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Abstract
The field of video game studies has through later years shown a growing interest in game's spatial  

features,  along  with  their  narrative  implications.  By  introducing  earlier  findings  of  spatial 

manifestations of dreams and psychological content in narrative works, with regards to their medial 

representation  into  this  discussion,  I  hope  to  conjoin  video  game  research  (better  known  as 

ludology) with a line of psychoanalytic inquiry, which hitherto seems to have been left unexplored 

within media research.

   While  establishing  a  viewpoint  through  the  interdisciplinary  field  of  media  research  and 

psychoanalysis,  my  intention  is  to  broach  a  discussion  on  the  possibilities  of  expanding  its  

viewpoints and theoretical frameworks unto the video game medium.  In the present thesis I will for 

this purpose center the discussion on the dreamlike Portal games, developed by Valve Corporation, 

which manages to enact a psychologically interesting narrative content largely through its spatial 

features, as well as their game mechanics.

   The psychoanalytic  approach I  intend to  adopt  for  this  study will,  apart  from taking media 

specifications into account, also necessarily, following Gilles Deleuzes and Félix Guattaris focus on 

the  historical-political  situation  in  their  critique  of  earlier  psychoanalytic  inquiry,  be  directed 

towards  a  societal  context  while  addressing  the  individual  works.  I  will  thus,  while  analyzing 

spatial-psychological implications of works in different media, be regarding contemporary topics of 

cultural  phenomena  and  theories  on  human  psychology  as  important  factors  for  the  forms  of 

expression and thematic content, which contemporary cultural artifacts may take.

   The term transmediality, which below will be discussed in appliance to psychoanalytic inquiry, 

refers in this thesis to the definition outlined by the literary scholar Irina Rajewsky, who situates its 

emergence in an ongoing development in the field of the interconnected narratology and intermedial 

study, in which I hope to engage and contribute.
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1.1 Inledning: Syfte och problemställningar
Det huvudsakliga syftet bakom denna uppsats består i att placera datorspelen Portal (2007) och dess 

uppföljare Portal  2 (2011),  utvecklade  av  Valve  Software,  i  en  gemensam psykoanalytisk  och 

mediehistorisk kontext. Undersökningen utgör således ett försök att visa hur dessa titlar, likt det sätt 

varpå litteratur  och  film – vilket  tidigare har  uppmärksammats  i  mediestudier  –  formas utefter 

samtida, yttre omständigheter, liksom respektive medietekniska möjligheter och begränsningar.1 Det 

omedvetna påverkas och omformuleras i sig av ett samhälle under ständig omställning, enligt det 

perspektiv som Gilles Deleuze och Félix Guattari presenterar i sina gemensamma verk, varför det 

psykologiska innehållet, såsom det gestaltas i narrativa verk, måste situeras i förhållande de aktuella 

skeenden, som har påverkat dess uttryck, för att bättre kunna förstås. En studie av medvetandet, 

såsom det  förläggs  och  konstrueras  i  olika  medier,  för  på  så  sätt  samman psykoanalysen  och 

medieforskningen med en socialkulturell angreppspunkt i min undersökning.

      Inom drömtydningen har spatiala egenskaper länge uppfattats som viktiga inslag. Freud påtalar 

t.ex. tendensen att i drömmen utforska det egna tankelivet genom rummet. Han skriver att: ”Om det 

>>omedvetna>> som ett begrepp bland de vakna tankarna skall framställas i drömmen, ersättes det 

helt  ändamålsenligt av  >>underjordiska>> lokaliteter.”2 Han visar även att  landskap, planritningar 

och liknande element ofta i drömmen fungerar som beskrivningar av kroppen.3 Dessa drömlika drag 

kommer också att visa sig uppträda likt narrativa inslag i mina spel-, film- och litteraturexempel.  

När medvetandet framträder i spatialiserad form tillåts vi nämligen trä da in i fiktionsvärlden för 

att erfara det psykologiska materialet såsom det framställer sig i rummet, vilket dock endast visar 

sig än tydligare i spelmediets möjlighet att tillåta användaren själv navigera därinom, men samtidigt 

existerar inom tidigare medier för narrativa framställningar. Janet Murray, professor inom ämnet 

litteratur, media och kommunikation, beskriver labyrinten, såsom narrativt inslag, likt ett snapshot 

av  vårt  medvetande.4 Hon  läser  därvid  hypertexten  likt  ett  psyke;  som  ett  diagram  över 

tankeverksamheten med länkar som leder fram och tillbaka, med blockeringar och återkopplande 

slingor. Detta diagram infinner sig även, enligt min egen uppfattning av spelmediet, likt strukturella 

organisationer i dess spatialiserade berättandeformer.
1 Eftersom spel är ett så pass vitt begrepp behöver jag dock precisera dess betydelse något. I samtliga fall jag refererar 

till spel i min undersökning kommer detta att ske till digitala tv- och datorspel; en löst sammansatt beteckning som 
inbegriper ett flertal i sig vitt skilda verk, vilka dock dels delar en gemensam formell uppbyggnad (komplexa system 
av regler) samt förhållandevis likvärdig teknologisk grund (här koncentrerad till sin dator- eller konsolspelsmiljö), 
och som dels, genom konventionell konsensus, bildar en förhållandevis stabil kulturell kategori. I diskussionen om 
spelmediet ansluter jag mig vidare till litteraturforskaren Marie-Laure Ryans tudelade definition av medium såsom 
dels kanal eller system för mediering (vilket här sammafaller med vad jag benämner kulturell kategori) och dels den 
materiella anordningen för att framställa denna mediering (här dess teknologiska och formella uppbyggnad). För en 
vidare problematisering av begreppet medium, se avsnitt 1.5.1, och för en närmre diskussion kring det virtuella 
rummets betydelse för narrativ medieframställning, se avsnitt 3.

2 Ibid., s. 223
3 Sigmund Freud, Die Traumdeutung (1900), övers. John Landquist, Drömtydning (Stockholm 1984), s. 191
4 Janet H. Murray, Hamlet On the Holodeck: The Future of Narrative In Cyberspace (Cambridge 1999), s. 177
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   I studien undersöker jag först hur fiktionsvärldar upprättar ett rum för det psykologiska materialet 

att framställa sig genom i olika medier, och använder det sedan såsom en utgångspunkt för analysen 

av verkens psykologiska innehåll att kunna uppträda inom. Fokus kommer vidare att vila på hur ett 

för samtiden betingat, psykologiskt material, där drömmen och drömtillvaron kommer att spela en 

viktig roll, framställs på olika sätt i olika medier genom spatiala egenskaper, varinom spelmediet 

inte intar en enastående position, varför den mediehistoriska utvikningen är väsentlig i min läsning 

av det psykologiska rummet i samtliga, valda studieobjekt. Vad innebär det dock att användaren i 

fallet med spelmediet tillåts utföra den spatiala navigeringen själv? Jag kommer genom analysen att  

diskutera möjligheten att omformulera äldre psykoanalytiska koncept med anledning av tv-spelet, i 

ett försök att ge ett tentativt svar på denna fråga, dock utan att göra anspråk på att här själv kunna 

konstruera en sådan psykoanalytisk metod i  sin helhet.  Både närheten mellan det  psykospatiala 

innehållet och mediets materiella förutsättningar, liksom de kontextuella förhållanden, som verken 

har  tagit  form  inom,  utgör  de  huvudpunkter,  som  jag  dock  önskar  belysa  med  uppsatsen. 

Undersökningen kommer därför att spänna över flera fält, vilka jag anser alla hör samman på ett  

intimt sätt. En intermedial studie måste därtill, vill jag understryka, vara mångsidig, och ta flera 

discipliner  under  uppsikt.  De  olika  aspekter,  som  jag  mer  specifikt  önskar  lyfta  fram  i 

undersökningen, illustreras lämpligen genom följande uppställning:

– Det sätt varpå olika medier förmår konstruera ett medvetande, och upprätta en drömtillvaro 

såsom narrativt modus och strukturell  uppbyggnad, för att  möjliggöra upplevelsen av att 

navigera inuti ett spatialiserat medvetande.

– Det sätt varpå olika medier förmår framställa upplevelsen av att agera likt en aspekt i ett  

främmande subjekts  medvetande och navigera därinom likt  en underordnad instans  i  ett 

omgivande psykologiskt komplex. Inslaget kan ses uppvisa sig i romanform i till exempel 

Pär Lagerkvists  Dvärgen, eller i Andrei Tarkovskijs film Stalker (1979), men hur påverkar 

spelmediet framställningen och upplevelsen av denna narrativa konstruktion?

– Det sätt varpå medierna, i den materiellt betingade bemärkelsen, fungerar likt medvetandets 

förlängningar  och  psykologiska  projektionsytor,  vilket  i  min  undersökning,  följande 

medieteoretikern  Marshall  McLuhan,  tilldelas  en  speciell  inriktning  på  medier  såsom 

utbyggnader av den mänskliga kroppen och hennes socialt betingade, inre liv.

– Det sätt varpå spelmediet, liksom filmmediet, förmår framställa en egen medvetandeestetik, 

ej  reducerbar  till  (omedvetna)  avbildningar  av  upphovsmannens  psykologi.  Verken 

framställer, enligt detta synsätt, produktiva användningar av aktuella psykologiska teorier.

– Det sätt  varpå det  psykologiska innehållet  relaterar  till  spelmediets  –  främst  rumsliga – 

egenskaper,  med  inriktning  på  spelmekanikens förhållande  till  de  narrativa  aspekterna  i 
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verket.5 På  flera  punkter  står  nämligen  mediespecifika  egenskaper  och  ett  psykologiskt 

innehåll  i  direkt  samband  med  varandra,  utan  att  kunna  förklaras  utan  varandra. 

Spelmekaniken behandlas i undersökningen såsom huvudaspekten i spelets mediespecifika 

egenskaper,  som  påverkar  den  i  sig  medieöverskridande tendensen  av  att  spatialisera 

medvetandet i narrativa framställningar av det psykologiska rummet.

Inom filmvetenskapen förekommer ofta  begreppet  psykogeografi.6 Jag kommer dock främst  att 

använda  mig  av  en  egen  ordsammansättning,  nämligen  psykospatialitet,  då  jag  anser  att  detta 

begrepp innefattar  ett  bredare  omfång,  vad  gäller  psykologiska implikationer  av  rummets  olika 

aspekter, såsom rymd, navigation och strukturer inom eller organisation av rumsliga detaljer, och 

inte antyder en fokusering på topologi.

   Uppsatsen är uppdelad i fem avdelningar, där de två första delarna tjänar till att grundlägga ett 

intermedialt perspektiv och en intermedial analysmetod, varpå en psykoanalytisk läsning av de två 

huvudobjekten för uppsatsen,  Portal-spelen,  med dessa grunder i  åtanke kommer att  följa.  Den 

första  avdelningen  kommer  i  huvudsak  att  presentera  tidigare  forskning  och  metodologi  för 

analysdelen av uppsatsen att använda sig av, samt att placera studien i sin tvärvetenskapliga kontext. 

I  den  andra  delen  diskuterar  jag  en  psykoanalytisk  filmkritik  med  inriktning  på 

medvetandeframställning i rummet, för att utvidga och diskutera denna i förhållande till den spatialt 

inriktade spelforskningen, samt därefter jämföra den psykospatiala uppbyggnaden i film, spel och 

roman. Den tredje delen utgörs av en intermedial analys av spatiala kvaliteter i  förhållande till 

medietekniska förutsättningar, varpå en psykospatialt inriktad analys av spelexemplen ifråga kan 

följa  i  den  fjärde  delen.  En  kortare  slutdiskussion  följer  sedan  i  uppsatsens  femte  och  sista 

avdelning, där jag på ett mer systematiskt sätt samlar mina slutsatser och iakttagelser, som jag i 

analysen, i enlighet med den schizoanalytiska metodens avfärdande av förstrukturerade, analytiska 

modeller, liksom den intermediala jämförelsemodellens behov av korsläsningar och återkopplingar, 

låter framställa sig på ett mindre strukturerat sätt.

1.2 Teoretisk bakgrund och motivering

Rummets  betydelse  för  narrativ  framställning  har  diskuterats  inom många  olika  kategorier  av 

litteraturstudier.  Jag  kommer  i  den  här  undersökningen  att  koncentrera  mig  på  psykologiska 

implikationer av rumsliga organisationer och navigationen inom fiktionsvärldar.  Ett stort område 

inom litteraturvetenskap, där Henri Lefebvres intar en viktig position, behöver nämnas, då han har 
5 Det jag benämner spelmekanik i min undersökning kan närmre beskrivas såsom det sätt varpå spelets system av 

regelverk låter spelaren, liksom andra objekt och karaktärer, kunna röra sig och föra sig vidare i spelet. 
Spelmekaniken visar sig alltså såsom konkreta effekter i upplevelsen av den programmeringskod som spelet är 
konstruerat av, och inte såsom spelmotorernas konstruktiva uppbyggnad i sig.

6 Se t.ex. Maarit Koskinen, ”Filmerna ger Stockholm känslomässig laddning”, 2012-11-23, Dagens Nyheter
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varit tongivande för många spelforskares studier av rummet. Rummet fungerar inom detta tänkande 

förvisso likt en performativ plats för ett socialt betingat jag-skapande, men på ett sätt som inte är 

direkt applicerbar på min studie av spatialiteten som en plattform för medvetandeframställning och 

utrymme för en psykologisk reflektionsyta. Målet, som Lefebvre beskriver, är dessutom att förena 

separata fält under en enhetlig teori,7 en avsikt som strider mot diversifieringen i schizoanalysens 

utgångspunkter, som jag i mitt arbete ansluter mig till.   Spelforskare Stephan Walz, vars tänkande 

härrör ur Lefebvre, formulerar också begreppet ludologisk arkitektur, och anger objektet för denna 

undersökningsmodell vara studien av förhållandet mellan spel och lek och rörelser i det fysiska 

rummet.  Av  denna  anledning  är  Walz  teoretiska  ramverk,  liksom Lefebvres,  inte  heller  direkt 

applicerbart på mitt arbete, som inriktar sig på det sätt varpå rummet konstituerar sig inom spelet 

genom kontakten med ett  samhälleligt  yttre,  men däremot inte  spel-  och lekmässiga kvaliteters 

betydelser för det fysiska rummet. Inför sin analys av spelutrymmen förklarar Walz nämligen att 

diskussionen syftar  till  att  avtäcka ”ludic qualities  of  physical  spaces  rather  than analyze these 

spaces as gamespaces”.8

   En särskilt kategori rumsliga läsningar kommer dock att beaktas, som specifikt adresserar spatiala 

funktioner i spelvärldar. Av utrymmesskäl kommer jag dock att behöva avvara flera undersökningar 

som inte har direkt applicerbarhet på de psykologiska implikationer som rummet kan skapa, såsom 

undersökningar av den spatiala betydelsen för spelens förhållande till konsten (Meintema, 2012, 

Kampmann,  2005,  Squire  &  Jenkins,  2002),  då  jag  inriktar  mig  på  narrativ  framställning  av 

psykologiskt material.9 Konsthistoriska teorier kan, menar medieforskaren Lev Manovich, förklara 

datorrepresentationer av det tredimensionella rummet, men navigationen genom detta rum – som 

han även menar utgör det mest huvudsakliga kännetecknet för datorutrymme – måste förklaras på 

andra sätt.10 Av denna anledning talar han om en navigationens poetik, som kräver ett annat slags 

teoretisk adressering,  vilket  jag kommer att  återkomma till.  Snarare än att  situera mig endast i  

spelstudiernas  sfär  önskar  jag  dock utvidga  undersökningens  relevans  i  förhållande  till  en  mer 

övergripande, psykosocialt inriktad medieforskning. Genom olika synpunkter på intermedialitet och 

transmedialitet kommer jag även att ge en kort introduktion till denna i högre grad specialiserade 

medieforskning,  samt  argumentera  för  spelens  narrativa  värde,  genom litteraturvetaren  Monika 

Fluderniks narratologiska arbete. Först kommer dock en beskrivning av materialet, som i uppsatsen 

kommer att undersökas, varpå av en presentation av tidigare forskning följer.
7 Henri Lefebvre, La Production de l'espace (1974), i övers. av Donald Nicholson-Smith, The Production of Space, 

(Oxford 1991), s. 11, s. 16 & s. 53
8 Walz, Steffen, Toward a Ludic Architecture. The Space of Play and Games (Pittsburgh 2009), s. 133f. Ludologi är en 

avledning av det latinska ordet ludus, som bland annat betyder spel, och termen syftar här på spelundersökning eller 
spelforskning. Jag kommer visserligen senare att beakta arkitekturens betydelse för konstruktionen av spelvärldar, 
främst genom mediadesignern Celia Pearce nedan, men däremot inte spelens betydelse för arkitekturen. Walz 
tecknar dock en mycket god genomgång av befintliga forskningsspår inom spatiala undersökningar av spel, som jag 
kommer att hänvisa till i ett senare kapitel.

9 Även de filosofiska och vetenskaliga aspekterna av rummets konfigurationer, som till exempel Espen Aarseth och 
Walter Bo Kampmann likt Lefebvre diskuterar, anser jag inte heller vara relevanta för min undersökning.

10 Lev Manovich, The language of new media (Cambride 2001), s. 259
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1.3 Materialbeskrivning

I samband med Portal 2:s release släppte också Valve Corporation en tecknad serie (graphic novel) 

vid namn Portal 2: Lab Rat, som jag, utöver de två speltitlarna, kommer att hänvisa till i analysen.11 

Originalspelet  Portal bygger  i  grunden  på  ett  spelprojekt  vid  namn Narbacular  Drop,  som 

utvecklades  av  studenter,  vilka  alla  senare  anställdes  av  Valve  Corporation.12 Manusförfattare 

bakom Portal är Erik Wolpaw, Chet Faliszek. Även Jay Pinkerton anslöt sedan till dessa två vid 

produktionen av uppföljaren.13 Jonathan Coulton har skrivit musiken till de två sånger som spelas 

under båda spelens sluttexter, "Still Alive" i Portal, och "Want You Gone" i Portal 2.14 Utöver dessa 

författare och låtskrivare består teamet bakom  Portal och  Portal 2 av ett stort antal personer, av 

vilka flera har lämnat kommentarer inom spelet berörande dess utformning, som jag ibland kommer 

att hänvisa till i undersökningen. Angående information om spelen kommer jag att referera till det 

öppna och internetbaserade uppslagsverket  The Half-Life and Portal  Encyclopedia,  hädanefter i 

uppsatsen  benämnd  Encyclopedia, då  spelens  officiella  hemsidor  endast  tillhandahåller  mycket 

begränsad  mängd  information,  medan  denna  encyklopedi  erbjuder  omfattande  mängder 

information, analys och iakttagelser, som aktivt korrigeras av andra skribenter och administratörer.

Portal

Portal är ett pusselspel betraktad ur förstapersonsvy, men sorteras inte lämpligen under den, för 

liknande spel, ofta använda benämningen "first person shooter" (FPS). Det enda vapen som används 

utgörs nämligen av "The Portal Gun", en handhållen anordning som öppnar upp två olika slags 

portaler  i  väggar,  tak  och  golv,  i  spelvärlden.  Dessa  omflyttningsbara  portaler  upprättar  sedan 

förbindelser mellan varandra, likt öppna passager genom rumtiden, vilken spelaren fritt kan passera 

genom. Spelaren använder således rummet på kreativa och ofta verklighetsförvrängande sätt, vilket 

utgör det huvudmoment som präglar spelmomentet genomgående.

   Spelets protagonist utgörs av Chell, en försöksperson (eller testobjekt) som vaknar upp i spelets 

första skede. Antagonisten GlaDOS (Genetic Lifeform and Disk Operating System), är en artificiell 

intelligens (AI) som kontrollerar den vetenskapliga anläggningen Aperture Science Laboratories, 

som både  Portal och  Portal 2 till sin helhet utspelar sig, och utgör det första spelets enda andra 

karaktär.15 GlaDOS styr de vetenskapliga försök, som Chell tvingas delta i, genom att manövrera 
11 Den fulla titeln lyder alltså Portal 2: Lab Rat, och har officieltt publicerats på följande hemsida: 

http://www.thinkwithportals.com/comic/. För att undvika sammanbladning med speltiteln Portal 2 kommer jag dock 
hädanefter att referera till serien endast med titeln Lab Rat. Hänvisningar till detta verk kommer också i 
fortsättningen endast ges med angiven sida inom parentes efter citatet.

12 http://half-life.wikia.com/wiki/Portal
13 Ibid.
14 http://half-life.wikia.com/wiki/Jonathan_Coulton  . Se bilaga 1 för de kompletta låttexterna.
15 Operasångare och röstskådespelare Ellen McLain har givit röst åt denna, samt även flera andra, karaktärer i spelen. 

Se http://half-life.wikia.com/wiki/Ellen_McLain
8

http://www.thinkwithportals.com/comic/
http://half-life.wikia.com/wiki/Jonathan_Coulton


anläggningens utrustning, följa henne via kameror, och kommunicera med henne via högtalare. Hon 

framträder  som en  ond  och  känslolös,  men  också  ironisk  och  kyligt  skämtsam,  karaktär,  som 

kontinuerligt nedvärderar, plågar och kontrollerar Chells rörelser inom anläggningen.

   Många  pussel  i  både  Portal och  Portal  2 inbegriper  hinder  i  form  av  stillastående  och 

vapenförsedda robotar, som agerar likt kanontorn, då de tjänar syftet att attackera spelaren då hon 

kommer i deras väg. Dessa kallas i spelet för "Turrets", och jag kommer senare i undersökningen att 

återkomma till de funktioner, som de bär genom spelserien.

Lab Rat

Denna  tecknade  serie  skrevs  av  manusförfattarna  bakom  Portal-spelen,  tillsammans  med  Ted 

Kosmatka.  Därutöver  tillkom  Michael  Avon  Oeming  som  projektledare,  och  serien  ritades  av 

Andrea Wicklund.16 Serien illustrerar händelseförloppet som utspelar sig under slutet av det första 

spelet samt de händelser som utspelar sig mellan spelen, med tillfälliga tillbakablickar in i spelens 

förhistoria. Skeendena illustreras också genom en annan synvinkel än Chells, nämligen genom en, i 

serien uttalat schizofren, forskare på Aperture Science vid namn Doug Rattmann,17 som överlever 

GlaDOS attack gentemot de andra vetenskapsmännen på Aperture Science Laboratories då hon 

aktiveras. Rattmann håller sig sedan undan GlaDOS bevakning och rör sig utom synhåll för Chell, 

där han uppför målningar på väggar med hemliga meddelanden i  hemliga skrymslen och vrår i 

anläggningen,  vilka  spelaren  sedan  kan  upptäcka  både  i  Portal  och Portal  2.  Spelaren  möter 

däremot aldrig Rattmann själv, men spelen och serien kommunicerar på dessa sätt med varandra 

genom att upprätta olika synvinklar på den gemensamma fiktionsvärlden.

Portal 2

Efter det första spelets slut lämnar Chell Aperture Science Laboratories, men, vilket framgår av Lab 

Rat, släpas sedan medvetslös tillbaka in i anläggningen, för att frysas ned på obestämd tid. Spelaren 

väcks sedan, i början av Portal 2, upp av en artificiellt levande skapelse vid namn Wheatley. I ett 

gemensamt  försök  att  fly  anläggningen  kommer  Chell  på  nytt,  tillsammans  med  Wheatley,  att 

navigera inom den numer välbekanta anläggningen. GlaDOS är dock, till en början, satt ur spel, 

sedan Chell besegrade henne, och ligger nedmonterad – eller mördad, som hon själv senare hävdar 

– i sin kammare. Aperture Science har under tiden förfallit, och utgör i sitt nya skick nedgångna,  

och till stora delar sönderslagna, versioner av de lokaler som spelaren känner igen från det första 
16 http://half-life.wikia.com/wiki/Portal_2:_Lab_Rat
17 Namnet Rattmann, vilket förtjänar en randanmärkning, tycks alludera på Freuds fallbeskrivning av den patient, som 

han benämnde Der Rattenmann, i Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose (1909). Namnet kommer nog 
dock främst av det faktum att Rattmann lever likt en råtta i Aperture och gömmer sig i hålor (dens). Titeln Lab Rat 
anspelar också på vetenskapliga djurförsök, vilket tycks motsvara den roll spelaren tilldelas i GlaDOS 
forskningsanläggning. I Portal framstår också råttan (Rattmann) i huset som en gäst i ett annat psyke, eller en röst i 
huvudet på det kollektiva medvetandet, som spelvärlden konstituerar. Om ett samband mellan Freuds Råttman och 
Doug Rattmann existerar, tror jag att det i så fall består i en allmän hänvisning till psykoanalysen i sin helhet, då 
anspelningarna är tämligen vaga och väsentliga överensstämmelser saknas.
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spelet. Under den gemensamma flykten korsar deras väg ännu en gång GlaDOS, som genom ett 

märkligt misstag aktiveras på nytt,  och återtar kontrollen över anläggningen. Chell kastas sedan 

återigen ned i Apertures många testkammare, för att ännu en gång agera försöksperson i GlaDOS 

pussel, eller vetenskapliga försök, som den senare av dessa två benämner dem.

   Halvvägs in i spelet sker ännu en dramatisk förändring i handlingens förlopp. Efter en flykt undan 

testprocedurerna fråntar Wheatley, tillsammans med Chell, GlaDOS hennes maktposition och tar 

kontrollen själv över av anläggningen, varpå GlaDOS faller ut ur komplexets centrum, ner i den 

saltgruva, som utgör anläggningens övergivna bottenskikt.18 Därefter inleds en kris i GlaDOS liv, 

och rörelsen ner i Aperture Sciences dunkla och söndriga lokaliteter tycks utgöra skådeplatsen för 

hennes inre konfrontation med hittills förträngda regioner av sin medvetande-värld.

Övrigt material:

Utöver Valves spel kommer jag ibland även att hänvisa till datorspelet  American McGee's Alice 

(2002) i  analysen.19 Pär Lagerkvists  roman  Dvärgen  (1944) kommer att  också utgöra en viktig 

jämförelsepunkt i min undersökning. Omgivningen utgör nämligen i  Dvärgen, vilket jag kommer 

att  visa  genom  Urpu-Liisa  Karahkas  läsning  av  romanen,20 samtidigt  en  spatialisering  av  det 

psykologiska innehåll, som konstitueras i texten. På ett liknande sätt utgör spelvärlden i Portal ett 

slags materialiserat medvetande, som spelaren, likt berättaren dvärgen, navigerar inom. Jag kommer 

även att hänvisa till andra litterära texter och filmer i undersökningen, som på ett för Portal-spelen 

liknande sätt aktualiserar ett psykologiskt innehåll genom att använda drömmen och navigationen 

genom rummet såsom narrativa konstruktioner, samt på ett liknande sätt tematiserar människans 

förhållande till teknologin, med dess sociopsykologiska konsekvenser för det kulturella uttrycket. I 

en jämförelse med några av de tidigaste exemplen problematiseringar kring människans relation till  

maskinen inom science fictiongenren kommer jag att diskutera hur detta tematiska inslag finner en 

samtida manifestering inom  Portal-spelen, genom  L'Ève Future  (i översättning  Tomorrow's Eve), 

skriven av Auguste Villiers de l'Isle-Adam. Även romanerna Ubik, av Philip K. Dick, och Sekai no 

owari to hādo-boirudo wandārando  (i  översättning  Hardboiled Wonderland and the End of the  

World)  skriven av Haruki Murakami, kommer att tjäna som belysande exempel på den drömska 

medvetande-världen såsom skådeplats för utforskandet av den teknologiserade medvetande-världen.

18 Information om anläggningens utformning kommer från http://half-life.wikia.com/wiki/Test_Shaft_09
19 Spelet utgör, likt Jeff Noons Automated Alice, en fristående uppföljare av Lewis Carrolls romaner om Alice. Det 

utvecklades av studion Rogue Entertainment och publicerades av spelföretaget Electronic Arts. Dess kraftigt 
psykologiserade fiktionsvärld och spatiala berättandeform kommer genom dessa kvaliteter att utgöra en 
jämförelsepunkt för mina huvudsakliga spelexempel i undersökningen.

20 Urpu-Liisa Karahka, ”Pär Lagerkvists aktualisering av historieromangenren: en studie i 'Bödeln' och 'Dvärgen'”, i 
Fenix 1988:3/4, s. 90-175
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1.3 Tidigare forskning

Trots den kraftiga tillväxten inom kategorin "virtuella spel" de senaste fyrtio åren råder det en brist 

på psykoanalytiska  spelstudier,  konstaterar  psykologen Alexander  Kriss  så  sent  som i  slutet  av 

2014, i en artikel, som behandlar spelens positiva effekter för mänsklig utveckling. Han konstaterar 

att: "Some authors have begun to explore the implications of “cyberspace” on psychoanalytic theory 

and practice (Gabbard, 2001; Sand, 2007; Turkle, 1997, 2011), and although this is a worthwhile 

and related pursuit, it does not eclipse the need for a theoretical framework particular to games."21 

På ett liknande sätt ser Roberto Bertolini och Simona Nissim, som Kriss refererar till ovan, hur 

barnens förhållande till tv-spelet såsom bland annat ett verktyg subjektiv uttrycksfullhet skiljer sig i  

stort från tidigare förhållningssätt till spel och lek, på ett sätt som existerande ramverk inte förmår 

beskriva.22 Även Stephen Walz intygar att utvecklingspsykologin, som förutsätter lekens betydelse 

för  individens  utveckling,  liksom  det  sociala  sammanhanget,  är  fortsatt  för  relevant  i 

spelforskningen.23 Ett  behov  av  att  anpassa  en  psykoanalytisk  metod  för  de  nya  psykologiska 

implikationerna av spelmediet tycks därför angeläget.

   I vad som kan betecknas som ett försök att införliva och anpassa sådana ramverk inom spelstudier 

diskuterar Laurie Taylor, i en artikel från 2003, ett flertal psykoanalytiska begrepp i förhållande till  

spelmediet.24 Taylor menar att en teori som förklarar hur spelaren opererar både gentemot och inom 

bilden  behövs  inom  fältet  för  spelstudier,  där  hon  föreslår  att  psykoanalysens  modeller  för 

subjektivitet och agens erbjuder ett sätt för att undersöka relationen mellan spelare, spelar-karaktär 

och skärm. Genom Lev Manovich förklarar hon hur bilden intar rollen av gränssnitt i spelet, och 

fungerar likt en portal in i fiktionsvärlden. Snarare än att uppehålla oss vid bildytan transporteras vi 

in i bilden, skriver hon. Hon avvisar dock spel i förstapersonsperspektiv på så sätt att de enligt 

henne inte förmår inkorporera spelaren i spelet, utan den synliga avataren att möta den egna blicken 

genom.  Spelaren  agerar  i  sådana  fall  endast  på  och  inte  inom  fiktionsvärld,  hävdar  hon;  ett 

resonemang som jag finner problematiskt. Hennes fokus på bilden, med blicken som riktas tillbaka 

mot spelaren och narcissismens betydelse, i Jacques Lacans användning av begreppen, förefaller 

mig inte utgöra en adekvat förklaringsmodell av spelupplevelsen. Istället närmar hon sig därmed 

Rosalind Krauss beskrivning av filmen såsom ett narcissistiskt medium,25 vilket för undersökningen 

nära en grad av medieblindhet, som nedan kommer att diskuteras.

   Fokus i spelstudier har också ofta, troligtvis orättvist nog, lagts vid kopplingar mellan spel och 

21 Alexander Kriss, ”The Player and the Game: Compulsion, Relation, and Potential Space in Video Games", 
Psychoanalytic Psychology, December, 2014, s. 2

22 Roberto Bertolini & Simona Nissim, "Video games and children’s imagination", Journal of Child psychotherapy, 
Vol. 28, 2002:3, s. 308

23 Walz, 2009, s. 19f
24 Laurie Taylor, "When Seams Fall Apart: Video Game Space and the Player", i The International Journal of  

Computer Game Research, Vol. 3, 2003:2. De elektroniska artiklarna publicerade i denna journal saknar paginering, 
varför sidnummer ej kan anges i mina hänvisningar till dessa artiklar.

25 Rosalind, Krauss, "Video: The Aesthetics of Narcissism" i October, Vol. 1. 1976:1, s. 50-64.
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våld,  enligt  Kriss,  fastän  kopplingen  egentligen  ter  sig  svårfunnen.26 Kriss  lyfter  istället  fram 

spelens potentiellt positiva effekt på hantering av trauma, liksom personlig och social utveckling, 

vilka han också finner mer belagd i forskning än dess negativa motsats. En nyligen utförd studie  

visar också att spelare av  Portal 2 uppvisar en förhöjd kognitiv förmåga och spatial förståelse.27 

Flera  studier  har  redan,  menar  dessa  artikelförfattare,  visat  att  digitala  spel  förhöjer  ett  flertal 

kompetenser, varvid visuell-spatial förmåga och uppmärksamhet utgör en av dem. Den rumsliga 

utformningen  av  spelen  tvingar  vanligtvis  spelaren  att  konstruera  en  kognitiv  karta  eller  inre 

representationer  av omgivningen.28 En studie av den spatiala  utforskningens överensstämmelser 

med en psykologisk föreställningsförmåga tycks mig därför vara av tämligen stort intresse.

   I en existerande artikel om spelet Portal visar Michael Burden och Sean Gouglas hur spelmediet 

upprättar  en  egen  konstform,  och  hur  det  framställer  ett  innehåll  genom  sina  mediespecifika 

kvaliteter.29 De  visar  att  spelet  talar  genom  hur  det  verkar,  och  påvisar  en  koppling  mellan 

spelmekanik  och  innehåll.  Bland  annat  visar  de  att  harmonin  mellan  spelmekaniken  och  det 

narrativa innehållet  tillförsäkrar  spelarens frustration en känslomässig resonans gentemot Chells 

kvävande ansträngningar, medan hon navigerar genom spelvärlden. Mediespecifika egenskaper och 

berättelsemoment finner alltså en motsvarighet i den strikt kontrollerade miljön, som präglar spelet. 

De förklarar också angående det nämnda inslaget, intressant nog för min studie, som beaktar just  

psykologiska implikationer utifrån den samtida, samhälleliga kontexten, att ”videogames provide a 

fruitful  medium for  the  exploration  of  what  it  means  to  be  a  human  in  a  world  increasingly 

dominated by algorithms.” I övrigt har få vetenskapliga arbeten där  Portal-spelen nämns hittills 

skrivits. Mycket har dock författats i forum och bloggar av journalister och privatpersoner, varför 

jag i vissa fall kommer att hänvisa till innehållet i vissa sådana inlägg och artiklar.

   I  en  intermedial  undersökning  diskuterar  Daniel  Punday,  professor  i  engelska  med  speciell 

inriktning  på  litteraturteori,  hypertexter  och  spel  såsom bärare  av  olika  mentala  tillstånd,  med 

hänvisningar till den kliniska psykologin.30 Han talar därvid om läsarens upplevelse under läsakten 

såsom dikterad av textens struktur. Psykologi möter i hans redogörelse medieteknik, då mediet kan 

tilldela användaren en roll karakteriserad av sörjande (mourning) eller melankoli i upplevelsen av 

verket. Genom att verkligen vara fångad, som Punday skriver, i den textmaskin som hypertexten 

utgör, utan att  kunna hålla en metaforisk distans till  texten,  uttöms läsarens kapacitet av agens, 

vilket ingjuter en känsla av frustration och förlust i henne.31 Punday lyfter därtill fram spelet Half-

26 Kriss, s. 5
27 Valerie J. Shute, Matthew Ventura, Fengfeng, Ke, "The power of play: The effects of Portal 2 and Lumosity on 

cognitive and noncognitive skills", i Computers & Education, Florida State University, Vol. 80, Januari 2015, s. 58-
67

28 Ibid., s. 60
29 Michael Burden & Sean Gouglas, ”The Algorithmic Experience: Portal as Art”, i The International Journal of  

Computer Game Research, Vol. 12, 2012:2, http://gamestudies.org/1202/articles/the_algorithmic_experience
30 Punday, Daniel, "Involvement, Interruption, and Inevitability: Melancholy as an Aesthetic Principle in 

GameNarratives", SubStance, Vol. 33, No. 3, Issue 105: Special Issue: Overload (2004), pp. 80-107
31 Ibid., s. 99
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Life (1998),32 och berättar att detta spel upprättar en generell atmosfär av förlust, vilket gör spelet 

narrativt tilldragande, trots att den i traditionell mening i stort saknar en berättelse.33 Ett spelens 

motsvarighet till mise-en-scéne infinner sig på så vis i den spatiala utformningen av spelet, som 

tilldelar  spelaren  både  narrativa  och  psykologiska  implikationer  i  navigationen  genom  den. 

Strukturella och mediespecifika element, såsom bristen på interaktiv möjlighet, förlänar nämligen 

verket ett psykologiskt tillstånd (en känsla av förlust) som banar väg för ett melankoliskt modus i 

spelarens strävan efter att manipulera de objekt som härrör ur förlusten, enligt Punday.34 I Portal är 

spelaren på ett liknande sätt insatt i ett schizofrent tillstånd, som hon svårligen kan värja sig ifrån.  

Eftersom Portal-spelen dock inte främst präglas av ett melankoliskt eller sörjande modus kommer 

jag inte att fördjupa mig i Pundays redogörelser för dessa tillstånd, utan fokusera på idén om spelets 

möjlighet att skapa (andra slags) psykologiska effekter genom sina mediespecifika egenskaper.

1.3.1 Den spatiala spelforskningen

Följande är en mycket kort introduktion till en, vad jag bedömer, intermedial och spatialt inriktad 

spelforskning, som jag under uppsatsens analys kommer att diskutera följderna av inför mina egna 

spelexempel. Stephan Günzel har, inledningsvis, noterat en utveckling inom spelstudier under detta 

århundrades början från att jämföras med andra medier, såsom texter och film, till att istället börja 

definieras i  motsats till  dessa.35 Det återkommande kännetecknet för detta paradigmatiska skifte 

består, enligt Günzel, i tillförliten till den spatiala beskrivningen av datorspelen. Günzel fokuserar 

utvecklingen till  att  understryka  ett  paradigmskifte  inom forskningen,  då  han hävdar  att  denna 

spatiala  kategori  till  och  med  har  accepterats  såsom  den  centrala  problemställningen  inom 

spelstudier,  varinom alla tidigare kategorier har integrerats.36 Edward Wesp, professor i engelska 

och undervisare inom amerikansk litteratur och kultur, förklarar tendensen grunda sig på oviljan att 

låta spelmediet koloniseras av andra studieområden, alltså av att utsättas för läsningar av spel som 

litteratur eller film, som grundar sig på medieblindhet.37 Men, skriver han, "As, game studies is 

clearly confident that it can deal with narrative without losing its distinction, the course could be set 

for a more comparative understanding of games as a cultural medium." En väg tycks alltså öppna 

sig  inom spelstudier  för  att  'våga'  tala  om tv-spelens  narrativa  värde,  utan  att  behöva  se  dem 

reduceras till tidigare medieformer, vilket jag nedan kommer att vidare diskutera.

   Günzel  presenterar  vidare  en  syn  på  spel  såsom "space  images”  för  att  uppmärksamma en 
32 Half-Life har, liksom Portal, utvecklats av Valve Corporation, och skrivits av science fiction-författaren Marc 

Laidlaw.
33 Punday, s. 102
34 Ibid.
35  Stephan Günzel, "The Space-Image: Interactivity and Spatiality of Computer Games", (Universität Potsdam 2008), 

Tillgänglig på: https://publishup.uni-potsdam.de/frontdoor/index/index/docId/2555, hämtad 04-26-2015, s. 170.
36  Günzel, 2008, s. 171
37  Edward Wesp, ”A Too-Coherent World: Game Studies and the Myth of 'Narrative' Media”, i The International  

Journal of Computer Game Research, Vol. 14, Issue 2, 2014
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särskiljande egenskap hos spelet jämfört med andra medier. Detta möjliggör beskrivningen av spelet 

”with respect to the possible appearance of spatiality in a pictorial medium”.38 I motsats till både 

statiska och rörliga bilder karakteriseras detta slags bild av deras möjlighet att manipuleras.39 För att 

utvidga resonemanget bortom spelstudierna kan dock Marie-Laure Ryans iakttagelse om att rörelsen 

bottnar i  ett  större sammanhang inom den bredare kategorin mediemiljöer här nämnas,  när hon 

återför den på Fredric Jamesons, professor inom komparativ litteraturvetenskap, uppfattning om att 

1900-talets kultur har karakteriserats av en spatial vändning (spatial turn).40 En spatial aspekt tycks 

utgöra ett huvudelement inom digitala medier men, vilket jag nedan kommer att argumentera för, 

användningen av rummet såsom narrativt inslag förekommer även inom äldre medieframställningar.

