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Hovedtemaet i boken Plot til lyst: Spilbare 
mordgåder på tværs af medier er krimsjan-
gerens plottstruktur og hva som skjer når 
krimplottet blir remediert i dataspill og andre 
interaktive medier. Ifølge Kjetil Sandvik har 
krimsjangeren i ren fiksjonsform en særegen 
evne til å involvere leseren eller seeren i kraft 
av sin narrative struktur og som en følge av 
den posisjonen vi blir invitert til å innta – som 
gåteløsere og baksete-etterforskere.

Bokens strukturerende begrep er forlys-
telsesplottet. Dette begrepet viser til forlystel-
sesparker og den ”særlige form for interaktive 
fortælleform, som vi finder der: en struktur av 
handlingsmuligheter, som den besøgende kan 
engasjere sig i og handle i forhold til.” (s. 6). 
Dette er en medieoverskridende beskrivelse 
som synes bra tilpasset bokens komparative 
perspektiv. Boken består, i tillegg til innled-
ningskapittelet, av fire kapitler som dekker uli-
ke sider ved forlystelsesplottet, med vekslende 
teoretisk rammeverk og empiriske eksempler. 

I første kapittel diskuterer Sandvik selve be-
grepet forlystelsesplottet med støtte i litteratur-
vitenskap, dataspillstudier (game studies) og 
tilstøtende felt. Likhetstrekkene mellom krim 
og dataspill er, ifølge Sandvik, at vi engasjerer 
oss i plottet ved å ”konkurrere, at løse gåder, 
at føle spenning, at engasjere sig i voldsomme 
handlinger, som man samtidig er på sikker av-
stand fra”. (s. 25) Her går han blant gjennom 
de tre narrative begrepene, plot, plotting og 
agency, tre begreper som samlet sett drøfter 

relasjon mellom plott og bruker, hovedsakelig 
med støtte i Peter Brooks plotteori.

Kapittelet omfatter også en diskusjon av 
forskjellen mellom dataspill og fiksjonsmedier. 
Dette er et forhold som var mye diskutert i det 
gryende feltet spillvitenskap (game studies) 
rundt årtusenskiftet. Som et svar på tidligere 
forsøk på overføring av teoretisk rammeverk 
fra blant annet filmteori og litteraturteori, 
oppsto et behov for å definere dataspills sær-
trekk som medium som man så kunne utvikle 
et selvstendig teoretisk rammeverk ut fra. Da-
taspillenes interaktivitet og struktur var kjer-
nepunkter i denne diskusjonen. Det som er 
styrken med Sandviks analytiske perspektiv 
er at han gir forrang for brukerens innlevelse, 
kroppslige tilstedeværelse og handlingsrom, 
framfor det primære fokuset på struktur som 
preget debatten den gang.

Sandviks utgangspunkt i debatten rundt år-
tusenskiftet gjør imidlertid også at drøftingen 
virker litt datert. Espen Aarseths ludonarrative 
modell (2012), hvor nettopp plottstruktur og 
forholdet mellom narrative og spillmekaniske 
elementer drøftes, hadde for eksempel vært 
relevant. Mange av eksemplene på dataspill er 
også relativt gamle, og selv om spill som Myst, 
Doom, Age of Empires, Tekken og Half-Life 
er relevante, er de ingen umiddelbar referanse 
for yngre lesere i dag. 

Bokens andre kapittelet diskuterer krop-
pens posisjon i plottet (embodiment), blant 
annet med støtte i filosofens Merleau-Pontys 
begrep om kroppens betydning for erkjennel-
se. Kapitlet er todelt. Først utforsker Sandvik 
hvordan agency og embodiment kommer til 
uttrykk i det fysiske møte mellom spilleren 
og spillets interface og deretter på et ”narra-
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tivt” nivå, hvordan vår tilstedeværelse påvirker 
selve handlingsstrukturen. Kapittelet gir en 
innsiktsfull gjennomgang av disse begrepene, 
men i drøftingen av interface savner jeg litt 
nyere bidrag fra spillvitenskapen, blant annet 
Kristine Jørgensens bok Gameworld Interfaces 
(2013) som nettopp relasjonen mellom spiller 
og interface er sentral. 

Videre i kapittelet analyseres det danske 
krimspillet Blackout (1997); et velvalgt, om 
enn litt gammelt, analyseeksempel som går 
til kjernen av bokens tema: møtet mellom 
krimsjangeren og dataspill. Selve analysen er 
interessant og driver den overordnede drøftin-
gen videre, men den påfølgende diskusjonen 
om ulike plotstrukturer i dataspill blir litt for 
generell og løsrevet fra selve analysen. 

Det tredje kapittelet handler om handlings-
steder, eller mer spesifikt om gjerningssteder. 
Dette er et sted som på et bestemt tidspunkt 
blir gjenstand for en forbrytelse og dermed 
fylles med spor, av ”narrative fragmenter” som 
skal fortolkes av både etterforskeren og seeren. 
Krimfortellingens ”dobbelte plot” er de to his-
toriene som fortelles: historien om etterfors-
kningen og fortellingen om selve forbrytelsen. 
Sandvik kaller gjerningsstedet en ”augmente-
ret sted”, et sted som ikke lenger er nøytralt, 
som har blitt endret gjennom iscenesattelse, 
fiksjonalisering, eller som har gjennomgått en 
fysisk forvandling (alternetion) (s. 90).

