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Abstrakt 
Att göra något som kallas för att “bryta den fjärde väggen” i spel, att adressera spelaren utöver 

spelmediets ramar, är något som har intresserat oss sedan länge. Att söka om den fjärde 

väggen och spel på internet har visat sig varit fruktlöst, tills vi upptäckte termen metalepsis. 

Metalepsis betyder bokstavligen “a jump across” och härstammar från berättarteori där det 

hanterar hur ett narrativs olika nivåer behandlas. I det här arbetet tar vi hjälp av Karin 

Kukkonens och Sonja Klimeks artiklar för att djupdyka i termen och dess användning i 

medier som litteratur, film och musik video samt spel. Vi tar hjälp av Astrid Ensslins och 

Huaxin Weis arbeten för att förstå varför metalepsis i spel är ett outforskat område och varför 

narrativen endast studeras på en ytlig nivå. Vi vill därför med frågeställningen “hur kan 

metalepsis användas i spel?” bidra med mer information om metalepsis i spel och undersöka 

en medveten användning i utvecklingen av ett spel. Genom att undersöka metalepsis i spel 

och andra medier, har vi skapat oss en uppfattning av hur det har använts upp till den här 

punkten för att sedan kunna applicera på vår gestaltning. 

 

Arbetet fokuserar på en metalepsis kallad Möbius Strip, som innebär ett narrativ som börjar 

om i sig självt. Utifrån Georg Kreislers bok Der Schattenspringer har vi tolkat hur en Möbius 

Strip kan se ut. Gestaltningen, i form av ett spel, har vi sedan byggt på den här tolkningen och 

jämfört resultatet med bokens version av metalepsen. 

 

Det vi har fått ut är fler konkreta exempel på hur metalepsis har och kan användas i spel. Vi 

har kunnat skapa diskussion om hur vår gestaltning förhåller sig till boken genom Sonja 

Klimeks beskrivning av Möbius Strip metalepsen. Vi har endast skrapat på ytan av det som 

kallas metalepsis i spel med det här arbetet, och anser att det finns fler vägar att undersöka. 

 

 

Nyckelord: metalepsis, fjärde väggen, narrativ, spel  
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Abstract 
The act of doing something that is called “breaking the fourth wall” in video games, to 

address the player across the games’ scope, is something that has been in our interest for a 

long time. To search about the fourth wall and video games on the internet have been futile, 

until we stumbled upon the term metalepsis. Metalepsis literally means “a jump across”, it 

originates from narratology and handles how the different levels in a narrative are managed. 

In this Bachelor Thesis we take a deep dive into the term, with the help of Karin Kukkonen’s 

and Sonja Klimek’s work, and how it’s used in different medias such as literature, film, music 

videos and video games. We discovered why metalepsis in video games is an uncharted area 

with the help of Astrid Ensslin’s and Huaxin Wei’s work, and why studies of narratives in 

video games are executed in a shallow grade. With our research question we want to 

contribute with more information about metalepsis in video games and to examine a 

conscious use of metalepsis in the development of a video game. By surveying metalepsis in 

video games and other media, we have created an estimate on how it has been used so far and 

then to applicate the observation to our video game. 

 

This thesis lay it’s focus on a metalepsis called Möbius Strip, that consists of a narrative that 

restarts within itself. Using Georg Kreisler’s book Der Schattenspringer, we have made an 

interpretation on how Möbius Strip could work out. We have then developed a video game 

based on this interpretation and compared the results to the books version of the metalepsis. 

 

What we have gathered with this thesis is more tangible examples of the use of metalepsis in 

video games so far. We have been able to create a discussion about how our interpretation of 

Möbius Strip relate to the book, with the help from Sonja Klimek’s description of the 

metalepsis. We have only managed to scrape the surface on the topic of metalepsis in video 

games and feel like there are multiple other roads to investigate. 

 

Keywords: metalepsis, fourth wall, narrative, video game  
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1. Bakgrund 
Grunden till det här kandidatarbetet kom helt från ett spel, som vi båda är fascinerade över, 

vid namn Oneshot (Little Cat Feet, 2016). OneShot leker mycket med att bryta den fjärde 

väggen för att involvera spelaren i sitt narrativ, vi blev inspirerade av hur spelet hanterade det 

här och bestämde oss för att arbeta med det. Men vi stoppades nästan så fort vi började att 

söka efter forskning då det till vår kännedom inte finns någon information om att bryta den 

fjärde väggen, tills vi stötte på termen metalepsis. Metalepsis innebär mycket mer än att bara 

bryta den fjärde väggen, dess djupare mening fångade vårt intresse och vi valde att fördjupa 

oss i den här komplexa termen inom spel. 

 

Metalepsis är en term som kommer från berättarteori och behandlar de olika narrativa 

nivåerna i ett berättande. I sin artikel Metalepsis in Popular Culture: An Introduction (2011) 

beskriver Karin Kukkonen metalepsis så här: 

Metalepsis occurs when an author enters or addresses the fictional world he or she 

created, and when characters leave their fictional world or address their author and 

their readers. When the superhero Animal Man embarks on a quest to meet his author 

Grant Morrison or when John Fowles seemingly enters the fictional world of his novel 

The French Lieutenant’s Woman, this is metalepsis. Metalepsis means literally ‘a 

jump across’ and, when it occurs in literature, film or other media, the boundaries of a 

fictional world are glanced, travelled or transported across. ( s.1, första stycket) 

 

Metalepsis, som ursprungligen kommer från litteraturens värld, blir ofta utlånad till andra 

medier såsom film, animation och även musik. Det är något som går att se i antologin 

Metalepsis in Popular Culture (Klimek & Kukkonen, 2011), som är en samling på forskning 

om metalepsis i medier som räknas in i populärkulturen (film, musik, litteratur etc). Det är 

oftast den här typen av forskning om metalepsis som finns i mängder, söker en efter 

metalepsis i spel har en inte lika stor tur. Forskningen finns utspridd lite här och var; alla som 

vi har stött på syftar på en och samma sak: det finns för lite forskning om metalepsis i spel. 
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Astrid Ensslin (2015) anser att ludologi, forskning om spel, sällan vågar ge sig in på studier 

av de mer komplexa narrativen som befinner sig i spel. När det kommer till studier av 

narrativ, genomförs de i en simplifierad form som endast översiktligt redogör för berättelsen 

och dess karaktärer. Huaxin Wei (2011) påstår även i sin avhandling, Analyzing the Game 

Narrative: Structure and Technique, att narrativ inom spel ofta hamnar i bakgrunden när det 

väl kommer till studier om spel. Wei påstår även att det som vi saknar i dagens studier av 

narrativ i spel är en “in-depth view on how the game narrative is constructed, what narrative 

techniques are used, and how narrative effects are integrated into gameplay to influence the 

player’s experience” (2011, s. 11). Även om vårt arbete i sig inte kom att arbeta med hela 

området narrativ i spel, ger Wei en bra förståelse för varför det knappt finns forskning om det 

komplexa metalepsis i spel. Ensslin (2015) var en som vågade analysera djupare i det hon 

själv kallar för “Unnatural Narratives”, det är även där en kan säga att vårt arbete faller in 

under. Ensslin har undersökt tre spel utifrån deras användning av tid, rum och narrativ i sitt 

berättande. För det här arbetet är Ensslins undersökning av spelet The Stanley Parable 

(Galactic Cafe, 2013) av störst intresse, då den redogör en djupare analys av hur spelet 

behandlar sitt narrativ i form av berättarröster. Det som gör “The Stanley Parable” speciellt är 

dess användande av berättarröster för att förmedla berättelsen genom ett konstant flöde av 

metalepsis. Samuel Zakowski (2016) nuddar vid metalepsis i sin artikel Environmental 

Storytelling, Ideologies and Quantum Physics: Narrative Space and the BioShock Games med 

sin analys av spelet BioShock Infinite (Irrational Games, 2013). Zakowski argumenterar dock 

mer för att omgivningar i spel kan förmedla berättelser och mindre för hur narrativet i de spel 

som blivit undersökta är uppbyggt. 