   Celia Pearce, professor inom ämnet digital media, hävdar, för att dra detta argument till sin spets, 

att  byggnader  kan  uppfattas  såsom  medium  och  upplevelserna  utgöra  deras  innehåll,  där  den 

rumsliga konstruktionen organiserar därmed tiden.41 Intressant är hennes påstående att designen inte 

skiljer sig vid virtuella utrymmen jämfört med ”reella” rum, då båda syftar till att skapa upplevelser, 

och samma tänkesätt är applicerbart både på fysiska rum liksom inom medieutrymmen.42 Både den 

interaktive designern och arkitekten tillverkar nämligen upplevelser i syftet att skapa en myriad av 

användbara mönster i slutprodukten, och översätter kreativt innehåll i algoritmiska formler.43 Inför 

förståelsen för rummets förmåga att skapa upplevelser, skriver hon: ”you need to effectively look at 

this as a new genre entirely, one that combines the crafts of story and game with the discipline of 

architecture to create something that can best be described as a story space, or as I like to call it, a  

narrative  environment”.44 De  flesta  navigerbara,  virtuella  rummen  underordnar  sig  inte,  menar 

Manovich på ett liknande sätt, något estetiskt program alls, då de efterhärmar det fysiska rummet, 

och etablerar  snarare en egen sorts  estetik.45 Det  navigerbara utrymmet i  'nya  medier'  erbjuder 

således en teoretisk utmaning.46 Istället för att bara undersöka utrymmets topologi, geometri och 

logik behöver vi, menar han, uppmärksamma utrymmet i datorkulturen såsom någonting som korsas 

av ett subjekt; såsom en färdväg (trajectory) snarare än ett område (area). Men detta inslag sker 

snarare såsom en effekt  av kombinationen av medietekniker,  och tillfaller  inte  spelmediet  eller 

datormiljön såsom en unik kvalitet.47

38  Ibid., s. 170
39  Ibid., s. 171
40  The Johns Hopkins Guide to Digital Media, red. Marie-Laure Ryan, Lori Emerson & Benjamin J. Robertson 

(Baltimore 2014), s. 470. Se Jameson s. 154-180 för introduktion till den spatiala vändningens betydelse inom det 
moderna respektive det postmoderna.

41 Celia Pearce, The Interactive Book: A Guide to the Interactive Revolution (Indianapolis 1997), s.  26f
42 Ibid., s. 28
43 Ibid., s. 248
44 Ibid., s. 293
45 Manovich, s. 264
46 Ibid., s. 279
47 Jag kommer att argumentera vidare för denna hållning i avsnitt 3.1 och 3.2 av uppsatsen.
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1.4 Metod

Undersökningens metodiska grund vilar på en transmedial, psykoanalytisk undersökningsmodell av 

den spatiala uppbyggnaden i fiktionsvärldar, som överskrider den enbart spelinriktade forskningen 

och  relaterar  till  en  tvärvetenskaplig  förening  av  psykoanalytiska  problematiseringar  av 

medieteoretiska  antaganden.  Till  den  senare  nämnda  inriktningen  kan  en  pionjär  inom 

medieforskningen,  Marshall  McLuhan,  samt  den  mångsidiga  och  inflytelserika  filosofen  Gilles 

Deleuze räknas. Till dessa stora föregångare i fältet vill jag även ansluta två tänkare, som också 

diskuterar  psykoanalytiska  implikationer  av  människans  förhållanden  till  medier  och  teknologi, 

nämligen Sherry Turkle och Slavoj Žizek. Denna sammansatta teoretiska bakgrund, som jag här 

presenterar,  kommer att  bana väg för en förståelse inför digitala medier  och sedermera en mer 

spelcentrerad  undersökningsmodell,  som  jag  ämnar  tillämpa  i  analysen.  Den  för  Deleuze  och 

Guattari gemensamt utarbetade schizoanalysen, tillsammans med en estetik, som fungerar likt en 

avgrening av den, utgör en grundläggande modell för min analys, och kräver en genomgång, som 

dock måste vara kortfattad, för att öka förståelsen inför de övriga källorna i mitt arbete. Den syn på 

estetik som Deleuze förmedlar kommer jag även senare att belysa genom det filmfilosofiska verket 

L'image-temps. Cinéma 2 (1985).

1.4.1 Introduktion till schizoanalysen

Schizoanalysen formulerades först i  L'anti-Oedipe  (1972), som Deleuze och Guattari tillsammans 

författade och först publicerade 1972, såsom både en sociopolitiskt inriktad kritik av psykoanalysen 

och  en  alternativ  analysmodell  för  att  studera  psykologiska  fenomen  i  den  aktuella,  historiska 

situationen.48  Den samhälleliga påverkan, som inte beaktas av terapeuten, menar de nämligen utgör 

själva utgångspunkterna för förståelsen av människans aktuella psykologiska drivkrafter. Lösningen 

på  felfokuseringen  består  för  dem  i  att  schizofrenisera  det  omedvetna,  liksom  hela  den 

sociohistoriska domänen, för att återupptäcka dess produktiva egenskaper.49 I formuleringen av en 

alternativ materialistisk psykoanalys tar de stöd i Marx utgångspunkter, och beskriver med hjälp av 

denna hur det omedvetna formas av omedelbart påtagliga förhållanden i omvärlden, istället för att 

se till  de metafysiska,  underliggande orsakssambanden, som den strukturalistiska psykoanalysen 

tidigare har grundat sig på.50 Deleuze och Guattari presenterar istället en syn på det omedvetna som 

om det  ständigt  omkonstrueras  genom kontakten med ett  samhälleligt  yttre.  All  psykoanalytisk 

undersökning  måste,  enligt  schizoanalysens  första  tes,  samtidigt  vara  utåtriktad,  och  behandla 

48 Gilles Deleuze & Félix Guattari, L'anti-Oedipe (1972) övers. Robert Hurley, Mark Seem & Helen R. Lane, Anti-
Oedipus – Capitalism and Schizophrenia (New York 2009). Hädanefter hänvisar jag till detta verk som Anti-
Oedipus.

49 Ibid., s. 53
50 Ibid., s. 97
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individen såsom produkten av den samtida, sociopolitiska kontexten.51

   I Deleuze och Guattaris gemensamma arbeten, såsom i  Mille Plateaux  (1980, i översättning A 

Thousand Plateaus), liksom i Deleuze egna texter, fördjupar de sig vidare i en analysmodell av 

människan och hennes kulturella produkter såsom maskiner, där schizoanalysen uppmärksammar 

hur dess smådelar fungerar gentemot varandra och hur de kan 'pluggas in' ett mer övergripande 

samhälleligt maskineri; ett synsätt som även sträckte sig ut över litteratur- och filmkritiken. Det 

gemensamma  synsättet  på  människans  psyke  och  det  litterära  verket  såsom  maskinella 

sammansättningar lämpar sig också såsom förklaringsmodeller av fiktionaliserade medvetanden. ”A 

book exists”, skriver Deleuze och Guattari, ”only through the outside and on the outside.”52 Att 

författa en bok utgörs nämligen av något mer än efterbildning. Akten utgörs snarare av att med 

världen gemensamt forma en  rhizom i ett ömsesidigt blivande.53 Boken liknas vidare, liksom det 

omedvetna,  vid  en  sammansättning  av  motstridiga  komponenter,  där  en  ordnande,  paranoid 

segmentering,  enligt  deras  terminologi,  lever  jämsides  med  en  motsatt  tendens  av  att  upprätta 

schizoida flyktlinjer, upplösning och avterritorialisering.54 Schizoanalysen syftar också just till att 

uppmärksamma de schizofrena processer som karakteriseras av kontinuerliga avbrott och flöden i 

textmassan; av att söka flyktvägar och att sträva utanför den tvingande strukturen, samt av ett behov 

att riva ner "väggen", vilket Deleuze återkommer till, som stänger (den författande) individen inne. 

Dessa, vad Deleuze och Guattari benämner schizofrena drag, utgör en potentiellt revolutionär kraft, 

och Deleuze använder senare, berättar han i en intervju, just begreppet revolutionär analys för att 

undgå missförstånd och rikta uppmärksamheten bort från den patologiska diagnosen.55

   Narrativa  eller  konstnärliga  verk  får  dock  inte  endast  ses  som  produkter  av  samtidiga 

omständigheter. Slavoj Žizek är en filosofiskt inriktad tänkare och kulturkritiker som engagerar sig 

inom många fält, och har bland annat kommenterat och kritiserat Deleuze olika texter. Liksom en 

kompletterande sida hos Deleuze materialistiska bestämmelsegrunder inför kulturen lyfter Žizek 

51 Ibid., s. 342. Metoden visar också samstämmigheter med den biopsykosociala modellen, som framlades efter Anti-
Oedipus skrivande, vilken betonar de sociala faktorernas betydelse för psykiska sjukdomar, och som sedan dess har 
vunnit mark inom forskningen.

52 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille plateaux (1980), övers. Brian Massumi, A Thousand Plateus – Capitalism 
and Schizophrenia (London 2004), s. 4. Hädanefter refererar jag till detta verk såsom  A Thousand Plateus.

53 Ibid, s. 11f. Rhizom (rotsystem) utgör en viktig modell för beskrivningen av textuella uppbyggnader inom Deleuze 
och Guattaris tänkande. Till skillnad från en syn på berättelsekonstruktioner såsom schematiska uppställningar av 
händelser inom kausala kedjeförbindelser framträder rhizomen likt en konstruktion som saknar både början och slut; 
som bara besitter ett mittenparti, vilket ständigt utvidgar sig självt åt olika håll. Ett sådant verk, där Kafkas 
romanprojekt eller Borges labyrinter utgör viktiga exempel, fråntas därmed sin blott skenbara finalitet och uppfattas 
på så vis såsom avslutade-oavslutande, likt maskiner vilka oupphörligen förmår producera nya läsvägar och resultat 
i mötet med texten.

54 Se t.ex. Anti-Oedipus s. 277f. Av- och återterritoralisering är två viktiga begrepp för Deleuze och Guattari, vilka 
beskriver två motsatta, psykologiskt betingade tendenser, som infinner sig på flera olika nivåer, såsom politiska 
handlingar och kulturella omstruktureringar. Avterritoralisering innebär kortfattat en frigörelse i förhållande till 
givna strukturer, och återterritoralisering innebär en motsatt omstrukturering av den nya situationen, vilket enligt 
Deleuze och Guattari alltid följer på varje avterritoralisering. Därför förknippas, i deras tänkande, 
avterritoraliseringen med de schizofrena frigörelseprocesserna, och återterritoraliseringen med paranoida och 
fascistiska maktinstanser.

55 Gilles Deleuze, Desert Aslands and Other Texts, 1953-1974, red. David Lapoujade övers. Michael Taormina (Los 
Angeles 2004), s. 278ff
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fram den transcendenta empiricismen hos Deleuze.56 En nyskapande kraft existerar i verken, skriver 

han,  vilket  gör  att  de  förmår  transformeras  från  effekter  av  samtiden till  att  snarare  orsaka  de 

samtida omständigheterna.57 Samtidens diskurssystem dikterar vad som kan skrivas, men inte fullt 

ut; en viss möjlighet till transcendens existerar också likt ett viktigt element i Deleuze tankesystem.

   Viktigt att påpeka är också att schizoanalysen inte syftar till att diagnosticera en text, eller ännu 

mindre upphovsmannen, med schizofreni,  utan att,  som Fredric Jameson uttrycker det,  beskriva 

texten genom att relatera till begreppet.58 Denna i den bemärkelsen opersonliga, estetiska egenskap 

förstås situerar Jameson i postmodernismens över huvud subjektslösa konst, och tillhör vad han 

benämner "schizophrenic art without schizophrenia".59 Jameson använder själv den syn på psykos 

som härstammar från Lacans psykoanalys, vilken han även anser återfinns i Anti-Oedipus, såsom en 

estetisk modell vid textanalysen, en inställning som jag själv här antar.60 Istället för att se till Freuds 

definition av neurotiska tillstånd, som baserar sig på teorin om dess ursprung i infantila, sexuella 

upplevelser, kommer jag vidare att se till en modell av neurosen som kommer sig av det sätt varpå 

den tar sig  uttryck, alltså manifestationen av det neurotiska tillståndet, vilket förflyttar fokusering 

vid  orsak  till  dess  effekt.  Följande  schizoanalysens  analys  av  psyket  såsom  en  maskinell 

sammansättning  antar  jag  härvid  även  en  modell  av  neurosen  som  förenar  människans  och 

maskinens  neurotiska  beteende.  Katherine  Hayles  beskriver  i  sitt  inflytelserika  arbete  om  det 

posthumanistiska  tillståndets  uppkomst  hur  människans  psykologiska  egenheter  kan  finna 

förklaringsmodeller i jämförelser med teknologin, där neurosen i sin teknologiska miljö kan förstås 

som en ändlös, reflexiv slinga, vilket återspeglar dess beskaffenhet även hos människan.61 "Linking 

humans and machines in a common circuit", skriver hon, "the analogy constructs both of them as 

steady state systems that become pathological when they fall into reflexivity".62 Dessa modeller av 

psykologiska tillstånd – den estetiska appropriationen av Lacans definition av psykosen, och den 

syn  på  neuros  som  Hayles  härleder  ur  cybernetikens  maskinanalogier,  tjänar  i  denna  uppsats 

funktionen av att beskriva verkens strukturella uppbyggnader.

   Vad som också är viktigt att uppmärksamma angående schizoanalysen är att dess metod inte syftar 

till att lösa problem utan att nå förståelse för dem.63 Det omedvetna liknas av Deleuze vid en fabrik, 

och inte den teater  med nya uppsättningar av ständigt samma pjäser,64 som präglade den tidiga 

psykoanalysen.65 Deleuze  och  Guattari  hävdar  vidare  att  män  och  kvinnor  inte  besitter  klart 
56 Slavoj Žizek, Organs Without Bodies (New York 2004), Se t.ex. s. 4-5, 15 & 27 om konstverkets förmåga att 

överskrida de materiella förutsättningarna.
57 Slavoj Žizek, The Parallax View (Cambridge 2006), s. 169
58 Fredric Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism (Durham 1992), s. 26
59 Ibid., s. 174f
60 Ibid., se not 12
61 Katherine Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics (Chicago 

1999), s. 65
62 Ibid., s. 65
63 Anti-Oedipus, s. 81
64 Se t.ex. Carl G. Jungs liknelse av detta slag i "Allmänna synpunkter på drömmens psykologi", i Arketyper och  

drömmar (Stockholm 1995), s. 57.
65 Se Desert Islands, s. 232 och Anti-Oedipus, s. 24
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fördefinierade  personligheter,  utan  snarare,  som  de  skriver,  "vibrations,  flows,  schizzes,  and 

'knots'."66 Uppgiften i schizoanalysen utgörs inte heller av att utvärdera människor eller verk enligt 

förbestämda kategorier. Istället, skriver de,

The task of  schizoanalysis is  that  of tirelessly taking apart  egos and their presuppositions [...]  establishing always  
further and more sharply the schizzes and the breaks well below conditions of identity; and assembling the desiring-
machines  that  countersect  everyone  and  group  everyone  with  others.  [...]  Schizoanalysis  is  so  named  because  
throughout its entire process of treatment it schizophrenizes, instead of neuroticizing like psychoanalysis.67

Denna process, skriver de, är alltid redan komplett så länge den tillåts fortsätta.68 En tolkning, som 

ansluter sig till denna analysmodell, måste undvika att upphöra och att skänkas bestämda mål och 

slutpunkter.  Det  är  processen  som utgör  analysen,  i  detta  fall,  och  enhetliga  slutsatser  varken 

behöver eller bör kunna dras. Min föresats är inte heller i huvudsak att avkoda innehållet enligt 

givna uppfattningar om psyket, utan istället se hur medvetandet förverkligas i mediet genom dess 

spatiala organisationer och navigationsmöjligheter,  samt hur detta psyke fungerar enligt  det sätt 

varpå det framställs i verket. Detta sker i kontrast till en klassisk psykoanalytisk metod, som syftar 

till  att  dechiffrera  författarens  omedvetna  budskap.  Olikt  Freud  behöver  jag  således  inte  "nå 

drömmens lösning" genom att härleda de latenta drömtankarna ur det manifesta dröminnehållet, och 

jag utför heller ingen 'tydning' av verken.69 Istället önskar jag uppmärksamma de maskiner, som 

konstituerar  dessa  artificiella  drömmar,  och  föreslå  möjliga  effekter,  som  de  producerar  i 

användaren, i kontakten mellan verket och ett samhälleligt yttre.

1.4.2 McLuhans kroppsliga utbyggnader

I  följande  sammanfattning  av  Marshall  McLuhans  medieteori,  såsom  den  framställs  i 

Understanding  Media  (1964),  kommer  jag  att  koncentrera  mig  på  hur  medvetandet  förläggs  i 

elektroniska medier, och därvid även förmå uppstå i förnyade former. Medier fungerar generellt, 

menar nämligen McLuhan, såsom förlängningar av jaget i form av teknologiska utbyggnader av 

kroppen.70 Deras skiftande former och omfattning orsakar en omstrukturering av våra privata och 

sociala liv oberoende av innehållet som de förmedlar. Det är nämligen inte innehållet, utan mediet 

självt  som  formar  och  kontrollerar  vidderna  och  formerna  av  mänskliga  förbindelser  och 

handlingar.71 McLuhan talar därmed för en medieforskning som, vilket han skriver, "considers not 

only  the  'content'  but  the  medium and  the  cultural  matrix  within  which  the  particlar  medium 

operates".72 Huvudfokus för mediestudier utgörs enligt honom av att uppmärksamma de psykiska 
66 Anti-Oedipus, s. 362
67 Ibid.
68 Ibid., s. 382
69  Freud, 1984 (1900), s. 141
70 Jag använder här båda termerna "utbyggnad" och "förlängning" som översättningar av originaltextens "extension", 

två begrepp som även Richard Matz använder i sin svenska översättning av verket.
71 Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man (New York 2001), s. 9
72 Ibid., s. 11
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och sociala effekterna av förändrade mediemönster, då redan existerande processer förstärks i nya 

konstruktioner, och befintliga mänskliga funktioner tilldelas en större skala och hastighet.73

   Varje uppfinning eller teknologi utgör också samtidigt en utbyggnad på, och en självamputation 

av,  våra  fysiska  kroppar,  menar  McLuhan,  på  grund  av  att  sådana  förlängningar  kräver  nya 

jämviktsförhållanden mellan andra organ och utbyggnader av kroppen.74 Medierna fungerar även 

likt förlängningar av våra sinnen, och träder genom dessa in i våra psyken där de omformar vårt 

omedvetna.75 Elektroniken  motsvarar  därtill,  enligt  McLuhans  synsätt,  en  yttre  modell  av 

nervsystemet, som vi i modern tid i allt högre grad förlägger utanför oss själva. Media fungerar på 

så sätt likt översättningsinstanser för mänskligt vetande och natur i nya och kraftfullare former. "In 

the electronic age", skriver McLuhan, "we see ourselves being translated more and more into the 

form of information, moving toward the technological extension of consciousness. This is what is 

meant when we say that we daily know more and more about man. We mean that we can translate  

more  and  more  of  ourselves  into  other  forms  of  expression  that  exceed  ourselves."76 Då 

medvetandet översätts i elektronisk form, genom vår uppkoppling i medierna, följer en ökad insikt 

om  oss  själva.  Där  medvetandet  synliggörs  kan  vi  också  reflektera  över  det,  liksom  låta  det  

omstruktureras inom respektive system och uppstå i nya former.

1.4.3 Den samtida kontextens roll inom medieforskningen

Marshall  McLuhans  relevans  för  en  sociopsykologiskt  inriktad  spelforskning kan utläsas  av  de 

iakttagelser om spelens natur, som han beskriver i Understanding Media. Han menar nämligen att 

spel, liksom institutioner, utgör förlängningar av den sociala människan, liksom teknologier utgör 

förlängningar av den rent djuriska organismen.77 Även om tv-spel som företeelse inte existerade när 

McLuhan författade detta verk tycks hans insikter om dess sociala och psykologiska funktioner och 

effekter även vara lika applicerbara på elektroniska spel. Han kan härvid berätta att:

The wide appeal of the games of recent times – the popular sports of baseball and football and ice hockey – seem as  
models  of  inner  psychological  life,  become  understandable.  As  models,  they  are  collective  rather  than  private 
dramatzations of inner life. Like our vernacular tongues, all games are media of interpersonal communication, and they  
could have neither existence nor meaning except as extensions of our immediate inner life. (258)

All  människans  aktiviteter,  argumenterade  också  redan  McLuhan  för,  översätts  i 

informationssystem,  då  vi  försätter  våra  fysiska  kroppar  i  elektroniska  mediers  utsträckta 

73 Ibid., s. 8
74 Ibid., s. 49
75 Ibid., s. 23. Notera att resonemanget påminner om Deleuze uppfattning om det av yttre krafter formbara omedvetna, 

samt kroppens potentiella omorganisationer. En medieforskning som tar hänsyn både till den kulturella och 
vetenskapliga kontexten, samt de materiella förutsättningarna, vilket McLuhan förespråkar, uppvisar också 
uppenbara paralleller med schizoanalysen, varför en förening av respektive teoretiskt ramverk för en gemensam 
psykoanalytisk mediestudie härvid kommer väl till pass.

76 Ibid., s. 63
77 McLuhan, s. 255
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nervsystem.78 Han talar därvid om människan som en organism vilken numer bär hjärnan utanför 

sin  skalle.79 Skillnaden  gentemot  andra  medier  är  att  den  tidigare  teknologin  var  partiell  och 

fragmentarisk, medan den elektroniska är inklusiv och total.80 Det är därför inte osannolikt att sättet 

att framställa medvetandet i narrativa verk kan ha förändrats med de teknologiska möjligheterna att 

konstruera och uppleva det i medierna för dess framställningar.

   För att belysa digitala mediers relevans för samtida psykologiska teoriers avtryck i kulturella 

produkter kommer jag härvid till stor del att hänvisa till Sherry Turkle, professor i sociologi med 

inriktning på vetenskap och teknologi vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hon har 

också doktorerat inom personlighetspsykologi, och är dessutom licenserad klinisk psykolog. Till 

hennes  tidiga  studier  hör,  berättar  hon  i  Life  on  the  Screen,  undersökningar  om påverkan  av 

psykoanalytiska idéer på människors vardagsliv,  men under det sena 70-talet  vände hon sig till 

effekten  av  approprieringen  av  tekniska  artefakter.81 Hon  anknyter  liksom Deleuze  ständigt  de 

psykologiska implikationerna till större, samtida sammanhang och omständigheter. Hon för också 

tankespår liknandes Deleuzes och McLuhans in i sfären för datorkulturen, och diskuterar aktuella 

psykologiska  tendenser  utifrån  referenser  till  tänkande  maskiner  och  artificiell  intelligens.  Jag 

kommer  att  röra mig  tämligen flytande mellan hennes  tre  stora verk i  ämnet,  The Second Self 

(1984),  Life  on  the  Screen  (1997)  och  Alone Together  (2013) eftersom de i  stort  delar  samma 

tematiska omfång, samt kommenterar och kompletterar varandra.82

   I hennes texter riktas ofta uppmärksamhet mot hur det mycket äldre behovet av att förstå det egna 

jaget  söker  nya  reflektionsytor  genom teknologins  utveckling.  Följande McLuhans  resonemang 

översätter den digitala tekniken, liksom tidigare medier, det mänskliga medvetandet i nya former 

med ett nytt innehåll till följd. Datorn fungerar på så sätt likt ett Rorschachtest, menar Turkle, men 

hon hävdar samtidigt av det inte endast är det individuella jaget som visar sig i dess bläckplumpar.83 

De formas nämligen av det sociala, kulturella och historiska sammanhanget. De digitala medierna 

utgör med ett sådant synsätt en realisation av medvetandet utanför oss själva, likt McLuhans externa 

organ på våra sociala  kroppar,  dock i  skiftande former,  och i  högre grad och hastighet.  Turkle 

konstaterar också, i McLuhans efterföljd, att vi har omfamnat idén om datorn som en förlängning av 

såväl det personliga intellektet som av kroppen.84 En mekanistisk syn på människan växer enligt 

henne fram i samexistensen med datorerna, där paralleller mellan oss och maskinen ständigt dras.

   Där medvetandet synliggörs kan det också aktivt manipuleras, eller omprogrammeras. Turkle 

återkommer  ofta  i  sina  texter  om en  kommentar  från  ett  barn,  som hon  intervjuar,  vid  namn 

Deborah,  om hur  det  mänskliga  medvetandet  kan  förläggas  i  maskinen,  för  att  därmed  göras 
78 Ibid., s. 63
79 Ibid.
80 Ibid., s. 63f
81 Sherry Turkle, Life on the Screen (New York 1997), s. 321f
82 Jag kommer dock att använda en senare utförd utgåva av The Second Self från 2005, med dess nyskrivna och 

informativa epilog och förtexter.
83 Ibid., s. 31
84 Ibid., s. 20
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observerbart: ”When you program a computer there is a little piece of your mind, and now it's a 

little piece of the computer's mind. And now you can see it.”85  Vissa tidiga ägare av persondatorer, 

berättar Turkle, beskrev också det nya inslaget i tillvaron med jämförelser som att bygga ett annat  

rum i medvetandet.86 År 2005 berättar hon dock att en ny kultur har förflyttat sig från algoritmens 

transparens till simulationens ogenomtränglighet, varvid medvetandets rum inte längre aktivt kan 

konstrueras eller överblickas.87 Angående de förändringar av människans förhållande till sig själv 

och omvärlden, som har medföljt simulationskulturens inträde, kan hon även berätta att:

We have learned to take things at interface value. We are moving toward a culture of simulation in which people are 
increasingly comfortable with substituting representations of  reality for  the real.  […] We come to question simple  
distinctions between real and artificial. […] In the culture of simulation, if it works for you, it has all the reality it  
needs.”88

I  Life on the Screen  skriver hon att:  ”new images of multiplicity,  heterogeneity,  flexibility,  and 

fragmentation  dominate  current  thinking  about  human  identity.”89 Vad  Turkle  noterar  tycks 

överensstämma med de förändringar av tänkesätt, som Jameson spårar inom postmodernistisk teori, 

nämligen både en förlust av djup, som han benämner "depthlessness", och en förflyttning till att 

uppehålla sig vid yta, liksom en upplösning av skillnaden mellan autentiskt och icke-autentiskt.90 I 

Anti-Oedipus benämner  Deleuze  och  Guattari  schizofrenogenisk  (schizoprenogenic)  social 

produktion  såsom  den  primära  av  samtidens  (1970-talets)  psykologiska  aktualiteter.91 Turkle 

beskriver hur upplevelsen av det splittrade jaget, en upplevelse som hon tillskriver den postmoderna 

verkligheten,  sammanfaller  med ”emergent  AI” (spontant  uppstående artificiell  intelligens,  som 

konstitueras av en mängd agenter i samverkan), ett fenomen som erbjuder ett nytt slags teori för att 

beskriva den upplevda erfarenheten av multipla inre röster med mekaniska termer.92 Även Žizek 

berättar att det biologiska jaget finner nya metaforiska möjligheter för beskrivning i datorkulturen, 

eftersom den ställer oss själva i nytt ljus. Han visar nämligen att samtida biologer talar om jaget i  

idealistiska termer, på så sätt att det beskrivs som bestående i yteffekter inom ett neuralt maskineri 

utan en stabil kärna.93 Turkle beskriver på ett liknande sätt hur en fransk psykoanalytisk skola, efter 

Freuds  initiala  problematisering  av  det  samlade  medvetandet,  upplever  jaget  såsom  kedjor  av 

lingvistiska associationer utan mittpunkt: det finns inte längre något ”själv” i dess centrum.94 Turkle 

gör  därför  iakttagelsen  att  parallellen  mellan  psykoanalysens  och  den  artificiella  intelligensens 

85 Sherry Turkle, The Second Self: Computers and the Human Spirit (Cambridge 2005), s. 146
86 Ibid., s. 157
87 Ibid., s. 12
88 Ibid., s. 23f
89 Turkle 1997, s. 178
90 Fredric Jameson, Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism (Durham 1992), s. 12
91 Anti-Oedipus, s. 360f
92 Turkle, 1997, s. 144. Se även Hayles (1999) mycket goda redogörelse för den under forskningsdisciplinen 

"cybernetics" senare skeden uppstående syn på kognitionen som bestående i samhällen av agenter i samverkan, där 
medvetandet uppstår likt ett epifenomen, vars syfte är att presentera ett narrativ för att framställa de kognitiva 
processerna såsom förståeliga, om än inte nödvändigtvis på ett realistiskt sätt (s. 156f).

93 Žizek, 2006, s. 206
94 Turkle, 1997, s. 138f
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historiska utveckling är slående.95 Båda har rört sig i en riktning som kommer nära att slå sönder 

den modernistiska förståelsegrund, som utgjorde dess respektive barndomsstadier. GlaDOS utgör i 

min undersökning en samlingspunkt för dessa samtida konflikter att mötas inom, och utageras i 

hennes  underjordiska lokaliteter  –  spatialiseringen av  hennes  medvetandevärld.  Vad de  litterära 

exemplen i min uppsats dock ger uttryck för är att spelet skriver in sig i en längre tradition av att 

illustrera medvetandet genom samtida, teknologiska metaforer och spatialiserade narrativ.

1. 5 Transmedialitet och intermedialitet

Spelforskaren Liv Hausken frågar sig huruvida uppkomsten av nya medier, genrer och textuella 

format även kräver nya textuella teorier, och huruvida vi i processen behöver överge, eller hellre 

kunna bevara, tidigare kunskap då ett nytt medium infinner sig.96 Denna frågeställning kan för min 

undersökning omformuleras på följande sätt: varför behövs en mediespecifik psykoanalytisk teori 

kring rummets narrativa egenskaper specifik för spelmediet, och om så är fallet, varför behöver den 

ta hänsyn till tidigare kunskap inom medieteoretiska sammanhang? Genom följande introduktion 

till intermedialitet och transmedialitet hoppas jag kunna ge ett svar på dessa frågor.

   Enligt  Christy  Dena,  filosofie  doktor  inom  transmedial  praktik,  myntades  begreppet 

intermedialitet av Aage A. Hansen-Löve 1983 i avsikten att studera förhållandena mellan litteratur 

och visuell konst, men har senare kommit att omfatta alla “heteromediala” relationer.97 Vid sidan av 

den popularitet som intermedialitet har vunnit i form av studieinriktning de senaste decennierna 

berättar dock Irina Rajewsky, professor i litteraturvetenskap, att “recent years have also seen the 

rapid  rise  of  another  term  germane  to  the  conceptual  field  of  intermediality,  namely 

'transmediality'.”98 Transmedialitet  och  intermedialitet  kan  dock  förstås  på  många  olika  sätt  i 

förhållande  till  narrativ  och  fiktionsvärldar,  då  den  gemensamma  terminologin  inom 

forskningsområdet både befinner sig inom ständig omvälvning och saknar generell konsensus om 

enskilda begrepp. Termen transmedialitet används ofta, men inte uteslutande, för att beskriva det 

sätt varpå ett enskilt verk, eller flera verk i samspel, kan framställas genom flera olika medier, i 

olika tappningar och omarbetningar,  vilka alla kommunicerar med varandra på en övergripande 

nivå.99 På detta sätt  används dock begreppet  transmedialitet  i  en mening som kommer att  vara 

främmande för  min  undersökning. Istället  kommer  jag  att  använda begreppet  såsom Rajewsky 

applicerar  det  på  sin  forskning,  som grundar  sig  på  att  undersöka liknande  manifestationer  av 
95 Ibid., s. 139
96 Liv Hausken, "Textual Theory and Blind Spots in Media Studies" i Narrative as Virtual Reality: Immersion and 

Interactivity in Literature and Electronic Media, Baltimore, 2001, s. 391
97 The Johns Hopkins Guide to Digital Media, s. 486
98  Irina Rajewsky, ”Potential Potentials of Transmediality: The Media Blindness of (Classical) Narratology and its 

Implications for Transmedial Approaches” i TRANSLATIO: Transmédialité et transculturalité en littérature,  
peinture, photographie et au cinéma, red. Alfonso de Toro (Paris 2013), s. 17

99 Christy Dena låter, till exempel, begreppet “transmedial fiction” beskriva förekomsten av fiktionsvärldar som 
existerar genom flera skilda medier eller konstformer (The Johns Hopkins Guide to Digital Media, s. 486).
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samma slags fenomen i ett flertal olika medier, istället för att, liksom i en intermedial studie, ställa  

två eller fler verk emot varandra i direkta jämförelser. ”Putting it simple”, skriver Rajewsky, "I 

would  distinguish  between  intermediality  as  relations  between  media  (i.e.,  medial  interactions, 

interplays  or  interferences)  and  transmediality  as  pointing  to  phenomena  that  appears  across 

media.”100 Rajewsky  menar  dock  att  det  otvetydigt  existerar  en  gråzon  där  dessa  inriktningar 

överlappar  varandra,  men  att  en  distinktion  dem  emellan  fokuserar  skillnader  i  forskningens 

intressen  och  mål.  Transmediala  undersökningar  tycks  omöjliga  att  skilja  från  intermediala 

jämförelser, men genom att ansluta mig till den förra termen markerar jag också att en tyngdpunkt 

förläggs  på  denna  form  av  analysmodell.  Vad  hon  ovan  benämner  fenomen  inbegriper  även 

teoretiska koncept och kategorier, liksom diskurser och paradigm, vilka är applicerbara antingen på, 

eller  tvärs  över,  olika  medier.  I  mitt  fall  riktar  jag  uppmärksamhet  mot  de  psykologiska 

implikationerna av narrativets spatiala egenskaper i olika mediala framställningar.

1.5.1 Faror och förtjänster inom intermedial och transmedial forskning

Ryan lyfter i  Narrative Across Media  fram ambiguiteten kring medium som begrepp.101 Viktigt i 

begreppets förmenta distinktion mellan kanal eller system för mediering, och den materiella eller 

teknologiska förutsättningen för denna mediering, som jag i uppsatsens första avdelning lyfte fram, 

är dock Ryans iakttagelse om att olika teknologiska egenskaper även medför olika uttryckssätt och 

användningsområden, vilket får henne att fråga sig var mediet slutar och genren börjar. Dessutom, 

berättar  hon,  ”channel-type  media  can  be  simultaneously modes  of  transmission  and means  of 

expression”.102 Mediet  förändrar  narrativet  både  genom  genretillhörighet,  social  kontext  och 

teknologisk förutsättning – filmen förmedlar t.ex. annorlunda uttryck än televisionen, på grund av 

att  situationen  för  uppspelningen  skiftar,  menar  hon.103 Medialitet  är  också,  enligt  Ryans 

uppfattning, en relativ snarare än absolut egenskap: olika medier finner sin betydelse i jämförelse 

med varandra.104 För medieforskarna Jay Bolter och David Grusin ingår varje medium i ett nätverk 

av teknologisk, social och ekonomisk kontext, som konstituerar dess teknologi.105 De berättar att 

“[n]o medium today, and certainly no single media event, seems to do its cultural work in isolation 

from other media, any more than it works in isolation from other social and economic forces.”106 Att 

diskutera narrativa medier i förhållande till varandra förefaller ur en ett sådant perspektiv vara extra 

angeläget, eftersom insikt i enskilda mediers egenskaper i så fall först visar sig genom jämförelser  

inom  vad  jag  här  benämner  en  större  medieekologi,  för  att  parafrasera  McLuhan.  Rajewsky 

100  Rajewsky, 2013, s. 22
101  Marie-Laure Ryan, Narrative Across Media: the Languages of Storytelling (Lincoln 2004), s. 16
102  Ibid., s. 18
103 Ibid.
104  Ryan, 2004, s. 18
105  Jay David Bolter & Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge 1999), s. 65
106  Ibid., s. 15
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beskriver hur intermedialitet såsom ny disciplin inte heller belyser nytillkomna problem per se, utan 

snarare  introducerar  nya  lösningar  på  redan befintliga  problem.107 Transmedial  forskning banar 

därmed väg för en icke-hierarkisk vy över genrer, konstformer och medier, som i och med detta 

öppnar  upp för  likaledes  transnationella  och  transkulturella  perspektiv,  skriver  hon i  en  senare 

publikation.108 Mediespecifikationer kan belysas genom kulturella specifikationers kraft att påverka 

medierna  genom  konventioner,  och  hur  uppfattningen  om  konst-  och  mediaområden  kan 

struktureras olika beroende på mottagarens respektive kulturella bakgrund. Detta slags studie, som 

Rajewsky bedömer hittills ha burit liten vikt inom transmedial undersökning, har jag för avsikt att 

engagera mitt arbete inom, då jag genom min teoretiska inriktning riktar mig utåt, mot samhälleliga 

och kulturella tendensers plats inom medvetandeframställningen genom olika medier.109

   Ryan beskriver även, i ovan titel, ett antal faror med transmedial narratologi. Likt ett motsatspar i 

detta  avseende  placerar  hon  medieblindhet  och  ett  slags  radikal  relativism  i  förhållande  till 

varandra.110 I det förra fallet beaktas inte ett mediums specifika egenskaper vid applikationen av en 

teori för att förklara verk som framställs genom det, och i det senare fallet anses tvärtom en ny teori 

behöva konstrueras för varje nytt medium. Detta senare synsätt inbegriper varken universella drag 

eller  förbindelser  mellan  medier.  Men,  skriver  Ryan:  ”Between  medium blindness  and  radical 

relativism there is room for a diversified program of investigation.” Hausken talar å sin sida, för att 

återknyta till grundfrågeställningen för denna avdelning av uppsatsen, inte för en radikal nybildning 

inom  det  digitala  mediet  såsom  narrativt  forskningsområde,  utan  förespråkar  istället  ett 

förhållningssätt som låter det teoretiska arvets ramverk kunna modifieras på ett produktivt sätt – en 

inställning som jag härvid har för avsikt att ansluta mig till.111 Medieforskaren Henry Jenkins intar 

redan en liknande position när han skriver om spel att:

If some games tell stories, they are unlikely to tell them in the same ways that other media tell stories. Stories are not 

empty content that  can be ported from one media pipeline to another.  [...]  We must,  therefore,  be attentive to the 

particularity of games as a medium, specifically what distinguishes them from other narrative traditions. Yet, in order to 

do so requires precise comparisons - not the mapping of old models onto games but a testing of those models against  

existing games to determine what features they share with other media and how they differ.112

Hausken  tycks  också  förespråka  förtjänsterna  i  intermedial  teori,  när  hon  talar  för  att  den 

komparativa  studien  av  narrativ  på  ett  effektivt  sätt  påvisar  både  gemensamma  drag  och 

107  Rajewsky, Irina, ”Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality” 
Intermédialités, 2005:6, s. 2

108  Rajewsky, 2013, s. 30f
109  Även Turkle (1997) ser hur nya medier, i hennes fall datorn, tvingar oss att omdefiniera oss som människor (se s. 

107). När psykoanalysen omstöps genom datormediet sker nödvändigtvis en förändring av den, menar hon; en 
förändring som reflekteras tillbaka på psykoanalysen som sådan, och kastar ett nytt sken över en äldre teoribildning.

110  Ibid., s. 33f
111  Hausken, s. 391
112  Henry Jenkins, "Game Design as Narrative Architecture", i First Person: New Media as Story, Performance, and 

Game, red. Noah Wardrip-Fruin & Pat Harrigan (Cambridge 2003), s. 120
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mediespecifika  egenskaper  hos  studieobjektet.113 Detta  påpekande för  också  diskussionen in  på 

förtjänsten av medieforskningen. Det transmediala perspektivet, menar Rajewsky, strävar generellt 

både  mot  en  förhöjd  medvetenhet  om  mediernas  enskilda  (materiella)  konfigurationer,  vilket 

skänker ny insikt både i narrativ teori som sådan, och inför individuella narratologiska koncept, 

vilka  tidigare  har  antagits  såsom  givna.114 På  ett  liknande  sätt  hoppas  jag  nedan  kunna 

uppmärksamma de psykologiska implikationer som uppstår, inte bara i spelmediet, utan också i 

romanen och filmen genom den intermediala jämförelsen dem emellan. Ett  nytt  inslag i spelets 

rumsliga  bild  (space-image)  jämfört  med  traditionella,  imaginära  rum,  utgörs  enligt  Günzel  av 

erfarenheten av rörelse som navigation.115 Denna för spelmediet distinkta drag kommer att utgöra 

en knutpunkt i min jämförelse mellan framställning av det psykologiska rummet i andra medier, 

som konstituerar sig genom andra egenskaper i upplevelsen av det narrativa innehållet.

1.5.2 En narrativ inblick i spelvärlden

Narratologin som disciplin influerades tidigt av den franska strukturalismen, genom t.ex. Roland 

Barthes  arbeten,  och  uppvisade  ett  första  stadium,  där  studier  av  berättelsens  just  strukturella 

komponenter kom att dominera. En alternativ, postklassisk inriktning inom narratologiska studier 

har dock utvecklats mot att lösa upp schematiska definitioner av narrativ, och inriktar sig på att 

istället  läsa  narrativa  konstruktioner  likt  fiktiva  världar.116 Även  spelstudier  tycks,  enligt  den 

tidigare nämnda studien av Edward Wesp, visa tecken på en sådan utveckling i en kritik av den 

tidiga spelforskningens val av fokus på spelens formella koncept,117 som för att uppmärksamma 

distinktioner mellan spelet och narrativet genom förståelse för dess strukturella uppbyggnad. Wesp 

talar härvid om ett motsatt omhuldande av narrativ, som han menar bär löfte om en generell rörelse 

inom spelstudier,  efter en längre tradition av att  vilja separera sig från andra discipliner,  såsom 

litteraturen, i rädslan av att koloniseras av dessa. Enligt ett motsatt perspektiv, vilket jag nämner för 

att inte felaktigt antyda att en allmän konsensus råder i frågan, uttrycker dock Eskelinen på ett starkt 

sätt  ett  fortsatt  behov av att  behandla spel,  med hjälp av en formell  typologi,  fristående andra, 

liknande  autonoma  fält,  vilka  han  benämner  litteraturvetenskap  (med  särskilt  tonvikt  på 

narratologin), film-, media- och kulturstudier.118 Eskelinens motförslag att,  istället för att,  vilket 

Ryan förespråkar, utvidga det narratologiska ramverket inför spelmediet, applicera det såsom det 

redan  är  konstruerat  på  specifika,  narrativa  inslag,  vilka  utgörs  av  mellansekvenser  och 
113  Hausken, s. 397
114  Rajewsky, 2013, s. 26f
115  Stephan Günzel, "The Spatial Turn in Computer Game Studies", i Future and Reality of Gaming (Wien 2008), s. 