Sandvik bruker mordmysteriet Den hem-
melige dør og byvandlingsspillet Stol på ingen! 
som analyseeksempler i diskusjonen av ulike 
typer av ”augmenterede” steder. Begge eksem-
plene er bygget rundt augmentet reality-tek-
nologi og utspiller seg på fysiske lokasjoner 
(henholdsvis Koldings Bibliotek og Højriis 
Slott). Fokuset flyttes dermed fra dataspill til 
(mobil)teknologi, og fra det virtuelle til det 
fysiske. Disse analysene utnytter på en fasci-
nerende måte de begreper som er redegjort 
for tidligere i kapitlet, for hvordan fysiske el-
ler virtuelle steder blir tillagt nye egenskaper 
gjennom fiksjon, augmentering og simulasjon. 

Det som imidlertid kunne ha vært mer ty-
deliggjort er tilknytningen til de foregående 
kapitlene og analysen av dataspillmediet. Både 
embodiment og agency, som er tematisert tid-
ligere, og ”gjerningsstedet”, er elementer som 

skiller seg markant fra et dataspill og et mord-
mysterium som utspiller seg på et slott. Mord-
mysteriet som beskrives fremstår i hovedsak 
som en geografisk distribuert fiksjon som man 
fysisk forflytter seg i og mangler mange av de 
interaksjonsmulighetene og mulighetene for 
involvering som et dataspill vanligvis tilbyr. 
En mer eksplisitt sammenligning mellom da-
taspillmediet og disse augmentede fiksjons-
produktene hadde gjort det tydeligere hvilke 
elementer de har til felles.

Det fjerde og siste kapittelet handler om 
forlystelsesplot på tverrmediale produksjo-
ner. Analyseeksemplene er TV-seriene Liv-
vagtene, CSI og Forbrydelsen og de interaktive 
medieløsningene som er bygget rundt disse 
(hjemmesider, sosiale medier osv.). Her disku-
teres en annen type bruk av den tradisjonelle 
krimplottet, hvordan den kan bli ”augmentet” 
ved hjelp av andre, interaktive, medier. Dette 
kapittelet gir en interessant analyse av tver-
rmediale produksjonsstrategier og hvordan 
de binder sammen ulike sjangere og medier.

Bruken av interaktive medier i disse pro-
duksjonene er relevante for analysen av bokens 
hovedbegrep, forlystelsesplottet, i særdeleshet 
når krimseriene blir analysert. I CSI tilbys bru-
kerne blant annet muligheten å gå inn i et vir-
tuelt laboratorium og utforske drapene som se-
rien handler om. Analyseeksemplet illustrerer 
godt merverdien av å ha et interaktiv element 
i medieproduksjonen, men det kunne ha vært 
drøftet tydeligere hvilken rolle plotstrukturen 
og forlystelsesplottet har for den totale opp-
levelsen av slike tverrmediale produkter. Det 
at slike produkter kan engasjere brukerne på 
bred front er velkjent, men dette gjelder også 
produksjoner som ikke har et element av krim 
og gåteløsning i seg. I ett av eksemplene Sand-
vik viser til, X factor, brukes begrepet forlystel-
sesplot overhodet ikke, noe som illustrerer at 
begrepet ikke nødvendigvis er så sentral. Fak-
torer som behov for informasjon, fascinasjon av 
enkeltkarakterer eller rett og slett muligheten til 
å kommunisere med andre brukere kan jo være 
viktigere enn selve plottet i fiksjonen.

Dette avsluttende kapittelet appliserer be-
grepet forlystelsesplott på komplekse kompo-
sittprodukter bestående av ulike medier og 
modaliteter. Totalt sett spenner eksemplene i 
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boken fra en lang rekke forskjellige medier og 
sjangere, både interaktive og ikke-interaktive, 
online og offline, samt randsonefenomener 
som den tidligere nevnte forlystelsesparken. 
Det vide tilfanget av teori fra ulik fagfelt bi-
drar til at det totale bildet blir rikholdig, men 
også komplekst og litt ufokusert. Som avslut-
ningskapittel skulle jeg gjerne sett en mer 
systematisk og overordet drøfting av bokens 
sentrale begrep. Dette hadde fått de gode ana-
lysene og drøftingene til å skinne enda bedre.

Samlet sett gir boken en engasjerende, 
original og grundig gjennomgang av forlys-
telsesplottet som begrep, og Sandvik skal ha 
all honnør for presentere dette begrepet på en 
sammensatt og nyansert måte. Dette er en bok 
jeg tror forskere fra flere fagfelt vil ha nytte og 
glede av, ikke minst fordi sjansen er stor for at 
man blir introdusert for begreper og perspek-
tiver man ikke kjenner fra før.