 

Det här är något vi fann intressant: varför finns det så lite om metalepsis och spel, när spel 

lånar mycket från andra medier? Spel som media har en stor variation av narrativ och har på 

det sättet många möjligheter till forskning. Enligt Alice Bells (2016) argument i sin artikel 

Interactional metalepsis and Unnatural narratology, kan interaktionen mellan dig och din 

dator ses som en metalepsis i sig. Vilket lyfter upp frågan igen om det redan vid interaktionen 

mellan spelare och spelkonsol kan anses som “a jump across” de berättande nivåerna 

(Kukkonen, 2011, s. 1). 
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Vi vill därför med det här arbetet bidra med exempel om användandet av metalepsis i spel 

genom att undersöka spel och deras narrativ. För att genomföra arbetet och undersökningen 

har vi tagit inspiration och information från forskning som har gjorts om andra medier som 

film och litteratur. Informationen vi får ut tar vi sedan och applicerar på spel för att undersöka 

om det sker en metalepsis eller ej. I samband med vår undersökning vill vi även uppmana till 

vidare undersökning om metalepsis i spel, genom att bidra med fördjupad kunskap om 

metalepsis som definition, då vi anser att spel har mer att erbjuda inom området än vad vi 

hinner att röra vid.  

 

1.1 Frågeställning 
Hur kan metalepsis användas i spel? 

 

1.2 Syfte med undersökningen 
Syftet med undersökningen är att bidra med fler exempel på metalepsis i spel genom att 

undersöka det i spel och andra medier, och genom att undersöka en medveten användning av 

metalepsis i form av en gestaltning. 

 

Vi syftar på att bidra med fler exempel på metalepsis i spel på grund av att vi, genom vår 

undersökning, upptäckt att det endast finns ca två exempel på spel som använder sig av 

metalepsis inom forskning i nuläget. Vi anser att det finns betydligt fler spel som använder sig 

av metalepsis och att dessa spel bör undersökas av den anledningen. Vi anser även att 

majoriteten av dessa spel använder sig av en enkel form av metalepsis, så vår gestaltning går 

ut på att undersöka vad en mer komplex form av metalepsis skulle göra för ett spel. Med 

gestaltningen vill vi visa på hur en kan utveckla ett spel med metalepsis genom att medvetet 

involvera det från koncept till färdig produkt, något vi även kan anse att existerande spel inte 

har gjort. 
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2. Tidigare & aktuell forskning 
Här under Tidigare & aktuell forskning presenterar vi de olika ämnena som är viktiga för det 

här arbetet. Vi börjar med att redogöra för en term från narratologi kallad metalepsis och 

alla dess olika former. Senare tar vi upp exempel på metalepsis i olika medier som litteratur, 

film och musik. Till sist diskuterar vi användandet av metalepsis i några spelexempel. Kapitlet 

är upplagt i den här ordningen då det inte finns någon större mängd forskning om metalepsis 

i spel, vi tänker att genom den här ordningen dra paralleller mellan andra medier och spel 

för att redogöra hur metalepsis kan se ut i praktiken. 

 

2.1 Metalepsis - Att bryta den Fjärde Väggen 
I 1972 definierade fransmannen Gérard Genette termen metalepsis i narratologi för att kunna 

studera författares kreativa frihet genom överträdande av de narrativa nivåerna i ett 

berättande. Genettes definition talar om två världar, eller narrativa nivåer, som på något sätt 

korsas av författaren själv eller en karaktär i berättelsen. Världarna som Genette nämner kan 

en definiera som “the world in which one tells” och “the world which one tells” (Kukkonen, 

2011). Genom den här definitionen för världarna kan en sedan urskilja de narrativa nivåerna 

som är närvarande: intra-dieges, hypo-dieges och extra-dieges. Intra-dieges, eller bara Dieges, 

kännetecknar den nivå där en berättelse utspelar sig, den fiktiva världen. Det är den nivån som 

karaktärerna i en bok befinner sig på när en läser om de och deras äventyr, “the world which 

one tells”. Hypo-dieges är nivån under intra-diegesen, narrativ i ett annat narrativ. En 

hypo-dieges framträder när det sker en annan berättelse inuti den huvudsakliga berättelsen, 

som när karaktärer i en tv-serie går och ser på en teater. Extra-dieges är den nivån som 

befinner sig ovanför intra-dieges och ofta kan ses som en representation av vår verklighet 

(men är inte begränsad till det) där någon berättar om den intradiegetiska berättelsen, “the 

world in which one tells” (Klimek, 2011). 

 

För att en metalepsis ska anses giltig måste det finnas en tydlig hierarki mellan nivåerna som 

nämndes ovan. För att illustrera hur den här hierarki kan se ut, tar vi Sonja Klimeks (2011) 
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struktur hon använder sig av i sin artikel Metalepsis in Fantasy Fiction och gör en egen 

version av den: 

 
Figur 1. Original Sonja Klimek (2011), egen version. Källa: Egen bild. 

Vi använder Klimeks struktur för att illustrera vår beskrivning av metalepsis då vi anser att 

den tydligt visar hur metalepsis kan ske mellan de olika diegeserna i hierarkin.  

 

För att iterera, metalepsis betyder bokstavligen “a jump across” och sker i en berättelse när 

antingen författaren eller en karaktär bryter gränsen mellan de olika narrativa nivåerna, som vi 

kan se i bilden ovan (Figur 1). En författare träder oftast över gränsen till sin berättelse, från 

extra-dieges till intra-dieges, och en karaktär går oftast från sitt narrativ till den verkliga 

världen, från intra-dieges till extra-dieges (Kukkonen, 2011). En metalepsis innehåller mer 

egenskaper än att bara ses som en överträdelse av gränser; en metalepsis har en riktning och 

en natur, som tydliggör hur “hoppet” över nivåerna görs. Vi återvänder senare till strukturen 

igen för att illustrera de olika riktningarna en metalepsis kan innehålla. 

 

Vi har hittills endast visat på metalepsis som involverar den fiktiva världen och en 

representation av den verkliga världen, men metalepsis kan även ske mellan två fiktiva 

världar. För att en metalepsis mellan fiktiva världar ska kunna fungera, måste hierarkin vara 
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tydlig, vilken värld som befinner sig “över” den andra, för att en ska kunna kategorisera 

egenskaperna av överskridandet som sker (Kukkonen, 2011).  

 

2.1.1 Riktning och natur 
Som vi har nämnt tidigare, har metalepsis två egenskaper i form av riktning och natur. 

Naturen är det som kategoriserar vilken form av förflyttning som sker, om det är fysiskt i 

form av att en karaktär helt byter narrativ eller om det bara sker genom ett samtal över de 

diegetiska gränserna. Det finns två olika naturer, retorisk och ontologisk (Kukkonen, 2011). 

 

Riktning är det som kategoriserar vilket håll förflyttningen sker i de diegetiska nivåerna. 

Beroende på om karaktärer rör sig uppåt eller nedåt, kan en kalla de för stigande respektive 

fallande. Det finns en tredje riktning kallad för komplex metalepsis och, som sitt namn 

avslöjar, är en komplex riktning (Klimek, 2011). 

 

2.1.1.1 Retorisk metalepsis 

Retorisk metalepsis händer när något eller någon i narrativet bryter gränsen mellan två världar 

genom att påpeka gränsen mellan dem. Det här kan göras på flera sätt. Det vanligaste är när 

någon i narrativet pratar direkt till åskådaren utan att förflytta sig förbi gränsen. Men det kan 

också inkludera när en karaktär eller berättarrösten påverkar karaktären på en annan diegetisk 

nivå som i boken The Pickwick Papers (Dickens, 1836) där berättarrösten börjar beskriva 

julstämningen för att avsluta med sin beskrivning med att säga “But we are so taken up, and 

occupied, with the good qualities of Christmas, […] that we are keeping Mr. Pickwick and his 

friends waiting in the cold, on the outside of the Muggleton coach,”(Dickens, 1836). Den här 

meningen får det att verka som att Pickwick och hans vänner har behövt vänta på att 

berättarrösten ska bli klar med sin beskrivning av julen, trots att de existerar på två olika 

diegetiska nivåer. 

