse.25 Inom spel som Mass Effect äger denna form av 

intermediala transformation däremot ständigt rum genom att flera medier oupphörligt 

samspelar för att gestalta den underförstådda spelvärlden samtidigt som delar av denna 

representeras av den pragmatiska spelvärldens olika områden. Spelaren kan uppleva 

transformationen från litterär text till interaktiv miljö genom att först läsa om en planet från 

den underförstådda spelvärlden i Codex och sedan besöka dess motsvarighet inom den 

pragmatiska spelvärlden. Likaså, är det möjligt för spelaren att uppleva den motsatta 

transformationen genom att först besöka en plats i den pragmatiska spelvärlden och sedan läsa 

om dess motsvarighet inom den underförstådda spelvärlden. Det rör sig emellertid alltid om 

intermediala transformationer. Spelaren kan aldrig besöka platserna som omtalas i Codex eller 

planetbeskrivningarna på galaxkartan, bara platserna inom spelet som representerar dem. 

                                                
24 Ibid., s. 328. 
25 Ibid., s. 329. 



 21

Sambandet mellan de två planeterna med samma namn produceras av att spelaren projicerar 

den underförstådda spelvärlden på den pragmatiska. På samma vis är det möjligt för spelaren 

att projicera den underförstådda spelvärldens narrativa stoff på den pragmatiska spelvärlden 

med effekten att spelaren upplever att även spelets interaktiva delar utgör komponenter av en 

övergripande upplevd berättelse. Denna projektion störs emellertid av den pragmatiska 

spelvärldens interaktiva realiteter vilket kan bryta inlevelsen. Att inlevelsen, eller illusionen, 

rubbas är emellertid en naturlig del av läsprocessen. Iser menar att det är en förutsättning för 

att läsaren skall kunna öppna sig för textens främmande värld utan att fångas av den.26 Detta 

tvetydiga förhållande till inlevelse är även nödvändigt för spelaren om denna skall kunna 

navigera både den underförstådda och den pragmatiska spelvärlden.  

 

3.3.3 Texten som interaktiva fragment  

Eftersom att luckorna i en litterär text kan fyllas ut på olika sätt kan texten också realiseras på 

olika sätt. Under läsningen utesluter läsaren, genom sina beslut, ständigt alla andra möjliga 

sätt att fylla ut luckorna på. Till följd kan ingen enda läsning uttömma alla möjliga former av 

realisering av texten. "Genom att fatta sitt beslut erkänner läsaren implicit textens 

outtömlighet, samtidigt som det är denna outtömlighet som tvingar honom fatta sitt beslut", 

skriver Iser.27  

 Den virtuella dimensionen skapas och skapas om kontinuerligt under läsningens gång. 

Sambanden mellan det som redan har lästs förändras i takt med att nytt stoff presenteras. 

Samtidigt producerar detta nya stoff förväntningar som i sin tur modifieras i takt med att 

läsningen fortsätter. Denna process av retrospektion och antecipation förändras något under 

en andra läsning där läsaren redan på förhand har kunskap om vad som skall komma och 

således kommer uppdaga nya samband mellan textens olika komponentdelar.28 

 Mass Effects Codex kombinerar den interaktivitet som all läsning medför med den 

interaktivitet som är utmärkande för spel som medium. Codex är tillgängligt för spelaren från 

spelets början och framåt. Till en början omfattar det emellertid bara två primärflikar och tre 

sekundärflikar. Följande uppställning visar dessa och vilka texter de omfattar: 

 

 

 

                                                
26 Iser, Wolfgang "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse", Modern litteraturteori: Från rysk formalism 

till dekonstruktionism D. 1., red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 1993),  s. 332. 
27 Ibid., s. 325. 
28 Ibid., ss. 326-327. 
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Primary   Secondary 

Aliens: Council Races    Player Tutorials 

 Turians   01: Basic Controls 

Humanity and the Systems Alliance  02: Combat 

 Systems Alliance   03: The Tactics HUD 

    04: Character Advancement 

    05: Equipment 

    06: Armor and Shields 

    07: Decryption and Electronics 

    08: Area Map 

    09: The Galaxy Map 

    10: Conversations 

    11: Vehicle Movement 

    12: Vehicle Combat 

    13: Cargo Bay Resources 

   Personal History 

    Profile 

   Humanity and the Systems Alliance 

    Timeline 

 

