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Games, Inter-Action & High Tech Paranoia i Arkadia 

Computerspil - THE NAME OF THE GAME 

Computerspil er T H E  NAME O F  T H E  GAME. O g  det her skal 
handle om computerspil. Og  specielt den type af computerbaserede 
spil - populzrt kaldet videogames på grund af de tv-lignende skzrme 
de udspilles på - der som marnt-opererede spillemaskiner er opstillet 
på hel- og halvoffentlige steder: i spillehaller, biograf-foyer'er, grillba- 
rer, bodegaer, vejkroer, cafeer osv. I spillearkadernes verden: AR- 
KADIA. 

Hvad der skal sparrges til, er arkadernes og videospillenes betydning. 
For de betydelige - emotionelle, tidsmzssige, pekunizre - investerin- 
ger, der foretages i disse maskiner, må have en mening. Et  betyd- 
ningsmzssigt modsvar. Hvad der skal sparrges til, er den specifikke 
lyst, fornprjelse, forfarrelse - den mening - der produceres af disse 
szrlige underholdningsmaskiner. O g  hvad der skal sparrges til er, 
hvordan disse fznomener og disse betydninger står i forhold til det 
omgivende kulturelle landskab.' 

Tilgangsmåden er hentet fra kulturanalysen, der netop studerer reali- 
serede betydningssystemer - de processer via hvilke der skabes mening af 
sociale erfaringer og sociale relationer, og dermed dannes forestillin- 
ger om verden og om os selv. Og objektet for betragtningen vil her 
hverken - som i semiologien, strukturalismen etc. - blive studeret 
som tekst uden kontekst. Eller - som i antropologien, etnologien, 
psykologien og visse varianter af den nye receptionsforskning - som 
kontekst uden tekst. Tvzrtimod vil der blive foretaget et dobbeltgreb 
aE På den ene side en semiotisk, strukturalistisk inspireret tilgang, 
der undersprger de tekstlige manifestationer, game'et, spilteksten - 
som tekst og som udtryk for bagvedliggende strukturer. O g  på den 
anden side en antropologisk, etnologisk inspireret tilgang, der inter- 
esserer sig for konteksten og den brugerproducerede tekst: de faktiske 
betydninger (sub-)kulturens medlemmer producerer af spiltekster, 
spilkontekster, computeren og teknologien for at skabe mening af 
deres erfaringer, - og hvordan disse betydninger bliver vzvet ind i 
det almene netvzrk af forestillingskomplekser og realiserede betyd- 
ningssystemer.' 

Der er flere forhold, der g0r videospil og arkaderne interessante i 
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denne sammenhzng - dvs. som et specifikt kulturprodukt og en szr-  
lig suhlokalitet midt i h0jteknologisamfundets kulturelle bylandskab: 
Computerz~ille. For det fnrste er. videogames og -arkaderne et relativt 
nyt mediefznornen, der farst er dukket op i l ~ b e t  af de sidste godt ti 
år. Alligevel har det allerede vundet en voldsom udbredelse. Blot 
nogle få tal til illustration: I 1981 blev der alene i USA brugt 5.7 
milliarder dollars på m~nt-opererede videogames (Bloom 1982: xix), 
hvorved videogame-branchens indtjening oversteg filmens ditto. I 
1982 overgik den totale sum, der blev anvendt på videospil, de tilsva- 
rende tal for biografbilletter og plader tilsammen (Turkle 1987: 7 1). 
O g  et enkelt blockbuster-game som PLAG-MAN skal have indspillet 
flere penge end alle tiders stnrste filmsucces STAR WARS (Bing 
1984). O g  selv om videogame-craze'en senere i 80'erne har fundet et 
mere stabilt leje, reprzsenterer branchen stadig en betydelig indu- 
striel og nkonomisk faktor; parallelt med at videogames er blevet en 
integreret del af underholdningsindustriens standardinventarium, og 
en del af den populzre forestilling og fantasi - i et omfang, hvor 
videospillene har inspireret filin (TRON, WARGAMES, etc.), tv- 
reklamer, populzrmusikken, rockvideos, design-stile, danseformer 
(electric boogie), etc. Men selv om videogames på denne måde er at  
betragte som et massemedie med en betydelig okonomisk tyngde og 
kulturel indflydelse, er det dog alligevel forblevet et mere eller mindre 
usynligt og upåagtet fznomen - og specielt uden starre forsk- 
ningsmzssig opmzrksomhed. 

For det andet synes videospil og arkaderne som visse andre former 
af populzrkultur at fremkalde stzrkt  polariserede responser: bemzr- 
kelsesvzrdigt kraftige positive og negative konnotationer - hos såvel 
deltagere som ikke-deltagere i videogame-kulturen. På den ene hånd 
er disse aktiviteter således et massefznomen, der både er en alment 
accepteret del af et hel- og halv-offentligt rum og en integreret part af 
den etablerede kommercielle kulturindustri; samtidig med at de på 
den anden hånd i hnj grad er en kontroversiel aktivitet, der ikke 
umiddelbart anerkendes af den omgivende kultur som en legitim 
underholdningsform, men tvzrtimod er omgzrdet med en aura af 
afvigelse. Ligesom der er momenter ved disse maskiner og denne 
setting, der på den ene side hypnotisk tiltrzkker visse af kulturens 
medlemmer, og på den anden side i tilsvarende grad frastarder andre. 
Emotionelle reaktioner, der umiddelbart forekommer ude af propor- 
tion med de tilsyneladende faktiske vindinger eller farer ved at spille 
spillet. Videospil og Arkadia er således omspzndt af et net af modsi- 
gelsesfyldte betydninger - der synes at  rzkke langt ud over, hvad der 
faktisk er p6 spil. 
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