 

Det finns också tillfällen där det blir komplicerat att avgöra om en text är retorisk eller inte. 

Ett sånt exempel är boken Tristram Shandy (Sterne, 1759), där huvudkaraktären Tristram ber 

läsaren att stänga dörren. I den ursprungliga utgåvan av boken fanns det en sida som såg ut att 
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ha ett marmorliknande mönster för att representera en dörr. När författaren nämner den här 

dörren uppenbarar han den riktiga världen och skapar en retorisk metalepsis. Men när läsaren 

vänder på sidan kan det ses som en så kallad ontologisk metalepsis (Kukkonen, 2011).  

 

2.1.1.2 Ontologisk metalepsis 

En ontologisk metalepsis till skillnad från en retorisk handlar om att karaktärer, berättarröst 

eller författaren förflyttar sig fysiskt mellan gränserna. Ett exempel på när karaktärer förflyttar 

sig från en värld till en annan är boken Dark Behind the Curtain (Cross, 1982) där eleverna i 

boken ska spela en pjäs av Sweeney Todd the Demon Barber of Fleet Street. Eleverna spelar 

sina roller så passionerat att de ger liv till karaktärerna från pjäsen. I det här fallet är det en 

stigande ontologisk metalepsis då de fiktiva karaktärerna tar sig från sin värld till elevernas 

riktiga värld. Men ontologisk metalepsis handlar som nämnt tidigare inte bara om att 

karaktärer från en fiktiv värld rör sig mellan andra världar. Ontologisk metalepsis kan också 

handla om att författaren förflyttar sig som i boken Umney’s Last Case (King, 1993), där 

huvudkaraktären en dag träffar sin författare som förflyttat sig från sin värld till bokens värld 

för att han vill bosätta sig i den världen. I den här situationen sker det en fallande ontologisk 

metalepsis. Dom här två exemplena har visat på något som kallas stigande och fallande 

metalepsis, men vad är det? 

 

2.1.1.3 Stigande och Fallande metalepsis 

Att en metalepsis har en fallande eller stigande riktning har betydelse för vilka narrativa 

nivåer som närvarar i berättandet. Om vi lägger fram strukturen vi har lånat från Klimek 

(2011) igen, så kan vi börja med att fylla i de två riktningarna vi presenterar just nu: 
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Figur 2. Uppdaterad version med fallande och stigande metalepsis. Källa: Egen bild. 

Som kanske avslöjas på namnet, innebär en stigande (1. i figur 2) riktning på en metalepsis att 

den rör sig uppåt i hierarkin, från hypo-dieges och uppåt. Som första exempel på stigande 

metalepsis kan vi se tillbaka på en av böckerna som togs upp under 2.1.3.2 Ontologisk 

metalepsis, Dark Behind the Curtain (Cross, 1892). Passionen som eleverna spelar med visar 

sig vara mer förödande än förbättrande för deras pjäs. Karaktärerna som de spelar börjar 

manifestera sig i eleverna själva. Karaktärerna från Sweeney Todd gör en stigande metalepsis 

genom att lämna sin hypo-diegetiska nivå i form av en pjäs och bokstavligen ta över eleverna 

för att leva vidare i deras verklighet och intra-diegetiska nivå. 

 

En fallande (2. i figur 2) metalepsis, till skillnad från stigande, rör sig nedåt i hierarkin. Från 

extra-dieges ned till hypo-dieges. Ett exempel på fallande metalepsis finner vi i Tom Holts 

bok My Hero (1996). Boken följer författaren Jane Armitage, som själv sitter och skriver på 

ett äventyr, och hennes kollega Skinner, som via en fallande metalepsis fastnar i sin egna bok 

och ber Jane tillsammans med hjälten från hennes bok att hjälpa honom ut. Jane, i sina försök 

att hjälpa sin kollega, börjar att skriva in Skinner och hjälten in i andra böcker och berättelser 

genom en konstant fallande metalepsis. 
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Stigande och fallande metalepsis är de två enklare riktningarna som metalepses kan inneha. 

De går endast åt en riktning åt gången, vilket gör dem enkla att känna igen och att 

kategorisera. Det finns en horisontell riktning etablerad, att en metalepsis kan gå mellan två 

intra-diegetiska nivåer, men om en räknar med den här riktningen måste en överväga Genettes 

definition och regler. En horisontell riktning hade även bortsett från hierarkin som annars 

krävs för att metalepses ska anses giltig (Klimek, 2011). Men nu när vi har bekantat oss med 

de enklare formerna, kan vi ta oss an de två mer komplexa riktningarna inom metalepsis. 

 

2.1.1.4 Komplex metalepsis - Möbius Strip och “tangled heterarchy” 

Sonja Klimek (2011) nämner kort i sin artikel något som kallas för komplex metalepsis. 

Under den kategorin pratar hon om metalepses som Möbius strip och en som hon kallar för 

“tangled heterarchy”. Det som ger de här två riktningarna sin komplexa status är de 

paradoxala sätten de fungerar på. Om vi tar fram illustrationen över de diegetiska nivåerna 

igen, kan vi nu fylla i hur de här typerna ser ut. 

 
Figur 3. Uppdaterad version med alla riktningar. Källa: Egen bild. 

I den här slutgiltiga versionen har vi nästintill pilar som pekar åt alla håll och kanter. Pilarna 1 

och 2 (se figur 3) har vi redan bekantat oss med, vi ska nu rikta uppmärksamheten mot pilarna 

3a och 3b (se figur 3): Möbius strip och “tangled heterarchy”. 
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Möbius strip (3a i figur 3) metalepsis kan ses som en kombination av fallande och stigande 

metalepsis, den använder de enkla formerna på ett återkommande sätt. Den etablerar en 

kortslutning som sker mellan de narrativa nivåerna för den som berättar och det som berättas 

(Klimek, 2011). Ett tydligt exempel på en Möbius strip metalepsis som Klimek tar upp i sin 

artikel är Georg Kreislers bok Der Schattenspringer (1996). I slutet av boken bestämmer sig 

huvudkaraktären för att skriva en bok om sitt liv. En bok som vi egentligen redan läst; Der 

Schattenspringer handlar om karaktären och hans liv. Det som gör den extra paradoxal är att 

karaktären gör samma ordval som huvudboken vid skrivandet av sitt egna liv. Möbius strip 

metalepsis blir som tydligast i att boken aldrig tar slut, den börjar om igen när 

huvudkaraktären bestämmer sig för att skriva boken om sitt liv, med andra ord den boken som 

vi läser. 

 

Den numrerade pilen 3b (se figur 3) är den typ av metalepsis som Klimek (2011) kallar för 

“tangled heterarchy”. Den här typen av metalepsis innefattar narrativa situationer där en viss 

diegetisk nivå är både anledningen och skaparen av en högre nivå av representation inom en 

berättelse (Klimek, 2011). Klimek nämner att ordet “heterarchy” används till den här 

situationen då det i sig självt definierar “a multi-level structure in which there is no single 

“highest level”” (Klimek, 2011, s. 34, andra stycket.). Ett tydligt exempel på “tangled 

heterarchy” som Klimek nämner i sin artikel är Jonathan Carrolls bok The Land of Laughs 

(1980). Carrolls bok verkar till en början inte ha ett komplicerat narrativ: vi har den tydliga 

berättarrösten i karaktären Thomas Abbey som berättar om sitt liv, en extradiegetisk röst som 

berättar om en intradiegetisk händelse. I Thomas berättelse existerar det en bok vid namn 

“The Land of Laughs” (samma titel!) skriven av en hyllad författare vid namn Marshall 

France. Berättelsen börjar med att Thomas åker till Frances hemstad för att söka inspiration 

till att skriva Frances biografi. Till en början tror Thomas att invånarna i staden är 

inspirationen till karaktärerna i Frances bok “The Land of Laughs”, men efter att han kommer 

i närkontakt med magi inser Thomas att de inte alls är någon inspiration: de är karaktärerna 

från Frances bok. Thomas får senare veta från Frances dotter att France upptäckte att det han 

skrev i sina böcker hände i verkligheten och att innan hans död skrev France att någon med 
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samma förmåga skulle komma till hans hemstad och skriva in honom i livet igen. Den här 

personen råkar vara just Thomas Abbey. 