Övriga flikar och fler texter inom de angivna flikarna kan bli tillgängliga beroende på hur 

spelaren spelar spelet. Undantaget är "Player Tutorials" och "Personal History Summary" där 

alla texter är tillgängliga från början. Detta innebär att det första schemat, som omfattar alla 

flikar, ovan inte är helt sanningsenligt. För det första bortser det från alla de tillfällen i spelet 

då spelaren inte fått tillgång till den ena eller den andra fliken än och för det andra bortser det 

från att spelaren till följd av sina beslut kanske aldrig kommer att göra det. Det schemat visar 

alltså en möjlig aktualisering av Codex vid ett specifikt tillfälle (nämnligen vid slutet av 

spelet) när det egentligen finns en mängd andra och det maskerar således Codex dynamiska 

och interaktiva natur.  

 Denna natur innebär att Codex skiljer sig från ett "vanligt" uppslagsverk i minst två 

bemärkelser: Codex är friare i och med att spelaren har viss kontroll över vilka texter som 

hamnar i det men det är även restriktivare i bemärkelsen att spelaren inte kan slå upp vad som 

helst när som helst eftersom texterna först måste bli tillgänliga. Detta innebär att läsningen i 

viss bemärkelse är styrd av spelet, åtminstone vad gäller i vilken ordning spelaren läser 
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texterna. Hur styrd läsningen är beror på hur ivrig spelaren är att tillgodogöra sig Codex 

innehåll. Spelare som läser nya texter så snart de blir tillgängliga får sin läsordning helt 

kontrollerad av spelets omständigheter medan spelare som aldrig öppnar Codex aldrig 

påverkas av detta. Mellan dessa två ytterligheter finns det utrymme för många varianter och 

grader av läsning som ger spelaren mer eller mindre kontroll över texternas ordning.  

 Eftersom spelet är tämligen ickelinjärt och med tanke på att flera texter kan göras 

tillgängliga på mer än ett sätt kan emellertid även den, av spelet, mest styrda läsningen 

varieras mellan spelomgångar av att spelaren väljer att utföra olika sekvenser i olika ordning. 

Inget hindrar heller spelaren från att läsa samma text vid flera olika tillfällen. Till följd är det 

inte fruktbart att söka etablera en ideal läsordning för texterna då inte ens en "A-till-Ö-

läsning" är priviligerad i och med att spelaren då skulle behöva vänta tills alla texter blivit 

tillgängliga innan läsningen påbörjas. De texter och flikar som inte är tillgängliga är inte 

heller representerade på något sätt inom Codex, inget indikerar deras frånvaro. Till följd ser 

Codex alltid färdigt ut. Det finns inga tomma eller gråmarkerade flikar som uppmanar 

spelaren att "låsa upp" dem och det finns ingen signal som indikerar när spelaren har lyckats 

fylla Codex med alla möjliga texter. 

 Bara kunskap om den underförstådda spelvärlden kan leda spelaren till slutsatsen att det 

kan finnas fler texter att "låsa upp". Till exempel nämner den ovan citerade texten "Turians" 

två andra utomjordiska folkslag,  salarians och asari, vilket kan leda spelaren till slutsatsen att 

även dessa kommer behandlas av Codex vid något tillfälle. Detta resonerande kan emellertid 

även vara vilseledande eftersom Codex struktur inte är regelbunden. Det finns till exempel en 

sekundärtext med rubriken "Turians: Religion" och en med rubriken "Asari: Religion" men 

ingen motsvarande sekundärtext med rubriken "Salarians: Religion" förekommer. En sådan 

lucka och förväntningarna som den genererar utgör emellertid en möjlighet för spelarens 

fantasi. 

 Det är genom att interagera med spelvärlden som spelaren gör nya codextexter 

tillgängliga.  Denna interaktion kan delas in i två huvudsakliga metoder: Genom dialog och 

genom att undersöka olika föremål i den pragmatiska spelvärlden. Dessa två metoder har 

olika potentiella effekter på läsningen av texterna de gör tillgängliga.  