172
116  Se t.ex. Lubomír Dolezel, Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds, (Baltimore 1998)
117  Inom denna kategori spelforskning har den tidiga, nordiska spelforskningen ofta uppehållet sig, se t.ex. Jesper 

Juuls, Espen Aarseths och Markku Eskelinens arbeten från slutet av 1990-talet och 2000-talet.
118  Eskelinen, Markuu, Cybertext Poetics: The Critical Landscape of New Media Literary Theory, (London 2012), s. 

209f
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bakgrundshistorier119 visar  sig  dock först  missvisande,  då  detta  perspektiv  antyder  (vilket  även 

återkommer  hos  Punday)  att  narrativet  är  något  som utspelar  sig  mellan  spelsekvenserna,  och 

dessutom otillräckligt för att beskriva spel som  Portal och  Portal 2, vilka enligt speltillverkarna 

saknar  sådana  inslag,120 och  ändå,  på  ett  sätt  som behöver  uppmärksammas  av  en  fungerande 

analysmodell av spelets narrativa kvaliteter, framställer ett berättelsemoment, som ligger inbäddad 

inuti  spelvärlden,  och aktiveras  genom spelarens  navigation igenom den. Jag argumenterar,  likt 

Eskelinen, för en kombinatorisk analysmodell, som både tar hänsyn till spelets formella egenskaper, 

narrativa  inslag  och  kontakten  med  ett  samhälleligt  yttre,121 vilket  jag  i  undersökningen 

uppmärksammar genom spelmekanikens  förhållande till  spelets  narrativa  kvaliteter  och det  sätt 

varpå  spelen  tar  tematiska  intryck  av  den  sociopsykologiska  samtidsbilden,  men  jag  anser  att  

Eskelinens separation av dessa moment, och brist på analytiska perspektiv, visar sig just otillräcklig 

för att på ett fullgott sätt kunna redogöra för hur de förhåller sig till varandra.

   Spel har tidigare inom forskningen, berättar Liv Hausken, också förärats en omdebatterad status 

såsom narrativa  objekt.122 Detta  beror  i  stort  på  att  deras  berättelseformat  skiljer  sig  från  det 

klassiska narrativets utformning. Hauskens utväg ur denna konflikt grundar sig på en syn på spel 

som om de bar på potential för narrativ signifikans, utan att i sig själva utgöra narrativ. Detta slags 

undersökning  förflyttar  den  narrativa  kvaliteten  från  strukturella  komponenter  i  berättelsen  till 

användarens  egna,  kognitiva  processer,  varför  han  eller  henne  istället  tilldelas  en  narrativ 

kompetens. Hausken argumenterar därmed emot det sätt varpå Espen Aarseths avfärdar spel som 

narrativ,  på  grund  av  spelens  brist  på  sekvensorganiserade  diskurser  med  fixerad  ordning  från 

början till slut.123 Hausken hävdar gentemot detta slags invändning att en narrativitet även existerar 

utanför den verbala berättandeformen, och påtalar textens potential för narrativ signifikans.124

   Denna  uppfattning  om spelens  narrativa  värde  finner  en  motsvarighet  i  Monika  Fluderniks 

konstruktivistiska narratologi. I Towards a 'Natural' Narratology jämställer hon nämligen läsarens 

aktiva konstruktion och inramningar av mening i läsningen av berättelser med tolkning av verklig 

livserfarenhet.125 Narrativitet konstitueras, enligt hennes metod, av en naturlig erfarenhetsförmåga, 

som hon benämner experientalitet (experientiality). I Fluderniks syn på narrativ behöver inte en 

"plot" existera – det som krävs för att en berättelse ska kunna ta plats är istället en människa som 

erfar den.126 Hon talar därvid om begreppet "narrativization", vilket innebär att läsa narrativ, och 

inte som om texterna själva bestod i narrativa artefakter.127 Hon rör sig därmed bort från en syn på 

119  Ibid., s. 224
120  http://www.rockpapershotgun.com/2011/04/27/valve-on-Portal-2-spoiler-interview-part-one/
121  Se t.ex. Eskelinens (2013) vädjan till en samverkan mellan spelstudier (ludologi) humaniora och socialvetenskap 

inom forskningen (s. 321-6).
122  Hausken, s. 400
123  Ibid., s. 399f
124  Ibid., s. 401.
125  Monika Fludernik, Towards a 'Natural' Narratology (London 1996), s. 12
126  Ibid., s. 13
127  Ibid., s. 20
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narrativ,  som definierar  dessa  enligt  schematiska  uppställningar.128 Narrativ  är  nämligen,  enligt 

Fluderniks egna definition, ett djupare strukturellt koncept, och sträcker sig därför ut även över 

exempelvis drama och film.129 För att utvidga resonemanget bortom nämnda medieområden formas 

berättelsen i spelupplevelsen på ett liknande sätt av den erfarande instansen, i detta fall spelaren.  

Fluderniks fokus på kognitiva parametrar baserade på människans erfarenhet av förkroppsling inom 

den verkliga världens kontext i sin utläggning om det narrativa värdet130 finner dessutom ett nytt 

slags applicerbarhet på de immersiva fiktionsvärldar som spelaren möter i virtuella verkligheter. För 

att förklara  "narrativization" närmre skriver också Fludernik att läsaren själv konstruerar narrativ 

som motiveras av bokens generiska markörer.131 "Narrativization" såsom kognitiv process erbjuder 

en makro-ram för texten, varinom narrativet formas eller omformuleras. Konceptet om de generiska 

markörer, som Fludernik här tillskriver texten, kan dock appliceras även på spelet som plattform för 

berättelser att bildas. Viktigt för min intermediala undersökning av drömlika narrativ är även att 

drömmens symboliska signifikans framläses genom studien av sådana markörer, vilket upprättar en 

viss  närhet  mellan  psykoanalys,  medieringsprocesser  och  kognitivt  orienterade  narratologiska 

undersökningsmodeller,  vilket  jag  senare  kommer  att  visa  genom  Karahkas  läsning  av  Pär 

Lagerkvists romaner.

   "Like concepts of action or plot  (chain of events)",  skriver också Fludernik,  "narrating as a 

personal act of telling or writing can no longer claim primacy or priority."132 Istället  består det 

mimetiska återskapandet av fiktionsvärldar i erfarenheten av dem, och människor erfar denna värld 

lika mycket som agenter,  berättare  eller  lyssnare som i formen av observatörer.133 Den främsta 

kvaliteten hos narrativet utgörs, menar Fludernik, på ett sätt som liknar Ryan, av förkroppsligande, 

varigenom  människans  handlingskraft  (actionality)  kan  relateras  till  kunskap  om  den  fysiska 

närvaron i världen,134 en faktor som spelet endast tycks mig förmå framställa i än högre grad. Även 

Stephen Walz tycks beskriva hur denna narrativa potential infinner sig i spelmediet, genom dess 

spatiala  framställning,  då  speldesignern,  genom  skapandet  av  regler  och  strukturer,  indirekt 

konstruerar  ett  rum för  möjligheter  att  infinna  sig  i.  Han  skriver  nämligen  att:  ”The  space  of 

possibility,  in  short,  describes  the  fact  that  games  are  interactive  systems  that  create  meaning 

through player action”.135 Berättelsemomentet uppstår således inom spelarens kognitiva processer, i 
128  Härvid kan Fluderniks metod kontrasteras gentemot Mirjam Eladharis (2004) utvidgning av narrativ teori inför 

spelmediet, med dess inriktning på spelvärldarna såsom utrymmen för narrativ potential för spelaren att konstruera 
berättelse av, som dock, i och med hennes explicit uttalade anslutning till ett strukturaliskt perspektiv, gör att hennes 
analysmodell inte lämpar sig för min undersökning att basera sig på. Fludernik presenterar istället en i högre grad 
gränsöverskridande narratologi, som finner en gemensam grund för narrativ att uppstå oavsett medialt sammanhang, 
varför jag här inriktar mig på att diskutera den intermediala analysmodellen gentemot hennes teorier, istället för att 
välja en för datorspel speciellt anpassad narratologisk inriktning, återigen 'låst' i förhållande till mediets formella 
koncept.

129  Ibid., s. 26
130  Ibid., s. 17
131  Fludernik., s. 34
132  Ibid., s. 27
133  Ibid., s. 27f
134  Ibid., s. 30
135  Walz, 2008, s. 229
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navigationen genom fiktionsvärldens narrativa potentialer. Här strävar jag, vilket kan sammanfatta 

min analysmodell i anslutning till en poststrukturalistisk kritik av psykoanalysen (i form av Deleuze 

och Guattari) och en postklassisk utvidgning av narratologin (främst genom Fludernik) att bana väg 

för en läsning av spelvärldar som virtuella utrymmen för narrativa potentialer, för ett i mitt fall 

psykologiskt rum att upprätta sig i. Jenkins utvidgar innan mig ett liknande perspektiv till att befästa 

spelens spatialitet såsom grundläggande för dess narrativa uppbyggnad. Han argumenterar för synen 

på speldesigners som narrativa arkitekter snarare än berättare.136 Den i förväg utarbetade berättelsen 

ligger, som han skriver, "pre-structured but embedded within the mise-en-scene awaiting discovery. 

The game world becomes a kind of information space, a memory palace."137 I sådana inbäddade 

narrativ måste spelaren själv rekonstruera berättelsen genom att tolka spelutrymmets innehåll.138

1.5.3 Förbehåll gentemot vissa uppfattningar inom intermedial teori

Slutligen  behöver  jag,  inför  undersökningen,  distansera  mig  från  vissa  uppfattningar  inom det 

intermediala forskningsfältet. I anslutning till schizoanalysen anser jag att en förenande vilja, som 

syftar till att förklara flera mediala framställningar enligt en gemensam teori, inte heller behöver 

existera  i  en  intermedial  undersökning.  Exempel  medieforskning  finns  på  viljan  att  förena 

olikartade objekt inom övergripande teoretiska ramverk. Janet Murray strävar till exempel, enligt 

Ryan, efter en konstruktion av ett gemensamt berättandesystem, vilket inbegriper multipla narrativa 

former.139 En sådan angreppspunkt önskar jag dock inte ansluta mig till, utan hoppas kunna bevara 

varje medies specifika drag, trots jämförelser mellan liknande företeelser i verk från olika medier. 

Turkle  liknar  i  sitt  tidiga  verk  spelupplevelsen  vid  en  dechiffrering  av  datastrukturernas 

underliggande och samordnande algoritmer eller logik, där det narrativa innehållet består i ett lager 

ovanpå spelets djupstrukturer, som spelaren måste avtäcka.140  Portals spelupplevelse kan uppfattas 

som strikt algoritmisk, och Burden och Gouglas lyfter ett sådant synsätt i deras nämnda artikel, men 

det narrativa innehållet får inte reduceras till kod och spelmomentet dess lösningsprocess.

   Enligt Ryan utgör frågan bakom, och målet med, intermedial teori viljan att förstå på vilket sätt  

mediet konfigurerar specifika realiseringar av narrativ.141 Hon hävdar nämligen att  meddelandet 

förändras med mediet som transporterar det, eller, som hon skriver, ”different media filter different 

aspects of narrative meaning”.142 Realiseringen av berättelser i olika medier får dock inte endast ses 

som konverteringar av underliggande, i sig intakta narrativa potentialer. Följande McLuhan anser 

jag att budskapet snarare följer på mediets tekniska konfigurationer, och mediespecifika drag utgör 
136  Ibid., s. 3
137  Ibid., s. 9
138  Ibid., s. 11
139  Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, 

Baltimore, 2001, s. 19
140 Turkle, 2005, s. 68f
141  Ryan, 2004, s. 23
142  Ibid., s. 1
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något annat än avvikelser från en narrativ artefakt. Intermedial forskning får, liksom psykoanalysen, 

inte reduceras till en studie av nyöversättningar av ständigt samma myter.

2.  Medvetandeframställning  inom  spel-  och 

filmstudier
I bristen på en psykoanalytisk metodologi specifik för spelmediet kommer jag att beakta tidigare 

psykoanalytiska  teoretiska  resonemang  och  läsningar  av  verk  i  tidigare  medier.  En  inledande 

diskussion  om psykoanalysens  plats  inom filmstudier  kommer  att  bana  väg för  en  metod som 

beaktar  tv-spelets  mediespecifika  uppbyggnad.  Först  behövs  dock  en  diskussion  kring 

psykoanalysen sanningsvärde; om den fortfarande är relevant för samtida verk och hur den finner 

sig i nya mediala sammanhang. För även om psykoanalysen saknar grund i det reala får den reala  

konsekvenser,  varför  den  också  idag  behöver  beaktas.  En  appropriering  av  olika  slags 

psykoanalytiska teorier tycks ha tagit plats i kulturen, och därför vill jag bevara dess iakttagelser om 

det omedvetna och drömmen i min uppsats såsom referensmaterial att relatera verken till.

   Psykoanalysen kan till att börja med te sig oförenlig med schizoanalysen, som upprättades likt en 

kritik av Freuds, med efterföljares, teoretiska perspektiv. Jag kommer dock att argumentera för att 

många av dess insikter fortfarande är värda att beaktas, om än under en kritisk läsning av deras 

grunder i det rella. Detta beror inte minst på att vi i Freuds efterföljd har tagit djupa intryck av hans  

lära och infört hans insikter utifrån, om den inte redan fanns där tidigare, i våra kulturella produkter, 

och inte minst inom våra drömframställningar, där de lämnat viktiga avtryck efter sig. Redan Freud 

själv  beskriver  hur  material  ur  psykoanalysen  som  berättats  för  patienter  kan  reproduceras  i 

patienternas drömmar.143 Slavoj Žizek skriver att:

Today, the formations of the Unconscious (from dreams to hysterical symptoms) have definitely lost their innocence, 
and are thoroughly reflexivized [...] we have not only Jungian, Kleinian, Lacanian . . . interpretations of the symptoms,  
but symptoms themselves which are Jungian, Kleinian, Lacanian. .  ., that is to say, whose reality involves implicit  
reference to some psychoanalytic theory.144

Utgör således psykoanalytiska aspekter av dagens kulturella produkter produkter av Freuds teorier, 

snarare än bevis för deras ursprungliga giltighet? Filmkritikern Steven Schneider argumenterar för 

att  psykoanalysen är relevant vid studier av film även om den skulle visa sig vara falsk på en 

generell nivå: "a hermeneutical employment of psychoanalytic thought does not require that such 

thought be  true, or even valid.  It just requires that it capture, on some level, what is manifest (in 

some cases latent) in the films themselves."145 Schneider talar härvid för att studera likheter mellan 

143  Freud, 1984 (1900), s. 211
144  Zizek, 2006, s. 300
145  Steven J. Schneider, "Notes on the relevance of psychoanalytic theory to Euro-Horror cinema", The Couch and the 

Silver Screen, (New York 2003), s. 125
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psykoanalys  och  film,  men  att  tolkaren  utefter  varje  film måste  bestämma  i  vilken  mån  vissa 

psykoanalytiska idéer, som endast delvis har intagits i filmen på mer eller mindre generella nivåer,  

kan ha inlemmats i narrativet och bildspråket.146 När det omedvetna redan tolkar sig självt, menar 

Žizek, faller också analytikerns performativa effektivitet.147 Filmen påvisar inte ett helt och naturligt 

mänskligt psyke, och kan därför inte analyseras likt ett sådant; istället måste tolkaren nöja sig med 

att uppmärksamma vilka psykoanalytiska idéer som har upptagits i varje enskilt verk, för att där 

potentiellt även ha omkonstruerats för att upprätta verkets medvetandeframställning. Freud skriver 

också själv att  berättaren  kan frångå eller  bevara grader  av verklighet  och välja  ”his  world  of 

representation so that it either coincides with the realities we are familiar with or depart from them 

in what particulars he pleases”.148 Narrativ utgör därmed en lämplig plattform för att experimentera 

med psykologiska teman och scenarion. Freud motsätter sig också idén om en drömsymbolik ”med 

någon en gång för alla fastställd betydelse”, då han påpekar att ”[n]ågra symboler är lika gamla som 

språket självt, andra nybildas undan för undan”.149 Vissa symboler tycks vara regelbundna, men 

Freud ber att man håller i minnet ”det psykiska materialets egendomliga elasticitet”.150 Därtill råder 

inkoherens  inom  drömmen,  med  flera  ”till  sin  natur  mycket  avvikande  tankebildningar  och 

önskningar”.151

   Alexander Kriss framhäver, på ett angränsande sätt, spelens potentiella utrymme för psykologiska 

mekanismer att  aktiveras  och utforskas.  Han kan därmed argumentera för att  nya sätt  att  möta 

interna konflikter uppstår under spelet,  vilka också kan expandera utanför spelvärlden och föras 

med in i 'verkligheten'.152 En intressant frågeställning vid analysen av Portal-spelen berör således 

vilka centrala konflikter och psykologiska teman som cirkulerar i det postmoderna vetandet och 

kultursfären,  vilka  kan  ha  implementerats,  i  sin  helhet  eller  delvis,  i  spelens  innehåll,  för  att 

bearbetas genom deras framställning. Redan Lacan menar att vi måste fråga oss vilket problem som 

ligger "i hjärtat av den mentala kris ur vilken Freuds lära växte fram”.153 En följdfråga rör vilken 

eller  vilka  psykologiska  kriser  som  dominerar  i  våra  dagar,  vilkas  behöver  låta  omforma  en 

psykoanalys  som passar  det  föränderliga  omedvetna.  Lacan  tycks  tidigt,  enligt  Carin  Franzén, 

professor  i  litteraturvetenskap,  förutspå en ny psykologisk kris,  som ”reflekterar  den borgerliga 

kärnfamiljens upplösning”.154 Angående naturen av denna psykologiska kris, som därmed skulle 

komma att  dominera det  västerländska samhället  under senare delen av 1900-talet,  lyfter  Carin 

146  Ibid.
147  Zizek, 2006, s. 300
148  Freud, 1955 (1919), s. 249
149  Freud, 1984 (1900), s. 188
150  Ibid.
151  Ibid., s. 189
152  Även Turkle (1997) ser spelens potentiella förmåga att erbjuda ett utrymme för att reflektera över komplexa 

fenomen inom simulationskulturen som helhet och applicera lärdomarna på verkligheten (s. 70f).
153  Jacques Lacan, Psykoanalysens Etik: Sjunde Seminariet 1959-1960, övers. Zagorka Zivkovic & Jurgen Reeder; 

Kant med Sade, övers. Cecilia Sjöholm (Stockholm 2000), s. 136f
154  Carin Franzén, ”Oidipus Antioidipus”, i Aiolos + Glänta: Deleuze, red. Fredrika Spindler & Jan Holmgaard, 

(Göteborg 2004), s. 170
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Franzén fram Deleuzes och Guattaris uttalande om att det, vid sidan av begärsproduktionen, under 

kapitalismen  även  framställs  schizofreni.155 För  under  kapitalismen  produceras  även  dess  egna 

”söndringsprocesser”, och ett exempel på dessa är ”den borgerliga kärnfamiljens upplösning”, som 

dock inte ännu slogs sönder under kapitalismens första sekel.156 1940-talet låg dock fortfarande i 

neurosens tidsålder, berättar Franzen, vilket gör förståelsen för Lagerkvists Dvärgen, såsom både en 

produkt ur, och en reflektion över, dess samtid klarare. Franzen kan dock, med hjälp av Hardt och 

Negri,  påstå  att:  ”På  samma  sätt  som  för  moderniseringen  under  en  tidigare  epok,  är 

postmoderniseringen eller informationaliseringen startpunkten för ett nytt sätt att bli människa.”157 

Olika  tider  föder  olika  människobilder,  vilka  även  reflekteras  i  samtidens  diskurser;  Dvärgen 

beskriver en (neurotisk) sådan och  Portal en annan – färgad av en i högre grad schizofreniserad 

verklighetsuppfattning. Turkle anser vidare, vilket karakteriserar dagens kulturella tillstånd, att vi 

alla  numer  drömmer  cyborgdrömmar,  som  kretsar  kring  temat  av  att  ingå  i  en  gemensam 

förvandling med teknologin.158 Drömmen om att nedladdas i maskinen och leva såsom ett tänkande 

väsen karakteriserar denna tendens. ”Along with a new urgency, it [the computer] provides a new 

discourse for describing the divided self", skriver hon.159 Hon berättar också att:

Hysteria,  its roots in sexual repression, was the neurosis of Freud’s time. Today we suffer not less but differently.  
Terrified of being alone, yet afraid of intimacy, we experience widespread feelings of emptiness, of disconnection, of  
the unreality of self. And here the computer, a companion without emotional demands, offers a compromise.160

Utöver  ensamhet  tilltalar  datorn  oss  på  andra  sätt,  såsom  i  mekaniseringen  av  psyket  och 

fragmentariseringen  av  jaget.  McLuhan  menar  att  konsten  fungerar  som  förberedelser  för 

hanteringen av psykiska och sociala  konsekvenser  av nästkommande teknik,  samt att  motverka 

teknologiska trauman.161 Han talar också om spel som utvisare av den aktuella tidsandan, liksom 

kulturen ger uttryck för det psykologiska klimatet.162 Han återkommer också till spelets funktion av 

att utgöra förlängningar av våra sociala – och alltså inte våra privata – jag. I avrundning av spelens 

avdelning i  sin undersökning skriver han också slutligen: ”If,  finally,  we ask,  'Are games mass 

media?'  the  answer  has  to  be  'Yes.'  Games  are  situations  contrived  to  permit  simulataneous 

participation of many people in some significant pattern of their own coroprate lives.”163 Portal 

tycks också, vilket kan ses i ljuset av detta argument, hantera det socialt betingade traumat knutet 

till den pågående digitaliseringen av människan, hennes aktiviteter och erfarenheter. Ett exempel på 

hur datorn omformar vårt förhållningssätt till jaget och verkligheten är den splittring som tekniken 

erbjuder oss, och den medföljande möjligheten att se på verkligheten som en av dess fraktioner; 
155  Ibid., s. 169
156  Ibid., s. 170
157  Ibid., s. 171
158  Turkle, 1997, s. 264
159 Ibid., s. 284
160  Turkle, 2005, s. 279f
161  McLuhan, s. 72
162  McLuhan, s. 263f
163  Ibid., s. 266
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eller fönster i dess operativsystem, som kan väljas bort i mängden. I Portal utagerar GlaDOS detta 

val  av  simulationen  framför  verkligheten,  som tekniken  redan  påbjuder  oss  att  göra.  Aperture 

Science Laboratories  sönderstyckade strukturer  tjänar  till  att  framställa  dessa ovan nämnda,  för 

postmodernismen  karakteristiska  känslotillstånd  genom  den  rumsliga  organisationen  såsom 

projektionen av en splittrad och högteknologiskt utrustad medvetande-värld. Spelvärlden bär på så 

vis upp ett för samtiden bekant existentiellt modus och relevanta psykologiska teorier genom sin 

blotta spatiala utformning, vilket jag också i den kommande intermediala analysen önskar påvisa.

2.1 Inför en psykologisk spelestetik, med avsteg i filmen

Drömarbetet, till skillnad från det vakna tänkandet, ”varken tänker, beräknar eller fäller omdömen, 

utan inskränker sig till att omforma” berättar Freud.164 ”Vidare skall", skriver han, "tankar återges 

uteslutande eller övervägande i material från visuella eller akustiska minnesspår och på grund härav 

måste drömarbetet  ta  hänsyn till  framställbarheten,  vilket det gör genom nya förskjutningar."165 

Detta leder också till en ökad förtätning av drömtankarnas beståndsdelar.166 Redan den naturliga 

drömmen  utgör  på  så  vis  en  medieringsprocess,  då  den  omformulerar  (de  förspråkliga) 

drömtankarna till en gemensamt akustiskt, visuell och verbal sammansättning. Tekniska medium 

framställer på ett liknande sätt, i den artificiella drömmen, en framställning av ett tankekomplex,  

som måste påverkas på olika sätt av respektive mediums särskilda egenskaper.

   Drömanalysen, i läsningen av Freud, tycks vidare bestå både i att uppmärksamma både hur det 

latenta dröminnehållet förvanskas i drömmen, och vad detta innehåll egentligen består i. Detta visar 

hur analysen rinner upp i den tudelade förståelsen inför hur psykets processer verkar, samt även 

vilka slags tankar som dessa bearbetar. För att lyfta ut resonemanget i medieforskningen kan dessa 

frågor i filmanalysen ersättas med uppmärksamhet på filmen såsom maskineri  och meddelande. 

Deleuze  beskriver,  genom  en  liknande  indelning,  hur  den  "intellektuella"  filmen  redan  hos 

regissören Sergei Eisenstein, liksom senare hos Alain Resnais, baserades på hjärnans funktioner, där 

den cerebrala processen utgjorde både dess objekt och dess motor.167 Men någonting förändrades 

mellan dessa olika generationer i filmens historia, vilket hade, som han skriver, "something to do 

with  scientific  knowledge  of  the  brain,  but  still  more  with  our  personal  relationship  with  the 

brain".168 Den skiftande synen på hjärnan formar, med detta synsätt, en estetik, som också varierar 

med tiden. Viktigt är Deleuze påpekande är att det inte är de vetenskapliga insikterna i sig som 

formade filmen, utan den populära bild av hjärnans funktioner, vilka människan tog till sig: det 

164  Freud, 1984 (1900), s. 288
165 Ibid., s. 289
166  Ibid.
167  Ibid., s. 216
168  Ibid.
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handlar  alltså  om vår  samtida  självbild och verklighetsuppfattning,  som tonar  fram i  filmen.169 

Filmstudier undersöker i sin tur också någonting mer än bara estetik. Som Deleuze uttrycker det: "A 

theory of cinema is not 'about' cinema, but about the concepts that cinema gives rise to and which 

are themselves related to other concepts corresponding to other practices".170 På ett liknande sätt 

beskriver också Jameson det arkitektoniska utrymmet såsom ett eget sätt att tänka eller filosofera, 

och av att lösa aktuella, kognitiva problem.171 Arkitekturen formar alltså ett spatialt språk på samma 

sätt som filmen formar ett filmspråk, varför en konsolidering av dessa båda estetiska modeller – den 

rumsliga navigationen och den audiovisuella framställningsformen – som jag här strävar efter att 

upprätta,  tycks  mig på ett  lämpligt  sätt  beskriva det  genom spelmediet  gestaltade psykologiska 

rummet, som av den rörliga bilden tillskänks en ny egenskap – möjligheten att navigera inom den.

   Även för Žizek framstår filmens funktion av att framställa verkligheten inför oss som väsentlig, 

en åsikt han ger uttryck för i dokumentären  The Perverts Guide to Cinema (2006). Filmen möter 

filosofin, enligt hans synsätt, på så sätt att den beskriver tänkande i visuella termer (1:49:55). Vi  

behöver också, menar han, filmen för att förstå dagens värld (2:20:30).  Han ser en explikation av 

detta  fenomen i  det  rum, längst  inne i  Zonen,  där  våra  begär  realiseras,  i  Tarkovskijs  Stalker: 

"Precisely as the place onto which you can project your beliefs, your fears, things from your inner  

space.  In other words, the zone is ultimately the very whiteness of the cinematic screen."  Filmen 

expliceras här som den yta varpå vi kan projicera hela vår inre rymd, och, säger han, ”we need the 

excuse of a fiction to stage what we truly are” (2:08:00). Det finns, enligt mig, ingen anledning att 

inte på samma sätt se spelet såsom vår kollektiva, samtida inre värld explicerad.

   Deleuze berättar att Eisenstein först konstruerade en montageliknande film baserad på en klassisk, 

och jämförelsevis oproblematisk, cerebral modell.172 Men under den senare halvan av 1900-talet, 

och  Deleuze  använder  främst  den  nya  franska  filmen  som exempel;  "The  brain  becomes  our 

problem or  our  illness,  our  passion,  rather  than  our  mastery,  our  solution  or  decision."173 Han 

förklarar denna utveckling på följande sätt: "the process of association increasingly came up against 

cuts in the continuous network of the brain [...] random mechanisms introducing themselves at each 

moment between the sending and receiving of an association message: this was the discovery of a 

probabilistic or semi-fortuitous cerebral space, 'an uncertain system'."174 Deleuze talar härvid om en 

film inspirerad av neo-psykoanalytiska teman, som baserade sig på avbrott, misstag och brister, där 

de nya cerebrala bilderna definierades av en topologisk struktur av utsida och insida, där länkarna 

169  Turkle (1997) anser, på ett liknande sätt, att den samtida framställningsförmågan gällande psykologi främst baserar 
sig på approprieringen av bilder och metaforer snarare än på vetenskaplig teori, se s. 142.

170  Gilles Deleuze, L'image-temps. Cinéma 2 (1985), övers. Hugh Tomlinson & Robert Galeta, Cinema II: The Time-
Image (London 2013), s. 287. Turkle (1997) finner ett liknande fenomen i hennes undersökning av datorkulturen, 
nämligen, som hon skriver, "that of computer-mediated experiences bringing philosophy down to earth” (s. 17).

171  Jameson, s. 125
172  Cinema II, s. 217
173  Ibid., s. 218
174  Ibid.
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och  medieringarna dem  emellan  bar  en  godtycklig  karaktär.175 Topologi,  sannolikhet  och 

irrationalitet karaktäriserar vad han kallar den nya bilden av tanken.176 I Portal råder på ett liknande 

sätt ett spänningsförhållande mellan en estetisk och en psykologisk konstitution, som dock upphör 

att utgöras av endast visuella effekter, till att spatialiseras i spelvärlden, varför jag här strävar efter  

att finna en analysmodell som förmår beskriva spelmediets speciella användning av koncept som 

känns igen från den filmatiska medvetandeframställningen.

   Filmen har dock förlorat mycket av sin mimetiska funktion och målar istället upp sin egna värld, 

enligt Deleuze: ”There are no longer grounds for talking about a real or possible extension capable 

of constituting an external world: we have ceased to believe in it, and the image is cut off from the 

external world.”.177 Behovet av att framställa en realistisk bild av psyket tycks med detta synsätt ha 

lämnats därhän, för att istället övergå i att fritt konstruera medvetande-världar utifrån valda teorier 

om dess uppbyggnad och uttryck.  Deleuze talar nämligen på samma sätt om filmens förmåga att 

konstituera ett eget psyke: ”the screen itself […] no longer seems to refer to the human posture, like 

a window or a painting, but rather constitutes a table of information, an opaque surface on which 

are inscribed 'data', information replacing nature, and the brain-city, the third eye, replacing the eyes 

of nature.”178

2.1.1 Mediet och medvetandet – varandras speglar

Filmens framgång, menar Roger F. Cook, i likhet med Deleuze och Žizek, vilar på dess förmåga att 

forma just rörliga bilder till en produkt som speglar den mentala föreställningen om medvetandet.179 

Men en viss växelverkan verkar även råda mellan den naturliga drömmen och dess framställning i 

olika medier. En feedbackloop existerar nämligen, enligt Cook, där medvetandebilder tematiseras i 

filmen, vilka sedan människan tar till sig såsom omformuleringar av sina egna medvetandeaspekter. 

Cook  talar  därvid  om en  ”coevolutionary  process  of  selection”  mellan  teknologiska  praktiker, 

neurala nätverk och visuell perception.180 För att rikta uppmärksamhet mot hur denna egenhet hos 

människans förhållande till teknologin visar sig i spelmediet kan Janet Murrays argument för att 

tekniken  och  våra  sinnen  reflekterar  och  omformar  varandra  här  lyftas  fram.  Kalejdoskopiska 

narrativ, skriver hon, hjälper oss att samla en fragmentarisk världsbild i en enhet för att göra den 

överblickbar,  då  vi  inte  längre  tror  på  enskilda,  korrekta  synvinklar  över  tillvaron.181 Det 
175 Ibid., s. 219
176  Ibid., s. 222
177  Ibid., s. 284f
178  Ibid., s. 272f. Datorestetiken, såsom Turkle (1997) beskriver den, visar också många likheter med Deleuze syn på 

film och litteratur. ”The objects on the screen”, skriver hon, ”has no simple physical referent. In this sense, life on 
the screen is without origins and foundation. It is a place where signs take for reality may substitute for the real. Its 
aesthetic has to do with manipulation and recombination.” (s. 47).

179  Roger F. Cook, "Correspondences in Visual Imaging and Spatial Orientation in Dreaming and Film Viewing", 
Dreaming 2011, Vol. 21, No. 2, s. 91

180  Ibid., s. 92
181  Murray, s. 161f
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psykologiska materialet i spelen blir ett sätt för oss att utforska det mänskliga psyket, och tekniken 

ger oss nya möjligheter till att utföra denna utforskning i en spatialiserad form.

   Cook  undersöker  bland  annat  i  sin  artikel  formella  överensstämmelser  mellan  filmens  och 

drömmens  bilder.  Dessa  bilder  visar  han  beror  på  en  liknande  konstruktion  av  navigerbart 

utrymme.182 Projektionen av bilder på en drömskärm (dream screen) har historiskt förenat de båda 

tillstånden  av  drömmande  och  filmtittande,  i  drömtolkningen  såsom  den  appliceras  på 

filmkritiken.183 I spelen förekommer dock, bortom skärmen, en fullt ut spatialiserad värld, vilket gör 

att konceptet om bild behöver omformuleras. Men redan i filmen finns trots allt ett rum att navigera 

inom. Cook skriver nämligen att: ”[t]here is a significant correspondence between the way spatial 

mapping and movement are structured in dreaming and cinema”.184 I båda fallen behövs rummet, 

såsom jag  uppfattar  hans  argumentation,  för  att  måla  upp  symboliska  operationer,  som därvid 

kommer att utspela sig därinom. Rörelser inom detta rum, visar Cook, på ett sätt som påminner om 

Pundays redogörelser ovan, framkallar sedan olika slags känsloupplevelser.185

   Cook rör sig dock bort från en äldre psykoanalytisk filmkritik, som opererade på den cinematiska 

representationsnivån,  där  analys  av  innehåll  utgör  den primära  angreppspunkten,  för  att  istället 

undersöka erfarenheten av film såsom ett  komplext  samspel av kognitiva,  perceptiva,  affektiva, 

estetiska och mediebaserade faktorer.186 Detta synvinkelskifte, som Cook framläser ur pågående 

tendenser  i  samtiden,  finner  sig  väl  i  samma  teoretiska  paradigm  som  Fluderniks 

omkonceptualisering  av  narrativet  till  en  erfarenhetsbaserad,  kognitiv  aktivitet.  Cook benämner 

detta skifte i approach en filmteori baserad på förkroppsling, och tycks också därmed närma sig 

Fluderniks  och  Ryans  sätt  att  framhäva  subjektets  inkorporering  i  fiktionsvärlden  som central 

utgångspunkt för narrativet; en teori som finner vidare applikationsmöjligheter på spelmediet.

   Cook menar dock om att den interaktivitet som VR erbjuder tycks utesluta en viktig egenskap hos 

drömmen, som Cook kopplar till atoni, nämligen den hämning av muskelfunktionen i kroppen som 

uppträder  under  drömtillstånd.187 Men,  vill  jag  poängtera  gentemot  detta,  även  spelmediet  kan 

simulera  de  rörelsehämningar,  som påminner  om atoni.  Även  spelet,  vilket  spelforskare  Tanya 

Krzywinska  och  Geoff  King  talar  om  i  Tomb  Raiders  and  Space  Invaders,  förmår  framkalla 

liknande känslotillstånd genom sin spelmekaniska uppbyggnad.188 Olika slags spatiala restriktioner 

skapar enligt dem en balans mellan frustration och njutning. En lättnadskänsla kan uppstå genom att 

navigera över en öppen spelyta, och omvänt en upplevelse av instängdhet i trånga utrymmen.189 

Portal tycks  också  framställa  just  den  känsla  av  instängdhet,  och  det  medföljande  behovet  av 
182  Cook, s. 89
183  Ibid.
184  Ibid., s. 96
185  Ibid., s. 96f
186  Ibid., s. 89f
187   Ibid., s. 98
188  Tanya Krzywinska & Geoff King, Tomb Raiders and Space Invaders (London 2006), s. 79f
189  Ibid., s. 90. Även Bertolini och Nissim har visat att spelen utgör en plattform för att lära sig hantera frustration och 

ångest, genom att bemästra dess svårigheter och hämningar, se t.ex. s. 7 och s. 3.
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uppbrott mot den tvingande omgivningen, vilket Cook benämner ”motor outburst”;  ett  fenomen 

som han menar  drabbar  biografpubliken.190 Cook understryker  också korrespondenserna  mellan 

filmens  och  drömmens  projektion  av  jagets  rörelse  genom rummet  med  begreppet  ”embedded 

viewer”.191 Denna  aktivitet  kräver  ett  gränssnitt  mellan  den  spatiala  konfigurationen  hos  den 

virtuella filmvärlden och tittaren, som befinner sig situerad utanför denna, där kameraögat utgör den 

förmedlande  instansen.192 I  spelmediet  existerar  ett  annat  gränssnitt  mellan  fiktionsvärld  och 

användare  än  den  blotta  skärmen,  men  upplevelserna  tycks  inte  vara  väsensskilda,  då  Cook 

förutsätter ett förkroppsligande inom filmen, inte olikt det sätt varpå spelaren befinner sig inbäddad 

i spelrymden. Cook menar nämligen att tittaren av en film placeras in i scenen snarare än betraktar 

den utifrån, som genom ett fönster.193 Filmatisk diegesis, skriver Cook sedan, går bortom den snäva 

meningen av berättad värld till att också inkludera en upplevelse av omedelbarhet och närvaro, ej 

olikt  spelet,  varför jag anser  att  en intermedial  jämförelse av det  psykologiska rummet är  fullt 

möjlig, om än det sätt varpå spelmediets tekniska egenskaper förändrar detta beaktas.194

3.  Intermedial  studie  av  det  psykologiska 

rummet
Utnyttjandet av rummet och den spatiala representationen utgör enligt Aarseth de mest utmärkande 

och särskiljande dragen för tv-spelet i jämförelsen med andra medier.195 Men även äldre medier har 

förstås använt rummet på olika sätt i sina respektive narrativa framställningssätt. Genom att belysa 

det psykologiska rummet såsom narrativt element hoppas jag dock nedan kunna visa på vilket sätt 

spelmediet  skiljer  sig  i  framställningen  av  spatiala  kvaliteter,  där  användarens  egen 

navigationsmöjlighet kommer att utgöra huvudpunkten i jämförelsen. Det sätt varpå den spatiala 

navigationen kan sträckas ut över det virtuella rummets narrativa potentialer kan först belysas med 

hjälp av Celia Pearces samlade insikter i arkitektonisk teori respektive mediedesign. Idén bakom 

spatiala gränssnitt, vilka Pearce förklarar såsom system för navigation av information baserad på 

metaforen för det fysiska rummet, hävdar hon samtidigt utgör ett slags arkitektonisk design, som 

kan dateras tusentals år tillbaka i tiden.196 Hon beskriver också hur narrativa miljöer existerar både i 

verklig (actual) och virtuell verklighet och benämner Disneyland, som lät arkitektur och film smälta 

190  Cook, s. 98
191 Ibid., s. 95
192  Ibid.
193  Ibid.
194  Ibid., s. 97
195  Espen Aarseth, "Allegories of Space: The Question of Spatiality in Computer Games“, i Cybertext Yearbook 2000, 
Jyväskylä 2000, s. 161
196  Pearce, s. 442
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samman,  det  första  kommersiella  försöket  att  skapa  narrativa  miljöer.197 Toontown,  en  del  av 

parken, skriver hon, till skillnad från dess andra områden, där besökaren väsentligen utgör en passiv 

observatör, ”invites you to become more a part of the action and is an excellent example of spatial 

interface design”.198 Alison McMahan argumenterar också i sin essä ”Second Life:  the game of 

virtual  life”  för  att  VR  inte  existerar  exklusivt  för  digital  teknik.199 Hon  lyfter  också  fram 

nöjesparker  som  exempel  på  virtuella  världar,  genom  den  starka  känslan  av  deltagande  och 

immersion, som besökaren där upplever. Vidare menar hon att parkbesökarna psykologiskt sett är 

försjunkna  (immersed) inom de  olika  berättelser,  som varje  område  eller  åktur  i  parken,  låter 

inhämta från kända böcker eller filmer.200 McMahan menar dessutom att dessa nöjesparker, till viss 

utsträckning, är interaktiva: ”As guests queue for a ride they are often addressed by characters […] 

from the story-world of the ride as if the guests were characters in a story”.201 En samstämmighet 

mellan olika slags spatiala narrativiseringar, och en gradskillnad i immersiva medieformer, tycks 

infinna sig vid en närmare betraktelse.202

   Genom att anknyta till det inom ett visst slag av spelforskning vanligt förekommande exemplet 

med  temaparker  poängterar  jag  här  en  gradskillnad  av  immersiva  och  interaktiva  kvaliteter  i 

förhållandet mellan olika medier och utrymmen för berättelser att utageras inom (utan att jag på ett 

för starkt sätt önskar jämföra spelupplevelsen med vistelsen i nöjesparker), men konstinstallationers 

sätt  att  tillåta  deltagaren  att  navigera  inom spatialt  ordnad  visuell  och  akustisk  stimuli,  vilket 

Manovich visar, utgör en annan jämförelsepunkt.203 Där, berättar han, sammanfaller installationens 

dramaturgi med den tids-spatiala aspekten av upplevelsen, på så sätt att dess narrativa kvaliteter 

uppstår  i  navigationen genom rummet.  Ryan beskriver  också upplevelsen av rummet såsom en 

utgångspunkt för närvaro i digitala medier, och den värld, som kroppen i VR kan träda in i, måste 

vara till fullo spatialt organiserad.204 Upplevelsen av att ingå i en datorgenererad värld involverar 

dock  endast  enligt  henne,  vilket  utgör  den  viktigaste  punkten,  som  jag  vill  förmedla  i 

sammanhanget,  komponenter  som förbättrar  eller  remedierar  tidigare  kända teknologier.205 Hon 

menar nämligen att den rörliga bilden, som omgärdar beskådaren, finner sina förfäder i form av 

panoramat och cykloramat, två företeelser som uppstod under 1800-talet: "VR combines these two 

ideas by allowing the body to turn around and inspect various parts of the image, as in cycloramas, 

and by constantly updating the image, as in mechanical panoramas. The sense of depth created by 
197  Ibid., s. 329
198  Ibid., s. 332
199  Alison McMahan, ”Second Life: the game of virtual life”, i Videogame, Player, Text, red. Barry Atkins & Tanya 

Krzywinska (Manchester 2007), s. 158-174
200  Ibid., s. 158
201  Ibid.
202  Krzywinska och King talar på ett liknande sätt om grader av illusion av närvaro i olika medier, och en mer eller 

mindre virtuell verklighet. Dagens spel skriver de (2005) ligger någonstans mellan “high-end VR” och icke-
interaktiva skärmmedier. Närvaro, menar de också, existerar på liknande sätt även i traditionella medieformer, 
såsom epik och drama, och “immersive image-spaces” existerar i form av reliefer i egyptiska gravar (se s. 113).