 

“Tangled heterarchy” metalepses skapar, enligt Klimek (2011), frågor kring hierarkin i 

narrativet. I Carrolls The Land of Laughs (1980) kan en bland annat undra om France är 

skaparen till Thomas hela existens, med tanke på Frances förmåga att skriva saker till 

verklighet. Klimek anser även att om vi antar att Thomas lyckades med att skriva tillbaka 

France till livet, något som lämnas öppet i boken då Thomas berättar att han tvingades fly i 

den stunden, har vi då ännu ett tecken på att gränsen mellan de diegetiska nivåerna är 

nästintill utsuddad. I intra-diegesen, berättelsens nivå, är France en riktig människa och, till 

skillnad från karaktärerna i Frances bok, sker det inte någon enkel fallande eller stigande 

metalepsis när Thomas skriver in honom i verkligheten via biografin. Hela situationen är 

paradoxal och är det som kännetecknar vad en “tangled heterarchy” innebär. 

 

2.2 Metalepsis i annan media 
För att iterera, metalepsis är en term som kommer från narratologi och har främst används 

inom litteratur. Men det innebär inte att den är begränsad till endast litteratur. Metalepsis går 

att applicera på andra medier som film, musik och animation likaväl (Kukkonen, 2011). 

 

När det kommer till film är retorisk metalepsis en av de vanligare formerna av metalepsis. Ta 

filmen Ferris Bueller’s Day Off (1986) där filmen slutar med att Ferris vänder sig om och 

pratar direkt till kameran, som om att han pratar till åskådarna. Ett annat exempel på 

metalepsis i film finns i The Neverending Story (1984)  som handlar om en pojke vid namn 

Bastian som läser en bok som delar samma namn som med filmen. I filmen sker flera 

ontologiska metalepses i form av att Bastian rör sig mellan bokens värld och verkliga världen. 

Mot slutet av filmen ser vi hur Bastian tar med sig en drake från bokens värld till den verkliga 

världen. 

 

Ett annat media som har ett användningsområde för metalepsis är musikvideo. Ett tydligt 

exempel på en video som visar på båda naturerna av metalepsis är videon för bandet A-HAs 
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låt Take On Me (1985). Videon börjar med att visa en kvinna som läser en serietidning på ett 

café. Plötsligt börjar en av karaktärerna i tidningen röra sig på pappret och blinka mot 

kvinnan. Den metalepsis som sker här är retorisk i videon tills karaktären sträcker ut sin hand 

från serietidningen för att bjuda in kvinnan till serietidningen. I den här situationen sker en 

ontologisk metalepsis som är stigande tills kvinnan tar tag i hans hand och sjunker ned i 

serietidningens värld.  

 

I sin artikel Metalepsis and Participation in Games of Make-Believe (2015) argumenterar 

Livius Lutas för att metalepsis även går att applicera på målningar och fotografier. Lutas 

pratar om ett koncept som kallas “trompe l’oeil”, vilket skulle kunna översättas till “the 

deceiving eye”, som innebär att få åskådaren att tro att en målning är verklig och ingen 

representation. Lutas tar upp ett exempel i form av en takfresk målad av Andrea Mantegna 

(1465-1474). Den här takmålningen använder sig av en målad ram för att få det att se ut som 

att karaktärer tittar ned och kliver ut från målningen, in i den riktiga världen. Lutas (2015) 

anser att den här målningen bjuder in åskådare, via en metalepsis, till att tro att taket är öppet 

och leder mot himmelen. 

 

2.3 Metalepsis i spel 
Oneshot (Little Cat Feet, 2016) är ett tydligt exempel på ett spel som använder sig av 

metalepsis narrativt samtidigt som det utnyttjar att det är ett spel. I spelet följer vi karaktären 

Niko, som vi får veta kommer från en annan värld från den första icke-spelbara karaktären 

(här efter NPC) i spelet. Redan här har spelet använt sig av fallande ontologisk metalepsis och 

kort därefter ges spelaren rollen som Gud i spelets värld genom att spelet hämtar spelarens 

namn på datorn. Från den punkten konverserar Niko vid flera tillfällen direkt med spelaren 

vilket inte bara skapar en stigande retorisk metalepsis, om en tänker på Niko som en person 

istället för en karaktär i ett spel, pratar vi till hen från en högre diegetisk nivå. Oneshot 

använder sig även av metalepsis i flera av sina pussel då de är omöjliga för Niko själv att lösa. 

Dessa pussel är det upp till spelaren att lösa, genom interaktioner som bara hen kan göra med 

sin dator. Som exempel kan spelet byta ut bakgrundsbilden på skrivbordet och uppmana 

spelaren att flytta spelrutan “utanför” skärmens kanter för att avslöja lösningar. Vid slutet av 
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spelet, beroende på ett val som görs, går Niko ut ur spelets gränser och ut på skrivbordet på 

ens dator. Niko stannar inte förrän hen har nått gränsen på ens skärm och genom en 

ontologisk metalepsis går hem till sin värld igen. 

 

The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013) är ett spel som använder sig av en allvetande 

berättarröst för att guida spelaren genom en upplevelse. Det som gör den här berättarrösten 

intressant är att den berättar om händelserna som om de redan har hänt, vilket skapar en 

nyfikenhet hos spelaren att undersöka vad som sker om en gör motsatta saker. Ett av de första 

valen som spelaren ställs inför är två dörrar. Berättarrösten berättar i förväg att Stanley, som 

spelaren kontrollerar, tar dörren till vänster. Följer spelaren instruktionerna till punkt och 

pricka, spelas den “planerade” berättelsen om Stanley som bryter sig loss till friheten. Men 

om spelaren istället börjar göra de motsatta alternativen, reagerar berättarrösten i första hand 

på det Stanley gör men även på spelaren i andra hand genom stigande retoriska metalepses. I 

ett av spelets ca 18 olika slut dyker det upp en kvinnlig berättarröst mellan spelaren, 

originalrösten och Stanley. Astrid Ensslin (2015) påpekar att den kvinnliga rösten skapar en 

helt ny narrativ nivå som kallas för en meta-dieges. Metadiegesen skapas då den kvinnliga 

rösten pratar direkt till spelaren om originalrösten och Stanley, om intradiegesen. Den 

kvinnliga rösten är fortfarande en del av spelet, men befinner sig på en annan dieges som 

befinner sig högre upp än spelets intra-dieges. En kan se röstens existens som att hon bevakar 

hela spelet och väljer att kliva in när det är på väg mot någonting riktigt illa. 

 

Pony Island (Daniel Mullins Games, 2016) leker med de diegetiska nivåerna genom att 

etablera en extradiegetisk nivå, en representation av verkliga världen, direkt i spelet. 

Premissen för spelet är att spelaren har kontrollen över en karaktär som befinner sig i en 

arkadhall och spelar ett fiktivt arkadspel kallat Pony Island. Arkadhallen är spelets 

extradiegetiska nivå och karaktären representerar dig som spelare. Det fiktiva spelet Pony 

Island blir istället den intradiegetiska nivån som huvudspelet på din dator egentligen skulle ha 

varit. I det fiktiva Pony Island får spelaren senare veta att många andra spelare innan hen har 

sålt sin själ till spelet och ontologiskt förflyttats in i arkadmaskinen. Det blir spelarens uppgift 

att inte falla för samma snara och hjälpa dessa själar att bli fria igen. En intressant sak som 
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spelet gör under en situation där spelet kräver din fulla uppmärksamhet, är att imitera en av 

vännerna i spelarens kompislista och få det att se ut som om vännen skickar oroande 

meddelanden direkt till en på datorn. I det här fallet sträcker sig spelet över sin extradieges 

och in i den verkliga världen som i det här fallet har blivit en extra-extradieges, en nivå över 

spelets representation. 