 Den andra metoden är den enklare av de två: Spelaren kan aktivera vissa föremål i 

spelvärlden. De flesta av dessa är olika typer av behållare som innehåller olika föremål som 

spelaren kan ha användning för. När spelaren aktiverar somliga föremål händer emellertid 

inget annat än att en ny codextext blir tillgänglig, vilket en liten textremsa på skärmen 

informerar spelaren om. Denna remsa informerar emellertid inte om vilken codextext som 
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blivit tillgänglig och den tematiska kopplingen mellan föremålet och texten är inte särdeles 

stark. En dataskärm på "The Citadel" kan, till exempel, göra en text som beskriver en särskild 

kategori av rymdskepp tillgänglig i Codex medan en annan i en annan del av rymdststionen 

kan ge spelaren en text som behandlar den underförstådda spelvärldens motsvarighet till 

internet. 

 Texter som blir tillgängliga till följd av dialogsekvenser blir det i regel när ämnena som 

de behandlar även behandlas av dialogen. Mass Effects dialogsystem är turordningsbaserat. 

Det omfattar två aktanter som turas om att leverera sina repliker. Den första är Commander 

Shepard medan den andra är en eller flera karaktärer som är involverade i dialogsekvensen. 

Enstaka karaktärer kan komma eller gå under sekvensens gång. Detta har emellertid ingen 

funktionell betydelse för hur dialogsekvensen fungerar. Efter att den andra aktanten levererat 

sin replik (eller sina repliker ifall den utgörs av flera karaktärer) är det Shepards tur att säga 

något. Spelaren får vid det tillfället välja mellan olika repliker som Shepard kan leverera. 

Bilden nedan visar "dialoghjulet" som i det här fallet låter spelaren välja mellan tre olika 

repliker. Den visar även slutet på den andra aktantens replik i textform. 

 

 

 

Texterna som representerar de olika möjliga replikerna motsvarar emellertid inte exakt 

replikerna i fråga. All dialog, även det som Commander Shepard säger, är talad men spelaren 

kan justera inställningarna så att den även visas i textform i skärmens lägre del. I bildexemplet 

ovan leder till exempel det första alternativet till att Shepard levererar repliken: "I figurerd 

there was something you weren't telling us." Det tredje alternativet leder däremot till repliken: 

"I already figured that out." Till följd vet spelaren aldrig exakt vad Shepard kommer säga i en 
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ny dialogsekvens. Enstaka repliker åtföljs även av olika handlingar. Ett par replikval medför 

att Shepard levererar en högerkrok eller drar fram en pistol.  

 Samtliga repliker kan delas in i två kategorier: Repliker som för dialogsekvensen framåt 

och repliker som inte gör det. De först nämnda leder till nya konfigurationer av "dialoghjulet" 

med nya dialogalternativ eller till dialogsekvensens slut. De senare nämnda tar i regel formen 

av frågor. Dessa ändrar inte "dialoghjulets" utbud av dialogalternativ utom vid enstaka 

tillfällen då följdfrågerepliker blir tillgängliga. Frågoalternativen visar sig i regel på hjulets 

vänstra sida, ofta under en flik kallad "Investigate". Spelaren kan låta Shepard upprepa dessa 

repliker om och om igen utan att dialogsekvensen förs framåt, det vill säga utan att 

"dialoghjulets" alternativ ersätts med en ny uppsättning. 

 Somliga codextexter blir tillgängliga om spelaren väljer att låta Shepard fråga om vissa 

ämnen under investigatefliken medan andra blir det i samband med att vissa ämnen behandlas 

av enskilda dialogsekvensers obligatoriska delar. I båda fallen presenterar dialogsekvensen 

information om ämnet som potentiellt färgar spelarens senare läsning av codextexten. 

 I början av spelet, ombord på rymdskeppet SSV Normandy, har spelaren möjlighet att 

göra primärtexten "Spectres" tillgänglig i Codex. Om spelaren inte tar denna möjlighet blir 

texten emellertid automatiskt tillgänglig av den följande, obligatoriska dialogsekvensen med 

skeppets kapten. Till följd är detta exempel ett resultat av ett potentiellt sätt att spela spelet på. 