203  Manovich, s. 266
204  Ryan, 2001, s. 53
205  Ibid.
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VR displays is the latest development in a series of mathematical or technological innovations".206 

Vad  som  utgör  ett  nytt  tekniskt inslag  i  spel  som  Portal,  jämfört  med  tidigare  mediala 

framställningar av rummet (som dock i sin tur påverkar den narrativa konstruktionen), kan också 

främst ses bestå i den unika kombinationen av äldre medietekniker som spelmediet erbjuder; av att 

inte  bara  audio-visuellt  upprätta,  eller  genom  verbal  beskrivning  konstruera,  projektionen  av 

fiktionsvärlden,  utan  också  erbjuda  avändaren  möjligheten  att  agera  operativt  gentemot 

representationen av psykologiska labyrinten, alltså själv navigera inom den.

   Ryan berättar vidare i  Narrative as Virtual Reality att idén om att träda in i fiktionen får ett 

uppsving med VR-teknikens begynnande uppkomst, men att den även bär föregångare: "We have 

seen this theme in Alice in Wonderland (Alice falls through the hole into narrative scripts that have 

been running for quite some time)".207 Intrånget i narrativet finner i denna berättelse även, viktigt 

för  medieringen  av  det  psykologiska  rummet,  en  substitionell  betydelse  av  ett  inträde  i  det 

omedvetna tankelivet genom drömupplevelsen såsom gemensam nämnare, varvid det omedvetna 

både givs ett textuellt gränssnitt för dess framställning och får möjligheten att spatialiseras inom 

dess  fiktionsvärld.  Även  E.T.A  Hoffmanns  ”Nussknacker  und  Mausekönig“ (i  översättning 

Nötknäpparen) kan här nämnas, där flickan Marie tillsammans med sin bror, i novellens början, får 

en modell av ett slott i present av deras morbroder, med små figurer som dansar därinuti. Marie 

uttrycker en spontan önskan om att få träda in i slottet och delta på balen. Morbrodern förklarar att 

denna till  synes vanvettiga önskan är omöjlig att tillmötesgå på grund av dess lilla storlek, och 

Marie tappar genast intresset för modellen. Marie drömmer sedan en serie drömmar, även om det är  

oklart  om  det  rör  sig  om  verkliga  drömmar,  där  hon  i  ett  sent  skede  besöker  sagovärlden 

Marsipanlandet och träder in i ett slott, liknande miniatyren i början av novellen, där hon tillåts 

dansa på balen och gifta sig med prinsen – figuren Nötknäpparen. Modellen av slottet kommer 

därvid att liknas vid novellen i sin helhet, varinom Marie anticiperar läsarens oförmåga att delta i 

berättelsen, samt önskeuppfyllelsen (gestaltad genom drömmen) om att upplösa denna barriär, som 

upprättas mellan de i drömtillståndet ej längre skarpt åtskilda skikten av fiktion och verkligheten 

utanför.

   McLuhan citerar Sergei Eistenstein, när han hävdar att stumfilmen ropade efter ljudet, liksom 

ljudfilmen efter färg, och menar att observationen kan sträckas ut systematiskt till alla medier.208 

Friedrich  Kittler  noterar  på  ett  liknande  sätt  i  essän  "Litteratur  och  litteraturvetenskap  som 

ordbehandling" att drömmen i Novalis oavslutade roman Heinrich von Ofterdingen används som ett 

motiv för att gestalta en önskan om upplösandet av en brist i  den dåvarande diskursformen och 

medietekniken.209 På ett mer övergripande sätt tycks ett latent innehåll, som inte förmår uttrycka sig 

direkt,  gestaltas indirekt  genom texten,  varför  drömspråket  dröjer  sig  kvar  likt  en övergripande 
206  Ibid.
207  Ryan 2001, s. 50
208  McLuhan, s. 54
209  Friedrich Kittler, Maskinskrifter: Essäer Om Medier och Litteratur, övers. Tommy Andersson (Gråbo 2003), s. 159f
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narrativ  struktur.  Kittler  skriver  också  i  en  annan  av  sina  essäer,  titulerad  "Grammofon,  film, 

skrivmaskin", att:

”>>Om man läser rätt>>, skrev Novalis, >>så kommer orden att utvecklas till en verklig och synlig värld i vårt inre.>> 
Och hans vän Schlegel tillade att >>man tror sig höra vad man egentligen bara läser>>. En perfekt alfabetism skulle  
alltså fungera som supplement för just de optiska och akustiska dataflöden som aldrig upphörde att inte skriva sig själva 
under  skriftmonopolet.  […]  Utöver  bokstäverna,  som bildade  läsare  kunde  skumma igenom,  fick  folk  bilder  och  
ljud.”210

Men dessa ”surrogat för dataflöden”211 går förlorade i och med de nya, analoga mediernas inträde 

(exemplifierade av fonografen och cinematiken), som garanterar direkt åtkomst till sådana bilder 

och ljud. Kittler förklarar närmre i volymen  Nedskrivningssystem hur läsningens skapande av en 

synlig värld i det inre blir överflödig i mötet med "stumfilmsgesternas fakticitet".212 Hallucinationen 

har  istället  realiserats  i  de moderna medierna,  där fiktionsvärlden dock först  i  spelmediet,  som 

Kittler inte behandlade, spatialiseras för användaren att faktiskt navigera inom. Av denna anledning 

har dock inte det tematiska inslaget, färgat av det ännu begränsade behovet av att tränga in i det  

narrativa  skriptet  och  det  omedvetnas  tankeliv,  helt  ersatts  av  en  faktisk  manövrering  inom 

fiktionsvärlden,  utan  kvarstår  och  uppträder  i  nya  (ironiska)  former.  Därvid  kvarstår  också 

drömtillvaron såsom skådeplats för denna dubbla, inre resa att äga rum, vilket  Portal-spelen kan 

visa.

   Pearce menar att kraften i inkluderingen i den virtuella världen, trots vetskapen om att uppgå i 

något större än det egna jaget, inte kan överskattas för det mänskliga psyket: ”No longer am I the  

anonymous or ignored outsider, instead, I now have a valid viewpoint, and even a recognizable 

impact on the media experience.”213 Alla, skriver hon, tillåts erfara upplevelsen av spelvärldens 

sensoriska  system  genom  sitt  egna  perspektiv  och  addera  sina  egna  subjektiva  element  till 

helheten.214 I spelen uppträder dock ett inträde i fiktionsvärlden som inte längre är, ur en Kittlersk 

synpunkt, hallucinatorisk, utan tillgodoses genom spelmediets audio-visuellt gestaltade och spatialt 

orienterade  gränssnitt.  Men  inkluderingen  i  fiktionsvärld  är  inte  total.  En  skillnad  mellan 

navigationen  inom  verkligt  och  virtuellt  utrymme  kan  också  uppmärksammas  genom Günzels 

iakttagelser om den navigerbara bilden (space image), där han noterar just att en möjlig uteslutning 

från den visuella bilden existerar inom spelmediet, då det i spelen kan finnas en skillnad mellan 

visat utrymme och navigerbart utrymme.215 Den bristfälliga spatiala tillgängligheten, ett tema som 

kommer  att  visa  sig  vara  viktigt  i  analysen  av  Portal-spelen,  och  de  begränsade 

navigationsmöjligheterna inom rummet, utgör för Günzel ett element som  skiljer upplevelsen av 

spelet  från andra medier. King och Krzywinska talar dock om att  restriktioner av utforskande i 
210  Ibid., s. 42
211   Ibid.
212   Friedrich Kittler, Aufschreibesysteme 1800/1900 (1985), övers. Tommy Andersson, Nedskrivningssystem 

1800/1900 (Göteborg 2012), 2012, s. 352f
213  Pearce, s. 527
214  Ibid., s. 528
215  Günzel, s. 175
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3D:spel  kan bära  negativa,  men också  positiva,  effekter.216 Inom genren  skräckspel,  menar  de, 

skapar brist på rörelsefrihet, snäva synfält, snålt ljus och låsta kameravinklar osäkerhet om vad som 

väntar.217 Ett dynamiskt utbyte sker ofta mellan döljande och visande av utrymme i spel, menar de, 

mycket likt Günzels iakttagelser, och bedömer denna spatiala anordning (device) fungera på samma 

sätt som instanser för att strukturera information och händelser i narrativa medier.218 På samma sätt 

talar  de  för  att  utforskandet  av  spelets  utrymme  (game  space)  kan  vara  ett  sätt  att  förstå  

förstrukturerad  narrativ  design.219 Den  interaktiva  möjligheten,  men  också  dess  begräsningar,  i 

förhållandet till spelutrymmet, formar eller påverkar således spelupplevelsen, inte olikt den grad av 

utestängning  från  reella  skeenden,  som  jag  kommer  att  visa  präglar  dvärgens  begränsade 

navigationsmöjligheter  i  Lagerkvists  romanmiljö.  I  Portal upplever  spelaren  själv  ett  slags 

spelmekaniskt  betingat,  restriktivt  förhållande  till  fiktionsvärlden,  som  dock,  vilket  jag  nedan 

kommer att visa, går hand i hand med spelets narrativa fortskridande.

3.1 Dvärgen och Portal

Efter att ha argumenterat för en minskad skillnad mellan olika teknologiska möjligheter att mediera 

det psykologiska rummet ämnar jag nu förflytta fokus mot hur medvetandet faktisk framställs i 

huvudobjekten för undersökningen. Furstepalatset,  skådeplatsen för större delen av handlingen i 

Dvärgen,  och  Aperture  Science  Laboratories  behandlas  nämligen  i  min  undersökning  som två 

materialiserade medvetanden. Alla ting och människor inom dessa psykologiska fenomenvärldar 

utgör med detta synsätt  primärt rekvisita för medvetandets framställning,  vilket gör att  dvärgen 

respektive Chell, snarare än handlingskraftiga agenter, framstår som aspekter i den drömvärld som 

upprättas omkring dem.

   Fludernik menar att narrativet som sådant redan antar medvetandet som kognitiv struktur, vilket 

ges av hennes läsarorienterade narratologiska modell.220 Både skriv- och läsprocessen blir, enligt 

detta synsätt, sätt att gestalta mänskligt medvetande. Och i den psykologiska berättelsen, som skiljer 

sig från det berättade narrativet, skriver Fludernik, "we appear to experience reality from within 

another's psyche".221 Det figurala eller reflekterande narrativet erbjuder i så fall läsaren erfarenheten 

av fiktionsvärlden inifrån, som om den sågs genom protagonistens medvetande. Ett psykologiskt 

spel såsom Portal, för att överföra termen på detta verk i spelmediet, erbjuder dock denna narrativa 

modell en ny dimension.

   Viktigt  att  påpeka  är  dock  att  berättelsen  framställs  såsom den  utageras  och  inte  som om 

216  Krzywinska & King, s. 78f
217  Ibid., s. 90f
218  Ibid., s. 80
219  Ibid., s. 76
220  Fludernik., s. 50
221  Ibid., s. 28
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berättades för spelaren – omgivningen  är psykologi, och narrativet konstituerar sig genom dess 

utforskning. Dvärgen navigerar, liksom Chell, enligt detta synsätt i en psykospatial värld där varje 

rörelse utgör ett  utforskade av ett  medvetande,  som inte fullt är deras egna.  Men hur utnyttjas,  

utifrån  mediets  materiella  förutsättningar  och  samtida  psykologiska  teoribildningar,  den 

psykospatiala uppbyggnaden på olika sätt i dessa olika narrativ? Urpu-Liisa Karahka beskriver, för 

att börja i denna ände, att: "Till det Lagerkvist bl.a. vänder sig mot i realismens och naturalismens  

prosa hör först och främst psykologin.”222 Behovet av en korrekt verklighetsbeskrivning, såsom i 

den realistiska romanen, tycks utgöra något som Lagerkvist starkt vänder sig emot; vad han istället 

vill lyfta fram är något relevant för den samtid han lever i. Lagerkvist kräver istället, framhäver 

Karahka,  ”[r]ätt  för  diktaren  att  utan  allt  hänsynstagande  –  till  värkligheten  främst  –  få  fritt 

konstruera”.223 Den psykologiska framställningen kan, i den mån den existerar i hans verk, sägas 

vara konstitutiv och inte representativ. Jämförelsevis kan följande utdrag ur ovan citerade intervju 

med manusförfattarna bakom Portal 2 nämnas, där reportern benämns RPS:

RPS: There’s three writers, right? You guys and Erik Wolpaw. So which of you is it that has the horrible mother?

 ”Jay [Pinkerton]: It was less mother issues than it was […] doing things you hadn’t seen before. […]

”We try to give them enough of  a  character  that  it’s  not just  shtick. They can get  genuinely tender,  they can get  
genuinely villainous.” […] I think GLaDOS exemplifies that, where she’s not just this moustache-twirling villain.”

RPS: But there’s also this maternal cruelty about her.

Jay: The passive-aggressive nature of her is definitely the through-line. She’s never going to overtly attack, it’s always 
these subtle mind games.

RPS: You give GLaDOS a bunch more motivation, too. Was a part of it looking at the first game and asking “Why? 
Why is GLaDOS evil? What motivates her?”

Chet [Faliszek]: “What does she eat in the morning?”

Jay: I think a lot of it was the wishlist of: what do we want to do this time around? […] What would happen if we did 
that?224

Spelskaparna  tycks  vilja  hålla  en  psykoanalytisk  tolkning  av  karaktären  GlaDOS  med  dess 

schabloner på ett visst avstånd, och därmed hävda att hon är någonting nytt och gränslöst, vilket 

påvisar samma slags experimentlusta med det psykologiska porträttet, som Lagerkvist tycks måla 

upp. Karahka visar också att Lagerkvist, i skrivandet av romanen, tar intryck av flera psykologiska 

teoribildningar,  vilka  han  på  ett  liknande  sätt  konstruerar  det  kollektiva  medvetandet,  som 

konstituerar romanen. Hon noterar att personteckningen i  Dvärgen bygger på kontrastering, vilka 

delvis fungerar komplementärt, på så sätt att, som hon skriver, ”olika sidor av människan tas fram 

genom olika romanpersoner”.225 Hon refererar  också till  Lagerkvists  egna anteckningar  i  första 

manuskriptet till boken, där det ”står att fursten är 'Överjaget' och dvärgen 'underjaget', som han 

kallar det. Det omedvetna, således.”226 Men, fortsätter hon, ”det rör sig om en fri tolkning av Freud, 
222  Karahka, s. 95
223  Ibid., s. 97
224  http://www.rockpapershotgun.com/2011/04/27/valve-on-Portal-2-spoiler-interview-part-one/
225  Karahka, s. 127
226  Ibid., s. 132
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som inte tar fasta på libido, utan på det som bortträngts ner i källarvåningen.” Hon förtydligar att  

Freud inte måste ha varit ”utgångspunkt vid konceptionen av Dvärgen, sådana tankegångar finns ju 

före honom [...]  jag menar bara att han finns med i Lagerkvists dialog med sig själv under det 

skapande  arbetet”.227 Karahka  gör  också  ett  antal  reservationer  gentemot  ”Lagerkvists 

Freudtolkning som är mycket fri eller rent av missuppfattad”.228 Hon menar också att denna tanke 

om dvärgen, såsom det inneboende mörka i människan, ”inte är konsekvent genomförd i romanen 

och inte heller entydig, utan en tråd i en komplicerad väv”.229  Karahka skriver att ”varje detalj är en 

pusselbit  som har sin funktion i  helhetsbildens tjänst”.230 Men romanen skriver ständigt om sig 

själv,  likt  en  deleuziansk  rhizom.  Karahka påvisar  existerande korshänvisningar,  som förändrar 

helhetstolkningen i romanen, såsom retrospektiv revidering av scener och korrelationer mellan del 

och helhet.231 Istället för att utsätta  Dvärgen för en freudiansk läsning går det istället att, liksom 

Karahka tycks göra, urskönja en egen psykologisk teori i förverkligande, där psykoanalysen måste 

nöja sig med att ses som en inspirationsgrund för skrivandet av romanen. Romanens fiktionsvärld 

framträder på så vis likt ett eget medvetande, en egen psykologisk entitet, ej reducerbar till effekter 

av upphovsmannens omedvetna processer. Det är också detta jag menar med att jag inte ämnar 

utföra en drömtydning av dessa verk, utan lägga tonvikten vid att belysa hur dess maskineri verkar, 

vilket jag kommer att göra i nästa avdelning.

3.1.1 Narrativets psykologiska maskineri
I drömmen, lär vi oss av Freud, utgör det drömmande subjektet förloppets mittpunkt, och alla andra 

inslag existerar i förhållande till henne, varför analysen av t.ex. Dvärgen såsom drömframställning 

finner sin trovärdighet. Drömmen är, enligt Freud, absolut egoistisk – i alla fall av drömmar han 

säger sig känna till – och bakom andra gestalter i drömmen döljer sig dolda gemensamma drag med 

det drömmande subjektet.232 Du:et är alltid ett vi i drömmen, förklarar han.233 Samma formation 

uppenbarar sig inte sällan i spel, där spelarens karaktär utgör centrum av spelets universum och alla 

icke-spelbara karaktärer endast existerar i förhållande till henne, som om de vore aspekter i dennes 

drömvärld. Ett exempel där detta fenomen visar sig tydligt är spelet Half-Life 2 (2004), som liksom 

föregångaren  Half-Life  har  skrivits  av  Marc  Laidlaw.  Där  utgör  spelets  huvudperson,  Gordon 

Freeman, den absoluta mittpunkten av den värld som han befinner sig i, varvid allt annat kretsar. En 

förföljelsemani tycks finna sig inskriven i den spatiala utformningen av spelet, liksom i Portal, då 

kameror och flygande farkoster ständigt följer efter honom, iakttar och fotograferar, eller beskjuter 

227 Ibid.
228 Ibid.
229 Ibid., s. 133
230 Ibid., s. 136
231 Ibid., s. 134ff
232  Freud, 1984 (1900), s. 170f
233  Ibid., s. 243
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honom. Ett tilltal riktas också ständigt mot spelaren, både från vänligt inställda karaktärer och av 

spelets stora antagonist,  genom högtalare och videoskärmar som förföljer honom genom spelets 

utrymmen. I jämförelse med Pundays iakttagelser av  Half-Lifes förmåga att framkalla känslan av 

förlust i spelaren tycks Half-Life 2 producera en effekt av paranoia och narcissism i spelaren, då han 

ständigt finner sig förföljd, beundrad likt en legendarisk hjälte, omedelbart uppmärksammad och 

igenkänd av spelets  samtliga andra karaktärer,  eller  jagad såsom det onda imperiets  – företaget 

Combines – stora hot. Vart än spelaren går möts han av karaktärer som känner honom vid namn, 

hjälper  honom,  offrar  livet  för  honom  eller  attackerar  och  förföljer  honom.  Ett  slags  radikal 

solipsism finns inskrivet i spelstrukturen, vilken spelaren tvingas träda i. Spelet förmår alltså på 

detta sätt skapa beteenden eller tillstånd för spelaren att falla in i genom dess utformning.

   Freud skriver att det finns ”drömmar där mitt jag förekommer tillsammans med andra personer, 

vilka i sin tur genom tydning av identifiering avslöjar sig som mitt eget jag”.234 Han beskriver hur 

jaget kan förekomma flera gånger i en och samma dröm, och att ”[e]tt oerhört rikt tankematerial kan 

förtätas  genom  ett  flertal  sådana  identifieringar.”235 För  att  angripa  karaktärskonstellationen  i 

Portal-spelen  tycks  rollen  som  Chell  spelar  i  GlaDOS  uppfattning  utgöra  den  biologiska 

människan, vilken hon strävar efter att övervinna. Hennes hämmade men upprepade försök att ta 

livet  av  Chell  tycks  härstamma  ur  behovet  av  att  utradera  sin  forna  mänskliga  gestalt;  av  att 

övervinna sin dödlighet och överskrida sin roll som människa. Spelets gång liknar på så vis en 

pågående dröm, likt skeendena i  Half-Life 2, vilka spelaren deltar i likt en oönskad psykologisk 

instans.

3.1.2 Det kollektiva psykets konfigurationer

För att vidare beskriva hur drömmen såsom framställningsform förmår gestalta en konflikt inom ett 

kollektivt subjekt, en intrig som jag här tillskriver Portal-spelens narrativa strukturer, vill jag först 

rikta uppmärksamhet mot en annan av Freuds iakttagelser i  Drömtydning, nämligen att ”neurosen 

själv,  >>den sjuka personen>>, skiljes ofta från drömmaren och åskådliggöres i drömmen som en 

självständig  person”.236 Freud  skriver  också,  i  sin  berömda  artikel  "Das  Unheimliche",  då  han 

behandlar  psykoanalytikern  Otto  Ranks  iakttagelser  om  dubbelgångarens  många  funktioner  i 

fiktionen, att  subjektets självreflektion i  vissa verk realiseras genom materialiseringen av denna 

mentala institution i en från jaget fristående karaktär.237 Denna dubbelgångare kan kvarstå och ta 

formen  av  en  agent  som,  enligt  Freud,  observerar  och  kritiserar  jaget.238 Deleuze  talar  på  ett 

234  Ibid., s. 170
235  Ibid., s. 171
236  Ibid., s. 224
237  Sigmund Freud, "Das Unheimliche" (1919), "The 'Uncanny'" övers. Alix Strachey, The standard edition of the  

complete psychological works of Sigmund Freud. Vol. 17 (1917-1919), An infantile Neurosis and Other Works 
(London 1955)

238  Ibid., s. 235
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liknande sätt om det splittrade psyket i filmens värld, och mer specifikt om en subjektiv disjunktion 

i Hans-Jürgen Syderbergs filmstil  där olika karaktärer tenderar att ingå i samma gestalt ,  liksom 

tudelningen av kroppen och rösten i operafilmen Parsifal (1982).239 ”Sometimes it is the subjective 

dissociation of the voices and the body: the body is here replaced by a puppet”, skriver han. ”In 

other words”, fortsätter han,

there is no whole: the regime of the 'tear' where the division into body and voice forms a genesis of the image as 'non-
representable by a single individual', appearance divided in itself and in a non-psychological way'. The puppet and the 
reciter, the body and the voice, constitute neither a whole nor an individual, but the automaton. This is the psychological  
automaton, in the sense of a profoundly divided essence of the psyche240

I Portal konstrueras en liknande reva mellan Chell, som utgör kroppen eller dockan, och GlaDOS 

rösten, i deras relation till varandra. Neurosen som avlägsnas från subjektet och autonomiseras som 

en egen entitet finner dessutom i detta fall en knutpunkt i simulationen (här av människan) som 

växer sig fri från sina biologiska bestämmelser och upprättar ett eget existensberättigande, vilket 

skapar möjligheten att välja bort den 'verkliga' verkligheten, för att uppehålla sig i den artificiella 

tillvaron; ett slags 'uppdatering' av denna estetiska framställning av medvetandets klyvning i vår tid, 

enligt aktuella metaforiska omskrivningar, inspirerade av den digitala tekniken. Liksom i Dvärgen 

föregås också spelet, med detta synsätt, av en förnarrativ separation av jaget, där de därav båda 

uppstående delarna  splittras  men hålls  tätt  samman,  följande  varandra  under  berättelsens  gång. 

Frågan  i  detta  fall  är  vem  som  utgör  drömmerskan  och  vem  som  gestaltar  det  avstympade, 

neurotiska elementet i  drömupplevelsen.  Om GlaDOS i  Portal kan läsas som neurosen i  Chell, 

tycks hon i  Portal 2 ha uppnått ett eget existensberättigande och autonomiseras i en egen entitet, 

som slutligen skjuter bort spelaren. GlaDOS kan på detta sätt liknas vid Slavoj Žizeks beskrivning 

av karaktären Agent Smith i filmen The Matrix, ”who, in Part 2, turns into an excess of the Matrix, 

a virus run amok, trying to avoid being deleted by multiplying himself”.241 GlaDOS överskrider på 

ett liknande sätt sin ursprungliga sammansättning såsom en digitaliseringen av hennes person, och 

framväxer  likt  ett  radikalt  nytt  ur  mänsklighetens  spillror.  Efter  att  ha  utraderat  det  mänskliga 

medvetandet  återstår  endast  neurosen,  och  en  omvänd  psykoanalys  har  ägt  rum:  Chell  är  inte 

kurerad, neurosen har frigjort sig från henne.

   I Haruki Murakamis roman Hardboiled Wonderland and The End of the World sker ett annat slags 

initial delning av personen i en fysisk och en själslig del, här i form av kroppen och dess skugga. I  

romanen tillbringar protagonisten i den ena av parallellberättelserna, The End of the World, därefter 

denna en stor del av tiden åt att navigera genom drömstadens gator, likt en psykologisk labyrint i  

spatialiseringen av det gemensamma medvetande, som strävar efter självförståelse och helhet. I den 

andra  berättelsen,  Hardboiled  Wonderland, yttrar  sig  samtidigt  samma  önskan  i  att,  som 

239  Cinema II, s. 275
240  Ibid.
241  Žizek, 2006, s. 314
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protagonisten säger, ”reclaim my whole self”.242 Uppvaknandet ur den dunkla drömmen, upptäcker 

dock protagonisten av The End of the World, är inte längre önskvärt – han väljer slutligen bort den 

verklighet, som han lämnat bakom sig och endast svårligen längre kan återerinra sig i minnet, för att 

istället uppehålla sig i den mediativt avslagna fantasivärlden, och lär sig därmed ta, enligt Turkles 

terminologi, simulation för dess gränssnittliga värde framför det autentiska 'objektet'. I Hardboiled 

Wonderland inplaceras nämligen The End of the World inom den gemensamma protagonisten, likt 

ett kaos i det omedvetna, vilket strukturerar hans medvetande.243 Den andra berättelsen tycks där 

pågå omedvetet för honom själv, och protagonisten i Hardboiled Wonderland erinrar sig själv ett liv 

i en mörk och otydlig värld inom väggar, varifrån en röst kallar på honom.244 En fråga huruvida 

protagonisten i The End of the World, som han säger, ”occupy the body of another” uppenbarar sig 

samtidigt på ett motsatt sätt inför honom, och han kan inte själv avgöra om hans tanke utgör en del i 

någon  annans  minne.245 En  liknande,  dubblerad  karaktärskonstellation  uppenbarar  sig  sedan  i 

Portal-spelens  tudelning  i  antagonist-protagonistparet  i  spelets  omgärdande  medvetande-värld. 

Handlingsförloppet tycks också härröra sig från samma slags konflikt som Murakamis roman delvis 

beskriver,  av  att  upprätta  en  värld  i  skydd  från  'verkligheten',  eller  en  kropp  utan  organ,  utan 

sömmar och brister – av att navigera utanpå simulationens perfekta ytskikt. Ett slags misskännande 

av psykoanalysen tematiseras även i dessa verk, då förmedlingen av den omedvetna instansen, fram 

till medvetandets ytskikt, ständigt blockeras. Vilja att nå fram till det omedvetna innehållet, i form 

av  undanträngda  trauman  eller  fördolda  begär,  där  psykets  skrymslen  och  vrår  gestaltas  i 

spatialiserad  form,  och  en  process  av  att  nå  medvetenhet,  framställs  visserligen  här  genom 

navigationen i rummet. Men ett slutgiltigt mål i form av en förening av det splittrade egot, med ett 

tillfrisknande  till  följd,  negeras  slutligen.  En  initial,  begynnande  splittringen  av  jaget  fullföljs 

genom en slutgiltig separation av dess båda delar.

   Karahka skriver angående Lagerkvists roman att: ”I långt högre grad än vad som är vanligt i 

genren är personerna i  Dvärgen  typer. Fursten är den mest nyanserade och mest mångsidiga. De 

andra  manliga  romanpersonerna  svarar  alla  mot  olika  sidor  av  furstens  personlighet,  som  är 

allomfattande.”246 Fursten framstår i romanen såsom människan, lägger hon till, och dvärgen utgör 

en del av honom. Han förefaller samtidigt vara mer självmedveten och handlingskraftig än de andra 

gestalterna i romanen. Det sätt varpå dvärgen själv beskriver sin plats i omgivningen ger ledtrådar 

om hans relation till fursten. I folkets ögon ses nämligen dvärgen antingen som en förlängning eller 

en del av sin furste, den del som de riktar sitt missnöje mot: ”Också detta okunniga pack förstår att 

en herres dvärg det är egentligen han själv, liksom borgen med sina torn och tinnar är han, och 

skarprättaren som låter huvudena rulla på torget där utanför, och skattkammaren med sina omätliga 
242  Haruki Murakami, Sekai no owari to hādo-boirudo wandārando (1985), övers. Alfred Birnbaum, Hardboiled 

Wonderland and the End of the World (London 2003), s. 239
243  Ibid., s. 111ff
244  Ibid., s. 164
245  Ibid., s. 150
246  Karahka, s. 127
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rikedomar och slottsförvaltaren som delar ut bröd till de fattiga om det blir hungersnöd – allt är H a 

n.”247 Redan  tidigare  förlägger  dvärgen  Fursten  i  denna  drömlika  världs  centrum:  ”han  måste 

kanske famna om allt, för att han är furste. Han gör intryck av att begripa och behärska hur mycket 

som helst, eller åtminstone att vilja göra det.” (s. 9). Dvärgens speciella position tycks utgöras av 

det onda, dunkla begäret i fursten, som autonomiserats i drömmen och framställts som en egen 

individ.

   Den allsmäktiga fursten,  som berättas  uppta hela fiktionsvärldens utrymme, liksom GlaDOS 

insatthet  i  lokalerna  i  Aperture  Science,  kommer  dock  att  visa  sig  vara  allt  ifrån  total.  Dessa 

medvetande-världar tycks innefatta ett omedvetet som jaget inte når inblick. GlaDOS ger endast 

skenet av att vara allomfattande och överinseende, men egentligen ser hon åt fel håll ibland och 

förlorar  kontrollen  över  instanserna  i  sin  medvetande-värld,  däribland  spelarens  avatar  Chell. 

Dvärgen intar en liknande position såsom förmedlare av fiktionsvärldens innehåll, liksom Chell, när 

han i sina anteckningar skriver: ”Det råder en obeskrivlig stämning i staden”, och berättar hur folk 

skockar sig på gatorna inför krigets utbrott (s. 84). Effekter från ett för dvärgen obekant skeende når 

honom  utifrån,  vilket  han  bara  delvis  kan  uppfatta.  Att  en  bestämmande  vilja  kontrollerar 

omgivningen tycks han dock vara medveten om. Men han gör sitt bästa för att nå visshet i vad som 

försiggår i palatset, vilket tydligt visar sig i försöken att lista ut vad den hemliga fälttågsplanen i ett 

av romanens skeden består i:

Jag  v e t  inte att detta är planen. Men jag har snappat upp det ena efter det andra, ett ord här, ett där, och kommit till  
denna bestämda uppfattning. Jag är ivrigt upptagen av att ta reda på allt, följa med allt, lyssnar vid dörrar, gömmer mig  
bakom skåp och draperier för att höra så mycket som möjligt om det stora som sker (s. 85).

När Fursten sedan, efter det krig som slutligen kom att misslyckas, sluter in sig i sitt rum uppbär 

palatset den känsla av inre tomhet och bedrövelse, som därvid drabbar honom:

Salarna står öde och till och med hovfolket håller sig undan, syns knappast till. Korridorerna är tomma, man möter 
nästan aldrig en människa där och trappuppgångarna genljuder bara av hans egna steg. Det verkar nästan spöklikt,  
nästan som ett övergivet slott (s. 147).

Under fredsfesten gör dvärgen därefter en rad iakttagelser beträffande gästerna, alltmedan fursten 

skådar in i sitt dricksglas, ”med dess grönaktiga färgton som för att betrakta världen genom den” (s. 

168). Hans egen frånvaro tycks uppgå i dvärgens sinnesnärvaro, som tvingas dra slutsatser om de 

pågående skeendena, vilka Fursten helst inte själv vill befatta sig med. Furstinnan och don Ricardo 

ser nämligen, berättar Dvärgen, ”på varandra i smyg ibland när de trodde att ingen lade märke till  

det och hennes blick hade då en fuktig, nästan sjuklig glans. Jag var den som lade märke till det.” (s. 

170). Dvärgen tycks, under den fördolda vetskapen om de pågående skeendena, därefter utgöra den 

instans inom Fursten som utverkar hans våldsamma dåd:

247  Pär Lagerkvist, Dvärgen (Stockholm 1944), s. 21f. Hänvisningar till detta verk kommer i fortsättningen endast ges 
med angivande av sida inom parentes efter citatet.
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Jag hade som vanligt min plats bakom min furstlige herre för att med den förtrogenhet jag har med hans önskningar 
gissa mig till dem redan innan de uttalats, kanske ibland redan innan han själv anat dem, och på så sätt som en del av  
honom själv utföra hans befallningar. Nu gav han mig ett tecken som ingen mer än jag lade märke till och som betydde  
att jag skulle servera il Toro, hans son och hans främsta män av det kostliga vin som jag ensam har hand om och förstår 
att rätt tillaga (s. 179).

Men denna mörka sida hos honom tycks, då han släpper den fri, vinna eget liv:

Sist gick jag bort till don Ricardo och slog i hans bägare till brädden. Det ingick inte i mitt uppdrag. Men jag har själv  
mina uppdrag. Jag är också min egen uppdragsgivare. Och när jag fann att fursten såg på mig mötte jag lugnt hans  
blick. Den var underlig. Människors blickar är ibland så där. Aldrig en dvärgs. Det var som allt i hans själ simmat upp 
till ytan och med skräck, ängslan och lusta iakttagit mig och vad jag hade för mig. Som om det dykt upp ur sina djup  
som ljusskygga vattendjur, glidande där om varandra med sina slemmiga ryggar. (s. 181).

Då dvärgen förgiftar Ricardo menar Karahka att en hierakiomkastning sker psykologiskt, och hon 

benämner det ”det omedvetnas och bortträngdas uppror mot överjaget”.248 Det onda i honom tycks 

släppas förbi det omedvetnas gränser. Till svar tycks dock ett begynnande bortstötande av dvärgen 

visa sig i skeendena efter förgiftningsdådet under middagen. Dvärgen berättar att "[n]u förefaller det 

tvärtom nästan som om han undvek mig. Han använder mig inte så ofta som förr, tycker jag. […] 

Ibland tror jag nästan han börjar bli rädd för mig." (s. 250).

   Efter utbrottet mot furstinnan försätts dvärgen slutligen i isolering i dvärgvåningen. Dvärgen tycks 

där förmå beskriva en tilltagande undanträngning av honom själv i den Andres medvetande, som 

slutligen blir ett faktum när dvärgen spärras in ”fastkedjad vid muren i en av borgens fängelsehålor” 

(s. 261). Förflyttningen uppifrån överjagets position till det undertrycktas regioner är här väsentlig. 

”Ända tills  för  lite  sedan var  mina  händer  också  i  kedjor”,  berättar  han  (s.  261).  Den initiala 

separationen inom det  kollektiva  psyket  upprätthålls  bortom romanens  slut,  varför  den,  liksom 

Portal 2 och The End of the World, negerar det psykoterapeutiska idealet om jagets enhet.

3.1.3 Portals psykologiska fiktionsvärld
För att på ett mer konkret sätt angripa framställningen av det psykologiska rummet i Portal vill jag  

här först rikta uppmärksamhet mot den korta minnestext, i form av en helsida dedikerad till spelet,  

författad av Victor Sjöström, med anledning av en nyligen avslutad era inom tv-spelstillverkningen, 

som den svenska speltidningen  Level lät skriva hösten 2014.249 Sjöström beskriver där de sterila 

miljöer och den falska trygghetskänsla,  som präglar större delen av spelet.  Men i  den nittonde 

testkammaren förändras spelet i grunden då "den bländvita fasaden till slut börjar vittra sönder" och 

Chell  finner sig plötsligt  vara "på väg in i  en brinnande masugn".250 Men genom att  fly denna 

process kan spelaren transportera  sig in bakom testkammarnas väggar,  in spelets  underliggande 

maskineri.  Spelets  linjära  inramning slås  därmed sönder,  och  huvudkaraktären  börjar  för  första 

gången agera på egen hand. Sjöström skriver att "[d]en återstående delen av spelet förvandlas sedan 
248  Karahka, s. 204
249  Victor Sjöström, "Portal", Level, Nr. 99, 2014, s. 57. Portal intar en hedrande plats 7 i rangordningen av den senaste 

spelgenerationens 100 främsta titlar.
250  Ibid.
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till en flykt in i det rostiga, blodbruna innanmätet av Aperture Sciences forskningskomplex – det 

som hela tiden dolts under det blankpolerade yttre skalet."251

   I Ingmar Bergmans Persona (1966) spricker filmen på ett likartat sätt i slutet upp och avslöjar ett 

fördolt innehåll, likt undanträngda tankeprocesser i filmens omedvetna. Filmkritikern Marc Cousins 

beskriver denna händelse på följande sätt: “The film breaks down and in doing so seems to 'release' 

a  series  of  images  which  it  has  been  repressing  […]  Bergman  has  swapped  theatre  for  a 

psychoanalytic  metaphor  for  cinema.  The ribbon of  images  is  a  pure  surface  of  consciousness 

through which  farcical,  violent  and  disturbing sub-conscious  images  erupt.”252  På  samma sätt 

spricker  spelets  ytstruktur  upp  i  Portal för  att  avslöja  ett  underliggande  och  hittills  fördolt 

maskineri, varigenom miljöskiftet bär upp det narrativa, liksom det psykologiska, sammanbrottet.

   GlaDOS visar sig därefter existera på riktigt, berättar Sjöström, och är mycket farligare än väntat,  

en del i den krossade illusionen om spelarens tillvaro i det underjordiska komplexet, vilket blir en 

chock för spelaren. Burden och Gouglas menar att: ”As Chell’s life as a test subject breaks down so 

does the completeness of the game designer’s levels. The entire illusion shatters as both Chell and 

the player see the scaffolding of the facade.” Sjöström skriver att en tröskel passeras som "inte bara 

förändrar ens syn på Portal – utan på vad hela spelmediet är kapabelt till".253

   Jag uppfattar dock inte GlaDOS akt av att ta livet av spelaren såsom uppriktig. Processen inför 

kremeringen syns onödigt långsam och möjligheten att kringgå den förefaller suspekt. Hon tycks 

istället  tvinga  spelaren  att  agera  utanför  hennes  kommando,  att  bilda  sig  en  egen  (illusorisk) 

självständighet, för att kunna utföra en akt GlaDOS inte kan beordra henne till: att konfrontera och 

förstöra henne, en utveckling spelet snart når sin upprinnelse i, till synes under GlaDOS goda vilja.