 

BioShock Infinte (Irrational Games, 2013) använder sig av metalepsis för att visa hur alla 

spelen i BioShock serien hänger ihop, Infinite är det tredje spelet i serien. Spelet följer 

karaktärerna Booker DeWitt (spelaren) och Elizabeth (NPC) som reser mellan parallella 

världar för att stoppa den flygande staden Columbia från att existera. Att de reser mellan 

parallella världar innebär inte att en metalepsis sker, utan Samuel Zakowski (2016) menar att 

metalepsen blir uppenbar när karaktärerna kommer till något som kallas för Sea of Doors. 

Området består av ett hav med flertal identiska fyrtorn, som var och en leder till alternativa 

världar. Zakowski anser att Sea of Doors existerar som ett “ontological purgatory” (2016, s. 

11) för världarna som representeras av fyrtornen. Det som är speciellt med alla fyrtornen är att 

både första spelet och Infinite (2013) börjar med ett fyrtorn. Zakowski (2016) 

uppmärksammar här något som Elizabeth säger, som vidare visar på att spelen i BioShock 

serien hänger ihop: “All of the different worlds which lie behind the lighthouses are 

connected by what Elizabeth calls “constants and variables” – “there's always a lighthouse, 

always a man, always a city”” (2016, s. 11). Det som Zakowski menar på är att första spelet i 

serien och Infinite (2013) börjar på samma sätt: en man kommer till ett fyrtorn som 

transporterar han till en stad, antingen upp i luften till Columbia eller ned till staden under 

vatten i första spelet. Det här innebär att via Sea of Doors kan Booker och Elizabeth ta sig till 

staden under vatten och det första spelets narrativ, de kan byta narrativ genom att ontologiskt 

förflytta sig till första spelet i serien. Sea of Doors befinner sig då på en nivå över 

intradiegesen som i det här fallet är Infinites narrativ. Det är debatterbart om Sea of Doors kan 

anses befinna sig på en extradiegetisk nivå eller inte. 
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2.4 Sammanfattning 
Metalepsis är en term som kommer från narratologi och innebär hantering av de narrativa 

nivåerna i ett berättande. Termen betyder “a jump across” och sker när författaren eller 

karaktärer interagerar över gränserna av en berättelse (Kukkonen, 2011). Sonja Klimek (2011) 

förklarar att det finns tre olika nivåer av berättande: extra-dieges, intra-dieges och 

hypo-dieges. Extradiegesen kan ses som en representation av den verkliga världen och är den 

nivå vi befinner oss på som åskådare, “the world in which one tells” (Klimek, 2011; 

Kukkonen, 2011). Intradiegesen är den nivå där berättelsen sker, “the world which one tells” 

(Klimek, 2011; Kukkonen, 2011). Hypodiegesen är den nivå som berättas i intradiegesen och 

som exempel uppstår när karaktärer i en tv-serie går och ser en teater. En metalepsis har en 

riktning och en natur som beskriver hur interaktionen över gränserna sker. Retorisk och 

Ontologisk metalepsis innebär att interaktionen endast sker genom att karaktärer eller 

författare pratar över gränsen respektive att karaktärer eller författare fysiskt förflyttar sig över 

gränsen och in i det andra narrativet. Stigande och Fallande metalepsis, de enkla riktningarna, 

innebär att karaktärer förflyttar sig uppåt respektive nedåt i ett narrativ, som exempel från 

intra-dieges till extra-dieges respektive från intra-dieges till hypo-dieges. De komplexa 

riktningarna, Möbius Strip och “tangled heterarchy”, innebär att ett narrativ börjar om i sig 

självt på en högre eller lägre narrativ nivå respektive att det inte finns en enskild högsta nivå i 

narrativet (Klimek, 2011). Till sist presenterar vi exempel på metalepsis från olika medier 

som litteratur, film och spel. 
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3. Metoder 
Under metoder presenterar vi hur metalepsis har fungerat som ett ramverk genom 

gestaltandet. Vi presenterar även metoder som vi har använt oss av för att vidare forma 

gestaltningen, projektmetoder som scrumban och andra designmetoder som exempel 635 

metoden, moodboard och konceptskiss. 

 

3.1 Metalepsis 

Då det till vår kännedom inte finns något etablerat ramverk för en medveten användning av 

metalepsis i utvecklandet av ett spel, har vi till det här projektet skräddarsytt ett eget ramverk 

med grund i Sonja Klimeks (2011) struktur för de olika riktningarna för metalepsis som hon 

presenterar i artikeln Metalepsis in Fantasy Fiction. Vi tar fram illustrationen för den 

kompletta strukturen igen: 

 
Figur 4. Bild på strukturen för riktningarna. Källa: Egen bild. 

För att använda metalepsis som ramverk till projektet, har vi utgått från Klimeks strukturerade 

beskrivningar på de olika riktningarna och sedan använt de som en mall för arbetet med 

gestaltningen. Vi har baserat huvuddelen av ramverket på Klimeks beskrivning av Möbius 

Strip metalepsis (se 3a. i figur 4), men det innebär inte att ramverket är låst till den specifika 

metalepsen. I artikeln beskrivs metalepsen som “a paradoxical short circuit between the level 

of the story and the level of the storytelling” (Klimek, 2011, s.33) och kombinerat med boken 
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Der Schattenspringer (Kreisler, 1996) har vi skapat ett förhållningssätt där vi kontinuerligt 

gått tillbaka till strukturen och beskrivningen för att diskutera hur gestaltningen förhåller sig 

till ämnet. 

 

Vi valde att lägga upp ramverket i en iterativ process, som skulle passa med den valda 

projektmetodens arbetsflöde. Vi började iterationerna med att göra en tolkning av en 

beskrivning på en av riktningarna för metalepsis och skapade sedan grundläggande idéer runt 

de. Därefter valde vi ut en av idéerna och utvecklade den vidare med hjälp av andra 

designmetoder (se längre ned) samt byggde hela gestaltningen runt den. Vid slutet av 

iterationerna återgick vi till tolkningen som gjordes i början och ställde det sida vid sida av 

det valda konceptet för att jämföra vad som blev. Vid varje analys gjordes en reviderad 

tolkning, oavsett hur nära konceptet stod i jämförelse, och nästa iteration inleddes. 

En övergriplig bild av iterationerna såg ut så här (se figur 5 nedan): 

 
Figur 5. Övergriplig bild över metalepsis iterationerna. Källa: Egen bild. 

Beroende av vilken fas som projektmetoden befann sig i, skapade vi nya koncept eller 

fortsatte att utveckla vidare på gestaltningen. 
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3.2 Lotus Blossom 

Lotus Blossom är en idégenereringsmetod som är användbar när en har ett behov av många 

idéer på kort tid. En omgång Lotus Blossom, beskrivet av Media Lab Amsterdam, sker i fyra 

steg: 

1. Draw a square in the middle of your paper and write down the central theme in it. 

2. Think of 8 related ideas and write them around the square using a new square for 

each. 

3. Take each of the 8 previous themes and create 8 new themes around it. Write them 

in new squares. 

4. Blossom as far as you think is relevant. (MediaLab Amsterdam, u. å.) 

 

Vi använde metoden för att kickstarta arbetet med gestaltningen. Vi satte upp ett huvudtema 

för att snabbt komma igång och för att ha mycket material att börja arbeta med. 

 

3.3 Metod 635 

Metod 635 är en metod lik brainstorm, men med den stora skillnaden att en skriver ned idéer 

på post-it lappar istället för att säga de rakt ut. Den här metoden är användbar när en har ett 

team som kanske inte är bekväma med att uttrycka sina idéer verbalt, men också för att 

utveckla idéer mer strukturerat jämfört med en brainstorm. Löwgren & Stolterman (2004) 

beskriver en omgång 635 på det här sättet: 

1. Sex deltagare skriver ned tre idéer på en post-it lapp kring ett huvudtema. 

2. Idéerna skickas vidare till nästa deltagare som lägger till nya idéer eller bygger vidare 

på befintliga lappar. 