Texten lyder: 

 

Spectres are agents of the Office of Special Tactics and Reconnaissance and answer only 
to the Citadel Council. They are elite military operatives, granted the authority to deal 
with threats to peace and stability in whatever way they deem necessary. 
 
They operate independently or in groups of two or three. Some are empathetic 
peacekeepers, resolving disputes through diplomacy. Others are cold-blooded assassins, 
ruthlessly dispatching problem individuals. All get the job done, one way or another, 
often operating outside the bounds of galactic law. 
 
The Spectres were founded after the salarians joined the Council. For many years, they 
operated in secrecy, as back-room 'problem solvers'. Only after the Krogan Rebellions 
did their activities become publicized. Assignment of a Spectre is less contentious than a 
military deployment, but makes it clear that the Council is concerned about a situation. 

 

Texten kan bli tillgänglig om spelaren, i en icke obligatorisk dialogsekvens med en andra 

aktant bestående av karaktärerna Corporal Jenkins och Doctor Chakwas, väljer att låta 

Shepard fråga om "The Spectres". Att välja det dialogalternativet under investigate-fliken 

leder till följande utbyte: 
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Commander Shepard: What do you know about the Spectres? 
Doctor Chakwas: Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel 
Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official 
power, though. Basically, they're a shadowy organisation with a mandate to preserve and 
protect galactic stability. 
Corporal Jenkins: Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the 
law! 

 

Dialogen utgör här en sammanfattning av den information som codextexten rymmer. 

Eftersom den presenteras före själva texten inom spelet kan den betraktas som en potentiell 

introduktion till ämnet för spelaren om denna sedan väljer att läsa texten, liksom vissa av 

primärtexterna agerar som introduktioner till ämnen som behandlas mer ingående av 

relaterade sekundärtexter. Samtidigt kan den agera som en mer lättsmält upplaga av 

informationen som förser spelaren med de nödvändigaste detaljerna utan att spelaren behöver 

lämna den pragmatiska spelvärlden genom att öppna Codexmenyn. 

 Utöver att göra texten tillgänglig i Codex leder frågan även till att två följdfrågor blir 

tillgänliga på dialoghjulet. En av dessa, "That's dangerous.", leder till att följande repliker 

yttras: 

 

Commander Shepard: How do you control agents with unlimited power? 
Doctor Chakwas: I suppose the Council could revoke the spectre status of an agent who 
got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. 
Corporal Jenkins: Those C-sec grunts wouldn't stand a chance. A Spectre's worth twenty 
ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send 
another agent to take'em down.  That's Spectre justice! 
Doctor Chakwas: The corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. 

 

Denna del av dialogsekvensen tillhandahåller spelaren med information som inte presenteras 

av codextexten. Codex är således inget fullständigt facit över den underförstådda spelvärlden 

utan rymmer informationsluckor som, åtminstone delvis, fylls i av andra delar av spelet. För 

att kunna producera en så fullständig bild av den underförstådda spelvärlden som möjligt 

måste spelaren söka information både i och bortom Codex. 

 Skillnaden mellan informationen som presenteras i och utanför Codex kan påverka 

konstruktionen av den underförstådda spelvärlden. Lite längre fram i spelet får spelaren för 

första gången möjligheten att fråga en annan karaktär om "Geth". Dessa är återkommande 

mekaniska antagonister av något varierande utseende:  
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Om spelaren låter Shepard fråga om dem leder det till följande utbyte: 

 

Commander Shepard: What else do you know about the Geth? 
Ashley Williams: Just what I remember from history class back in school. They're 
synthetics. Non-organic life-forms with limited AI programming created by the quarians 
a few centuries ago. They were suppose to be a source of cheap labor, but ended up 
turning on the quarians and drove them into exile. After that, they just kind of 
disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. 