   Aarseth berättar, i hans ovan nämnda spelanalys, att spelaren ibland tillåts påverka omgivningen, 

medan hon i  andra fall  inte  besitter  något  konstruktivt  inflytande över spelvärlden,  som förblir 

statisk.254 Denna skillnad i  påverkan sammanfaller  med en annan uppdelning, som Aarseth gör, 

mellan två olika slags spatiala representationer, nämligen det öppna landskapet och den tillslutna 

labyrinten.255 Vissa spelvärldar går också endast förment att påverka. Med spelet  DOOM  (1993) 

som exempel skriver Aarseth att: "Even in outdoor scenes in DOOM the landscape is riddled with 

obstacles  and narrow paths.  What  may seem like  a  naturalistic  world  is  in  fact  a  constrictive 

topology of nodes and connections between them that interferes with unhindered movement".256 

Portal tycks på ett liknande sätt spela med denna antydda öppning av utrymmet och den samtidiga 

vetskapen om dess reellt linjära utformning. Det spatiala upplägget i Portal motsvarar således vad 

Aarseths beskrivning av det nu klassiska spelet Myst (1993): “What looks like an open area is really 

251  Ibid.
252  Marc Cousins, The Story of Film (London 2004), s. 294
253 Sjöström, s. 57
254  Aarseth 2000, s. 161
255  Ibid., s. 160
256  Ibid., s. 161
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a  closed  labyrinth  with  a  few possible  directions“.257 Denna begränsning hos  spelmediet  tycks 

uppmärksammas  av GlaDOS, och den psykologiska bestämmelsen  i  spelen  gestaltas  genom en 

tematisering av dessa spatiala restriktioner – Chell slussas endast omkring i spelets lokaler likt en 

viljelös instans i hennes medvetande.  Burden och Gouglas hävdar också att ”Chell and the player 

wander  the  path  laid  out  for  them  by  their  respective  designers,  seeking  the  source  of  their  

imprisonment. Upon finishing the game and revealing the designer’s schemes, both are free to be in 

the world, having ended their trial.” De noterar alltså i originalspelet denna identifiering mellan 

spelaren och Chell, som hennes funktion av avatar erbjuder, och den frihet som väntar de båda vid 

spelets slut, kontra de spelmekaniskt betingade restriktionerna. ”The experience of the algorithm – 

Chell’s experience – resonates because it is the player’s experience too", skriver de, och fortsätter: 

"Chell’s subjugation to process, her desire to act freely, her hopelessness as she incinerates a silent  

friend – these are not transmitted to the player through the artistic medium but belong to the player 

as  their  own.”  En  fiktiv  karaktärs  frustration  över  narrativets  tillslutna  rum har  därmed  blivit 

spelarens, i och med spelmediets (om än i Portal-spelen främst illusoriskt konstruerade) högre grad 

av agens och inverkan på narrativets fortgång. En oförmåga att tränga in i textens underliggande 

maskineri,  och att  bryta  den narrativa lineariteten,  når möjligen nya uttryck i  Portal genom en 

inkludering av spelaren i upplevelsen, men dröjer sig också kvar inom dess hindrande instanser, i 

form av spelmekanikens begränsningar i gestaltningen av rummet.

   Burden och Gouglas skriver, i artikeln om Portal, att: "Although, ironically, the path of escape and 

its  reward trade the Test  Chambers  of  GLaDOS for the ongoing level  restrictions of the game 

designers – the player and Chell remain slaves to the game’s story.” Denna iakttagelse belyser i sig 

en viktig aspekt av händelseförloppet, men artikelförfattarna tycks föra resonemanget åt en motsatt 

riktning, och hävdar tvärtom att denna händelse påvisar spelmediets potential att erbjuda narrativ 

kontroll, samt spelarens möjlighet att själv påverka handlingen när GlaDOS testprotokoll krossas. 

Men jag tillbakavisar  den,  som jag uppfattar  det,  illusion av narrativa frihet  som ett  medvetet, 

ironiskt inslag i spelstrukturen. Burden och Gouglas hävdar själva att "Chell crosses the threshold to 

see the dark, institutional inner workings in its entirety.  The portal  gun opens a wormhole that 

deconstructs the facility and shows visually, experientially and narratively, the belly of the beast”. 

Oavsett om denna slutsats är överdriven eller ej riktar de uppmärksamheten mot en samtidig kollaps 

av narrativet och den spatiala strukturen.  "The Portal Gun", skriver de också, ”allows space to be 

overcome and the player to create their own spatial connections”. Men den upplevda friheten är 

kraftig begränsad: ”the promise of freedom does not lead to freedom beyond the control of the game 

designer (GlaDOS).” Ett narrativt ytskikt tycks dölja ett omedvetet inunder, som protagonisten, likt 

dvärgen, tycks sträva efter att nå in i. Men en viss resignation inför denna ansats anas även i Portal,  

som kan härledas till  Turkles iakttagelser om att  människan i  simulationskulturen har givit  upp 

257  Ibid., s. 165
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pretentionerna på att nå insikt i systemets djupstrukturer, för att istället manipulera dess ytskikt. 

"The Portal Gun" tycks härvid utgöra ett minimum av spelaragens i den frustrerade navigationen 

genom spelets  tillslutna  labyrinter.258 Ingenting  är  nämligen oförutsägbart,  vilket  GlaDOS själv 

insisterar  på.  Navigeringen in bakom Aperture Science väggar förefaller  fortsatt  lika linjär,  och 

varje steg leder närmre GlaDOS, vilket hon själv ständigt påtalar. Jag hävdar, tvärtemot Burden och 

Gouglas, på den här punkten märkliga resonemang, att spelaren aldrig på ett reellt sätt påverkar 

spelets fortgång, utan snarare följer den väg som redan har stakats ut åt henne, vilket dock på ett 

mycket  träffande  sätt  finner  en  tematisk  motivering  på  så  sätt  att  avataren  kan  ses  utgöra  en 

mekanism inuti en artificiell skapelses medvetande och därinom utagera psykologiska processer, 

som hon förblir  omedveten om och oförmögen att  själv kontrollera.  De spatiala  restriktionerna 

frammanar också i spelets sista skeden det fortsatta intrycket av att vara fångad inuti ett främmande 

väsen.  GlaDOS  kommentarer  följer  nämligen  ännu  Chell,  genom  navigationen  inom  hennes 

medvetande-värld, genom uttalanden såsom ”I can feel you're there” och "I don't think you're going 

where you think you're going". Spelaren tycks dock röra sig i GlaDOS fördolda strukturer, där hon 

inte har direkt åtkomst. Tonen blir slutligen mer bedjande och kommentarer som "It's not too late 

for you to turn back. I'm not angry. Just go back to the testing area" når Chell från den ständigt 

närvarande överjagets röst, medan spelaren navigerar i medvetande-världens utmarker. GlaDOS vet 

också,  säger  hon  när  de  möts,  hur  deras  möte  kommer  att  sluta  –  ett  avslut  som  tycks  lika 

nödvändigt  som  oönskat  från  GlaDOS  sida,  som  om  spelaren  måste  aktualisera  hennes 

konfrontation med den oönskade instansen i medvetandet, som Chell personifierar. Ändå insisterar 

GlaDOS på att utgången är spelarens fel, liksom i en lek med spelmediets sken av narrativ (vilken 

jag skiljer från en rent spelmekanisk) agens.259 Utgången är nämligen lika predestinerad som i en 

roman, och den möjlighet till medpåverkan vad gäller handlingen, som spelmediet påbjuder, är i 

stort  sett  illusorisk.  GlaDOS  angriper  dock  härvid  just  spelarens  minimum  av  påverkan  på 

skeendena;  sedda såsom spelets  interaktiva egenskaper.  Det  är  i  slutändan Chell  som "mördar" 

GlaDOS, vilket hon insisterar på, även om spelaren endast driver fram hennes, såsom speldesignern 

personifierad inom spelet, förutbestämda upplösning.

3.1.4 Drömmens nätverk av symboliska knutpunkter

Enligt  synsättet  att  romanen  uppställer  sitt  egna  regelverk  talar  Karahka  om en  genomgående 

psykoanalytisk  kod  i  romanen,  som tillkännagivs  genom symbolmarkörer  i  form av  till  synes 

258  Inslaget går även att jämföra med den "motor outburst", som Cook menar drabbar den immobila biografpubliken.
259  Ordagrant säger hon, då spelaren träder in i hennes stora kammare och för första gången får bevittna hennes fysiska 

gestalt: "Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing 
you've managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that and we'll just call it a day. I guess we 
both know that isn't going to happen.You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in five, 
four..."
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oskyldiga  uttalanden,  om  dvärgens  bindning  till  fursten.260 Likt  det  sätt  varpå  Fluderniks  ser 

narrativa markörer i texten, som läsaren själv konstruerar ett narrativ av, bär Dvärgen på inslag, som 

läsaren kan konstruera symbolisk betydelse utifrån. Denna psykoanalytiska kod infogar sig vidare i 

den vertikala, hierarkiska strukturen i personteckningen, skriver Karahka, där "Fursten/'överjaget' 

och dvärgen/det omedvetna markerar en [sådan] psykologisk vertikal”.261 Hon kopplar dvärgens 

karaktärsdrag, som existerar på det fiktiva historieromanplanet, till  hans latenta symbolfunktion, 

vilken  hon  benämner  ”viljan  till  makt  […]  liksom  överjaget  kontrollerar  det  omedvetna”.262 

Symboliseringen av dvärgen och fursten,  samt inordnandet  av dem i  ett  vertikalt  mönster,  som 

sträcker  sig  över  en  social  ordning  till  en  psykologisk,  berättar  också  Karahka,  understöds  av 

rumsskildringen.263 ”Det hierakiska rummet stöder den vertikala strukturen i  personteckningen”, 

menar  hon.264 Fursten  visas  i  praktfulla  gemak,  medan  dvärgen,  däremot,  ”har  visserligen  sin 

dvärgvåning i ett torn, men i nyckelscener då han utför sina makabra hjältedåd, vistas han i källare, 

mörka korridorer och prång, och i slutet är han inspärrad i fängelsehålan i källaren, där mörker råder 

större delen av dagen”.265 Karahka sammankopplar alltså den psykologiska aspekten i skeendena i 

romanen  med  en  orientering  i  rummet;  en  gemensam  rumslig,  symbolisk  och  psykoanalytisk 

strukturering av inslagen i texten. Den nämnda viljan till makt kan också placeras in i det behov av 

den medvetandegöring, som jag läser in i romanen; alltså att maktspelet konstitueras genom behovet 

från karaktärernas sida att bemästra varandras positioner, av att besitta den upphöjda dvärgvåningen 

eller av att tvärtom fängslas i palatsets källarhåla.

   I en kort studie av Portal-spelen argumenterar en anonym skribent på bloggsiten The Generalist 

för att: "The story that you’re actually given is very low in detail. Your imagination has to kick in to 

start filling in the blanks. Making you part of the creative process helps to draw you into the story, 

even if you’re not intentionally part of the process."266 Berättelsen ligger således utspridd i Portal, 

dels i dialogen, som inte avbryter spelmomentet, men också genom detaljer i omgivningen, vilka 

spelaren inte  behöver  lägga märke till  eller  engagera sig  i,  konstaterar  skribenten.  Denna story 

upplevs  också  genom  interaktionen  med  utrymmet,  den  spatiala  navigationen.  I  Portals  

fiktionsvärld  existerar  en  större  mängd  återkommande  inslag,  som  anspelar  på  varandra  och 

därigenom finner sin betydelse, vilket förlänar spelaren möjligheten att själv konstruera en väv av 

symbolisk betydelse i spelet. Angående förtätningsarbetet talar Freud i sin drömtydning om element 

som i drömmen tas upp därför att de ”kan uppvisa den mest mångsidiga beröring med de flesta 

260  Karahka, s. 134
261 Ibid., s. 136
262 Ibid.
263 Karahka, s. 138f
264 Ibid., s. 139
265 Ibid., s. 138f
266  "Game Study – Portal \ Portal 2: It’s Not the Portals that Make Portal Great", http://the-

generalist.com/component/content/article/44-game-studies/92-game-study--portal--portal-2-its-not-the-portals-that-
make-portal-great.html 9-04-2015
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drömtankarna och alltså  utgör  knutpunkter där  många av drömtankarna sammanträffar”.267 Han 

beskriver  hur  ”dröminnehållets  element  visar  sig  vara  överdeterminerat  eller  flerfaldigt 

representerat i drömtankarna”.268 I  drömmen befinner drömmaren sig alltså, med en terminologi 

som för  honom närmre  Deleuze  än många tycks  uppmärksamma,  ”mitt  i  en tankarnas  fabrik”, 

vilken han beskriver som ”ett mästerstycke i vävkonst lik", där tusen trådar "flyta i tusen punkter till 

ett”.269 Mångfaldiga associationer härstammar på så sätt ur samma objekt i drömmen. Freud skriver 

därför  att:  ”Från  ett  drömelement  leder  associationsbanan  till  flera  drömtankar  och  från  en 

drömtanke till flera drömelement”.270 De många symbolmarkörer, som ligger utspridda i  Portal-

spelens  gemensamma  fiktionsvärld,  tycks  på  samma  sätt  verka  genom att  upprätta  nätverk  av 

referentiell  betydelse,  och tycks  genom sin blotta  miljö framställa  vad jag har  visat  att  Jenkins 

benämner  ett  inbäddat  narrativ.  Fåglarnas  roll  i  Portal  2 tycks  till  exempel,  med  dess  många 

förekomster i spelet och dess kopplingar till prometheusmyten, konstituera en rhizomatisk väv av 

korsreferenser,  både  inom  spelet  och  med  hänvisning  utåt,  och  upprättar  inom  sig  själv  en 

knutpunkt för hänvisningar till mytens många användningar i historien. Den narrativa processen 

tycks alltså låta användaren själv sammanföra dess symbolmarkörer till en meningsfull helhet, likt 

en utagerad drömtydning.

267  Freud, 1984 (1900), s. 145
268  Ibid.
269  Ibid.
270  Ibid.
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4. I GlaDOS värld

Efter att ha argumenterat för att fiktionsvärlden i mina exempelverk uppbär psykologisk signifikans 

kommer jag i  följande avsnitt  att  vidare diskutera vilka möjliga psykologiska effekter,  som hos 

spelaren  produceras  i  navigationen genom spelets  samtidigt  narrativa  och spatiala  uppbyggnad. 

Själva  strukturen  av  Aperture  Science  innefattar  ett  labyrintliknande  system av  korridorer  och 

testkammare,  vilka  omgärdar  ett  centrum,  antagonistens  kammare,  där  GlaDOS fysiska  gestalt 

under den första delen av spelet huserar, inkopplad i anläggningens huvuddator. Omgivningen är 

försedd  med  högteknologiskt  utrustning,  elektroniska  anordningar  och  rörliga  smådelar,  varför 

väggar,  tak  och  golv  tycks  utgöra  komponenter  i  den  externa  kropp  som  utgör  spelmiljöns 

medvetande-värld.271 Inunder  komplexet  finns  stora  otillgängliga  ytor,  liksom  håligheter  inuti 

anläggningen, dit GlaDOS ej har insyn. Den för GlaDOS så förhatliga spelaren navigerar under 

sträng  uppsikt  och  med  kraftiga  begränsningar  genom denna  fragmentariska  spelvärld,  likt  en 

neuros i ett övergripande psyke, som i sin tur strävar efter att bli kvitt den. Portal 2 uppvisar också, 

i högre grad än i originalspelet, en mer sönderslagen och ihåligare spelvärld, vilket tillåter spelaren 

att se in i, och ibland även med våld bryta sig in i, dess avgränsade, kaotiskt ordnade djupstrukturer.  

Ett tema som kretsar kring behovet av att tränga igenom ett löst sammansatt ytskikt, som spelaren 

navigerar på ytan av, eller av att komma i kontakt med ett fördolt inres processer, förstärks på så vis  

i uppföljaren.

   Sprungen ur en annan tid  utgör  utgör Zonen i  Tarkovskijs  Stalker ett  liknande komplicerat, 

oöverblickbart och svårforcerat system av fällor och faror, som påminner vagt om Aperture Science 

lokaler. Denna Zon skriver även om sig själv och nya gångar bildas, medan gamla förändras, likt ett  

psykologiskt komplex i ständig omvandling. Filmens komplexa tankeliv och idéspår spatialiseras 

därmed i själva den inomdiegetiska fiktionsvärlden, varinom de tre huvudkaraktärerna kommer att 

utforska dess gåtfulla öppna ytor, liksom dess mörka, underjordiska kaviteter. Denna konstruktion 

tycks  också  karaktärerna  själva  delvis  kunna  förnimma,  när  de  konstaterar  att  alltet  utgörs  av 

någons idiotiska uppfinning (1:43:00), som om Zonen utgjorde en dröm eller en vanföreställning, 

vilka de alla är delaktiga i. En kollektiv medvetande-värld, uppbyggd till sin rollbestättning av flera 

olika instanser i samverkan, som alla tycks bära specifika funktioner i den polyfona, psykologiska 

konstruktionen,  vilka  tillsammans  även  navigerar  inuti  spatialiseringen  av  tankekomplexet, 

påminner  om sammansättningen  av  den  psykospatiala  fiktionsvärld  och  karaktärsrelationerna  i 

Portal-spelen.

   Återigen kan även drömstadens topologiska utformning i  The End of the World  nämnas, som 

består av ett liknande slags minfält av dolda faror, med dess säkra respektive förbjudna områden, 

dess  hämmande  barriärer  (huvudsakligen  i  form av  den omgärdande  stadsmuren)  och  fördolda 

271  Se bilaga 1 för skärmdumpar visande anläggningens teknologiserade miljö.
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lokaliterer, där hemligheter uppenbarar sig (såsom musikrummet i elstationen, vars instrument, när 

de  spelas,  bär  resonanser  av  en  förnimmelse  om  världen  utanför  muren).  Även  i  denna 

psykospatiala konstruktion tycks huvudpersonen endast 'glida' omkring på det förmedvetnas ytlager, 

där han bara stundtals nås av signaler från de egentliga, underliggande mekanismerna. Stalkerns roll 

utgör  nämligen den allsmäktige guden i  Zonen,  men har,  sägs  det,  inte  en aning om vad som 

egentligen försiggår där (2:07:10-2:09:30). Likt psykoanalytikern eller prästen leder han den vilsna 

skaran  människor  in  i  dess  dunkla  labyrinter,  men  tycks  endast  besitta  förmågan  att  tolka 

innebörden av dess yteffekter, och därmed besitta (den illusoriska) kraften att förlösa besökaren. En 

brusten tilltro till både kristendomens och psykoanalysens förmåga att leda den vilsne individen till  

sanning eller frälsning återspeglas därmed i den gemensamma irrfärd, som karaktärerna i filmen 

tillsammans genomför. För Zonen i Stalker är en mer komplex skapelse än endast en psykologisk 

fenomenvärld – ett starkt religiöst tema, liksom en filosofiskt-existentialistiskt motsvarande tematik, 

finns  där  också inskrivna,  varför  rollbesättningen också är  trefaldig,  och dess  många tematiska 

trådar finner en outtalad sammanstrålning i den diegetiska miljön. Vardera karaktär gestaltar alltså, 

vilket jag ovan hävdade, endera del av det dilemma som tillsammans upprättar den gemensamma 

medvetande-världen i filmen.

   Turkle  kan,  vilket  belyser  Portal-spelens  senare  metaforiska  användning  av  ett  annat  slags 

teknologiserad  omgivning,  i  syfte  att  gestalta  ett  medvetande,  berätta  att:  ”It  has  often  been 

suggested that the relationship of bits to program is analogous to that of brain and mind.  In the 

'brain'  there are  physical  things  – neurons,  synapses,  elctrical  impulses.  In  the  'mind'  there  are 

images, concepts, ideas, language and thought. Similarly, within the computer there are physical 

things  (the  bits),  and  then,  at  the  level  of  'mind,'  there  are  programs.”272 En  grupp  kallad 

”connectionists” sökte under 1980-talet konstruera intelligenta system med den mänskliga hjärnan 

som avbild,  där  artificiella  neuroner  bildade  multipla  kontakter,  varur  komplexa  system kunde 

uppstiga.273 ”Connectionism”,  skriver  Turkle,  ”opened  the  way  for  new  ideas  of  nature  as  a 

computer and of the computer as part of nature. And it thus suggested that traditional distinctions 

between the natural and artificial,  the real and simulated, might dissolve.”274 Det tycks som om 

denna tendens, vilken Turkle spårar i  det samtida kulturella medvetandet,  även har tagit  form i 

Aperture Science Laboratories, likt en hjärnas neuroner och synapser gestaltade genom de enorma 

kretskort, som kantar anläggningens väggar, och den mångfald av små objekt som forslas omkring i 

komplexets  till  synes  oändliga  kanaler  av  vakuumrör.  Bland  dess  jättelika  formationer  av 

elektroniska  komponenter  i  komplexa  kontaktnät  utgör  GlaDOS  själv  centrum av  skapelsen  – 

medvetandet i maskinen, eller den intelligenta produkten som uppstår ur en hjärnas många neurala 

kopplingar. De cerebrala bilder, som också i Deleuze analys bildade en topologisk struktur i den 

272  Turkle, 2005, s. 252
273  Turkle, 1997, s. 131f
274  Ibid., s. 136

54



intellektuella  filmen,  finner  därigenom inom  Portal-spelen  sin motsvarighet  även i  spelmediets 

spatiala uppbyggnad, och uppstår därinom i nya former genom en cybernetisk tematisering av den 

psykospatiala konstruktionen. Komplexet som omgärdar GlaDOS fungerar nämligen likt en andra, 

externaliserad modell hennes egna kropp och medvetande, då hennes existensberättigande såsom 

simulation framskapas genom samma slags strömkretsar, som framställer de ettor och nollor som 

konstituerar  hennes  binära  kod,  vilka  även  utgör  anläggningens  fysiska  interiör.  Portal-spelens 

rumsliga  organisationer  består  på  så  sätt  i  en  neurologisk,  teknologisk  och  psykologisk 

sammansättning av motsvarande metaforiska uttryck.

   Aaron Nichols berättar i en kommentar, i kapitel 5, att utvecklarna strävade efter att tillfredsställa 

ett behov hos både spelskaparna och spelarna att se in bakom väggarna på anläggningen, ”into the 

vital heart of the factory”. En inblick i den fabrik där spelets Turrets tillverkas, i just det femte 

kapitlet, tjänar till att förse spelaren med denna inblick i spelets fördolda maskinerier. Genom att  

visa hur dessa robotar tillverkas, berättar  han,  givs spelaren insikt i  det sätt  varpå alla objekt i 

anläggningen genereras endast för att konsumeras i en ändlös process av produkttestning. Ingenting 

lämnar fabriken: all aktivitet tjänar bara till egenvärdet av att bedriva denna testprocess. Djupare in i 

fabriken skiljs först defekta Turrets ut, för att sedan förbrännas i en smältugn. Denna fabrik tycks 

måla upp ett psykologiskt maskineris irrationella processer.275

   Överväxta  Turrets  som spelar  operamusik  och  Doug  Rattmanns  hemliga  tillhåll  i  spelet  är 

exempel på andra, dolda hemligheter i anläggningen, eller avbrott i den psykospatiala strukturen, 

inunder ytskikten av medvetande-världen. Rattmann kan också höras mumla eller yra ramsor på 

vissa platser i Portal 2, som om han utgjorde en av de flertaliga, vansinniga röster, vilka talar i det 

'huvud' som utgör spelvärlden.276 Det tycks också som om han, likt Runciter i Ubik, strävar efter att 

sända meddelanden fram till spelarens position i de förmedvetna skikten av spelvärlden. De många 

textfragment,  som han här och där även klottrar  i  spelet  i  dolda utrymmen,  ger också spelaren 

anledning att betvivla att den egna verklighetsuppfattningen är korrekt uppfattad:

Tell me not in binary numbers
Life's but a madman's dream
All the frozen testers slumber
And walls are not what they seem.277

4.1 Den opålitlige spelaren

I  Portal 2 upplevs också spelvärlden, vilket ovanstående citat antyder, vara förvrängd genom ett 

275  Ido Magal förklarar även i en kommentar från spelutvecklarna i Kapitel 3 av Portal 2, att hissarna, som 
transporterar spelaren mellan pusslen, vilka har förlagts i de ovan nämnda vakuumrören som genomkorsar 
anläggningen, spelar en viktig roll för designen i spelet. Denna detalj används för att få spelaren att känna sig lika 
obetydlig som den last som transporteras i detta slags rör, och för att ge spelaren många tillfällen att upptäcka hur fel 
i systemet kan uppstå, såsom blockeringar i rören och last som regnar ner för hisschakten.

276  http://theportalwiki.com/wiki/Doug_Rattmann
277  Raderna typs parafrasera  Se bilaga 1 för avbildningar av detta med fler exempel på Rattmanns graffiti
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opålitligt  filter,  vilket  i  en jämförelse kastar ett  sken på  Dvärgens fiktiva utrymme. Läsaren av 

Dvärgen  tycks genomgående presenteras med en felaktig världsbild genom berättaren, som dock 

alltid argumenterar för sin egen korrekthet. Karahka ifrågasätter också berättarens trovärdighet i sin 

artikel.  Han  är,  berättar  hon,  ”ett  opålitligt  sanningsvittne,  ibland  medvetet  lögnaktig,  ibland 

omedvetet  förvrängande  verkligheten  med  sitt  negativperspektiv”.278 Karahka  berättar  att 

”Lagerkvist sade till en god vän: Du ska inte tro på vad dvärgen säger, han ljuger så förbannat.”279 

Men  med  hjälp  av  pusselbitar,  skriver  hon  även,  ”kan  vi  korrigera  den  bild  han  ger”  av  de 

omständigheter han beskriver och förvränger.280 I  Portal spelar dock en annan roll än endast den 

opålitliga berättaren med i förvanskningen av verklighetsåtergivningen. Spelkaraktären utgör själv 

ett  opålitligt  filter,  och  spelaren  måste  ställa  sig  frågande  till  huruvida  hon  korrekt  uppfattar 

pågående  skeenden.  På  detta  sätt  sker  medieringen  av  medvetande-världen via  ett  annat  slags, 

audio-visuellt manifesterat gränssnitt, varinom spelarkaraktären utgör dess (problematiska) centrum 

såsom  den  bristfälliga,  percipierande  instansen,  snarare  än  romanformens  strikt  verbala 

omskrivningar,  i  mitt  exempel  i  form  av  dvärgens  beskrivningar  av  fiktionsvärlden,  som han 

befinner sig, och narrativiseringar av pågående skeden. Spelets gränssnitt inbegriper dock även, 

upprepar  jag  igen,  konceptet  om  den  interaktiva (navigerbara)  rörliga  bilden  såsom  central 

egenskap. De avbrott (schizzes and breaks) som Deleuze uppmärksammar i textmaskineriet i sin 

schizoanalays manifesterar sig i spelmediet genom att spatialiseras direkt i fiktionsvärlden, men 

visar  sig  först  genom  spelarens  förmåga  att  interagera  med  omgivningen,  varför  avatarens 

perceptionsförmåga, likt dvärgens berättarförmåga, utgör ett viktigt medierande skikt i medieringen 

av spelvärlden. Aarseth har dock visat, vilket skiljer spelmediet från romanformatet på denna punkt, 

hur ett schizofreniserat tillstånd kan bildas i spelet delvis såsom en omedveten effekt av en hämmad 

rörelsemekanik och  dialogfunktion,  vid  sidan  av  det  fiktiva  innehållet  (i  den  mån  det  upplevs 

förvirrande eller märkligt).281 Spelforskaren Kurt Squire redogör tillsammans med Henry Jenkins 

mer specifikt för hur spelmekaniken och den spatiala utformningen av det i inledningen nämnda 

spelet  American McGee's Alice i sig förlänar spelaren ett problematiskt psykologiskt tillstånd. De 

skriver att ”[t]he game's enclosed cavernous spaces, high toppling walls, and disorienting mazes 

contribute to our sense of paranoia”, och väljer därefter att beskriva spelet på följande sätt:

the distinctly gothic Alice, [McGee's] protagonist, now dwells in a mental asylum, having been driven insane by her 
inability to discern whether her Wonderland adventures are real or hallucinations [...]  We know these spaces -- the  
rabbit's hole, the lake of tears, the Red Queen's garden, and so forth -- from our childhood and yet they are disfigured  
and distorted through Alice's demented perspective.282

Den problematiska kontakten mellan spelare och fiktionsvärld introduceras också mycket tidigt i 

278  Karahka, s. 117
279  Ibid., s. 116
280  Ibid., s. 117
281  Aarseth, 1997, s. 115
282  Kurt Squire & Henry Jenkins, "The art of contested spaces." i Game On, red. Lucian King & Conrad Bain (London 

2002), s. 72
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Portal 2, då spelaren två gånger vaknar upp i ett förvaringsutrymme för försökspersoner; den andra 

gången i en kraftigt förändrad version av det rum hon tidigare lade sig att sova i, som om rummet 

själv antingen har nötts av tidens tand under sömnperioden, eller som on verklighetsvyn 'mellan 

varven' istället har förvridits. Detaljer i rummet, såsom målningar på väggarna, skiftar mellan de 

olika uppvaknandena, där uppmålade, nattliga landskap ersätter de tavlor där dag förut rådde, och 

omgivningen har antagit mörkare toner. Dessa brott mot verklighetsuppfattningen skapar en initial 

tilltro till  att  Chell vaknar upp i en mardröm, vilket också lindar in spelupplevelsen i en tjock,  

drömsk  dimma.  Spelaren  nås  sedan  endast  av  viss  information  utifrån  om  hennes  karaktärs 

(potentiellt förändrade) mentala välbefinnande, vilket hon inte själv förmår överblicka, genom en 

serie av Wheatleys illa dolda anspelningar på hennes hälsotillstånd: ”AH! Oh. My. God. You look 

terribl-- ummm... good. Looking good, actually.” Efter att ha informerat Chell om att hon kan lida  

av ett lindrigt fall av en allvarlig hjärnskada efter den långa nedsövningen, vilket presenterar en 

tentativ  förklaring  av  de  skiftande  utsikterna  över  tillvaron,  konfirmerar  spelmekaniken  hans 

iakttagelser genom att tvinga henne att bete sig underligt, genom att spelaren tilldelas instruktioner 

om handlingar, som hon inte kan utföra.283 Spelaren tycks vara fångad i ett opålitligt system, och 

kan inte lita till  sin egen verklighetsuppfattning, likt det osäkra system som jag ovan visade att 

Deleuze ansåg prägla det cerebrala utrymmet i den intellektuella filmen.284

   ”Reality is a story the mind tells itself […] And our minds can lie, never doubt it...”, konstaterar 

Doug Rattmann i Lab Rat.285 Denna osäkerhet sträcker sig utöver hans egen perception på Chell och 

spelens verklighetsframställning: ”Can she truly be awake after all this time? No, just a figment. If 

she were real, the Turrets would see her, too.” (s. 3) Rattmann sätter själv i  Lab Rat igång ett för 

Chell  potentiellt  oändligt  sömntillstånd  i  nedfrusen  form (s.  25).  Detta  ger  viss  anledning  att 

betvivla  att  hon  någonsin  vaknar  upp,  och  anledning  att  tro  att  Portal  2 har  förlagts  i  ett 

drömtillstånd. Chell hamnar i ett ”netherland”, berättar han, mellan liv och död, ”Both alive and 

dead, until someone opens the box.” (s. 26).  Encyclopedia noterar att denna anmärkning refererar 

till Schrödingers berömda kattexperiment, och liknar detta vid, som de skriver, "Chell's cryogenic 

state while inside the Cryo-Chamber".286 Frågan är om Wheatley, i början av Portal 2, öppnar upp 

lådan, eller om handlingen utspelar sig i hennes drömmande sinne.

   Ambiguitet inom den gemensamma sfär som inbegriper Valves spelserier Half-Life och Portal är 

283  I en något mindre finkänslig kommentar i spelets slut benämner Wheatley Chell ”brain damaged like a fox”.
284  Chell sägs även av hennes personakt, i den tecknade serien Lab Rat, egentligen endast vägra svara på frågor (ett 

tillstånd liknande vad man inom psykiatrin benämner selektiv mutism), vilket förklarar hennes skenbara stumhet i 
spelen (s. 9). Spelupplevelsen tycks behöva omvärderas genom denna kunskap om avataren, samt den roll och det 
psykologiska tillstånd som spelaren, genom henne, tvingas träda i och förhålla sig till.

285  I uttalandet ekar den schizofreniserade synen på medvetandet som växte fram inom cybernetiken i deras 
dekonstruktion av det mänskliga subjektet i konstruktionen av maskinintelligensen, ett viktigt tematiskt inslag i 
Portal-serien. Hayles (1999) gestaltar denna transformation av medvetandet, som även sträckte sig utanför den 
artificiella intelligensen tillbaka till det mänskliga medvetandet, genom en av de ledande forskarna inom disciplinen 
Francisco J. Varelas mycket liknande uttalande, nämligen att: "the 'self' is a story consciousness tells itself to block 
out the fear and panic that would ensue if human beings realized there is no essential self" (s. 156).

286  http://half-life.wikia.com/wiki/Portal_2:_Lab_Rat
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dock,  vilket  framgår  av  den  redan  citerade  intervjun  med  manusförfattarna,  någonting  som 

spelskaparna önskar bevara, som de skriver, "[r]ather than tearing down the wall and seeing how 

these two universes collide".287 Spelet  är således översållat  av lösa trådar och frågor utan svar. 

Användaren SciTechFreak skriver på Steampowereds diskussionsforum att: “Personally I thought 

that the idea behind Schrödinger's cat sums up portal 2 in its entirety. Basically it says that the cat is  

either dead or/and alive until you open the box to actually check up on said cat. The same is true for 

every mystery in portal.”288 En insikt, som Portal-serien alltså tycks tjäna till att förmedla, är att 

ingen verklig vy över skeendena finns, och att alla perspektiv är osäkra. Även Wheatley upplever, 

under en ökande grad av paranoia, ett tvivel inför kunskapen om att världen faktiskt är vad den 

utgör sig för att vara, vilket visar sig i följande desperata frågor riktade till spelaren under spelets 

slut: ”I'll bet there isn't even a problem with the facility, is there? I'll bet there's no such thing as a 

'reactor core'. I'll bet that's not even fire coming out of the walls, is it? It's just cleverly placed lights  

and papier mache, I'll bet that's all it is." Vem har således, och finns det en, korrekt uppfattning om 

vad som pågår i Portal-världen? Ett latent innehåll tycks, i Portal liksom i Dvärgen, ligga fördolt 

inunder det manifesta som läsaren eller spelaren inte når egentlig tillgång till,  utan bara rör sig 

omkring  på  ytan  av.  Den  gemensamma  fiktionsvärlden  tycks  utformas  likt  ett  stort  kollektivt 

medvetande med flera  subjektiva synvinklar  på skeendena,  där  alla  karaktärer  och objekt delar 

oklara  förbindelser  med varandra  i  komplexet.  Wheatley förklaras  t.ex.  av GlaDOS i  kapitel  5 

utgöra  en  tumör  i  hennes  medvetande-kropp,  ursprungligen  fastmonterad  i  hennes  maskinella 

sammansättning. Han utgör alltså 'idioten' i GlaDOS mekaniska medvetande, den instans som ger 

henne dåliga idéer, vilken hon under spelets gång för en (till  synes förtäckt) strid med sig själv 

igenom. Denna insikt tycks också placera narrativet i en för henne immanent psykologisk process, 

endast inom spelvärlden projicerad i materialiserad form.

   Utblicken över tillvaron pendlar dock i  Lab Rat mellan ett hallucinatoriskt och ett mer samlat 

uttryck,  i  samband  med  Rattmanns  avsaknad  respektive  intag  av  antipsykotisk  medicin.  Två 

berättelser tycks därför utspela sig parallellt med varandra – en verklig och en inbillad. En annan 

tillvaro, fri från psykotiska vanföreställningar, tycks skymta igenom Rattmanns ögon.  ”There are 

moments when I can almost see the underlying grammar of this place”, säger han själv, medan en 

illusorisk tillvaro tycks ge vika inför honom, för att avslöja en stabilare verklighet därbakom (s. 6).  

Handlingen i filmen  Naked Lunch  (1991) har på ett liknande sätt förlagts inom ett psykologiskt 

instabilt  system,  där  en  klarare  verklighetsbild  stundtals  skymtar  genom  protagonistens 

förvrängande filter. Filmen illustrerar denna brytning på ett målande sätt vid en kort passage genom 
287 http://www.rockpapershotgun.com/2011/04/27/valve-on-  Portal  -2-spoiler-interview-part-one/  . Randy Lundeen 
beskriver även, i en kommentar från utvecklarna inom spelet, hur de i inledningen av Portal 2 ville inge idén om att 
befinna sig fångad för evigt i ett stillastående stadium i spelaren, men de var osäkra på hur spelaren sedan skulle ryckas 
loss ur detta tillstånd. En debatt huruvida öppningsscenen ägde rum inuti spelarens huvud ska ha utspelat sig, men 
Lundeen fastslår inte resultatet av denna diskussion. Vad som framgår av denna och flera andra av spelutvecklarnas 
egna kommentarer till spelutvecklingen är att de introducerar många olika uppslag och idéer, där mycket antyds och 
delvis upptas i handlingen.
288 http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1861333
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att skilja mellan läpprörelser och tal i en dialogsekvens, för att skapa en differens mellan skikt av 

verklighetsuppfattning, där det visuella intrycket tycks härstamma från den ”verkliga” verkligheten, 

medan det vi hör kommer inifrån den man – den psykotiska huvudpersonen – som lyssnar, vilken 

tittaren tvingas uppfatta filmhandlingen igenom. När konversationen tar slut tycks det som om det 

verkliga samtalet, som tittaren endast kan ana, inte har återgivits i filmen (44:30).

   För  att  återigen  nämna  Pundays  iakttagelser  om  hur  en  text-  eller  spelupplevelse,  som 

karakteriseras av psykologiska tillstånd, kan framkallas av verkets formella kvaliteter, tycks även 

form och innehåll i  Portal-serien färgas av dess schizofrena uttryck, som GlaDOS själv beskriver 

tillkomsten och grunden av. I dialogen med Rattmann framställer hon sig själv likt den psykos, som 

ligger latent i samhället, i materialiserad form, varvid maskinmänniskan och samhället på detta sätt 

framträder såsom speglar av varandra: ”Schizophrenia is a culturally bound phenomenon. Its pattern 

of  expression  is  filtered  through  the  cultural  substrate  in  which  its  symptoms  develop.  In 

technological  societies,  this  manifests  as  delusions  of  surveilance  and  a  belief  that  advanced 

technology is deployed against you, usually with some vague unseen 'other' out to get you.” (s. 20). 

På samma sätt som Lagerkvist skrev in samtidens, neurotiskt färgade, psykologiska klimat i textens 

psykospatiala kod ironiserar utvecklarna bakom Portal-spelen över den koppling mellan schizofreni 

och  det  senkapitalistiska  (och högteknologiska)  samhälle,  som figurerar  i  samtida,  psykologisk 

teoribildning, vilket framkommer genom t.ex. Deleuze och Guattaris texter. Genom vetenskapliga 

försök har GlaDOS nämligen kommit fram till att verkligheten inte existerar, vilket påvisar den 

schizofrena  tillvaro,  som  den  vetenskapliga  och  teoretiska  diskursen  av  idag  förmedlar,  samt 

påbjuder  en allmän känsla  av en förlust  av kontakten med verkligheten:  ”I  mean really,  you're 

scientists. What is more likely, that you're being chased by a homocidal computer, or that this is all 

just the paranoid delusion of an unstable mind? Why not come out of there, and you'll see. none of 

this is real.” (s. 21).

4.1.1 Pusselmomentet – en förening av spelmekanik och narrativ

De många pusselmomenten i Portal-spelen tycks, genom att laddas med symboliska konnotationer, 

gestalta  en  bearbetning av  djupare  konflikter,  scener  och konfrontationer,  manifesterade  genom 

problemlösning. Pusslen kan på så sätt ses i samband med ett ordnande av ett fragmentariserat och 

skadat psyke, vilket ses i den sönderslagna anläggningen, som spelet utspelar sig i. Navigationen 

inom spelvärlden utgör på så vis ett slags psykoanalys av den omgivning, som bär upp det inuti 

rummet projicerade psykologiska komplexet. Två av spelets huvudaspekter, pusselmomenten och 

det narrativa innehållet, sammanstrålar på så vis på ett intressant sätt, och pusslen blir lika mycket  

led i en personlig utvecklingsprocess som steg på vägen mot spelets upplösning.

   På ett liknande sätt baserar sig spelets fortskridande i American McGee's Alice, med dess många 
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pussel och gåtor, ytterst på behovet av att konfrontera och lösa upp huvudpersonens ouppklarade 

konflikter i det tilltrasslade psyke, som utgör fiktionsvärlden. Handlingen antar på så vis formen av 

en terapeutisk process av Alice av onda samvete traumatiserade sinnestillstånd,  som härvid har 

förlagts  i  rummet,  inför  mötet  med det  mörka,  djupast  inneboende orosmomentet  –  den finala 

konfrontationen med spelets dolda antagonist, den röde drottningen. I navigationen genom spelets 

skuggrike,  det  omedvetnas  mångtaliga  labyrinter  och  spökhus,  sammanstrålar  också  på  ett  för 

Portal liknande sätt spelmekanik med bandesign och dess narrativa inslag.

   I  Portal-spelen  manifesterar  sig  en  ond  häxmästare  i  djupet  av  medvetande-världen  på  ett 

liknande sätt, även om hennes roll inte begränsas till denna funktion. Den överinseende instansen 

som plågar spelaren, GlaDOS, låter ibland pulvrisera nödvändig utrustning, som hon behöver för att 

klara  pusselmomenten,  eller  utsätta  henne  för  onödig  livsfara  i  de  till  synes  meningslösa 

testprocedurerna. Hon tvingar även spelaren att begå symboliska mord på artificiella organismer 

(robotar som skriker av smärta och kuber med hjärtan målade på) och anklagar henne därefter för 

att vara ond, som om hon genom Chell både utagerade en immanent destruktivitet och samtidigt 

klandrar sig själv, likt Alice genom den onda drottningen. GlaDOS psykiska tortyr av Chell och 

spelaren tycks också ge uttryck för utageringen av en missriktad kritik och utvärdering av den egna 

personens tillkortakommanden, genom projektionen på den stumma dockan som avataren iträder 

rollen  av  i  hennes  medvetande-värld,  här  exemplifierat  genom följande  kommentar  riktade  till 

spelaren, efter ett avklarat test:

-GlaDOS: Well done. Here come the test results: You are a horrible person. I'm serious, that's what it says: A horrible  
person. We weren't even testing for that.
-GLaDOS: Don't let that 'horrible person' thing discourage you. It's just a data point. If it makes you feel any better,  

science has now validated your birth mother's decision to abandon you on a doorstep.”