3. Lapparna skickas runt tills alla deltagare har haft en chans att lägga till eller bygga 

vidare. 

Efter en omgång 635, har teamet tillsammans byggt upp olika lösningar till samma problem. 

När post-it lapparna plockats ihop, redovisas resultatet och den mest relevanta lösningen väljs 

ut för att utvecklas vidare. 
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Eftersom vi endast bestod av två grupper om två personer, modifierade vi metoden till att 

passa vår uppsättning. Vi använde metoden för att vidareutveckla grundidéerna vi fick fram 

genom Lotus Blossom (MediaLab Amsterdam, u. å.). 

 

3.4 Moodboard 
Efter att ha skapat en grundläggande förståelse för idéerna som de andra metoderna har 

producerat kan en använda moodboards för att visualisera vad varje idé ska ha för slags 

känsla. Metoden går till på det sättet att en samlar på sig bilder och annat material för att 

sedan klippa och klistra ihop ett board, eller tavla. Roberta Tassi (2009) beskriver metoden 

som ett sätt att visualisera saker som ibland kan vara svåra att beskriva med ord och att ge alla 

inblandade i projektet en gemensam bild. 

 

Vi arbetade med moodboards genom att ta idéerna från 635 (Löwgren & Stolterman, 2004) 

sessionen och gjorde tavlor kring de. De moodboards som vi gjorde underlättade för arbetet 

med kommande metod, storyboards. 

 

3.5 Storyboard 
När idéer har börjat fastställas kan storyboard vara en användbar metod för att konkretisera 

idéerna, genom att visuellt visa hur en tänker kring specifika scenarion och att få feedback 

från andra (Ideo.org, u. å.).  

 

Arbete med storyboard brukar oftast börja vid att en bestämmer vilket scenario/event/aktivitet 

som ska utforskas. Efter det planeras flödet för scenariot och tecknandet kan börja. 

Teckningarna behöver inte se bra ut, utan huvudsaken är att det går att förklara hur en tänker 

utifrån de. Små textstycken kan oftast användas för att förtydliga något i teckningarna som 

verkar svårt att tyda (Ideo.org, u. å.). 

 

Vi använde storyboards för att utveckla idéerna vi kommit fram till via Lotus Blossom och 

635 metoderna. Vi kombinerade den här metoden med moodboards som vi gjorde tidigare för 
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att bygga vidare på idéerna. Vi samlade senare ihop allas storyboards för att gemensamt gå 

igenom och diskutera de olika scenarion som gjorts.  

 

3.6 Concept sketch 

Concept sketch, eller konceptskiss, består ofta av snabba teckningar gjorda på fri hand. 

Metoden är ett sätt att utforska idéer visuellt och ger möjlighet att finslipa på koncept. 

 

Media Lab Amsterdam beskriver metoden med ett itererande flöde där skisser tecknas, som 

visas upp för att sedan rösta på den bästa och för att sedan börja om med nya iterationer av 

skisser (MediaLab Amsterdam, u. å.). 

 

Vi har inte riktigt använt metoden på samma sätt som beskrivningen ovan, men grunden är 

densamma. Vi skapade skisser under en veckas tid och spenderade 30 minuter till 1 timma på 

varje skiss. Vid slutet av veckan samlade vi ihop allas skisser och hade sedan en genomgång 

där vi kommenterade och diskuterade idéerna som utvecklats.  

 

3.7 Navigation map/Flowchart 
En navigation map, eller flowchart, är ett verktyg som används för att visualisera hur en 

användare är tänkt att ta sig igenom en webbplats/applikation. Media Lab Amsterdam 

beskriver arbetsflödet i navigation map så här: 

1. Represent each page or location of the design (website, app, route, etc) as a 

box. Connect the boxes to display how they connect to each other. 

2. Go through the design and check if the ow of the different tasks is correct. 

Evaluate if the way the design works is logical for the users. 

3. If needed, move the boxes around, delete some, add extra steps, etc. Once that 

is done go over the design again and check if it is logical. 

4. Document the version(s) that you think work best for the users and the intended 

design. (MediaLab Amsterdam, u. å.) 
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Vi använde oss av navigation map för att illustrera hur spelaren förflyttar sig i spelet. Med 

hjälp av metoden skapade vi en bild över hur spelets flöde senare kom att hänga ihop. 

 

3.8 ScrumBan 
ScrumBan är en kombination av projektmetoderna Scrum och Kanban. Metoden består av 

Scrums team baserade arbetsupplägg och dagliga möten samt Kanbans ständigt utvecklande 

arbetsflöde och tavla för att visualisera mängden av uppdrag som finns att göra. En kan 

använda ScrumBan när en vill göra produktioner, med det redan agila Scrum, ännu mer 

rörliga (Pahuja, 2015). 

 

Vi använde inte ScrumBan på samma sätt som det beskrivs ovan, utan gjorde en egen 

skräddarsydd version. Vi behöll den större delen av Kanban som metod och arbetade utifrån 

tavlor med post-it lappar som representanter av de tillgängliga och gjorda arbetsuppgifterna. 

Kanban som egen metod innehåller inga bestämda möten, vi valde därför att komplettera och 

kombinera metoden med Scrums dagliga möten där vi satte upp vad som skulle arbetas på 

under den dagen. 

 

3.9 Sammanfattning 
Till detta arbete valde vi att skapa ett eget ramverk för hur metalepsis kan användas i 

utvecklandet av ett spel. Vi utformade ramverket som en iterativ process där vi i ett 

kontinuerligt flöde tolkade och utvecklade vårt spel utifrån Sonja Klimeks (2011) 

beskrivningar av Möbius Strip metalepsis. För att vidareutveckla vårt spelkoncept, så använde 

vi oss av metoderna Lotus Blossom (MediaLab Amsterdam, u. å.) och 635 metoden (Löwgren 

& Stolterman, 2004) för att skapa grundläggande material. Sedan tog vi de bästa koncepten 

och formade de ytterligare med metoderna Moodboard (Tassi, 2009), Storyboard (Ideo.org, u. 

å.) och Concept Sketch (MediaLab Amsterdam, u. å.). Spelarens väg genom spelet arbetades 

fram med hjälp av Navigation Map (MediaLab Amsterdam, u. å.) metoden och hela projektet 

strukturerades upp genom användandet av ScrumBan (Pahuja, 2015) som projektmetod. 
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4. Designprocess 
Under rubriken Designprocess redogör vi för gestaltningen från idé till en spelbar prototyp. 

Som hjälp till det här använder vi oss av en bild (se figur 6) som visuellt visar hur processen 

gått till, uppdelad i tre olika faser. Varje fas har genomgått iterationer och olika metoder 

använts i varje iteration. Till sist ger vi en sammanfattning av den färdiga gestaltningen. 

 
Spelet, som vi presenterar i det här kapitlet, följer en karaktär som vaknar upp i en främmande 

värld och vill tillbaka hem. Karaktären söker efter hem genom att vandra mellan olika världar 

via tv-apparater som hen finner i miljön. När karaktären sätter sig vid tv-apparaten, förflyttas 

hen och vaknar upp i en annan värld. Karaktärens vandring fortsätter genom flera tv-apparater 

och världar, tills hen finner en sista tv och spelet börjar om. 

 
Figur 6. Bild på designprocessen. Källa: Egen bild. 

Illustrationen ovan (se figur 6) visar en övergriplig bild över designprocessens olika faser och 

iterationer. Vid Analys/Diskussions stegen i varje fas, undersökte vi snabbt hur arbetet med 

gestaltningen förhöll sig till vår frågeställning och syfte innan vi gick vidare till 

nästkommande fas. 
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4.1 Koncept fas 
Vid början av gestaltningen presenterade vi tre idéer på spel som vi hade utvecklat i en 

iteration med metalepsis innan projektets iterationer började. Idé nummer 1 var en egen 

tolkning på vad en Möbius Strip metalepsis innebär. I den här idén tar spelaren kontroll över 

en vilsen karaktär som har ett uppdrag, den vill komma hem igen. Idéen tar plats i en värld 

uppbyggd av tv-apparater, som spelaren och karaktären även använder som en metod till att 

förflytta sig mellan olika världar. Efter att ha tagit sig genom flera tv-apparater, kommer 

spelaren fram till ett rum med en ensam tv-apparat. Den här tvn visar en bekant bild från 

början av spelet och när karaktären interagerar med den börjar spelet om. En Möbius Strip 

kännetecknas som ett band som inte har något slut, därför var det tänkt att spelet aldrig skulle 

ha något riktigt slut och börja om varje gång spelaren når rummet med den ensamma tvn. 