 

Informationen som presenteras är tämligen igenkänlig för alla med lite erfarenhet av andra 

verk av science fiction: Teknologin som vänder sig mot sina skapare. Denna enkla förklaring 

är särdeles igenkänlig för spelare till följd av att spel tenderar att använda enklare element av 

science fiction i syfte att producera en, i grunden igenkänlig, övergripande miljö för 

spelvärlden.29 Om spelaren däremot väljer att läsa codextexten "Geth" under primärfliken 

"Aliens: Non-Council Races", som är tillgänglig efter den dialogsekvensen, modifieras bilden 

i två bemärkelser: 

 

The geth are a humanoid race of networked AIs. They were created by the quarians 300 
years ago as tools of labor and war. When the geth showed signs of self-evolution, the 
quarians attempted to exterminate them. The geth won the resulting war. This example 
has led to the legal, systematic repression of artificial intelligences in galactic society. 
 

Här vänds den typiska berättelsen om maskiner som revolterar mot sina skapare upp och ned. 

Konsekvenserna förblir emellertid samma, den grundläggande spelmiljön är vid första anblick 

                                                
29 Krzywinska, Tanya & MacCallum-Stewart, Esther: "Digital Games", The Routledge companion to science 

fiction, red. Mark Bould, Andrew M. Butler, Adam Roberts & Sherryl Vint (London 2009), s. 354. 
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oförändrad. Geth förblir antagonister genom hela spelet vare sig spelaren läser codextexten 

eller ej. Allt som ändrats är spelarens bild av dem i den underförstådda spelvärlden. Den 

pragmatiska förblir oförändrad utom i bemärkelsen av vad spelaren projicerar på den. Texten 

fortsätter med att förse spelaren med mer ingående detaljer om geth: 

 

The geth possess a unique distributed intelligence. An individual has rudimentary animal 
instincts, but as their numbers and proximity increase, the apparent intelligence of each 
individual improves. In groups they can reason, analyze situations, and use tactics as well 
as any organic race. 

 

Denna fördjupning gör geth mer utmanande för spelaren att föreställa sig ur ett psykologiskt 

perpektiv. Hur tänker en varelse vars intelligensnivå påverkas av hur många liknande varelser 

som finns till hands? Codextexten presenterar således geth som är både mer sympatiska och 

unika än de, mer igenkänliga, upproriska maskiner som dialogsekvensen omtalar. Dessa geth 

är fantasieggande eftersom de både anspelar på och utmanar spelarens föreställningar om vad 

de som fientligt sinnade robotar inom miljön science fiction borde vara.  

 Inom en litterär text är detta upprättande av, och följande underminerande av, det 

bekanta en förutsättning för att aktivera läsarens fantasi.30 Det kan emellertid argumenteras att 

fantasi, i bemärkelsen av föreställningsförmåga, inte är av lika central betydelse för spel som 

medium eftersom de är kapabla att stimulera andra mentala processer hos spelaren, så som 

problemlösning, strategiskt tänkande eller hand-ögon-koordination, så väl som den personliga 

kreativa processen av att skapa och gestalta sin egen Commander Shepard. Samtliga av dessa 

aktiviteter kan störas av en allt för aktiv produktion av en underförstådd spelvärld. Samtidigt 

kan en stimulans av allt för många mentala processer hindra spelaren från att uppleva 

avkoppling i samband med spelande. 

 Mass Effect hanterar detta genom att erbjuda spelaren olika lager av information. De två 

beskrivningarna av geth representerar två olika underförstådda spelvärldar. Den första är 

igenkänlig och alltså mindre stimulerande och enklare att producera medan den andra är mer 

komplex, utmanande och fantasieggande. Denna mer komplexa underförstådda spelvärld 

genereras naturligt av spelare som engagerar sig i spelets narrativa stoff. Genom att få 

Shepard att dra ut på dialogsekvenserna med frågor, att läsa beskrivningarna av olika planeter 

på galaxkartan, att läsa eller lyssna på codextexter i takt med att dessa blir tillgängliga och att 