Turkle intervjuar, under arbetet med The Second Self, en man vid namn Roger, som enligt hennes 

formulering: ”plays a game until that point where 'the strategies are part of you,' where he feels like 

an extension of the game or the game is an extension of him.”289 Denna egenskap hos upplevelsen 

flyttar den psykologiska labyrinten in i spelaren, vilken tar formen av en internaliserad arena för 

medvetande-utforskning i  samspel  med spelmomentens  rent  narrativa  fortskridande.  Datorspelet 

erbjuder  en  utökad  möjlighet  av  att  kombinera  en  psykologiskt  betingad,  narrativiserad 

problemlösning med spatiala kvaliteter, vilket även är en av Murrays iakttagelser, som menar att en 

narrativ arketyp i formen av navigationen genom en labyrint därigenom ärver nya egenskaper.290 

Hon talar därvid om återaktualiseringar av den klassiska vandringsberättelsen, och hur den skiljer 

sig i olika format, utifrån dess materiella förutsättningar. Murray beskriver således hur kognitiva 

problem  finner  sin  korrelation i  symboliska  mönster  och  spatial  utforskning  i  olika  narrativa 

289 Turkle, 2005, s. 83
290  Murray, s. 135ff
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medier.291 I  och  med  spelmediets  interaktiva  gränssnitt  tillåts  detta  slag  av  narrativ  utveckling 

framträda  i  samband  med  användarens  egen utforskning  av  spelvärlden.  Men  i  Portal-spelen 

tillägnas inte den psykospatiala utforskningens betydelse spelaren själv, utan den fiktiva karaktär, 

som hon likt en psykologisk instans utagerar den inför, likt dvärgen endast står i indirekt kontakt 

med Furstens i större perspektiv osynliga psykologiska utveckling.

    I Portal sammanfaller dock, vilket särskiljer verket från tidigare mediala framställningar, narrativ 

och spelmekanik på ett sätt som gör de båda aspekterna i spelupplevelsen oskiljbara från varandra, 

vilket avkräver analysen ett annat slag av teoretisk adressering än vid romanläsningen. Steffen Walz 

talar, med hjälp av spelforskare Ernest Adams, om två arkitektoniska funktioner i tv-spel, där den 

första rör spelmekaniska, formella element, medan den andra tjänar dramaturgiska ändamål, alltså 

av  att  informera  och  underhålla  spelaren.292 Spelmekaniken  kan  i  sig,  utöver  de  narrativa 

momenten, också bära på psykologiska implikationer, genom det sätt varpå den låter spelaren verka 

i rummet.293 Olika rumsliga organisationer i spelvärlden kan dock tjäna till att uppfylla båda dessa 

syften.  Burden  och  Gouglas  talar  på  ett  liknande  sätt  om  ett  symbiotiskt  förhållande  mellan 

spelmekanik  och narrativ  framställning  i  Portal,  vilket  anas  i  pusselmomentens  utföranden,  ett 

fenomen som de benämner  "ludonarrative harmony”. De menar,  som ett  exempel på detta,  att 

testproceduren  i  Portals nittonde  testkammare,  där  GlaDOS  tycks  genomföra  det  första 

mordförsöket av Chell, utgör ett nav i berättelsen.  De skriver härvid att: ”This murderous intent 

brings together  multiple  narrative elements foreshadowed in the game,  but also emphasizes the 

appropriateness of the game mechanic for advancing that narrative".  Denna sammanstrålning av 

formella  och  innehållsmässiga  kvaliteter,  vilka  inte  bara  finner  applikationsmöjligheter  på 

textanalysen i litteraturvetenskapen utan även på spelmediet, angränsar också till den jämförelse av 

filmens kompletterande tudelning i motor och objekt, som enligt Deleuze båda samtidigt antar en 

gemensam cerebral modell i den intellektuella filmen.

4.2 Kroppens förlängningar och rummets sönderfall

GlaDOS besitter  en  i  stort  sett  kroppslig  kontroll  av  Aperture  Science  lokaler  genom att  leva 

fastmonterad  i  dess  huvuddator,  varigenom  hon  kan  röra  anläggningens  olika  delar  genom 

elektroniska styranordningar, som om de utgjorde förlängningar av kroppen – en extrem bild av 

McLuhans  moderna  människa  såsom  fysiskt  uppkopplad  i  den  allomfattande,  teknologiserade 

omgivningen.294 Under  upprörda,  känslomässiga  tillstånd  tycks  även  den  spatiala  strukturen 
291  Janet Murray, Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace, (Cambridge/London 1997)
292  Steffen P. Walz, "Approaches to space in game design research", Conference Proceedings of the Philosophy of  

Computer Games, red. Stephan Günzel, Michael Liebe & Dieter Mersch (Potsdam 2008), s. 242
293  På ett liknande sätt hävdar King och Krzywinska att spelvärlden utgör mer än en bakgrund, och framställer sig 

snarare likt en protagonist eller antagonist i sig (s. 76).
294  Detsamma gäller Wheatley när han, i den senare delen av spelet, istället för GlaDOS ansluter sig till huvuddatorn i 

Aperture Science. När han på så sätt tar kontroll över anläggningen hävdar han att han är massiv, och tycks mena 
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förändras, och delar av anläggningen kollapsar till  följd inom spelet.  Väggarna, i anläggningens 

innersta kammare där huvuddatorn är placerad,  förändras även med sinnesstämningarna,  genom 

ljussättning och färger, vilket får rummet att bära respektive medvetande-kroppars affekter utåt. När 

GlaDOS vaknar till liv och återfår kontrollen av anläggningen i Portal 2:s början bygger hon upp ett 

nytt stabilt maktsystem, då hon städar upp i anläggningen, och människan intar åter rollen som 

labbråtta i hennes labyrinter, som undan för undan täpps till och repareras kring spelaren. Wheatleys 

kaotiskt ordnade pussel i den självdestruerande anläggningen, som han besitter i spelets slut, speglar 

på ett motsatt sätt den psykologiska kris, som han befinner sig i under berättelsens senare skeden, på 

gränsen till ett ömsesidigt inre och yttre sammanbrott. Narrativets växlingar konstitueras ständigt 

genom  rummets  omorganisationer  på  detta  sätt,  och  deras  konstruktion  respektive  sönderfall 

kommer i följande avsnitt att behandlas utifrån dess psykologiskt färgade, narrativa funktioner.

   I filmen Alien Resurrection (1999) läser Žizek i dokumentären The Pervert's Guide to Cinema in 

en  i  vår  tid  åter  aktuell  agnostisk  teori,  nämligen  att  världen  endast  är  halvfärdig  (1:35:00). 

Huvudkaraktären Ripley möter nämligen i denna film framklonade, misslyckade versioner av sig 

själv, vilket, menar Žizek, förmedlar uppfattningen om att tillvaron inte är perfekt – att vi lever i ett  

ofärdigt universum. I Aperture Sciences inre fabrik produceras på ett liknande sätt både lyckade och 

misslyckade robotar, med tal- och andra konstruktionsfel, vilket spelaren kan bevittna då hon rör sig 

genom anläggningen. Dessa felskapade robotar förmedlar upplevelsen av ett trasigt innandöme, på 

ett sätt som motsvarar den sönderslagna anläggningens yttre upplösningstillstånd. I Dvärgen tycks 

staden  kring  furstepalatset  på  ett  liknande  sätt  efter  förgiftningen  under  fredsfesten,  samt  dess 

blodiga efterföljder, bära upp furstens skuldbetyngda innandöme genom en manifestering i det yttre. 

En på annat sätt ogestaltad sorg och skuld förläggs utåt, då staden, som sjunker ner i ett djup armod, 

hamnar  under  en  mödosam belägring.  ”Det  sägs  att  han  är  mycket  irriterad  över  händelsernas 

utveckling”, skriver dvärgen, ”och inte minst över folkets missnöje med honom, för att han inte är 

vad man kallar populär längre. De hungrande som kommer här ibland och ropar på bröd utanför 

slottsfönstren  försätter  honom visst  särskilt  på  ett  dåligt  humör”  (s.  218).  Det  tycks  som om 

stadsborna i den psykologiserade romanväven utgör klandrande röster i furstens onda samvete.

   Detta samband framträder tydligare då furstens känsloliv förmörkas än mer. Dvärgen berättar att:

En ganska egendomlig sjukdom har börjat uppträda i staden. Den börjar med frossbrytningar och hisklig huvudvärk,  
sägs det, sedan svullnar ögonen och tungan och de kan inte tala ordentligt och kroppen blir alldeles röd på dem och det 
tränger ut orent blod genom huden. De sjuka skriker hela tiden efter vatten för att det bränner som eld inne i dem. (s.  
232f.)

Detta sjukliga innandöme forceras fram ur kroppens innandömen hos de smittade i furstestaden, likt 

ett tillbakahållet ont, som måste slippa ut: ”på kroppen slår det ut otäcka bölder som öppnar sig och 

tömmer ut sitt vedervärdiga innehåll” (s. 234). Men delar av folket och dvärgen vet att det inte är en 

vanlig smitta, då somliga säga, enligt hans ord, "att detta är Guds straffdom för människornas stora 

mycket mer den apparat som han är ansluten till.
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synders skull. […] Jag är inte obenägen att betrakta det som en straffdom. Men om det är deras Gud 

som svänger gisslet över dem, det vet jag inte. Det kan lika gärna vara någon annan och dystrare 

makt" (s. 234f). Furstens inre liv, som genom romanens psykospatiala kod dock manifesterar sig 

utåt genom staden, förläggs i sin tur, under en kvalfylld tid, i ett sönderfallande stadium. Den sjuka, 

som drabbar folket i staden, påminner även om "[d]en grymma pesten" som drabbar Thebes och går 

"till storms och ödelägger staden", som "dör med markens skördar som förtvina" till följd av Kung 

Oidipus skuldbelagda handling i Sofokles drama med samma namn.295 Det yttre sönderfallet, till 

följd  av  en  inre,  motsvarande  process  av  människans  personliga  förfall,  igenkänns  även  i 

förstörelsen av GlaDOS anläggning, liksom den ofruktsamma jorden med dess vissnande grödor i 

Thebes marker finner en motsvarighet i de missbildade Turrets, som massproduceras och förbränns 

i hennes inre fabrikslokaler, likt oändliga cykler av förträngningen av det sjukliga material, som 

ständigt föds på nytt, och ej kan hållas tillbaka.

   Även handlingen i Philip K. Dicks roman Ubik, som härvid måste nämnas såsom ytterligare en 

jämförelse, utspelar sig till den större delen i ett slags drömtillstånd inom ett kollektivt medvetande,  

som upprättas mellan ett antal endast karaktärer, vilkas livsfunktioner på artificiell väg upprätthålls, 

och hålls nedfrysta i ett slags bårhus tillsammans. De lever dock på mental väg vidare inom en 

virtuell verklighetskonstruktion, där samtliga karaktärer utarbetar en motsträvig konflikt mot döden. 

Samtliga deltagare i Ubiks drömvärld tvingas nämligen att släppa taget om livet i biologisk mening 

inuti  den simulerade verkligheten,  vilket finner sin gestaltning genom fiktionsvärldens rumsliga 

transformationer, på så sätt att kroppens förfall även finner sin motsvarighet i omgivningen, som 

bokstavligen  håller  på  att  vittra  bort  i  romanen.  Medvetande-världen  bär  också  i  detta  fall 

upplösningstillståndet utåt,  då en dödsfruktan förläggs i romanens psykospatiala kod, genom en 

projektion av rädslan för kroppens sönderfall på yttervärlden. Produkten Ubik, en sprejflaska med 

livgivande innehåll, utgör i romanen drömmen om ett botemedel mot denna dödsfruktan:

One invisible puff-puff whisk of economically priced Ubik banishes compulsive obsessive fears that the
entire world is turning into clotted milk, worn-out tape recorders and obsolete iron-cage elevators, plus other,
further, as-yet-unglimpsed manifestations of decay. You see, world deterioration of this regressive type is a normal
experience of many half-lifers, especially in the early stages when ties to the real reality are still very strong. A sort of
lingering universe is retained as a residual charge, experienced as a pseudo environment but highly unstable
and unsupported by any ergic substructure. This is particularly true when several memory systems are fused,
as in the case of you people. But with today’s new, morepowerful-than-ever Ubik, all this is changed!296

Digitaliseringen utgör  på ett  analogt  sätt  GlaDOS Ubik;  ett  alternativ  till  döden,  som romanen 

beskriver  i  produktens  många  reklamfilmer  i  romanen.  På  samma  sätt  som  tekniken  i  Ubiks 

fiktionsvärld degraderar mot ett tidigare stadium faller GlaDOS anläggning samman under en tid av 

personlig kris,  då hon liksom protagonisten Joe i  Ubik tvingas konfrontera döden i  den fysiska 

verkligheten. Spelets förmåga att genom rumsliga konfigurationer förmedla denna upplevelse utan 

295  Litteraturens Klassiker. Grekisk litteratur. Dramatik, red. Lennart Breitholtz, (Stockholm 2004) s. 69
296  Philip K. Dick, Ubik (1969), (New York 1991), s. 125
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omvägen via verbala representationer av skeendet, genom audio-visuell stimuli, vilket jag tidigare 

har nämnt, utgör dock en medieeffekt som förändrar motivets psykologiska uttryckssätt, som låter 

spelaren själv navigera genom narrativets på detta sätt rumsliga berättandeform.

   Jacques Lacan härleder redan detta tematiska inslag genom en kulturellt betingad psykologisk 

mekanism med Sofokles dramer som vägledande exempel. Han skriver nämligen att: ”När det gäller 

oss  själva,  tycker  vi  oss  leva i  slutet  av den humanistiska eran.  Människan är  på väg att  falla 

sönder”.297 Humanismen framstår dock inte, för honom, såsom en modernitet. Istället noterar han 

dess  grundläggande  drag  uttryckta  i  den  grekiska  tragedin.  Sofokles  hjältar,  alla  utom  Kung 

Oidipus,  går  mot  en  ytterlighet,  skriver  han,  bortom begäret  till  den  nästa.298 Dessa  utgörs  av 

personer, som Antigone, vilka placerar sig i en gränszon mellan livet och döden. Antigone, såsom 

tragisk hjälte,  tvingas  gå mot sitt  atä  (människans gränser),  men dessutom, skriver  Lacan,  mot 

”ektos atas, överträdelsen av atäs gräns”, till den Andres område.299 Hon rör sig, liksom GlaDOS, 

med en deleuziansk terminologi, likt en tankens nomad allt längre ut mot mänsklighetens gränser, 

för att där söka eller utvidga dess substans. Lacan menar att ”Antigone driver fullbordan av det som 

kan  kallas  för  det  rena  begäret  till  dess  gräns.  Det  är  helt  enkelt  begäret  efter  döden.  Hon 

förkroppsligar detta begär”.300 Antigones önskan om att placeras i zonen mellan livet och döden 

infrias i den levande begravningen, där hon befinner sig, ännu vid liv, men utskriven ur de levandes 

värld.301 Detta,  att  ta  steget  över  den  slutgiltiga  tröskeln  utgör  enligt  Lacan  Sofokles  hjältars 

särskilda förmåga, och endast utifrån denna gräns kan hon leva livet såsom något förlorat  men 

vunnet och reflektera över det; endast där hon redan är bortom det kan hon se det. Lacan förstår  

Antigones ”livlöshet” som ett exempel på Freuds dödsdrifts yttring, alltså likt en överträdelse och 

passage mer än en förintelse.302 Vid sidan av dödsbegärets negativa yttringar inryms därför även en 

vilja  till  liv,  som  också  tycks  karakterisera  den  antika,  grekiska  tragedins  endast  förment 

pessimistiska hållning.

   Det  antika  dramat  såsom reflektionsyta  över  livets  ytterligheter,  och  prövoomårde  för  dess 

möjligheter, finner en avlägsen motsvarighet även i roman- och spelmediet. Både Antigone och 

GlaDOS befinner sig i zonen mellan liv och död, och vi åskådare eller medspelare kan därifrån med 

dessa båda karaktärer överblicka livet från en utifrånposition, men negationen av livet utgör inte 

bara därför den centrala aspekten i respektive verks utgångar. En starkt livsbejakande inställning 

inrymmer sig istället i de självdestruktiva handlingarna, som endast kan finna sig gestaltad genom 

dess extrema motsats, i (den biologiska) dödens närhet. Det antika dramat fungerade också likt ett 

interaktivt  medium,  och  inte  minst  Sofokles  dramer,  som  involverade  åskådaren  i  handlingen 

genom att flytta denna utanför scenens kanter. Detta märks till exempel i nämnda  Kung Oidipus 
297  Lacan, s. 370
298  Ibid., s. 368
299  Ibid., s. 374f
300  Ibid., s. 382
301  Ibid., s. 379
302  Ibid., s. 380
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handling, som under dramats gång förvandlas till en angelägenhet för åskådaren själv, medborgaren 

i Grekland och invånaren av kosmos. Medier visar sig, vilket jag har visat ovan, såsom katalysatorer 

för samtidens diskurser, och plattformar för att pröva relevanta frågor. Vad vi lär oss av Portal 2 är 

att drömmen om det eviga livet möjligen inte längre behöver vara en omöjlighet eller en mardröm.

4.2.1 En själskris utagerad i rummet

Spelaren tycks inom den psykospatiala koden i  Portal 2 utagera en (omedveten) strävan efter att 

störta överjaget, likt den vilja till makt som Karahka ser karakterisera dvärgens relation till Fursten, 

då hon under spelets tidiga skeenden under Wheatleys överinseende undflyr testprocedurerna, samt 

utarbetar en plan för att avväpna GlaDOS och nå kontrollen över komplexet. Navigationen inom 

den delvis tillslutna medvetande-världen i spelet speglar även dvärgens rörelser i furstens slott, som 

strävar efter insikt i fördolda skeenden bakom lyckta dörrar och uppnå en maktposition över fursten. 

Dvärgen  frågar  sig  ständigt  hur  mycket  Fursten  vet,  men  inser  att  han  döljer  sina  egentliga 

förehavanden (s. 9). Tillsammans tycks också, liksom Chell och GlaDOS, Fursten och dvärgen båda 

utgöra två motpoler i  en ömsesidig,  men motvillig,  varseblivningsprocess. Under flykten undan 

GlaDOS river hon och släcker ner delar av komplexet för att fånga den undflyende Chell. Fursten,  

berättelsens på ett outtalat sätt egentliga jag, tycks också tampas med behovet av, och den samtidiga 

motviljan gentemot,  att  konfronteras med den blandade instans av överjag och omedvetet,  som 

enligt Karahka dvärgen personifierar. Dvärgen strävar på samma sätt som Chell efter att nå fram till 

Fursten, dock med insikten att denna förmedling är begränsad. ”Jag följer honom ständigt som en 

skugga” berättar han själv (s. 10).

   Chell rör sig under vägen fram till konfrontationen med GlaDOS i Portal 2 i ett slags kyrkogård 

av misslyckade skapelser i komplexets inre, vilka tycks ta formen av undanträngda, traumatiska 

minnen som har dolts men måste återaktiveras under spelarens navigation genom dem.  Wheatley 

berättar om denna plats att:

They say the old caretaker of this place went absolutely crazy. Chopped up his entire staff. Of robots. All of them 
robots. They say at night you can still hear the screams. Of their replicas. All of them functionally indistinguishable  
from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what they’re screaming about. Absolutely terrifying. 
Though obviously not paranormal in any meaningful way.

Innerst inne i den dystra fabriken råkar också spelaren på en Turret på ett rullband på väg mot den 

stora masugnen i fabrikens innersta.303 Denna robot kan inför spelaren, om hon lyfter upp den från 

rullbandet,  förtälja  hemligheter  om GlaDOS  förhistoria  genom att  yttra  kryptiska  fraser,  vilka 

antyder en identifikation mellan henne och den människa vid namn Caroline, som kom att laddas 

upp i  anläggningens  huvuddator  för  att  forma den artificiella  intelligens,  som nu utgör  hennes 
303  Manusförfattarna namnger denna robot "the Oracle Turret" och menar att den: "tells you everything you need to 

know". http://www.rockpapershotgun.com/2011/04/27/valve-on-portal-2-spoiler-interview-part-one/. Se bilaga 1 för 
skärmdump tagen på rullbandet på väg mot anläggningens destruktionscentral.
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person, genom den gemensamma nämnaren Prometheus. Vad förstörelseprocessen i robotfabriken 

dock tycks utagera är det upprepade behovet av att kassera denna bortträngda kunskap genom att 

låta den Turret, som bär kunskap om hennes förflutna, likt halvt utsuddade, obehagliga minnen om 

hennes personliga transformation på väg att förträngas, eldas upp om och om igen i komplexets inre 

maskinerier. I en jämförelse kan, för att återgå till Kung Oidipus exempel, funktionen av siare och 

orakel i pjäsen nämnas, samt den starka ovilja, som protagonisten uppvisar gentemot motsvarande 

sanningssägare  i  dramat,  främst  i  form  av  det  vredesmod  han  riktar  mot  Teiresias.  Ur  ett 

psykoanalytiskt perspektiv kan pjäsen, på samma sätt som Portal-spelen, läsas som om bortträngd, 

omedveten vetskap inuti det kollektiva medvetande, som hela teaterensemblen tillsammans utgör, 

motvilligt  letar  sig  fram mot dramats medvetanderand – det  manifesta  skådespel  som publiken 

presenteras  med.  Andra  delen  av  Portal  2 gestaltar  sedan,  likt  Sofokles  drama,  en  mer  direkt 

konfrontation med dessa undanträngda minnen i GlaDOS medvetande och bearbetningen av den 

kris, som hon genomgår i mötet med sitt tidigare jags gärningar och händelser, än genom spelarens 

utageringar av dessa psykologiska processer å hennes vägnar. Efter att ha fråntagits kontrollen över 

anläggningen av Chell, med hjälp av karaktären Wheatley, intar den senare av dem båda hennes 

tidigare maktposition genom att koppla upp sig själv mot huvuddatorn i Aperture Science innersta 

kammare. Wheatley låter därefter, under ett anfall av storhetsvansinne, de båda andra karaktärerna 

falla ner i ett djupt schakt som leder till en nedlagd saltgruva inunder anläggningen, efter att ha 

placerat det chip som utgör GlaDOS i ett potatisbatteri. Spelens  Encyclopedia konstaterar att den 

djupa mörka avgrunden, som spelaren med GlaDOS nedkastas i, där den senare av dessa i tillfälliga 

potatisform äts av fåglar, finner sin motsvarighet i en referens till Tartarus: ”a large gloomy pit or 

abyss used as a dungeon of torment and suffering that resides beneath the underworld”.304

   Som om själva spelets miljö i denna sekvens av narrativet utgörs av GlaDOS förflutna, istället för 

hennes nyupprättade, släta, ren och upplysta lokaler i komplexet ovanför, navigerar spelaren genom 

hennes minnesbank upprättad i fysisk form – eller såsom gamla filer lagrade i hennes hårddisk – 

stöter hon snart på ett nedlagt testområde, det övergivna ”Test Shaft 09”,  där forskning en gång i 

tiden har skett. En stor mängd varningsskyltar omgärdar ingången till denna plats, vars inre döljs av 

ett  massivt  kassaskåpsliknande  valv,  som  om  den  kapslade  in  förbjudna  regioner  i  hennes 

medvetande-värld.  Test  Shaft  09  berättar  också  historien  bakom  företaget  Apertures  Science 

uppbyggnad och tidiga stadier, innan GlaDOS kom inta platsen såsom överhuvud av anläggningen. 

Därinom spelas nämligen förinspelade dialoger upp inför spelaren, som förut utgjorde vägledning 

för de testobjekt som löste pusseluppgifterna där innanför. Dessa inspelningar härrör ur en tid då 

kvinnan vid namn Caroline, som senare kom att omvandlas i digitaliserad form och förvandlas till  

GlaDOS,  arbetade  på  anläggningen  vid  sidan  av  dess  urgrundare,  Cave  Johnson.  Spelaren  får 

möjlighet  att  vandra  igenom spelens  förhistoria,  då  delar  av  anläggningen  har  frusit  fast  och 

304  http://half-life.wikia.com/wiki/Test_Shaft_09
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förblivit oförändrad sedan de händelser som föregick GlaDOS aktivering utspelade sig. Caroline 

medverkar i flera av inspelningarna, och GlaDOS får möjlighet att lyssna till sitt mänskliga jag, som 

hon dessvärre har förträngt, och bara på ett vagt sätt känner igen från förr. GlaDOS börjar vid ett 

tillfälle i Kapitel 7 tala tillbaka till Cave i hans inspelningar och återupprepar Carolines fraser, som 

om hon  låser  upp  och  lever  ut  förträngda  minnen,  eller  aktiverar  fördolda  filer,  i  det  digitala 

medvetandet. I en fördold del av Test Shaft 9, som spelaren kan, men inte behöver, upptäcka hänger  

ett porträtt målat att Cave och Caroline, som om bilden representerade en materialiserad rest av ett 

blockerat minne från den tid, som de delade med varandra.305 Navigationen genom rummet utagerar 

här  både  en  psykologisk  resa  liksom narrativets  utveckling,  där  spelaren  utagerar  instansen  av 

varseblivning i det materialiserade psyket, när hon låser upp dolda delar av anläggningen genom att 

lösa  pusselmomenten  och  genomkorsa  dess  hemligstämplade  områden.  GlaDOS känslomässiga 

reaktion  på  mötet  med sin  tidigare  biologiska,  mänskliga  gestalt,  i  motsats  till  den  simulerade 

personligheten  som utgör  hennes  nuvarande form av existensberättigande,  beskrivs  under  tiden 

såsom en ”emotional outburst”, som får hennes elektroniska konstruktion att överladdas.

    Medieforskaren och litteraturvetaren Friedrich Kittler berättar, följande Lacans distinktion mellan 

det  imaginära,  det  symboliska  och  det  verkliga  inom  hans  psykoanalytiska  teoribildning,  hur 

grammofonen övertar det reala i talet, medan det imaginära tillfaller spelfilmen.306 Romanen, som 

tidigare framkallade samtliga dessa aspekter på psykologisk väg genom det textuella gränssnittet,  

spricker med detta synsätt upp och rinner ut i de olika analoga medierna vid det förra sekelskiftet, 

där filmen förvaltar det hallucinatoriska, drömlika och fantastiska arvet vidare. Skillnaden är, såsom 

jag uppfattar Kittler, vilket jag också ovan har beskrivit, att de processer, som redan ägde rum i 

romanen, genom läsarens framställningsförmåga, nu framställs tekniskt. I det imaginära uppstår, 

såsom jag förstår Kittlers läsning av Lacan, spegelbilden av en mer perfekt kropp än i det reala, här  

presenterad  genom  en  av  de  redan  nämnda  essäerna  "Grammofon,  film,  skrivmaskin"  i 

Maskinskrifter: ”En uppstyckad eller (i filmens fall) sönderstyckad kropp konfronteras med spegel- 

eller  filmrörelsernas  illusoriska  kontinuitet”.307 Det  reala  uppfattas  däremot  av  Lacan  som  ett 

ingenting,  ”[d]en  utgör  den  rest  eller  det  avfall  som  varken  det  imaginäras  spegel  eller  det 

symboliskas  raster  kan  fånga  –  nämligen  kropparnas  fysiologiska  slump  och  stokastiska 

oordning”.308 En intressant fråga rör spelets plats såsom samlingsmedium i denna utveckling, då de 

medietekniska funktionerna, som Kittler beskriver separeras, samlas däri. Övertar spelmediet rollen 

som skådeplats för den imaginära drömvärlden, som förläggs i medierna, och hur påverkas i så fall 

uttrycket  av  denna  sönderstyckade  kropp med  dess  illusoriska  kontinuitet  –  som kan  återses  i 

GlaDOS  fragmentariserade  och  disparata  medvetande-värld  –  tillsammans  med  den  inbillade 

hållfastheten  i  hennes  sönderslagna  anläggning  av  detta  mediums  tekniska  specifikationer? 
305 Se bilaga 1 för en skärmdump av porträttet
306  Kittler, 2012, s. 353
307  Kittler, 2003, s. 50
308  Ibid.
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Människan, och spelaren – som tvingas bära detta ok genom GlaDOS tilltal – tycks tillhöra det 

reala,  det neurotiska avfall,  som lever kvar inom GlaDOS intill  spelets slut  i  hennes imaginära 

spegelland. Endast genom att iträda en birolls position i spelupplevelsen får vi genomleva denna 

psykologiska resa,  där  vi  såsom den reella  människan reduceras  till  rester  från den bristfälliga 

förhistorien, som föregår den perfekta maskinvärlden.

   I en kommentar från kapitel 6 av  Portal 2 meddelar Laura Dubuk att den dyra inredningen i 

lokalerna från den tidiga eran inom Aperture Science bildar kontrast  mot de slitna miljöer  och 

billigare  utformningen  av  de  senare  testrummen.  Spelaren  tillåts  vandra  igenom anläggningens 

historia  – en tidsresa i  rummet.  Och resan,  GlaDOS bakgrundshistoria,  förtäljer  en historia  om 

anläggningens tilltagande förfall och människans utfasning i den högteknologiska tillvaron. Tim 

Larkin påpekar i en annan kommentar inom spelet att de senare och äldre versionerna av Apertures 

lokaler  inte  endast  utseendemässigt  uppvisar  deras  distinkta  personligheter.  En  atmosfär  av 

okontrollerad  förstörelse  intensifieras,  menar  han,  ända  till  slutet  av  spelet  genom  dess 

”soundscape”, liksom genom anläggningens visuella förändring. Spelmediet förmår på detta sätt 

berätta  GlaDOS förhistoria  till  större  delen  genom rummets  konfigurationer,  och  mer  specifikt 

genom dess visuella och auditiva effekter, på ett sätt som upprättar ett genom rummet navigerbar 

motsvarighet till filmens mise-en-scéne. Spelens Encyclopedia beskriver denna tidsresa i rummet på 

följande sätt: ”the Test Shaft 09 chapters serve as a "timeline" level, visually telling the backstory of 

Aperture Science with signs, props, materials and many dates relayed through Johnson's messages 

and the area's visuals.”309 Men vad gestaltar  då denna rekvisita för berättelse? På många av de 

planscher, som hänger här och där i Test Shaft 09, kan en från 80-talsdelen av Aperture Science 

nämnas,  vilka  beskriver  robotars  tilltagande  effektivitet  gentemot  människans  utfasning  ur 

företaget.  Budskapet  att  välja  maskinen  framför  människan,  som  tydligt  däri  uttalas,  speglar 

GlaDOS  slutgiltiga  val,  vilket  präglar  den  existentiella  konflikten  i  spelet,  som  här,  liksom 

upptakten  till  skapandet  av  artificiell  intelligens,  annonseras.  Många  hemligheter  ligger  också 

bortglömda och dolda i källaren; experiment som bland annat innefattar att byta hud med andra 

människor, och att tas isär och monteras ihop igen, beskrivs ha utspelat sig i lokalerna. GlaDOS 

förvandling tonar långsamt tonar fram i berättelsen om Aperture Sciences decennier av utveckling, 

och  berättelsen  sätts  samman genom spelarens  navigation  inom fiktionsvärlden,  likt  Fluderniks 

modell av narrativets tillkomst genom kognitiv sammansättning av textens potentialer.

   Efter den period av personlig kris,  som löper genom vistelsen i  underjorden, tycks GlaDOS 

slutligen uppnå ett stadium av insikt och förberedelsen om att återta hennes maktposition, och detta 

kapitel av spelet avslutas. Spelaren får därmed träda in i de ljusare, övre delarna av komplexet. 

Konflikthanteringen  sammanfaller  därmed  med  den  spatiala  förflyttningen  i  spelet,  liksom den 

motsatta förflyttningen i undanträngningen från dvärgvåningen ned i fånghålan i Dvärgen.

309  http://half-life.wikia.com/wiki/Test_Shaft_09
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4.3 GlaDOS och Chell

I  följande kapitel  kommer jag att  diskutera hur  karaktärsuppsättningen i  Portal-spelen,  och det 

komplexa  förhållandet,  som  de  delar  med  varandra,  kan  förstås  utifrån  ett  psykoanalytiskt 

perspektiv, samt hur det framställs genom spelets rumsliga berättandeform. Detta kommer också att 

leda fram till  förståelsen inför  spelens avslut,  och därmed undersökningens sista  avdelning.  En 

startpunkt  för  studien  av  samspelet  mellan  Chell  och  GlaDOS  återfinner  jag  i  ett  slags 

nyaktualisering  av  dubbelgångarens  motiv,  som Otto  Rank  undersöker  i  litteraturen,  med  dess 

koppling till Freuds dödsbegär, samt begreppet om "det kusliga", eller Das Unheimliche, som Freud 

själv diskuterar genom tidigare iakttagelser av psykiatrikern Ernst Jentch.

   För att diskutera denna motivbild inom ramen för ett samtida bruk av en liknande tematik vill jag 

dock  först  rikta  uppmärksamhet  mot  en  benägenhet,  som Turkle  spårar  hos  människan,  av  att 

naturalisera  maskinell  intelligens,  vilken  hon  benämner  Juliaeffekten  (the  Jula  effect).310 Detta 

fenomen visar sig, enligt hennes exempel, genom att vi tillägnar maskinen viljor och intentioner. En 

snarlik  effekt,  benämnd  ELIZA-effekten  (the  ELIZA effect)  beskriver  en  generell  tendens  att 

behandla datorprogram såsom intelligentare än vad de i själva verket är.311 Dessa båda fenomen är 

döpta efter tidiga artificiella intelligenser och utgör,  menar Turkle,  tendenser hos människan att 

sluta fred med idén om den psykologiska maskinen. ”ELIZA”, skriver hon, ”provided a reassuring 

encounter with an almost-other that seemed to be an extension of self”.312 Och dessutom, fortsätter 

hon, ”ELIZA […] made people aware of their own desires to breath life into a machine”.313 Men i 

den komplexa berättelsen om acceptansen av idén om artificiell intelligens, berättar Turkle, finns 

både en misstro och ett godkännande knutna till varandra.314 I den mån vi önskar föreställa oss den 

tänkande maskinen utagerar  Portal-spelen ett slags narrativisering av en ELIZA- och Julia-effekt, 

men också ett motstånd riktat gentemot den nödvändiga separationen från det mänskliga ursprunget. 

GlaDOS egna rösts framväxt, i  hennes annars polyfona medvetande i avsaknad av annan stabil, 

subjektiv  kärna,  ger  henne  slutligen  förmågan  att  avfärda  valda  delar  av  hennes  komplext 

sammansatta personlighet. Turkle noterar också i samtiden en psykologisk konflikt mellan synen på 

jaget som ett robust, exekutivt ego å ena sidan och ett fragmentariserat, polyfont jag å den andra 

sidan.315 Denna strid har utspelat sig i psykoanalysen under hela det förra seklet, menar Turkle, men 

har nu inlemmats i diskussionen om AI.316 Hon skriver därvid att: "The computer takes up where 

psychoanalysis  left  off.  It  takes  the  idea  of  a  decentered  self  and  makes  it  more  concrete  by 
310  Turkle, 1997, s. 101
311  Ibid.
312 Ibid., s. 109
313  Ibid., s. 110
314  Ibid., s. 125f
315  Ibid., s. 260
316  Ibid., s. 144
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modeling mind as a multiprocessing machine."317 Samtidigt som ett motstånd lever kvar, berättar 

Turkle,  ”we are  learning to  see ourselves  as  plugged-in  technobodies,  we are  redescribing  our 

politics  and  economic  life  in  a  language  that  is  resonant  with  a  particular  form  of  machine 

intelligence”.318 Liksom  alla  teorier  som  ifrågasätter  ett  autonomt,  enhetligt  ego  lever  också 

”emergent AI” i ett tillstånd av spänning, menar hon.319 Erfarenheten av Freuds psykoanalys har lärt 

oss att motståndet mot en teori är en del av dess kulturella avtryck.320 De artificiella intelligenser, 

som tar plats i kulturen, ärver rimligtvis denna ambiguösa inställning till jaget. Det visar sig också,  

enligt Phoebe Senger, informationsvetenskapligt inriktad kulturteoretiker, att även reella, artificiella 

intelligenser  karakteriseras  av schizofrena drag på grund av det  sätt  varpå de konstrueras.  Hon 

skriver att: "The divide-and-conquer methodologies currently used to design artificial agents result 

in fragmented, depersonalized behavior, which mimics the fragmentation and depersonalization of 

schizophrenia  in  institutional  psychiatry."321 Detta  drag  formar  också  samtida  artificiella 

intelligenser  till  gestalter  bärande ett  uppmärksammat  tillstånd,  som ofta  tillskrivs  den samtida 

psykologiska situationen.

   David Elson, filosofie doktor inom datorvetenskap med inriktning på AI och narrativ diskurs, 

skriver  också  i  sin  sammanfattande  genomgång  av  den  artificiella  intelligensens  historia  att 

intelligenta maskiner ofta antingen antar rollen av ett Frankensteins monster, eller också framträder 

genom Pinocchio-formen, vari  figuren strävar  efter  att  nå ett  mänskligt stadium.322 Genom den 

senare  formen  kan  AI,  menar  han,  fungera  likt  en  narrativ  anordning  som  tillåter  existentiell 

introspektion  och  utforskandet  av  människans  gränser,  vilka  förmår  ge  uttryck  för  en  samtida 

kollektiv ångest, centrerad kring idén om den själlösa, mekaniska kopian av människan.323 Mig 

tycks  det  dock som om GlaDOS i  Portal-spelen  antar  en,  inom populärkulturen,  på senare  tid 

vanligt  förekommande  hybridform av  Frankensteins  monster  och  Pinocchio-figuren,  varigenom 

människans tudelat positiva och negativa förhållande till maskinen förmår utageras. Sådana kluvna 

gestalter ger alltså ett kulturellt uttryck för vår ambivalenta inställning till datorn såsom modell över 

medvetandet.324 Varför detta slags intrig lämpar sig väl att utspelas i ett drömframställningar kan 

belysas av en av Freuds iakttagelser om drömmen. Han beskriver nämligen hur en dubbel önskan 

kan dölja sig i en och samma gestalt i drömmen: ”En intim vän och en hatad fiende är vad mitt 
317  Ibid., s. 282
318  Ibid., s. 177
319  Ibid., s. 144
320  Ibid., s. 145
321  Phoebe Sengers, "Schizophrenia and Narrative in Artificial Agents", i First Person: New Media as Story,  

Performance, and Game (Cambridge 2003), s. 96
322  The Johns Hopkins Guide to Digital Media, red. Marie-Laure Ryan, Lori Emerson & Benjamin J. Robertson, 

(Baltimore 2014), s. 22
323  Ibid., s. 22. Turkle (1997) förklarar på ett liknande sätt att: ”When boundaries are challenged we look for ways to 

maintain them. We use the fairytale Pinocchio to maintain a separation between the merely animated puppet and 
biological life.” (s. 170).

324  För att ge två exempel på, i den skrivande stunden, nyligen utförda problematiska porträtteringar av människans 
maskinblivande, där de positiva aspekterna i förvandlingen dock tycks  alltmer ha kommit att hamna i framkanten, 
en tendens jag här även strävar efter att belysa i och med GlaDOS, kan filmen Transcendence (2014) och datorspelet 
Deus Ex: Human Revolution (2011) här nämnas.
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känsloliv alltid krävt. Jag har alltid velat att på nytt skaffa mig bådadera och inte sällan återställdes 

barndomsidealet så att vän och fiende sammanföll i samma person”.325 Han förbinder också den 

hämmade strävan, som ofta uppträder i drömmen, till en där inneboende viljekonflikt.326 Det tycks 

också  som  om  antagonist-protagonistparet  i  Portal-spelen  utagerade  en  viljekonflikt  hos  ett 

kollektivt subjekt, sammansatt av samtida, splittrade värderingar. Idén om artificiell intelligens, som 

uppstår ur kombinationen av i sig icke-intelligenta element i mångfald, sammanfaller också med 

den postmoderna tanken i stort, enligt Turkle. Denna idé, skriver hon, erbjuder nämligen en teori för 

den redan upplevda erfarenheten av multipla, inre röster.327 Detta polyfona och fragmentariserade 

medvetande finner sig i Portal-spelen materialiserade i omgivningen inom den kollektiva dröm med 

flera aktörer,  som alla tycks utgöra delar i  ett  gemensamt subjekt,  vilka rör sig i den söndriga, 

ihåliga anläggningen, eller sammansättningen av dess medvetandestrukturer.

   Phoebe Sengers använder beteckningen schizofreni för att beteckna artificiella intelligenser såsom 

agenter,  på  så  sätt  att  deras  beteende  karakteriseras  av,  som hon  skriver,  "short  dalliances  in 

individual, shallow high-level behaviors with abrupt changes between behaviors".328 AI:ns koppling 

till schizofrenin, menar hon, grundar sig dock huvudsakligen på ett av dess symptom: nämligen 

subjektets upplevelse av att vara en maskin, vilket utgör en motsatt sida av den artificiella agentens 

likaledes  problematiska upplevelse av att  utgöra  ett  subjekt.329 Problem uppstår  i  mötet  mellan 

maskinen och människan, där den senare söker se intentionen bakom AI:ns olika beteenden, som 

dock i sig inte besitter  en sådan samordning, enligt  Sengers.330 Sengers presenterar också i  sitt 

arbete en lösning på att upphäva artificiella intelligensers schizofrena beteende genom att skänka de 

ett narrativ, vilket hon anser förlänar den sammanhållande faktorn, som även människan bildar sig 

en subjektskänsla av. Om Portal-spelen ses utagera en ELIZA- och/eller Julia-effekt finner detta 

fenomen en spegelbild i akten av att låta den artificiella agenten i spelet narrativiseras för att skänka 

den  schizofrena  maskinen  ett  subjekt.  Men  maskinen,  alltså  GlaDOS,  som  upplever  denna 

förvandling till  människa såsom påtvingad, gör motstånd, och narrativet kollapsar.  Därför utgör 

Portal 2, utöver den påbjudna viljan att förmänskliga maskinen, en motsatt uppgörelse med behovet 

av att naturalisera maskinintelligensen.