 

Idé nummer 2 byggde mer på att leka med olika narrativa nivåer genom enkel metalepsis. 

Idén börjar likt den första, spelaren får kontroll över en vilsen karaktär som vill hitta hem. 

Istället för att ha ett narrativ som aldrig tar slut, ska spelaren och karaktären här vandra mellan 

olika narrativ för att hitta hem. Hem i den här idén är det narrativ som karaktären originellt 

kommer ifrån och spelet är över när spelaren har lett karaktären tillbaka till sitt narrativ. Den 

här idén använder de fallande och stigande formerna av metalepsis och centrerar spelet kring 

de. 

 

Idé nummer 3 bestod av en kombination av idé 1 och 2. Den bygger vidare på Möbius Strip 

och tv-apparaterna, men att spelaren och karaktären förflyttas mellan olika narrativ via 

tv-apparaterna. Som att hoppa mellan tv-serier som visas på olika tv-kanaler. Spelarens 

uppdrag är fortfarande att hjälpa karaktären att hitta hem i ett spel som aldrig tar slut, men 

med ett extra lager av flera narrativa nivåer inblandat. 

 

Vi valde att bygga idéerna var för sig, i det syfte att förhindra inflytande över varandras 

tankegångar. Idé 3 skapades när vi träffades igen för att diskutera vad vi ville göra. Vi såg då 

att våra idéer kunde kombineras och skapade då den tredje idéen. Något som kunde anses vara 
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ett problem med Idé 2 och 3, var att båda koncepten krävde flera utvecklade narrativ istället 

för endast ett. 

 

Vi gick sedan vidare med att presentera idéerna för gruppen som vi valde att arbeta 

tillsammans med och härifrån gick vi vidare från Idé till Metoder i Konceptfasen (se figur 6). 

Innan vi gick vidare, förde vi en diskussion om idéerna och vilket som kunde passa båda 

gruppernas arbetsområden bäst. 

 

Vi valde att arbeta vidare med Idé 1 och gjorde det genom att generera så många fortsatta 

idéer vi kunde med hjälp av Lotus Blossom (MediaLab Amsterdam, u. å.) metoden. Vi hade 

redan utvecklat början och slutet av spelet utifrån konceptet av Möbius Strip, det vi saknade 

var världarna emellan och hur de skulle bete sig vid varje spelloop. Vi upplevde att det var 

svårt att komma igång med tankar kring koncept till världarna, vi valde därför att använda den 

här metoden för att snabbt få fram mycket material på en gång. Vi började med att sätta upp 

huvudtemat kring hela gestaltningen, vi valde att döpa temat till bizarr TV-värld då idén vid 

den här punkten innehöll mer element av tv-apparater än vad den skulle göra senare. Sedan 

började vi skriva ned teman, runt huvudtemat, som vi ansåg kunde gå att bygga världar av. 

Efter att vi hade fyllt området runt huvudtemat, tog vi var och en av de åtta teman vi nyss 

kommit på och gjorde samma sak med. När vi hade fyllt de med nya teman, röstade vi om 

vilka teman som vi upplevde kunde fungera bäst som grund till nästa iteration av 

Konceptfasen. 
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Figur 7. Huvudtemat från Lotus Blossom och de fyra teman som var mest intressanta.  

Källa: Egen bild. 

 

I den andra iterationen av Konceptfasen valde vi att arbeta vidare på en av idéerna vi hade 

kommit fram till via Lotus Blossom (MediaLab Amsterdam, u. å.). Vi valde tillsammans ut de 

idéer vi ansåg hade mest potential och använde sedan Metod 635 (Löwgren & Stolterman, 

2004) för att utveckla idéerna vidare. Vi valde att använda 635 för att metoden är bra i syftet 

att utveckla enskilda idéer djupare och genom formatet på metoden får en ofta många 

fördjupade idéer.  Den idén vi tog med från förra iterationen var baserad på känslor, vi skrev 

ned alla känslorna vi hade kommit på på post-it lappar och började sedan använda 635 

metoden. Vi hade åtta känslor: Glädje, Ångest, Lugn, Rädsla, Nyfikenhet, Obehag, 

Vandringslust och Längtan. Efter en omgång av metoden satte vi upp post-it lapparna så att 
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alla kunde se de och diskuterade sedan resultatet för varje idé. Vi kombinerade även vissa 

idéer med varandra då vi ansåg att de hade potential att fungera tillsammans och för att de 

skulle ge världarna själva mer djup. Som exempel ansåg vi att de mest intressanta idéerna från 

Ångest och Rädsla gick att kombinera och kunde fungera bra tillsammans. 

 

Innan vi lämnade Konceptfasen för att gå över till den första iterationen av Lo-Fi, diskuterade 

vi vilka idéer vi skulle vilja ta med in och arbeta med i nästa fas. Vi funderade mycket på 

vilka idéer som hade mest utrymme för att utvecklas vidare och hur de skulle passa ihop med 

Möbius Strip metalepsen. Vi tog med oss fem av de åtta känslorna vi hade från de olika 

metoderna och gick sedan över till att arbeta med Lo-Fi. 

 

4.2 Lo-Fi fas 
När vi började att arbeta med Lo-Fi fasen startade vi med att ta de idéer vi fått från när vi 

jobbade med 635 (Löwgren & Stolterman, 2004) och gjorde Moodboards (Tassi, 2009) för 

dem. Vi tog var och en av idéerna och gjorde Moodboards individuellt för de. Vi fokuserade 

alla Moodboards kring hur vi själva skulle gestalta en värld utifrån känslorna vi hade valt. Vi 

letade upp relevanta bilder på nätet och satte sedan ihop alla tavlorna i form av digitala 

presentationer. 

 

Syftet med dessa Moodboards var att förtydliga våra idéer och att ge varandra inspiration till 

nästa steg i Lo-Fi processen. Det var också bra för att få många olika perspektiv på vad som 

kan inkluderas i en värld som är baserad på de känslor vi arbetade med, då vi oftast 

fokuserade på olika saker i våra tavlor.  

 

När vi var klara med tavlorna presenterade vi dem för varandra för att dela med oss av hur vi 

själva såg på varje värld. Vid det här laget kände vi oss redo att utveckla världarna mer med 

hjälp av metoder som Storyboard (Ideo.org, u. å.) och Konceptskiss (MediaLab Amsterdam, 

u. å.). Men innan vi började arbeta med de här metoderna, gjorde vi en Navigation Map 

(MediaLab Amsterdam, u. å.) som skulle se till att alla i gruppen befann sig på samma sida 

när det kom till hur gestaltningens flöde skulle se ut. 
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Vi ritade upp några olika iterationer på hur spelaren skulle röra sig genom spelet men var inte 

riktigt överens om hur vi behandla världarna, som vi nu arbetade med, mellan början och 

slutet. Om vi placerade alla planerade världar på en rad efter varandra, skulle metalepsen får 

spelet att kännas repetitivt och, som vi ansåg, inte uppmuntra till att spela spelet flera gånger 

som det var gjort för. Vi diskuterade då att begränsa antalet världar till en per spel loop, för att 

vid varje ny omgång av spelet låta spelaren komma till en av de slumpmässigt utvalda 

världarna, och på det sättet förhindra den repetitiva upplevelsen som metalepsen annars hade 

fört med sig. Vår Navigation Map (MediaLab Amsterdam, u. å.) fick då sin sista iteration i 

form av figur 8 (se nedanför). 

 
Figur 8. Bild på flödet genom spelet, med de slumpmässiga världarna i mitten.  