                                                
30 Iser, Wolfgang "Läsprocessen - en fenomenologisk betraktelse", Modern litterturteori: Från rysk formalism 

till dekonstruktionism D. 1., red. Claes Entzenberg & Cecilia Hansson (Lund 1993),  ss. 334-337. 
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frambringa samband mellan informationen och den pragmatiska spelvärldens företeelser riktar 

spelaren sin uppmärksamhet mot den underförstådda spelvärlden som, i gengäld, till följd av 

spelarens ansträgning erhåller allt större komplexitet och omfång. Likaså, konfronteras den 

spelare som inte fokuserar på att uppdaga narrativt stoff eller begränsar sitt fokus till specifika 

områden mindre ofta av de olika former av främmandegöring av det igenkänliga stoffet som 

aktiverar fantasin, och alltså tar energi från andra mentala processer som spelet stimulerar. 
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4. Stjärnor som flyttar på sig, avslutande diskussion 

Med Wolfgang Isers natthimmelsliknelse som utgångspunkt är det möjligt att konstatera att 

produktionen av den underförstådda spelvärlden liknar produktionen av den litterära textens 

virtuella dimension i bemärkelsen att spelaren liksom läsaren själv drar linjerna mellan 

stjärnorna och producerar egna men av verket betingade bilder. Samtidigt finns det inom 

spelet ytterliggare en dimension av interaktivitet i och med att spelarens handlingar i viss mån 

påverkar vilka stjärnor som blir synliga och i vilken ordning. Detta leder i sin tur till att spelet 

potentiellt erbjuder en större variation av sambandsproduktioner än den traditionella litterära 

texten vars olika komponentdelar är mer fixerade. Samtidigt förser emellertid spelet spelaren 

med strategier för att kringgå en mer fördjupad och fantasipräglad produktion av den 

underförstådda spelvärlden.  

 Denna andra form av interaktion är distinkt från den som omfattas av själva 

läsprocessens frambringande av samband. Det är inte spelarens fantasi som avgör vilka 

komponentdelar som blir tillgängliga. Dessa komplicerar emellertid läsprocessen. 

 Gränsen mellan den första läsningen och senare läsningar (med möjlighet att koppla 

ihop tidigare stoff med vad som skall komma) av Codex blir något diffus eftersom det utanför 

de enskilda texterna inte finns någon specifik objektiv läsordning. En codextext kan vara läst 

för tredje gången innan en annan ens är upptäckt. Ytterligare en annan kan ha fått sitt innehåll 

avslöjat i en dialogsekvens innan spelaren får tillgång till den vilket leder till en slags 

pseudoandraläsning av texten i fråga där delar av dess innehåll redan är känt. 

Retrospektionsprocessen kompliceras således av den fragmentariska presentationen av 

komponentdelar samtidigt som antecipationsprocessen ständigt ansträngs att upprätthålla detta 

lapptäcke av intryck i form av den underförstådda spelvärlden. 

 Codextexterna lämnar luckor men somliga av dessa blir ifyllda av andra delar av spelet 

till följd av dess intermediala karaktär. Närvaron av andra medier medför emellertid även att 

dessa kan lämna sina egna luckor för spelaren att fylla. Eftersom spelaren inte kan uppleva 

hela spelet på en gång kan även luckor som spelet så småningom ifyller först fyllas av 

spelarens fantasi. När dessa sedan fylls i av spelet blir effekten för spelaren den av att en 

intermedial transformation har ägt rum. 

 Eftersom Codex utgör en uppsättning berättande texter är det inte att undra på att en 

läsning av dessa texter liknar en läsning av andra litterära texter. Codex roll som en del av det 

övergripande intermediala verket Mass Effect medför emellertid att läsningen präglas av 

codextexternas interaktion med spelets andra interna medier. Det finns ingen anledning att 
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antaga att detta förhållande är unikt för Mass Effect. Även andra spel rymmer 

uppslagsverksliknande textsektioner. Spel och litterär text har emellertid länge samverkat med 

varandra på en rad olika sätt ända sedan de första manualtexterna började omfatta narrativt 

stoff såväl som mekaniska instruktioner. Vidare forskning inom detta område skulle inte bara 

innebära ett vetenskapligt kartläggande av ett hittills försummat område utan skulle även 

potentiellt kunna medföra en utökad förståelse för hur läsprocessen präglas av intermediala 

omständigheter.  
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