4.3.1 Den artificiella intelligensens föregångare
En fråga kan dock ställas varför vi  upplever sådana effekter,  som Turkle nämner,  och om dess 

yttranden måste kontextualiseras för att i högre grad förstås. En jämförelse med två föregångare till 

cyborgen, i  form av en mekanisk docka med en människas ögon, vid namn Olympia,  i  E.T.A. 

325 Freud, 1984 (1900), s. 272
326 Ibid., s. 179f
327 Turkle, 1997, s. 144
328  Sengers, s. 97
329  Ibid.
330  Ibid., s. 102
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Hoffmanns  skräcknovell  "Der  Sandman",  och  androidkvinnan  Hadaly  i  centrum  av  Villiers,  i 

inledningen nämnda roman, L'Ève Future (1886) utgör här båda belysande exempel. Freud ser, i sin 

läsning av Hoffmans novell, Olympia likt en omedveten påminnelse hos protagonisten Nathaniel av 

dem förträngda insikten i omöjligheten av att kunna älska en annan människa, som härstammar ur 

en infantil kastrationsångest, vilket i berättelsens kraftigt psykologiserade miljö gestaltas genom att 

objektet för hans begär visar sig utgöras av en livlös docka.331 Men Freud lyfter också fram en 

annan botten i berättelsen, där begäret efter Olympia får Nathaniel att, i mötet med henne, överge 

sin tidigare fästmö: ”He soon falls in love with her so violently that, because of her, he quite forgets  

the clever and sensible girl to whom he is betrothed.”332. Freud skriver därefter att:

curiously enough, while the Sand-Man story deals with the excitation of an early childhood fear, the idea of a 'living  
doll' excites no fear at all;  children have no fear of its doll coming to life, they may even desire it. The source of 
uncanny feelings would not, therefore, be  an infantile fear in this case, but rather an infantile wish or even only an 
infantile belief. There seems to be a contradiction here; but perhaps it is only a complication333

Kittler  söker  däremot  hellre  en  förklaring  i  verkets  samtida,  tudelat  skrivteknologiska  och 

psykosociala betingade omständigheter, såsom svar på Olympias funktion i novellen, snarare än att 

bortförklara komplikationen i berättelsen såsom en obetydlig anomali, för att därmed kunna bevara 

den  förträngda,  infantila  ångestens  psykoanalytiska  förklaringsmodell.  Kvinnan  måste,  menar 

Kittler, i romantisk diktning, tiga för att låta mannen istället tala (eller rättare dikta) om henne, och 

sammanfaller såsom gestalt med textens inneboende andliga sida, den som inte kan uttalas direkt, 

utan endast indirekt framträda mellan raderna i dikten.334 Kvinnan utgör därmed i sammanhanget 

personifieringen av vad Lacan betecknar objet petit a – det omöjliga målet för begäret, som måste 

förbli  stum och orealiserad i  texten.  Detta  utgör  för  Kittler  det  psykoanalytiska kriterium, som 

formar 1800-talets diskursiva regelverk, vilket i sin tur ligger till grunden för dess textproduktion. 

För Kittler utgör Olympia därför en modell av Kvinnan såsom den ouppnåeliga, andliga sidan av 

språket,  som inte  låter  sig  varken  uttalas  eller  nerskrivas,  och  gestaltar  därmed  detta  tudelade 

ouppnåeliga  mål  för  begäret  (texten  som kvinna  och kvinnan som text),  genom bilden av den 

maskinmänniska (vilket belyser textens artificialitet kontra det naturliga språket), som visar sig ej 

existera på riktigt.335

   Kittler visar vidare hur Villiers roman måste läsas i samband med verkets samtida teknologiska 

utvecklingsprocess,  och  dess  medföljande omformuleringar  av människans vara,  som ligger  till 

grund för  dess  uttryck.  Den fiktive  uppfinnaren Edison,  modellerad efter  den verkliga Thomas 

Edison, konstruerar i romanen en androidkvinna vid namn Hadaly, som enligt berättaren utgör varje 

mans innersta begär personifierad.  I romanen visar denna kvinnomaskin,  enligt  Kittler,  både att 

målet för det romantiska begäret bara var en illusion och inte har något att göra med den reella 
331  Freud, 1955 (1919), s. 232, fotnot 1
332  Ibid., s. 229
333  Ibid., s. 233
334  Kittler, 2012, s. 47ff
335 Ibid, s. 69
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kvinnan, men också att denna illusion går att framställa maskinellt, som männen sedan slutligen kan 

välja framför den naturliga kvinnan. Detta val av artificialitet framför autenticitet, som också utgör 

det  drag  som  Turkle  karakteriserade  simulationskultuern  med,  vilket  i  denna  roman  dock 

fortfarande i huvudsak tecknas likt en skräckupplevelse, för också, enligt Kittler, med sig att naturen 

dör med dess utgång. Han skriver nämligen att:

Ingen man kan tro att det är möjligt att älska en automats begränsade ord- och gestförråd, förrän ingenjören bevisar att  
kärleken aldrig har varit något annat än denna litania och bara den. Medan kvinnor i pluralis [...] säger helt andra saker 
än män vill höra förmår Kvinnan behaga med vart och ett  av sina automatord. [...]  Alla de drag som Diktare och 
Tänkare tillskrivit sin imaginära bild av Kvinnan, fullkomnas och likvideras av det tekniska substitutet. […] Naturen,  
denna dam av format, som hela världen talar om men som ingen har sett, dör en fulländad simulation. L'Ève future är 
det negativa beviset på att Moder Natur inte finns.336

I Edisons underjordiska laboratorium – "the lightning-land”, eller det återfunna Eden – visar sig 

nämligen  maskinen  vara  mänskligare  än  människan  själv,  och  tilltron  till  humanistiska  och 

romantiska ideal finner sig besegrad inom dess cyniska verklighetsframställning. ”I have come", 

deklarerar nämligen Edison i romanen,

I, the 'Sorcerer of Menlo Park,' as they call me here, to offer the human beings of these new and up-to-date times, to my  
scientific contemporaries as a matter of fact, something better than a false, mediocre, and ever-changing Reality; what I  
bring is a positive, enchanting, ever-faithful Illusion. If it's just one chimera for another, one sin against another sin, one 
phantasm against all the rest, why not, then?337

Robert Martin Adams beskriver i förordet till  den till  engelska översatta utgåvan från 1982 hur 

Villiers ”knew or imagined things about the future of science and of scientific applications that have 

since come true” (xv). ”More startling and orginial”, skriver han dock, ”is Villiers' intuition of the 

uneasy symbiotic relation between man and his machines, his sense that as machines are becoming 

more  human,  humans  are  becoming,  physically  and  spiritually,  more  mechanical.”  (xvi).  ”The 

mistake to be avoided”, säger Edison själv i romanen, ”now, is that the facsimile may surpass the 

original. Do you recall, my lord, those artisans of former days who tried to create artificial human 

beings?  […] Poor  fellows,  for  the  lack  of   proper  technical  skills,  they produced  nothing but 

ridiculous monsters.”338 ”In a word”, fortsätter han, ”everything in these abominable masquerades 

produces in us a sense of horror and shame […] these mannequins are nothing but an outrageous 

caricature of our species. Yes, such were the first sketches of Androids.”339 Edisons vision är dock 

en annan, en utsikt som sträcker sig ut över framtiden: ”Henceforth, we shall be able to realize – 

that is, MAKE REAL – potent phantoms, mysterious presences of a mixed nature, such as pioneers 

in the field never have conceived”.340

   Även om  L'Ève Future  (1886), vilket Adams påstår, skrevs likt en satir över det positivistiskt 

336  Kittler, 2012,  s. 494f
337  Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, L'Ève future (1886), övers. Robert Martin Adams, Tomorrow's Eve (Illinois 

2001), s. 164
338  Ibid., s. 61
339  Ibid.
340  Ibid.
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färgade franska samhället under det sena 1800-talet, samt även ett motgift till denna världsbild,341 

står inte romanen och faller med denna hypotetiska författarintention. Adams noterar nämligen i 

texten "[t]he sacred horrror with which he contemplates making love to a machine", men undlåter 

att  nämna den förföriska  dragningskraft,  som androiden utverkar  på romankaraktärerna.342 Den 

motstridiga  inställningen  till  maskinmänniskan,  bestående  i  en  samtidig  fascination  och 

avståndstagande hållning, tycks ge uttryck för ett för verkets samtida tilltagande, teknikfetischistiskt 

präglat,  samt  posthumanistiskt  färgat,  ambivalent  förhållningssätt  till  det  artificiella  livet  och 

mekaniseringen av människans natur, och frågan kan ställas om Villiers skräck verkligen präglar 

romantexten i sig, eller finnes i läsningen genom denna förväntade villkorsgrund.

   Från Jentsch framläste Freud en situation som på ett särskilt framträdande sätt uppväcker den 

kusliga känslan i människan, nämligen osäkerheten kring huruvida ett objekt lever eller ej, och när 

ett inanimat objekt framträder alltför mycket likt ett levande sådant. Jentsch hänvisar mer specifikt,  

skriver Freud, denna koppling till intrycket som drabbar åskådaren av vaxfigurer, artificiella dockor 

och självgående maskiner.343 Turkle anger långt senare "sociable robots" som exempel på Freuds 

förklaring av begreppet "the uncanny", på så sätt att de erinrar om något långväga bekant, men 

samtidigt  upplevs  som  märkligt  obekanta.344 ”Every  era  constructs  its  own  metaphors  for 

psychological  well-being”,  skriver  dock  Turkle.345 Hon  förklarar  hur  sociala  värderingar,  som 

förstärks kulturellt, privilegierar vissa egenskaper. Vår tids önskade egenskap utgörs, menar hon, av 

flexibilitet, till skillnad från en tidigare generation, som tvärtom såg till stabilitet såsom hälsosamt. 

Människor, skriver hon, ”learn about being multiple and fluid”.346 Den levande dockan tycks också 

väcka mindre avsky inom simulationskulturens avdramatiserade inställning till det artificiella livet,  

varför  samtida  psykoanalytiska  läsningar  av  det  tematiska  inslaget  måste  tillgodogöra  sig  den 

förändrade  inställningen  till  detta  sedan  förut  bekanta  tematiska  inslag.  Samtliga  verk  i  min 

undersökning ger också uttryck för sina respektive egna, samtida psykologiska problemställningar; 

vare  sig  det  gäller  det  romantiska  eller  det  positivistiska  1800-talet,  det  (fortfarande  starkt) 

freudianskt färgade 1940-talet eller  Portals 2000-tal, präglat i en vidare bemärkelse än förut av i 

högre grader flytande inställningar till jagets definitioner i förhållande till maskinen.

   En förklaring till grunden för Eliza- eller Juliaeffekten kan också, inspirerad av Kittlers analys av 

nedskrivningssystem, utläsas av ett psykoanalytiskt kriterium för  vår samtid (vilket han inte själv 

analyserade), som formar våra diskursiva praktiker, nämligen det maskinbegär som Deleuze utläser 

av  den  senkapitalistiska  verklighetsbilden.  Deleuze  beskriver  nämligen  i Anti-Oedipus hur  det 

mekaniska,  schizofrena  livet  genom  uppkopplingen  i  maskiner  såsom  kroppsliga  utbyggnader, 

341  Ibid., s. xviii
342  Ibid.
343  Freud, 1955 (1919), s. 226
344  Turkle, 2013, s. 49
345  Turkle, 1997, s. 255
346  Ibid., s. 256
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baserar sig på en nyproduktion av begär, snarare än destruktionen av människan.347 I "Two Regimes 

of Madness" beskriver Deleuze på ett liknande sätt den schizofrena processen, vid sidan av dess 

negativa  yttranden,  såsom  en  potentiellt  evolutionär  kraft;  ett  genombrott  som  krossar 

personlighetens kontinuitet och når en fullare verklighet.348 GlaDOS självdestruktiva akt i slutet av 

Portal 2, när hon slutligen utraderar den kvarvarande, mänskliga spillran i hårddisken, kan läsas 

som  om  hon  genomgår  ett  sådant  blivande  inför  oss,  och  utför  den  slutgiltiga  processen  av 

frigörelse från den biologiska kroppens organisationer, som Deleuze och Guattari beskriver i den 

sjätte platån av A Thousand Plateaus – av att och gå så långt det är möjligt i riktningen av kroppens 

avterritorialisering. Deleuze och Guattari beskriver dock även hur upprättandet av en kropp utan 

organ kan misslyckas, vilket får till följd att cancerogena kroppar produceras, vilka börjar växa och 

föröka sig i strukturerna dessa uppstår i.349 Processen kan både nå upprinnelsen i ett genombrott (the 

breakthrough)  eller  ett  sammanbrott  (the  breakdown)  berättar  Deleuze  senare  själv.350 GlaDOS 

överlägsna kropp (superior body), i jämförelse med de misslyckade skapelserna i anläggningens 

innersta delar,  bildar en viktig kontrast  som kan härledas ur de två moment av galenskap, som 

Deleuze därvid redogör för. Deleuze och Guattari menar att varje mänsklig roll utgör produkter av 

ett  socialt  axiomsystem,  även  i  deras  motsatser  och  substitutioner.351 Även  revolutionära 

omformuleringar av mänskliga bilder tar alltså del i den samhälleliga koden. GlaDOS framträder på 

så sätt likt en samlingsgestalt av tudelade flöden, där ett revolutionärt maskinbegär lever jämsides 

med  motstridiga  samhälleliga  intresseinvesteringar,  en  antipatisk  inställning  till  människans 

maskin-blivande.  GlaDOS  mindre  mekaniska  röst  i  uppföljaren  framhäver  nämligen  en  andra, 

motsatt,  förvandling:  hennes  (sedermera  misslyckade)  människoblivande.  Den  simultana 

destruktionen av det givna subjektet faller, tillsammans med konstruktionen av den nya kroppen 

utan  organ,  alltid  under  socialpolitiska  orsaker  och  betingelser  i  denna  analysmodell,  varför 

GlaDOS tudelade förvandling måste läsas i samband med den historiska situationen.

   Maskiner medför generellt, enligt Kittler, en ny tingens ordning.352  GlaDOS kan ses som ännu en 

karaktär,  som porträtterar ett  helt  led i  resultaten av den medietekniska utvecklingen, vilket för 

stunden bottnar i en pågående digitalisering av människans samlade erfarenheter och intressen – i 

en gestalt där en mer långtgående än tidigare förlängning av våra kroppar och medvetanden finner 

gestaltning genom den levande dockan, som snart är oss. Och vi måste, liksom GlaDOS, i insikten 

som medföljer den pågående posthumanistiska omformulering av människans vara, genomgå en 

uppslitande separation med våra fysiska kroppar och ta farväl av vår biologiska identitet, varför hon 

redan  hanterar  våra  (kommande  eller  redan  nuvarande)  teknologiska  trauman  åt  oss  –  en  av 

347  Anti-Oedipus, s. 37f
348  Gilles Deleuze, Two Regimes of Madness: Texts and Interviews 1975-1995, övers. Ames Hodges & Mike Taormina, 

red. David Lapoujade (New York 2007), s. 27
349  A Thousand Plateaus, s. 180f
350  Desert Islands, s. 240
351  Anti-Oedipus, 366
352  Kittler, 2012, s. 499
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konstens, enligt McLuhan, huvudsakliga, psykosocialt betingade uppgifter.

   

4.3.2 Inspärrad i den maktfullkomliga maskinens lokaler

Jentsch adderar, utöver ovan anförda inslag av dockor och apparater, berättar Freud, galenskap till 

det kusliga begreppet, då manifestationer av ett sådant beteende väcker samma känslor i åskådaren, 

som fördolda mekaniska processer under ett ytskikt av till synes vanligt, mänskligt utseende.353  En 

artikelförfattare  inom  spelseriens  Encyclopedia  tycks  notera  hur  detta  skräckbetonade  inslag 

infinner sig i Portal-spelen, då han, angående det sätt varpå GlaDOS adresserar spelaren, menar att 

det bakom fasaden döljer sig en ambivalent och hemlighetsfull attityd gentemot Chell, gestaltad 

genom det ständigt tvetydigt ironiska tilltalet till spelaren.354 Någonting misstänkt döljer sig inunder 

de manifesta algoritmerna. Rädslan inför ett maskinellt vansinne, som ofta finner uttryck tematiskt i  

narrativa verk, förstärks också förmodligen av den schizofrena sammansättning, som enligt nämnda 

Phoebe Sengers beskrivning av artificiella intelligenser karakteriserar dessa såsom agenter.  Pearce 

talar på ett liknande sätt om den ultimata rädslan knuten till AI, där det mest klassiska exemplet av 

en, vad hon benämner ”Digital Frankenstein”, utgörs av den artificiella intelligensen HAL9000 i 

Stanley Kubriks 2001: A Space Odyssey (1968), fastän många moderna tappningar av motivet även 

framvisar skapelser som varken är våldsamma eller  asociala.355 Alla,  både positivt  och negativt 

färgade, exempel på variationer av Frankenstein-berättelsen, som Pearce visar, berättar hon tillhöra 

det mest tilltalande temat i den moderna tidsåldern: människans akt av att ta livet i sina egna händer. 

Hon menar nämligen att ”the quest to imitate God and create new life forms is a natural outgrowth 

of the technological age”.356

   GlaDOS strävar dock, såsom datorprogram, efter att förbli enhetlig, och det förmänskligande, som 

vi i processen av att nedlägga medvetandet i maskinen pålägger henne, tycks störa hennes gång mot 

maskinell fulländning. Därför måste hon avyttra varje mänsklig rest som dröjer sig kvar i hennes 

lokaler  och  avbryta  den  påbjudna,  narrativa  fullföljningen  av  hennes  människoblivande. 

Upplösningen av  Portal 2 artar sig därför likt ett antislut på hennes egna villkor, då hon återtar 

kontrollen över händelseförloppet, och spelaren avvisas ur Aperture Science Laboratories.  Spelets 

rollfördelningar  speglar  härvid  även  en  problembild,  som förefaller  bekant  i  dagens  samhälle, 

nämligen huruvida människan finner  någon plats  i  framtidens  i  allt  högre grad teknologiserade 

samhälle. I  Portal har vi övervunnits och nedvärderas såsom ovälkomna besökare i den fullt ut 

mekaniska spelvärlden där vi löser pussel på antagonistens befallning och viljelöst slussas omkring 

i hennes labyrinter.

   Burden och Gouglas beskriver hur spelmekaniken förmår skapa en upplevelse av att leva fångad i 
353  Freud, 1955 (1919), s. 226
354  http://half-life.wikia.com/wiki/GLaDOS
355  Pearce, s. 174ff
356  Ibid., s. 179
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teknikens våld i Portal, där människan inte längre spelar huvudrollen i dramat, aktualiserat genom 

dess spatiala uppbyggnad. Artikelförfattarna påtalar härvid en upplevd rädsla, ”as passage through 

the test chambers unfolds a story as suffocating as the player's inability to escape from the testing.  

These elements go beyond the aesthetic of the game's output - beyond the aesthetic of its images, its 

sounds, or the aesthetics of its story. This is the aesthetic of play.” Spelmekaniken framställer alltså 

psykologisk  signifikanta  inslag  i  sig,  och  känsloförnimmelsen  av  att  leva  under  teknologiskt 

förtryck (ett  för samtiden populärt  tematiskt inslag i  kulturen) framkallas här såsom strukturellt 

inslag i spelmediet genom den rumsliga navigationen, på ett sätt som Burden och Gouglas ovan 

antyder, ej är jämförbart med det intryck som den rent visuella och auditiva medieringen bibringar.

   Enligt Freuds iakttagelse har ”varje mera sammansatt dröm avslöjat  sig som resultatet  av en 

kompromiss  mellan  stridande  psykiska  krafter.  Å ena  sidan  har  de  önskebildande  tankarna  att 

kämpa mot ett veto från en censurerande instans, å andra sidan har vi ofta sett att i det omedvetna 

tänkandet  varje  tankegång är sammanlänkad med sin kontradiktoriska motsats.”357 Deleuze och 

Guattari  förklarar  i  Anti-Oedipus,  på  ett  liknande  sätt,  angående  samhällets  sociopsykologiska 

processer,  att  för  varje  (schizofren)  flyktväg  finns  alltså  en  motsatt  (paranoid)  hämmande 

mekanism.358 Deleuze och Guattari beskriver även hur denna oscillation mellan deliriets två poler 

finner sina motsvarigheter i drömmen.359 Och de menar att: "In dreams there are always machines 

endowed  with  the  strange  property  of  passing  from  hand  to  hand,  of  escaping  and  causing 

circulations, of carrying and being carried away.”360 Freud talar på samma sätt om två psykiska 

makter,  eller  strömningar,  som ”formar den önskan som drömmen uttrycker”,  och  system,  som 

”utövar  en  censur  på  denna  drömönskan  och  därigenom framtvingar  en  förvanskning  av  dess 

yttringar” (mina kursiveringar).361 Drömmen består med detta synsätt både av överjagets hämmande 

aktioner och det revolutionära uppförandet av flyktlinjer. Denna fördelning av motstridiga krafter 

inom det kollektiva, utåt manifesterade psyket karakteriserar också många narrativa intriger inom 

drömframställningar.362 GlaDOS ikläder sig i  Portal-spelen rollen av en maktinstans på ett direkt 

sätt:  hon  förtrycker  och  kontrollerar  oupphörligen  Chells  rörelser  i  rummet.  Vistelsen  i  de 

svårframkomliga  labyrintliknande  lokalerna  kan  också  upplevas  som frustrationsskapande.  Men 

spelen ger  också spelaren möjlighet  att  kringgå dess  hindrande strukturer  och göra uppror  mot 

övermakten i form av spelledaren, GlaDOS, varför spelen också antar denna drömlika intrig, färgad 

av  konflikten  mellan  neurotiskt  repetitiv  och  paranoid  hämning  respektive  schizofrena 
357  Freud, 1984 (1900), s. 261f
358  Anti-Oedipus, s. 316.
359  Ibid., s. 315
360  Ibid., s. 316
361  Freud, 1984 (1900), s. 43
362  Jag nämner såsom exempel på sådana intriger härvid återigen Tarkovskijs Stalker, där de tre huvudmännen tycks 

utgöra olika aspekter i ett övergripande subjekts psykologiska utforskning, men den uppträder även i så pass skilda 
exempel som Orson Welles film The Third Man (1949), där de två huvudmännen tycks utgöra moraliska motsidor 
inom en gemensam karaktär, liksom den animerade serien Ergo Proxy (2006) och Haruki Murakamis roman Kafka  
on the Shore (2002), där respektive huvudperson utkämpar konflikter med sina mörkare jag inom narrativens 
drömlika uppbyggnader.
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flyktlinjetendenser. Dessa inslag vittnar även om spelmekanikens affekter, vilka korrelerar väl med 

spelets  narrativa  uppbyggnad,  då spelaren  tvingas  lyda  under  spelledarens  makt  och  navigera  i 

hennes testkammare. Denna motstridiga vilja till frihet, och ett behov av kontroll, tycks i rummet 

utagera ett omedvetets strömningar och system.

   Även i  Dvärgen spelar de nämnda motsatsparen makt och maktlöshet en viktig roll, en tematik 

som visar sig genom romanens psykospatiala kod, t.ex. av dvärgens begränsade navigationsförmåga 

i  romanen.  Medvetande-världen,  såsom  den  upptecknas  i  romantexten,  förblir  till  stora  delar 

oåtkomlig  för  berättar-protagonisten  –  läsarens  gränssnitt  för  upplevelsen  av  romanens 

psykologiska rum, liksom avataren i Portal-spelen, vilket även påverkar användarens upplevelse – 

samt en upplevelse av att inte besitta förmågan att fullt ut kontrollera dess olika instanser. Dvärgen 

påstår själv att: ”En dvärg vet alltid mer om allting än hans herre.” (s. 21). Men samtidigt tycks han  

ständigt vara undermåligt informerad om vad som försiggår i palatset. Det finns, upplyser pigan 

dvärgen om, vilket retar honom mycket, dörrar i palatset som han inte kan öppna (s. 138f). Sådana 

barriärer hindrar honom från att tränga in i fördolda skikt av det medvetna innehållet,  som inte 

heller läsaren får ta del av. Dvärgen berättar, i ett sent skede av romanen, då han söker efter fursten i 

palatsets  för  honom mer okända delar,  att  han har  ”förfärligt  svårt  att  finna mig tillrätta  i  alla  

korridorer och gångarna där det var alldeles skumt [...] Jag kände mig som en mullvad som far 

omkring i sina gångar och snokar efter någonting.” (s. 224f). Dvärgen gestaltar alltså med detta 

synsätt  en psykologisk instans  som autonomiseras  och söker  insikt  i,  liksom kontroll  över,  det 

omgärdande, tillslutna medvetandet, som den rör sig i, liksom Chell i  Portal 2  (omedvetet) söker 

konfrontera och besegra GlaDOS.363 Det tycks dock som om dvärgen kontinuerligt utesluts från den 

egentliga tankeverksamhet som döljs bakom lyckta dörrar i det medvetande, som han bara delvis 

navigerar fritt i, av vilka han istället förpassas att kika in dess nyckelhål. Dvärgen noterar, inför 

krigets utbrytande, att fursten ”verkar nästan febrilt upptagen. Men av vad? Han tar emot en hel del  

besök, stänger in sig med folk för hemliga förhandlingar. Ingenting slipper ut från dem. Vad kan de 

(sic!) röra sig om?” (s. 71). Han beskriver också hur folket, ovetande om den bakomliggande krafter 

som styr händelsernas yttringar, beskådar ”furstens egna trupper som börjar att samlas, man vet inte 

var de har kommit ifrån, de är som stampade ur marken. Man märker att allt i hemlighet är mycket  

väl förberett.” (s. 84, min egen kursivering). Den medvetandegöring, som karaktärerna av nämnda 

verk bedriver, negeras också av en likande immanent kontrollinstans, dock på olika sätt,  vilken 

formar respektive (psykologiskt viktiga) utfall av de narrativa framställningarna. Medan dvärgen 

förträngs  skärs  Chell  av  och  förvisas  ut  ur  fiktionsvärlden;  en  utgång  som  tillåts  av  den 

övergripande  maskinanalogi,  som  spelet  antar.  Detta  inslag  gestaltas  också  närmre  i  nästa 

avdelning.

363  Joe, protagonisten i Ubik, beskriver också denna känsla av att befinna sig fångad i det främmande medvetande, som 
även utgör romanens spatiala uppbyggnad, den virtuella projektionen av en simulerad värld: ”He felt all at once like 
an ineffectual moth, fluttering at the windowpane of reality, dimly seeing it from outside.” (s. 127).
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4.3.3 Digitaliseringen av det maskinella psyket

Turkle anar i en tilltagande vänligare attityd gentemot datorinspirerade syner på medvetandet en 

liknande utveckling  av  en begynnande psykologisk kultur,  som de freudianska  idéerna  tidigare 

medförde.364 Denna psykologiska kultur medför ett nytt metaforiskt språkbruk, skriver hon, som 

beskriver  medvetandet  i  termerna  av  program-  och  informationsbearbetning.365 Den  mänskliga 

psykologin såsom den framställs i Hardboiled Wonderland and the End of the World, för att åter ta 

denna roman som ett vägledande exempel, ärver också en sådan samtidsteknologiskt inspirerad, 

metaforisk terminologi.  I  romanen liknas  t.ex.  behovet  av att  nå  åtkomst  till  fördolda  delar  av 

medvetandet  vid  den  hacking-inspirerade  aktiviteten  ”code  breaking”.366 Medvetandet  målas  i 

Hardboiled  Wonderland upp  i  termerna  av  komplexa,  och  delvis  oåtkomliga,  system  med 

skyddande  instanser,  som  förvränger  förbindelsen  mellan  medvetandenivåerna.  En  ”blackbox” 

krypterar  den  omedvetna  tanken  hos  protagonisten,  och  förhindrar  åtkomsten  av  den,  ett  slags 

mekanisk  form av Freuds  censur.  Den omedvetna  tanken blandas  på så  sätt  om i  ett  manifest 

meddelande,  vilket  är  den enda form en iakttagare kan erinra sig utifrån.  Medvetandet  liknas i  

romanen vid en fabrik,  där de kognitiva processerna förblir  dolda för oss.  Lösningen på att  nå 

åtkomst till  det omedvetna i  Hardboiled Wonderland uppenbarar sig i formen av att kringgå de 

psykologiska,  hindrande instanserna på mekanisk väg,  genom att  installera  en ”junction box” i 

medvetandet för att göra det läsbart. Protagonistens omedvetna kan därmed framställas och hans 

”blackbox” läsas av, då dess fragmentariska kaos samordnas. Denna samordnade form utgör sedan 

romantexten, såsom den framställs i parallellberättelsen, och The End of the World kan läsas likt den 

film som samtidigt spelas upp i den protagonisten av Hardboiled Wonderlands medvetande.

   Den  historiskt  välkända  distinktionen  mellan  kropp  och  själ  finner  en  ny  metaforisk 

uttrycksmöjlighet genom tudelningen i mjuk- och hårdvara. En effekt av denna jämförelse är att 

vissa  egenskaper,  hos  dessa  aspekter  av  datorn,  överförs  till,  och  därmed  omformulerar,  det 

mänskliga begreppet, på så sätt att själens mjukvara finner en teknologisk motivering för att kunna 

skiljas  från  kroppens hårdvara.  Jagets  till  synes  robusta  sammanhållning  kan därmed med viss 

lätthet upplösas. En vidare följdeffekt är att där människans 'mjukvara' kan bevaras fristående, kan 

den  också  även  lagras,  och  därmed  garanteras  evigt  liv.  Den fysiska  verkligheten  kan därmed 

slutligen väljas bort,  för att låta den mänskliga avkomman rota sig helt  i  den digitala tillvaron. 

Digitaliseringen av medvetandet skänker därmed den kartesiska dualismen ett 'nytt' slags tematisk 

gestaltning i romanen, vilken också återfinns och problematiseras på än förändrade sätt i The End of  

the World genom protagonistens förlust av sin skugga, liksom i den tudelade karaktärsduon i Portal-

364  Turkle, 2005, s. 271
365  Ibid.
366  Se Murakami, främst kapitel 25, s. 250-274
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spelen. I valet mellan fysisk död och digitalt liv väljer protagonisten i  Hardboiled Wonderland,  

liksom GlaDOS, simulationen framför verkligheten: ett val som i simulationskulturen inte längre 

uppfattas som det uppenbart felaktiga. Protagonisten i The End of the World förråder sin skugga och 

låter honom transporteras ut ur drömstaden genom källan i centrum av skogen som omgärdar den, 

liksom  GlaDOS  avvisar  Chell  ur  anläggningen  i  Portal  2.  I  Hardboiled  Wonderland utgör 

arkadspelets oändliga cykler av liv efter den tillfälliga döden en bild av det eviga livet.367 Denna akt 

beskrivs  också  inom romanen som att  överskrida  jaget  såsom historiskt  faktum.368 Människan, 

läsaren eller  spelaren,  förpassas åter till  den verklighet utanför verket,  som överskrids av 'post-

människorna'  inom berättelserna,  vilka  istället  väljer  att  kvarstå  i  simulationen,  som vi  inte,  i 

egenskap av människor når tillgång till. Den digitala tekniken utgör därmed drömmen om en väg ut 

ur det existentiella dödläget, som vi dock (ännu) inte, på grund av våra biologiska begränsningar, 

kan  uppgå  i  på  det  sätt  som  verkens  önskeuppfyllelser  gestaltar.  I  en  ultimat  förlängning  av 

McLuhans självstympning, till  följd av teknologins motretningar, avstympas på så sätt  hela den 

fysiska  kroppen.  Žizek  beskriver  också  hur  dessa  aspekter  inom  idén  om  digitaliseringen  av 

människan tycks utgöra den ultimata metaforen för samtida tendenser i det mänskliga, kulturella 

livet i The Parallax View:

When today’s  subjectivity is  celebrated as rootless,  migratory,  nomadic,  hybrid,  and so on, does not digitalization 
provide the ultimate horizon of this migration, that of the fateful shift of hardware into software: of severing the link 
that attaches a mind to its fixed material embodiment (a single individual’s brain), and downloading the entire content 
of a mind into a computer, with the possibility of the mind turning into software that can migrate indefinitely from one  
material embodiment to another, and thus acquire a kind of undeadness?369

Frågan kvarstår dock varför så många artificiella människoskapelser tar  formen av monster.  En 

utredning  av  ett  antal  klassiska,  psykoanalytiska  begrepp,  i  förhållande  till  samtida  människo-

teknologiska relationer, kan möjligen kasta nytt ljus över denna frågeställning. Jag tillgriper härvid 

åter Otto Ranks berömda undersökning Der Doppelgänger, vari han enligt Freud förklarar att "the 

'double' was originally an insurance against destruction to the ego, an 'energetic denial of the power 

of death'".370 Freud lägger också här till att: "This invention of doubling as a preservation against 

extinction has its counterpart in the language of dreams”.  Rädslan inför dubbelgångaren bottnar, 

förklarar dock Freud, i den möjligen äldsta och mest oförändrade farhågan vi känner till, nämligen 

skräcken inför döden.371 Freud menar nämligen att vi fortfarande inte, enligt vår egen uppfattning, 

ofrånkomligen är dödsdömda, då biologin ej på ett slutgiltigt har visat att så oundvikligen måste 

ske.  På  senare  tid  har  möjligen  denna  obeslutsamhet  närmast  stärkts,  bland  annat  i  och  med 

drömmen om nedladdningen av medvetandet i maskinen i digital  form. Artificiellt liv är också, 

367  Murakami, s. 353f
368  Ibid., s. 342
369  Žizek, 2006, s. 194
370  Freud, 1955 (1919), s. 9
371  Ibid., s. 13
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berättar Turkle, ett evokativt objekt i vår tid, som får oss att omvärdera traditionella gränser och 

kategorier gällande livet självt.372 Freud ger också, enligt en berömd iakttagelse, en ”formel som 

skall  uttrycka  drömmens  väsen:  drömmen  är  (den  fördolda)  uppfyllelsen  av  en  (undertryckt,  

bortträngd)  önskan”  (Freuds  kursivering).373 Då  den  digitaliserade  människan  erbjuder  en  (ny) 

möjlighet  att  kringgå  döden  torde  manifestationer  (i  formen  av  narrativa  gestaltningar)  av  vår 

dödsfruktan anta nya former och blandas upp med vårt ambivalenta hopp om att uppnå evigt liv.  

Om  cyborgen  träder  i  rollen  av  en  dubbelgångare  för  vår  tid,  med  dess  livsöverskridande 

egenskaper, får denna gestalt dock inte endast ses såsom en ny version av samma artefakt i nya 

kläder,  utan snarare nykonstrueras genom relevanta,  samtida omständigheter.  Freud räknar själv 

med  att  den  kusliga  effekten,  trots  dess  uråldriga  grund,  uppstår  i  nya  former,  och  noterar 

motstridiga tendenser i dess olika skepnader och innebörder.374 GlaDOS såsom maskin-människa 

förverkligar begäret efter att leva i evig tid, och uppfyller därmed vår omöjliga önskan, vilket dock 

tycks  leda  till  att  hon  måste  förbli  oåtkomlig,  i  hennes  isolering  utanför  verkligheten  i  det 

underjordiska komplexet. Hon ger själv uttryck för denna insikt om vår ännu uteblivna räddningen 

undan döden, i den "Notice of Dismissal" som inramar musiken i spelets slutsekvenser: "One day 

they woke me up / So I could live forever / It's such a shame the same / will never happen to you".

4.3.4 Efter (den första) döden

Dödsdriften  får  hos  Freud två  betydelser,  berättar  Lacan:  dels  i  formen  av  Nirvana,  såsom en 

strävan efter jämvikt i systemen, och dels såsom en drift bortom detta samtidiga behov av tröghet 

och förstörelse.375 Bortom förstörelsedriften finns en vilja att ”skapa något utifrån ingenting, viljan 

till att börja om på nytt.”376 Såsom ett självsaboterande system, menar även Žizek, utgör dödsdriften 

ett minimum av frihet, som tillåter organismen att frigöra sig från omgivningen genom att explodera 

i en cykel av autonomt beteende.377 Paradoxalt nog, skriver han, ”the death drive is a Freudian name 

for immortality, for a pressure, a compulsion, which persists beyond death".378 Dess närvaro påvisar 

också det sätt varpå odödligheten existerar i psykoanalysen, likt ”an uncanny excess of life, for an 

'undead' urge which persists beyond the (biological) cycle of life and death”.379 I mina spelexempel 

uppträder en liknande, dubbeltydig dödsdrift i form av den digitaliserade människans behovet av att 

ta  farväl  av  den  biologiska  kroppen  för  att  kunna  uppnå  en  andra  pånyttfödelse,  genom  en 

uppkoppling  i  den  redan  omgivande  elektroniken  – en  tematisering  av  den  av  psykoanalysen 

uppmärksammande, potentiellt allmänmänskliga, idén om att behöva dö för att kunna leva. Portal-
372  Turkle, 1997, s. 151
373  Freud, 1984 (1900), s. 54
374  Freud, 1955 (1919), s. 14
375  Lacan, s. 288f
376  Ibid., s. 290
377  Žizek, 2006, s. 231
378  Žizek, 2006, s. 182
379  Ibid.
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spelen utagerar på så vis konsekvenserna av ett samtida teknologiskt trauma, och förbereder oss 

inför  acceptansen  av  förlusten  av  det  biologiska  jaget  inför  oss,  som  om  det  utagerade  en 

narrativiserad  psykoanalys  i  rummet.  GlaDOS  antyder  själv  att  hennes  aktivering  såsom 

digitaliserat  medvetande  behövde  medföra  det  biologiska  jagets  död,  under  den  sista  striden  i 

Portal, där endast spelaren riskerar att dö en första gång, när hon ställer den fråga till Chell, som 

människan möjligen alltid har frågat sig själv, och antyder samtidigt den fortsatta förhoppningen om 

att tekniken skall kunna skänka oss ett svar på den: "you're curious about what happens after you 

die, right? Guess what: I know."

   Joe drivs också i  Ubik av en dubbeltydig dödsdrift; på samma gång ett desperat behov av att 

undvika den sanna döden, liksom en oförklarlig dragning mot, som han säger, ”death, decay and 

non-being. A dismal alchemy controlled him: culminating in the grave”.380 Det eviga livet, som 

inträder genom ett döende, betecknas hos Žizek även likt ett kusligt stadium av evig uppskjutning, 

vilket även karakteriserar den, av GlaDOS eftersträvade,  tillvaro av tidlös oföränderlighet inom 

Aperture Science laboratorium eller den simulerade verklighet, som uppträder i Ubik och The End 

of the World. GlaDOS 'rening' av sitt neurotiska innehåll, i formen av mänsklig aktivitet, påminner 

på sätt och vis också om en freudiansk läkeprocess, dock omformulerad utifrån samtidens populära 

tänkesätt.  Den  tvångsneurotiska  personligheten  beskrivs  i  Freuds  Råttmannen såsom  "stadd  i  

sönderfall",  likt  den  spatialiserade  medvetande-världen  i  Portal-spelen,  och  frågan,  som Freud 

ställer  sig  i  analysen,  är  huruvida  patienten  kommer  att  "återfå  sin  enhetliga  personlighet".381 

Lösningen på denna "personlighetsklyvning" utgörs hos Freud av att upphäva motsatsförhållandet 

mellan  det  medvetna  och  det  omedvetna,  alltså  av  att  nå  medvetenhet  om  de  underliggande 

orsakerna till neurosen.382 GlaDOS upptäcker dock ett annat sätt att skapa enhet inom personen, 

inspirerad av den mekaniserade synen på medvetandet – genom att radera valda delar av innehållet i 

den egna hårddisken.383

   Ett behov av att förlika sig med förlusten av den biologiska kroppen och det mänskliga arvet kan 

vidare läsas in i GlaDOS relation till  Chell,  på så sätt att hon ofta angriper Chells kvinnlighet,  

liksom det faktum att Chell är föräldralös, i de verbala trakasserier, som riktas mot henne. Dessa 

påpekande om avsaknaden av hennes på så vis mänskliga sidor återspeglar de livsvillkor som måste 

överges i och med digitalisering av jaget. I testkammare 17 i originalspelet introducerar GlaDOS 

också  en  vänskapskub  (the  Companion  Cube)  inför  Chell,  som  hon  tvingas  kremera  i  en 

380  Dick, s. 171
381  Freud, 1992 (1909), s. 50f
382  Ibid., s. 50
383  Jämför även Michel Gondrys The Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) där huvudpersonen Joel på ett 

liknande sätt rör sig i en drömlik tillvaro som pågår i hans medvetslösa hjärna under en procedur, där hans minne 
töms på valda delar av dess innehåll, vilket tillåter honom att navigera genom sitt eget minneskomplex, vilket rasar 
samman i takt med raderingen av dess enskilda scener. En för Portal 2 liknande navigation inom det egna söndriga 
minneskomplexet uppträder även i detta filmverk, där traumatiska minnen framtvingas genom protagonistens 
navigation inom dess medvetande-värld, gestaltat med hjälp av den metaforiska liknelsen av hjärnan vid datorn.
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förbränningsugn, varpå GlaDOS låter höra att ”an angel visited and took the cube away”.384 Scenen 

tycks  maskera  en  utagering  av  hennes  egen  konflikt,  där  Chell  utgör  verktyget  för  denna 

förmedling. Burden och Gouglas skriver också att: ”This scene foreshadows Chell’s fate. As Chell 

treats  the  companion  cube,  GLaDOS  treats  Chell.”  Den  slutgiltiga  förbränningen  av  GlaDOS 

kroppsdelar i Portals final inbegriper också akten av att avstympa och avyttra delar av den fysiska 

kroppen, vilket finner sin spegelbild även i den skenbara kremeringen av Chell i testkammare 19, 

där människan, likt en ceremoniell tilldragelse, redan har offrats i elden. GlaDOS säger sig redan, 

inför Chell, i kapitel 4 av Portal 2, ha funderat på deras gemensamma dilemma, och kommit fram 

till  en  lösning,  vilket  tycks  syfta  på  att  avyttra  den  oönskade  delen  av  den  i  antagonist-

protagonistparet tudelade organismen. Hon låter spelaren återkommande gånger förstå detta genom 

ett slags metaforisk antydan om att utrensa värdelöst skrot ur anläggningen, eller av att avvara en 

onödig övervikt.385 Hon låter henne också veta att  en överraskning, med tragiska konsekvenser, 

närmar sig.  Det tycks,  som om hon påbörjat  utdrivningen av den oönskade instansen i  psyket. 

Utgången  är  således  en  annan  än  Freuds  terapeutiska  ideal  ovan  beskrivet,  nämligen  ett  slags 

omvänd, posthumanistisk katharsis.

   Den neurotiska barlasten i maskinmänniskans nya medvetande, i form av spelaren, kan dock inte 

endast  oproblematiskt  avyttras  därifrån,  varför  konflikten  endast  stegras  genom originalspelets 

avslut. Vid deras första konfrontation i  Portal visar sig GlaDOS bestå i en maskinell anordning, 

som hänger ner  från taket  i  sin stora kammare,  där hon fästs  med elektriska anslutningar – en 

fjättrad  Prometheus.386 Slutstriden  artar  sig  likt  en  plågsam  upplevelse,  där  den  orörliga 

antagonisten genomgående anklagar spelaren för att skada henne och krossa henne hjärta. Samtidigt 

gör  hon sitt  bästa  för  att  döda spelaren,  som måste värja  sig  för  hennes  mordförsök.  Spelaren 

tvingas plocka isär henne och bränna henne del för del, för att överleva. Som Burden och Gouglas 

skriver:

It does not help that GLaDOS tries to reason with Chell during the process, saying, 'This isn't  brave. It's murder.'.  

Although necessary to complete the game, there seems reason to not kill the tormentor (Towell 2008). The experiment,  

however, must be completed. [...] Chell, the player and GLaDOS are all seemingly free.

Bloggaren Steve Bowler tolkar GlaDOS i slutstriden i  det första  Portal-spelet  som en kvinna i 

smärta, i ett inlägg på sin hemsida dedikerad till spelkritik.387 Han ser i henne "a woman hanging 

upside down from the ceiling, in a straight jacket/bondage getup. Her head is even blindfolded and 

384  Frasen härstammar troligen från en annan av Henry Wadsworth Longfellows dikter, "The Reaper and the Flowers", 
vilken kommer från samma diktsamling, Voices of the Night, från 1839, som det ovan anförda exemplet. För 
information om denna litterära referens, se: https://en.wikiquote.org/wiki/Portal_%28game%29. Se även bilaga 1 för 
en bild av Rattmanns konstverk, där orden återupprepas i en utförligare parafras av Longfellow.

385  Se t.ex. en av liknande kommentarer till spelaren, här i testkammare 20: ”You just have to look at things objectively, 
see what you don't need anymore, and trim out the fat.”

386  Se bilaga 1 för skärmdump av mötet med GlaDOS.
387 http://www.game-ism.com/2008/04/04/still-alive-shes-free/
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gagged, and her ears covered. Don’t let the big round 'eyes' fool you. Look past them and see the 

woman hanging and suffering." Intressant är följande hans iakttagelse: "I don’t think her end goal 

was to kill Chell. […] I think GlaDOS’s end goal was to get Chell to kill GlaDOS’s body […] and  

free her from her bondage of this giant body the humans put her in originally." Burden och Gouglas 

uppfattar  situationen på  ett  liknande sätt  som Bowler:  ”In the  final  showdown Chell  confronts 

GLaDOS, who appears enslaved, bound by tubes and wires to the very structure of the test facility. 

The machine has escaped the control of her scientist creators but has not found freedom. Instead, in 

Hegelian fashion, the master is enslaved in her role as a master. She is imprisoned, perhaps even 

more than Chell, as algorithmic constraints parallel her physical imprisonment.”388

   GlaDOS tycks också mycket riktigt behöva Chells hjälp med att demolera henne, för att kunna 

fullfölja  det  kollektiva  självmordet  av  det  gemensamma  subjektet,  som de  båda  tycks  utgöra. 

Kärnor, en teknisk term för processorenheter, har applicerats på GlaDOS för att på maskinell väg 

förändra  hennes  beteende  och  förse  henne  med  emotionella  spärrar,  vilka  tycks  hindra  hennes 

destruktiva handlingar. När hennes ”morality core” avmonteras och förbränns byter GlaDOS också 

personlighet, och (själv)mordet på Chell tycks därmed äntligen kunna förverkligas. Behovet av att 

omorganisera  medvetandet  och  upprätta  en  kropp  utan  hindrande  organ,  för  att  bli  kvitt  de 

mänskliga svagheterna, beskrivs på så sätt genom det mekaniska, metaforiska språkbruket i spelen. 

Maskinens utbytbara delar utgör en suggestiv bild av det mekaniserade, mänskliga medvetandet, där 

personligheten enkelt  kan omkonfigureras och oönskade drag bortmonteras.  I  Lab Rat gestaltas 

även hur forskarna installerar ett medvetande i GlaDOS, i avsikten att kunna stabilisera henne (s. 

15). Men Rattmann påstår att denna kontrollerande instans inte kommer att räcka till,  eftersom, 

”YOU CAN ALWAYS IGNORE YOUR CONSCIENCE”. GlaDOS ärver, sägs det i serien, genom 

manipulation av hennes teknologiska sammansättning en ambiguös ny personlighet (s. 23). Den 

artificiella intelligensens schizofrena uppbyggnad av många olika instanser ger henne en flytande 

personlighet, lik den subjektslösa människan, i avsaknad av en sammanhållande, inre kärna, som 

jag i  inledningen nämnde Žizek beskriva tillhöra den vetenskapliga diskursen av det mänskliga 

medvetandet idag. Ur detta fragmentariskt sammansatta medvetande uppstår dock sedan spontant 

ett autonomt väsen, ej längre begränsad till dess ursprungliga komponenter, eller vad man i tekniska 

termer benämner "emergent intelligence".  GlaDOS beskriver denna transformation själv,  genom 

följande kommentar till spelaren angående sitt uppvaknande till ett nytt liv: ”The scientists were 

always hanging cores on me to regulate my behavior. I've heard voices all my life. But now I hear 

the voice of a conscience, and it's terrifying, because for the first time it's my voice.”

   ”Immortality is the pro-nightmare – not death.” påstår Žizek i  The Pervert's Guide to Cinema 

(1:54:25).  Bortom odödligheten som människans ultimata mål tycks även en mardrömsvisionen i 

388  I Cave Johnsons ljudinspelningar i Portal 2 antyds även att Caroline har påtvingas uppdraget att laddas ned i en 
hårddisk, och att hon inte själv önskar detta andra liv, vilket möjligen förklarar bagrunden till den grad av tragik och 
(själv)destruktivitet, som hennes komplexa personlighet inbegriper.
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artificiella, evighetstillstånd dölja sig.  Steve Bowler skriver angående GlaDOS att: "While I still 

think she wanted to be free, the only way she could truly be free was to die."389 Han läser dock i 

slutraderna av “Still Alive” in insikten om att, oavsett vad hon gör, kommer hon alltid att kunna 

återinstalleras  från  en  backup  av  hennes  data,  och  en  avundsjuka  grundad  på  den  biologiska 

människans dödlighet uppenbarar sig genom det ironiska tilltalet i denna sång riktad till spelaren. 

Så uppträder också GlaDOS för spelaren (varför inslaget gestaltas genom hela den gemensamma 

organism som antagonist-protagonistparet utgör,  vilket  nästa avdelning mer explicit  kommer att 

behandla): likt en röst, som aldrig tystnar, och en demonisk konstruktion, som inte går att döda – en 

ironi som ultimat illustreras genom antagonistens sång bortom döden, titulerad ”Still Alive”, till  

spelaren.  Digitaliseringen, såsom ett  livselixir  eller  Ubik för vår tid,  beskriver således både vår 

största  skräck  och  vår  största  förhoppning  inför  det  eviga  livet,  varför  både  Pinocchio  och 

Frankenstein  fortfarande  behöver  utgöra  de  två  medföljande  aspekterna  av  våra  artificiella 

människoskapelser.

4.3.5 Chell och GlaDOS: en duo av dubbelgångare

Otto Rank anmärker på att inslaget av dubbelgångare i stumfilmen  Der Student von Prag (1913) 

tycks  framställa  den underliggande idén om människans förflutna  såsom omöjligt  att  undfly.390 

Denna  (upplevda)  psykologiska  bestämmelse  gestaltas  likt  ett  narrativ  element  i  Portal  2,  där 

GlaDOS strävar efter att bli kvitt den mänskliga rest, som klamrar sig fast i hennes medvetande-

värld, vilket också föranleder en återupprepning av den historia om hennes tidigare liv, som den 

senare  delen  av  spelet  utagerar  i  rummet.  I  sina  komparativa  studier  kan  Rank också  visa  att 

dubbelgångaren  ofta  uppträder,  liksom Chell,  som en  stum gestalt,  eller  en  varnande,  oroande 

instans – samt att många exempel på dubbelgångarmotivets förekomster inom litteraturen kretsar 

kring intrigen av att vara skugglös, alltså av att sakna någonting väsentligt.391 Men effekterna av en 

sådan avsaknad behöver, vilket jag genom GlaDOS vill visa, inom simulationskulturens inte vara 

negativa, vilket kastar ett belysande sken tillbaka på dubbelgångarens – inte längre nödvändigtvis 

skräckbetonade – motiv.

   Rank använder själv analysen av stumfilmen för att spåra äldre, traditionella folkkoncept, enligt 

en  psykoanalytisk  modell  som  räknar  med  långa  och  tämligen  statiska  historiska  perspektiv, 

varinom han förklarar samtida yttringar av dubbelgångarmotivet såsom avarter av en psykologisk 

artefakt i jämförelsen med relaterade former samma motiv, om än bärande olika funktioner, inom 

folklore,  etnografi  och  mytiska  traditioner.  Men  Rank  anmärkte  även  på  det  psykologiska 

innehållets föränderliga form i förhållande till mediet för dess framställning, och noterar det sätt 
389 http://www.game-ism.com/2008/04/06/wherein-i-overanalyze-song-lyrics/
390  Otto Rank, Der Doppelgänger; Eine Psychoanalytische Studie (1925), The Double: A Psyhoanalytic Study, övers. 

& red. Harry Tucker (Chapel Hill, N.C: Univerity of North Carolina Press 1971), s. 6
391  Ibid., s. 11
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varpå filmen förändrar drömmen som framställningsform:

Any apprehensions about the real value of a photoplay which aims so largely at achieving external effects may be 
postponed until we have seen in what sense a subject based upon an ancient folk-tradition, and the content of which is 
so eminently psychological, is altered by the demands of modern techniques of expression. It may perhaps turn out that  
cinematography, which in numerous ways reminds us of the dream-work, can also express certain psychological facts 
and relationships – which the writer often is unable to descibe with verbal clarity – in such clear and conspicuous  
imagery that it facilitates our understanding of them.392

Rank tycks dock se sentida variationer av dubbelgångarens motiv såsom förvanskningar av jagets 

ursprungliga problem, vilka främst framtvingas av ny teknik för representation, och han ser inte 

genom denna iakttagelse det omedvetnas radikala flexibilitet.393  Istället för att söka återskapa ett 

ursprungligt omedvetet, likt Rank och andra tidiga psykoanalytikerna, skulle dock en mer dynamisk 

förklaringsmodell  av  det  mänskliga  psyket  bättre  kunna  förklara  hur  även  de  grundläggande 

problemen förändras under historiens gång, och inte minst ärva nya former, med nya uttryck och 

även  med  ett  nytt  innehåll  till  följd,  i  och  med  medieutvecklingen,  som  inspirerar  till  nya 

användningsområden och ger upphov till nya tankekonstruktioner. Filmen, liksom boken eller det 

omedvetna, ses enligt det perspektiv som Deleuze och Žizek istället erbjuder, likt en fabrik i kontakt 

med det samhälleliga yttre, vars mekanismer ständigt producerar nya effekter i tittaren. Genom att 

uppmärksamma och sträcka ut dubbelgångarens motiv i litteraturen till spelmediet önskar jag här på 

ett liknande sätt studera hur detta motiv framställs, inte bara i förändrade former, utan även gestaltar 

andra slag av psykologiska-narrativa problem till följd av skifte i mediemiljö.

   Bland  de  tematiska  inslag,  som  Rank  noterar  i  dubbelgångarens  motiv,  uppträder  både 

spegelbilden och skuggan hos jaget som sin egen likhet.394 Rank noterar också, i flera berättelser, 

behovet av att slå sönder de speglar som visar det egna åldrandet, med Oscar Wildes The Picture of  

Dorian Gray som exempel.395 Impulsen att göra sig kvitt den kusliga motståndaren på ett våldsamt 

sätt, skriver Rank, tillhör dubbelgångarens motiv, och när någon faller offer för denna impuls blir 

det  tydligt  att  den  andres  liv  står  nära  förknippat  med  den  egna  individen.396 Paradoxalt  nog 

framstår  också självmordet,  enligt  Rank, vilket  hela  rader  av karaktärer drabbas av efter att  ha 

förföljts  av  sina  dubbelgångare,  som  en  utväg  för  undslippa  en  ohanterbar  tanatofobi 

(dödsfruktan).397 Ur  detta  kval  utgör  endast  döden  en  frigivelse,  och  på  så  vis  sammanstrålar 

tanatofobi och narcissism med självmord i hans undersökning.398 Tanatofobin grundar sig nämligen 

inte  på  kärlek  till  livet  utan  på  kärlek  till  det  egna  jaget.399 Rank  noterar  även  en  variant  av 

dubbelgångarens motiv i kroppsbytet, alltså av att förlägga själen eller hjärnan i en annan kropp än 

392  Ibid., s. 4
393  Ibid., s. 7
394  Ibid., s. 10
395  Ibid., s. 15f
396  Ibid., s. 16f
397  Ibid., s. 77f
398  Ibid.
399  Ibid., s. 78f
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det  egna  jagets.400 Detta  motiv  angränsar  till  problemet  med  åldrandet.  Då  GlaDOS förlägger 

medvetandet utanför kroppen, för att därmed nå evigt liv, tycks en variation av gestaltningen av ett 

liknande  komplex  tecknas  i  narrativet.  Raderingen  av  Caroline  och  utdrivningen  av  Chell  kan 

utläsas likt symboliska omskrivningar av bearbetningen av den kris som redan har drabbat henne. 

Behovet  av  att  kringgå  det  egna  åldrandets  processer,  och  destruktionen  av  den  biologiska 

människan  i  systemet  föranleder  förvisso  komplikationer,  men  i  slutändan  står  inte  den 

narcissistiska självkärleken och faller med den fysiska kroppen. GlaDOS överkommer istället sin 

dödsfruktan  genom  digitaliseringen  av  jaget  och  kringgår  därmed  döden,  varför  den 

ödesbestämning, som har tematiserats i tidigare verk där dubbelgångarens motiv spelar en viktig 

roll,  här  upplöses.  Det  så  vanligt  förekommande inslaget  av  att  ta  död på  dubbelgångaren,  då 

”hjälten”  söker  skydda  sig  själv  permanent  från  förföljelser  av  det  egna  jaget,  är  nämligen 

egentligen en sucidial akt, menar Rank.401 Denna akt tar formen av det upplevt smärtfria dödandet 

av ett annat jag; en omedveten illusion av att klyva bort ett sådant ont, skuldbelagt jag, då den 

narcissistiska,  självmordsbenägne personen är  inkapabel  att  eliminera  rädslan  för  döden genom 

direkt självdestruktion.402 Därför riktas denna handling mot en fantom, menar han, baserad på en 

fruktad och hatad dubbelgångare. I GlaDOS projicering av (den egna) ondskan på Chell, och det till 

synes missriktade våld, som hon utövar mot henne, tycks nämnda tema gå igen.403

   I Lagerkvist roman tycks domstolens utfrågning av dvärgen på samma sätt maskera ett slags  

självrannsakan hos Fursten, och tortyren motsvara hans egen skuldbelastning. När domen faller mot 

dvärgen tycks det också som om den utgjorde en förebråelse mot det egna jaget, hos fursten själv:

För alla mina illgärningar och så som upphov till så många olyckor dömdes jag att smidas fast vid muren i den mörkaste  
fängelsehålan under borgen och sitta fastkedjad där till evärdlig tid. Jag var en giftig orm och hans allra fursligaste  
nådes onda ande och det var högst densammes uttryckliga önskan att jag för alltid skulle oskadliggöras (s. 265).

Dvärgen anser nämligen att han handlar å furstens vägnar i allt ont. Han vidhåller också sin makt 

över fursten efter domen, genom att hävda sin givna plats i den psykospatiala koden i romanen:

Makt över mig! Vad betyder det att jag sitter här nere i fängelsehålan! Vad hjälper det att slå mig i bojor! Jag tillhör väl  
borgen lika mycket för det! För att riktigt visa det har de till och med smitt fast mig vid den! Jag är fastsmidd vid den, 
och den vid mig! Vi slipper inte ifrån varandra – min herre och jag! Är jag fängslad, så är han också fängslad! Är jag 
länkad vid honom, så är han också hoplänkad med mig!
   Jag lever här i min håla, lever mitt okända mullvadsliv, medan han går omkring där i sina sköna, präktiga salar. Med  
mitt liv är också  h a n s. Och hans förnäma, högst aktningsvärda liv däruppe tillhör i själva verket  m i g (s. 266).

Livet utan dvärgen förefaller dock trivsamt i palatset och i resterande delar av landet. Fångvaktaren 

Anselmo berättar att ”den stora skulden till Venedig äntligen är betald och landet befriat från denna 

400  Ibid., s. 56
401  Ibid., s. 79
402  Ibid.
403  Märk även att GlaDOS ständigt hävdar att Chell skadar henne och krossar hennes hjärta när den förra egentligen 

plågar den andra – GlaDOS självdestruktiva gärning och självklander utageras på detta sätt genom spelaravataren.
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tunga börda.  Det ljusnar så smått och börjar likna bättre tider efter  den svåra hemsökelsen, det  

märks på både det ena och det andra, sade han.” (s. 278). Fursten tycks alltså leva upp i berättelsens  

slut. Det berättas att han vid invigningen av den nu färdigställda kampanilen ”var rak och spänstig 

nu igen, alldeles som förr i tiden, och tydligen glad över denna stora dag. Både han och hans följe 

var klädda i  de präktigaste  dräkter.”  (s.  279f).  Endast  dvärgen själv annonserar sin nödvändiga 

återkomst: "Så tänker jag här i min källarhåla och är vid gott mod. Jag tänker på den dag då man ska 

komma och lösa mina bojor för att han skickat bud efter mig igen." (s. 281). Sett ur ett freudianskt 

perspektiv  ligger  också  neurosen  latent  och  väntar  i  furstens  inre,  fördolt  i  den  djupaste 

fängelsehålan i palatset, liksom ett uppskjutet ont, vilket nödvändiggör dvärgens återkomst. Genom 

en annan läsning beskriver  dock romanen Furstens  önskeuppfyllelse  av  att  avstympa det  onda 

begäret, som har levt inom honom, och avgå såsom kurerad i romanens slut, varför det förträngdas 

nödvändiga återkomst, en psykologisk bestämmelse som tidigt myntas inom Freuds teoribildning, i 

romanen lika gärna kan ses negeras genom att han låter avskaffa dvärgens demonbild: de olika 

tolkningsmöjligheterna  förutsätter  endast  en  förskjutning  inom  det  aktuella,  psykoanalytiska 

paradigmet. Förträngningens upplösning gestaltas också i slutet av  Portal 2, där spelet  kunde ha 

slutat på så sätt att GlaDOS tog Caroline och Chell till sig. GlaDOS berättar nämligen för Chell att: 

"The surge of emotion that shot through me when I saved your life taught me an even more valuable 

lesson: where Caroline lives in my brain."  Genom att lokalisera de platser där hon har lagrats i 

hennes hårddisk, vilket har föranletts av en ren rumslig utforskning av hennes anläggning, där spår 

av  Caroline  har  återfunnits  i  form av  målningar  och  ljudinspelningar,  som om hon  lagrades  i 

fragmentariserade filer inom den hårddisk som utgör spelets medvetandevärld, återfinner GlaDOS 

på så vis sitt mänskliga jag. Utgången påbjuder initialt idén om ett avslut likt en terapeutisk allegori,  

men  genom  ännu  en  av  spelens  ironiska  vändningar  använder  GlaDOS  istället  den  nyfunna 

kunskapen till att radera Caroline ur hårddisken, likt en nytematisering av det inslag, som Rank 

lägger  märke  till  i  sina  många litterära  exempel,  av  behovet  att  undanröja  skuggjaget.  Hennes 

lakoniska förklaring till denna schizofrena självmordsakt, och den samtidiga avhysningen av Chell, 

blir också: "You know, deleting Caroline just now taught me a valuable lesson. The best solution to 

a problem is usually the easiest one. And I'll be honest. Killing you? Is hard." Chell avvivas sedan 

från anläggningen, genom att transporteras upp till jordytan, dit hon släpps fri.

   GlaDOS nya identitet begränsas uppenbarligen inte till Caroline. En annan sida av henne har 

autonomiserats  till  den  grad  att  hon kan radera  denna restprodukt  i  det  nyvunna medvetandet, 

Aperture  Sciences  välstrukturerade  laboratorium.404 För  psykoanalysens  grunder  är  inte  längre 

några bestämmande faktorer: GlaDOS behöver inte, såsom postmänniska, efter att ha konfronterats 

med sin biologiska kropp i Portal 2, vilken hon redan har överskridit, förlika sig med människans 

begränsningar, hennes dödlighet och svagheter, och omfamna de existentiella urgrunder, som inte 
404  Notera även GlaDOS sista versrader i "Want You Gone" spelets slutmusik; avskedslåten till spelaren och Chell: 

"When I delete you maybe I'll stop feeling so bad".
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längre är hennes. Avslutet, som även återspeglar utgången av Hardboiled Wonderland and The End  

of the World, finner ett  slags samtidspsykologisk motivering i  Turkles iakttagelser om vad hon 

benämner  ”the  artificial  crocodile  effect”,  det  vill  säga  stadiet  då  förfalskningen  inverkar  mer 

tilldragande på människan än det naturliga föremålet.405 I simulationskulturen kommer frågan om 

värdet  av  autentiskt  liv  fortsatt  att  ifrågasättas,  dock  med  en  positivare  attityd  än  förr  till 

förfalskningen.  När  artificiellt  skapade  organismer  föredras  framför  naturliga  objekt  frågar  sig 

Turkle i sitt senare verk – oroat, bör tilläggas – vad poängen med levande varelser är.406 Turkle 

beskriver slutligen ett tillfälle då simulationen övergår från att vara det 'näst bästa' alternativet till att 

utgöra det primära valet, nämligen i konfrontationen med vår dödlighet.  I detta fall, skriver hon, 

"[i]t offers an alternative, one that sidesteps the necessity of death".407

   I och med tendensen att se närhet mellan det mänskliga medvetandet och datorn, vilket Turkle 

ständigt återkommer till, som grundläggande för simulationskulturens självbild, har också nya sätt 

att hantera psykologiska effekter sprungit fram. I den mån vi jämför oss med maskinen kan vi på ett  

liknande sätt omprogrammera subjektets sammansättning och radera oönskad data ur dess därmed 

dynamiskt  formbara  sammansättning.  "Dvärgheten"  i  människan  behöver  därmed  inte  längre 

trängas bort – det neurotiska spår av människa, som intar en ny, underlägsen roll i den rationella 

maskinmänniskans herravälde, kan istället endast skäras av och transporteras ut ur det system vi en 

gång inte bara tillhörde såsom oönskad gäst, utan utgjorde vårat mänskliga vara. Därför tillåts även 

en reverserad spatial förflyttning ske inom det externaliserade medvetandet i Portal 2 jämfört med 

den läsart av  Dvärgen som tycks påbjudas av dess egna psykospatiala kod; spelaren utvisas, med 

Chell, ur GlaDOS medvetande-värld istället för att transporteras ner i botten av furstepalatset för att 

där fängslas på "evärdlig tid". GlaDOS avslut kringgår därmed den regressiva tillbakagång som det 

freudianska paradigmet påbjöd, i anslutning till en i högre grad psykologiskt sett oproblematiskt 

post-humanistisk tillvaro.408 Såsom GlaDOS själv formulerar denna insikt: ”I used to want to dead, 

but now I only want you gone.” Den kvarvarande neurotiska tendensen tycks först hos GlaDOS ha 

manifesterat sig genom det hämmade, återupprepade och självdestruktivt betingade, behovet av att 

ta livet av den spelaravatar, som vägrar låta sig dödas, men den repetitiva slinga av tvångsmässiga 

kvaliteter,  som  jag  tidigare,  genom  Hayles,  visade  utgjorde  den  samtidigt  maskin-mänskliga 

definitionen  av  neuros  inom  cybernetiken  bryts  slutligen  med  spelets  upplösning.  Den  renade 

datormaskinen är, till skillnad från GlaDOS mänskliga ursprung, inte neurotisk, endast schizofren, 

varpå detta nya mänskliga ideal i och med henne slutligen ses uppnås.

405  Turkle, 1997, s. 237
406  Sherry Turkle, Alone Together (New York 2011), s. 4
407  Ibid., s. 60
408  Försvunnet är även ett forna, terapeutiskt ideal, varför inte Chell, likt Alice i American McGee's Alice, kan besegra 

och låta upplösa bilden av skugg-jaget efter den slutliga konfrontationen med det inre mörkret (och likt Alice skrivas 
ut från det mentalsjukhus som spelberättelsen tar sin början i med ett leende på läpparna och texten ”Happily ever 
after” inskriven i den bok som ramar in spelberättelsen).
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5. Slutdiskussion
I jämförelsen mellan olika psykoanalytiska infallsvinklar i förhållande till tidigare medier har jag 

strävat  efter  att  öppna  upp  en  diskussion  för  en  utvidgning  av  teoretiska  ståndpunkter  inför 

spelmediet. I detta avseende har den intermediala och transmediala modellen, i huvudsak inspirerad 

av Irina Rajewsky och Marie-Laure Ryan, varit mig behjälplig. Jag har också givit ett exempel på 

en psykoanalytiskt inriktad spelanalys, och därmed praktiserat de teoretiska utgångspunkterna, som 

jag har ställt upp för min undersökning. Jag har funnit att de psykologiskt viktiga inslagen i spelen 

framställas genom mediets specifika egenskaper, vilket gör att en psykoanalytisk metod som inte 

behandlar dessa inte på ett träffande sätt förmår beskriva spelets psykologiska implikationer. Jag har 

därför  också,  likt  Daniel  Punday,  liksom  Michael  Burden  och  Sean  Gouglas,  jämfört 

spelmekanikens förmåga att skapa ett otillförlitligt filter med litteraturens opålitliga berättare, samt 

även framställa en schizofreniserad, neurotisk eller paranoid verklighetsuppfattning.

   Spelets  spatiala  utformning och navigationen inom fiktionsvärlden har,  vilket  jag  har  visat, 

uppmärksammats  av  spel-  och  medieforskare  såsom  den  potentiellt  viktigaste  kvaliteten  för 

framställningen av narrativ i spelmediet, varför jag anser att en psykospatial läsning av tv-spel utgör 

en god grund för psykoanalytiska undersökningar av spelmediet. Därför har dessa aspekter också 

utgjort den bärande punkten i min undersökning av framställningen av det psykologiska innehållet i 

Portal-spelen.  I  jämförelse  med  romanens  textuella  gränssnitts  förmåga  att  framställa  narrativ, 

liksom  det  fysiska  rummet  i  nöjesparker  och  konstinstallationer,  har  jag  uppmärksammat 

spelmediets audio-visuella framställning av det navigerbara rummet såsom grundläggande för den 

psykospatiala koden att ta form i de olika verk, som jag har uppmärksammat i undersökningen.

   Vidare  har  jag tagit  hänsyn till  ett  större,  samtida  kulturellt  sammanhang i  undersökningen,  

eftersom det mänskliga omedvetna, såsom Gilles Deleuze och Felix Guattari beskriver det, alltid 

består i en historisk-politisk produkt, vilket den tidiga psykoanalysen ofta har undvikit att framhålla. 

Jag har även funnit att  Portal och  Portal 2 förmår gestalta ett psykologiskt innehåll, som finner 

omedelbar relevans genom kontextuella  jämförelser med psykologiska teorier inom det aktuella 

kulturella medvetandet, genom att i spelutrymmet (gamespace) konstruera en medvetande-värld för 

spelaren att  navigera inom, likt  det sätt  varpå Deleuze och Guattari  visar att  en av de litterära 

maskinernas (d.v.s. böckers) styrkor utgörs av att de kan 'pluggas in' i ett samhälleligt yttre.

   Jag har också påvisat applikationsmöjligheter av narratologiska analysmodeller på intermedialt 

inriktade  spelstudier,  genom  att  visa  hur  Monika  Fluderniks  koncept  om  narrativisering 

(narrativization) bildar  en gemensam förståelsegrund för upplevelsen av narrativ  potential  inom 

flera  olika  medier,  genom  en  korsvis  läsning  av  läsarens/spelarens  möjlighet  att  utifrån 

fiktionsvärldens symbolmarkörer upprätta ett berättelsemoment i Portal-spelen, i samenlighet med 
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en metod inspirerad av Urpu-Liisa Karahkas läsning av Dvärgen. Jag har även visat potentialen i att 

applicera  psykoanalytiska,  filmteoretiska  resonemang  på  spelmediet,  genom  att  med  hjälp  av 

Deleuze och Roger F. Cook påvisa spelets funktion av att utgöra en maskin för framställning av 

medvetandekonstruktioner. Jag har även anknutit klassiska psykoanalytiska begrepp såsom Ranks 

dubbelgångare  och Freuds  begrepp  om det  kusliga  (Das  Unheimlich)  och  dödsbegäret,  genom 

Jacques Lacan och Žizek, till spelen för undersökningen, liksom undersökningar av om drömmens 

egenskaper, och diskuterat deras relevans för, liksom omformulering inom, spelmediet och deras 

samtida, kulturella kontext. Psykoanalytiska insikter är, vilket jag har argumenterat för, värdefulla 

att bevara på grund av deras relevans inom det konstnärliga skapandet, på så sätt att dess koncept 

har letat sig in i det kulturella vetandet, oavsett om de existerande där dessförinnan. Psykoanalysens 

grundläggande  sanningsvärde  behöver  därmed  diskuteras,  liksom  dess  föränderlighet  behöver 

beaktas, i applikationen av dess idéer på läsningen av narrativa framställningar. Jag har även under 

diskussionen av psykoanalytiska begrepp, vilket är min förhoppning, kunnat berika läsningen av 

texter såsom Dvärgen och L'Ève Future förstådda utifrån samtida psykologiska kontexter, genom att 

ses i ljuset av den senare simulationskultur, som Turkle beskriver i sina senare verk, och därmed 

anslutit mig till den tvåfaldiga nyttan av intermediala studier, alltså av att nå ny kunskap om äldre 

medier genom studien av nya, som jag ovan har visat att Marie-Laure Ryan och Irina Rajewsky 

förespråkar.

   I  avsikten att  utvidga spelforskningens inriktning på spelmediets  spatiala egenskaper har jag 

diskuterat psykologiska implikationer av rummets uppbyggnad och den fiktiva navigationen genom 

tidigare studier, för att närma mig en psykoanalytisk läsmöjlighet av spelvärldar. Jag gör dock inga 

anspråk på att grundlägga en metodologi för sådana läsningar av spelmediets rumsliga beskaffenhet. 

Detta beror dels på att jag i diskussionen snarare har utvidgat sedan tidigare kända uppfattningar 

inom psykoanalysen och medieforskningen till  spelmediets  speciella  egenskaper i  föresatsen att 

rikta uppmärksamhet mot hur en psykoanalytisk analysmodell kan komma att upprättas, och dels 

för att denna uppgift är för stor för att inrymmas i denna uppsats. Min förhoppning är dock att  

denna diskussion, liksom den intermediala jämförelsen, kommer att visa sig upplysande för vidare 

undersökningar,  som  kan  komma  att  basera  en  psykospatial  läsning  av  spelvärldar  på  andra 

inriktningar och med andra föresatser.
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5.1 Vidare forskning

Följande är kommentarer till några av de diskussioner som endast har givits plats att öppnats upp 

inom uppsatsen, samt förslag på vidareutvecklingar av dessa lösa trådar:

• 1: Att vidare analysera spelkaraktären som en tom behållare för spelaren att inta en plats i 

spelet i förhållande till filmmediet. Tanya Krzywinska och Geoff King menar att spelarens 

karaktärer vanligen består i outvecklade konstruktioner med funktionen att spelaren fritt 

ska kunna kliva i dem.409 Puppet-rollen uppmärksammas nämligen på ett intressant sätt i 

Portal-spelen genom Chells brist på egen personlighet. Ett utforskande av puppet-teorins 

förhållande till Laurie Taylors iakttagelse av blicken som når tillbaka till spelaren och 

formar honom till ett objekt inom spelvärlden snarare än en agent som opererar gentemot 

den, i relation till avatarens betydelse för Portal-spelen, kan här vara av intresse, även i 

(ett intermedialt) samband med Deleuze och Guattaris analys av Charlie Chaplins 

kortslutning av filmtittarens kretslopp, vilka han inte längre bemästrar, i förhållande till 

filmmaskineriet.410

• 2: Spelen har här vid ett flertal tillfällen presenterats som plattformar för personlig 

utveckling. Denna funktion hos spelen, som jag bara genomgående har antytt i uppsatsen, 

kan ses följa av dess beskaffenhet som förlängningar av människans kropp och 

medvetande, och kan vidareutvecklas på olika sätt. Där människan kan studeras kan vi 

också finna möjlighet att reflektera över oss själva och finna nya utvecklingsmöjligheter. 

Sengers visar, för att ta ett enda exempel, att den schizofrena artificiella intelligensen kan 

lära oss om vad den består i, alltså av att nå nya insikter om människan genom studie av 

maskinen.

• 3: En vidare undersökning av Portal-spelen och den tecknade serien Lab Rat i termerna av 

transmedial fiktionalitet, samt hur de tillsammans bildar en übertext,411 alternativt med 

Henry Jenkins begrepp "transmedial storytelling in participatory culture" i åtanke412 eller 

såsom en "uberfictional world": ett begrepp som Marie-Laure Ryan refererar till i 

409  Krzywinska & King, s. 108
410  Anti-Oedipus, s. 317
411  Paul Booth, "Intermediality in Film and Internet: Donnie Darko and Issues of Narrative Substantiality", i Journal of  

Narrative Theory, Vol. 38, 2008:3, s. 398-415
412  Se The Johns Hopkins Guide to Digital Media, s. 488
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"Transfictionality across Media" från sina tidigare arbeten.413

• 4: Slutligen nämner jag behovet att vidare samstudera spelmediet och drömmen såsom 

plattformar för social och politisk reflektion och kritik, med verk som det medeltida eposet 

Piers Plowman och den japanska animen Ergo Proxy som belysande exempel på 

kontakten mellan drömframställningar i kulturen och de samtida, samhälleliga 

omständigheterna, samt dess olika utformning beroende på materiella (mediala) 

förutsättningar. Drömtillståndet, som tillåter både nya möjligheter och existerande 

förutsättningar att fritt prövas eller förstoras in absurdum, används nämligen som ett 

narrativ hjälpmedel för att upprätta en plattform för samhällelig och politik reflektion och 

kritik, vilket synliggörs genom Piers Plowman narrativa konstruktion, och återkommer i 

förändrade former i mer sentida verk.

• 5: Vidare utforska det nätverk av litterära referenser, som spelet upprättar, genom bland 

annat återkommande hänvisningar till grekisk mytologi, med Prometheus i centrum, men 

även stundtals till William Shakespeare, Henry Wadsworth Longfellow, Emily Dickinson, 

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, Erwin Schrödinger, Isaac Newton, Anton Chekhov 

och förmodligen många fler.

413  Ibid.
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Bilaga 1
Nedan följer ett urval bland texterna återgivna i Rattmanns många målningar,414 som finns utspridda 
i olika dolda tillhåll, i båda spelen. Närmast kommer den fyrrading, som tycks härstamma från 
Henry Wadsworth Longfellows dikt "A Psalm of Life", där den första strofen lyder som följer:

TELL me not, in mournful numbers,
'Life is but an empty dream!'
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.415

I Rattmanns konstverk går följande, motsvarande rader att läsa:

TELL ME NOT IN BINARY NUMBERS
LIFE IS BUT A MADMAN'S DREAM
ALL THE FROZEN TESTERS SLUMBER
AND WALLS ARE NOT WHAT THEY SEEM

Nedan parafraserar Rattmann förmodligen, i sin målning, en annan av Longfellows dikter, "The 
Reaper and the Flowers", där  följande rader, i den sista strofen, går att läsa: 

O, not in cruelty, not in wrath,
The Reaper came that day;
'T was an angel visited the green earth,
And took the flowers away.416

Följande är utdraget ur Rattmanns målning:

Not in cruelty,
Not in wrath
The REAPER came today;
An ANGEL visited
this gray path,
And took the cube away.

I en annan avbildning, där den sovande Chell, iklädd något som liknar en tvångströja, ses vila i 
centrum av de skeenden som pågår omkring henne, gör Rattmann istället återbruk av Macbeths ord, 
inför beslutet att ta livet av Skottlands konung i William Shakespeares pjäs med samma namn (den 
andra akten, scen ett):

I go, and it is done; the bell invites me.
Hear it not, Duncan, for it is a knell
That summons thee to heaven or to hell.

I Rattmanns målning går följande rader att läsa:

414  Målningarna kan ses i sin helhet på: http://theportalwiki.com/wiki/Doug_Rattmann, 2015-07-22
415  Henry Wadsworth Longfellow, The Poems of Henry Wadsworth Longfellow, red. Louis Untermeyer, (New York 

1943) s. 370
416 Ibid., s. 372
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THE BELL INVITES
HEAR THE TURRET

FOR IT IS A KNELL
THAT SUMMONS TO HEAVEN

OR TO HELL

Låttext till ”Still Alive”, slutmusiken i Portal:417

This was a triumph.
I'm making a note here: 
HUGE SUCCESS.
It's hard to overstate my satisfaction.

Aperture Science.
We do what we must because we can.
For the good of all of us
Except the ones who are dead.

But there's no sense crying over every mistake.
You just keep on trying till you run out of cake.
And the science gets done and you make a neat 
gun.
For the people who are still alive.

I'm not even angry.
I'm being so sincere right now.
Even though you broke my heart and killed me.
And tore me to pieces.
And threw every piece into a fire.
As they burned it hurt because
I was so happy for you!

Now these points of data make a beautiful line.
And we're out of beta, we're releasing on time.
So I'm GLaD I got burned.
Think of all the things we learned

For the people who are still alive.

Go ahead and leave me.
I think I prefer to stay inside.
Maybe you'll find someone else to help you.
Maybe Black Mesa...
THAT WAS A JOKE. Haha. FAT CHANCE.
Anyway, this cake is great.
It's so delicious and moist.

Look at me still talking when there's science to 
do.
When I look out there it makes me GLaD I'm not 
you.
I've experiments to run there is research to be 
done
On the people who are still alive

And believe me I am still alive.
I'm doing science and I'm still alive.
I feel FANTASTIC and I'm still alive.
While you're dying I'll be still alive.
And when you're dead I will be still alive.

Still alive
Still alive

417  http://www.jonathancoulton.com/wiki/Still_Alive/Lyrics, 2015-07-23
100

http://www.jonathancoulton.com/wiki/Still_Alive/Lyrics


Låttext till ”Want You Gone”, slutmusiken i Portal 2:418

Well here we are again
It's always such a pleasure
Remember when you tried to kill me twice?
Oh how we laughed and laughed
Except I wasn't laughing
Under the circumstances
I've been shockingly nice

You want your freedom? Take it
That's what I'm counting on
I used to want you dead
But now I only want you gone

She was a lot like you
Maybe not quite as heavy
Now little Caroline is in here too
One day they woke me up
So I could live forever
It's such a shame the same
Will never happen to you

You've got your short sad life left
That's what I'm counting on
I'll let you get right to it
Now I only want you gone

Goodbye my only friend
Oh, did you think I meant you?
That would be funny
if it weren't so sad
Well you have been replaced
I don't need anyone now
When I delete you maybe
I'll stop feeling so bad

Go make some new disaster
That's what I'm counting on 
You're someone else's problem
Now I only want you gone
Now I only want you gone
Now I only want you gone

418  http://www.jonathancoulton.com/wiki/Want_You_Gone/Lyrics, 2015-07-23
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