Källa: Egen bild. 

 

Vid den här punkten hade vi bättre koll på hur gestaltningen skulle utformas och kände oss 

trygga i att börja utveckla konceptet med hjälp av Storyboards (Ideo.org, u. å.) och 

Konceptskisser (MediaLab Amsterdam, u. å.). Vi tog fram våra Moodboards (Tassi, 2009), 

som vi gjorde tidigare i Lo-Fi fasen, för att använda som inspiration till arbetet med de nya 

metoderna. 

 

För att kunna bygga världarna i spelet, kan det vara bra att ha bilder och illustrationer på hur 

miljön ska se ut. Målet med att använda Storyboards (Ideo.org, u. å.) och Konceptskisser 
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(MediaLab Amsterdam, u. å.) var att försöka fastställa hur de olika världarna i spelet skulle se 

ut. Vi jobbade med metoderna i två iterationer över två veckor, varje iteration varade i en 

vecka där vi försökte göra så många storyboards och konceptskisser som vi kunde. Vid slutet 

av varje vecka satte vi oss i ett möte där vi gav varandra feedback på våra storyboards och 

skisser samt diskuterade vilka vi helst ville ha med i spelet. Genom dessa diskussionsmöten 

gav vi varandra inspiration till nästa iteration av Lo-Fi och även gav varandra idéer till att 

fortsätta på någon annans tidigare skiss eller storyboard. När andra iterationen ledde mot sitt 

slut, satt vi med fem olika världar och en uppsjö av skisser tillhörande dem. 

 
Figur 9. Exempel på skisser och storyboards för de olika världarna. Källa: Egen bild. 
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I samband med att vi utvecklade koncepten av världarna, testade vi även olika interaktioner 

för att blanda in de enkla formerna av metalepsis: stigande och fallande (Klimek, 2011) i 

spelet. Eftersom hela arbetet var inspirerat av spelet OneShot (Little Cat Feet, 2016) och dess 

interaktioner som involverade datorn, ville vi undersöka hur liknande interaktioner skulle 

fungera i den gestaltningen vi arbetade på. Genom att använda storyboards (Ideo.org, u. å.) 

testade vi olika interaktioner som krävde att spelaren skulle söka efter specifika filer på datorn 

hen spelade på. Som exempel, spelaren kommer fram till en mörk korridor och måste leta i 

datorns filhanterare efter ett textdokument. I det här textdokument måste spelaren sedan ändra 

ett värde för att få lamporna i korridoren att fungera igen. Vi insåg tidigt i det här stadiet att 

interaktioner som den ovan skulle fungera bättre och ha en starkare effekt om spelet kördes på 

en privat dator i hemmet, jämfört med en offentlig dator på en utställning. Det här skulle 

skapa implikationer för gestaltningen, vi diskuterade om vi fortfarande skulle behålla 

interaktionerna men vi valde att avvakta med beslut tills vi skulle lämna Lo-Fi iterationerna 

för att gå över till Hi-Fi. 

 

Värld 1 var baserad på Nyfikenhet, med den känslan byggde vi upp en stad. Det speciella med 

den här staden är att den är byggd runt en stor kista. Invånarna i staden började som 

omkringvandrande plundrare, som senare hittade den här stora kistan och efter försök på 

försök aldrig lyckats låsa upp den. Av ren nyfikenhet, bosatte de sig runt kistan och fortsatte 

sitt arbete med att försöka få upp den. Plundrare fortsatte att komma och bosätta sig av samma 

anledning, till slut föddes staden Curiocity. Spelaren kommer in i staden när de är mitt uppe i 

utvecklandet av staden, samtidigt som de producerar nycklar i hopp om att en dag kunna låsa 

upp kistan. Det är en livlig stad, de testar nycklar, pratar om vad som döljer sig i kistan och 

lever rätt vardagliga liv. 

 

Värld 2 var baserad på Ångest/Rädsla. Den här världen fyllde vi med allt vi kunde relatera till 

känslan med. Vi tänkte oss en labyrint av mörka korridorer. Som spelare hör/ser en hur 

okända skuggor rör sig i de mörkaste delarna. När en tror sig komma fram till tv-apparaten 

som ska leda en ut från den här världen, går den sönder och karaktären tvingas leta upp en ny. 

Världen börjar, i och med den trasiga tv-apparaten, då att falla sönder. Det här skulle skapa 
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tankar hos spelaren om hur världarna egentligen fungerar: om en annan tv går sönder i en 

annan värld, slutar den världen då att existera? Vi hade tankar på att i den här världen skulle 

vi “leka” med filer på datorn som ett slags pussel. Spelaren kommer fram till slutet av en 

korridor, men dörren saknas. Genom att, som exempel, öppna filhanteraren, hitta filen som 

motsvarar en dörr och flytta den till rätt mapp, kan spelaren göra att dörren existerar i spelet 

och karaktären kan fortsätta sin resa. 

 

Värld 3 var baserad på Glädje och blev en färgsprakande värld. Vi tänkte på vad vi 

förknippade med den känslan och kom fram till olika festivaler, marknader och andra 

tillställningar med underhållning, karuseller och andra saker att göra. Vi hade många idéer för 

den här känslan, men fastnade för att spelaren och karaktären skulle bli inkastade mitt i ett 

firande med en stor parad. Spelaren måste då orientera sig i paraden och gärna ryckas med i 

den också. Det ska finnas mycket för spelaren att uppleva och när hen känner sig färdig med 

firandet, väntar nästa tv-apparat vid sidan av festivalen. 

 

Värld 4 var baserad på Obehag. Den här världen kopplade vi ihop med Ångest/Rädsla då vi 

ansåg att båda världarna hade koncept som fungerade bra kombinerat. Världen hade även ett 

eget koncept som vi senare arbetade vidare på: Spelaren och karaktären befinner sig mitt ute i 

ett stort hav, det är vatten så långt ögat kan nå. Under karaktären syns mörkret från ett 

bottenlöst djup, men på något sätt håller sig karaktären fortfarande ovanför ytan. Medan 

spelaren rör sig genom världen, börjar silhuetter av monstruösa varelser dyka upp ur havets 

mörker. Obehaget, som världen baseras på, kommer i form av det okända och hur djupa hav 

egentligen kan vara. 

 

Värld 5 var baserad på Lugn. När det kom till att gestalta lugn, drogs våra tankar direkt till att 

fiska. Det skulle gå ut på att spelaren skulle hitta ett litet sällskap av fiskare vid en sjö och bli 

erbjuden att fiska med dem. Vi diskuterade om vi skulle låta spelaren kunna fånga fisk, men 

fastnade vid tanken att lugnet i världen skulle komma från aktiviteten att fiska och inte att 

fånga fisk. Vi baserade tanken på egna erfarenheter från fiske där det hänt att vi åkt och fiskat 
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utan att få ett enda napp. Målet med den här världen blev mer att sitta och fiska och ta in 

lugnet från situationen en befinner sig i. 

 

Samtidigt som vi arbetade med att utveckla världarna tillsammans med den andra gruppen, 

utforskade vi även hur vi skulle få spelets Möbius Strip att hänga ihop. Ett av kännetecknen 

för Möbius Strip är att övergången mellan de olika narrativen sker sömlöst (Klimek, 2011), 

som i exemplet “Der Schattenspringer” (Kreisler, 1996) där huvudkaraktären i slutet av boken 

skriver en bok om sig själv och börjar om hela narrativet. I boken sker själva akten av att 

skriva boken synligt, men övergången mellan narrativen sker mer i skymundan. Vi ville att 

scenbyten som sker i spelet inte ska vara synliga för spelaren som just scenbyten, utan att de 

göms undan på så sätt att vi inte aktivt visar att spelet börjar om. Vi utforskade olika sätt att 

göra de här scenbyten genom storyboards (Ideo.org, u. å.) och itererade på de tills vi kom 

fram till ett resultat som upplevdes vara sömlös nog för att sudda ut spelets loop som vi ville. I 

och med att all förflyttning i spelet sker via tv-apparater, använde vi de som grunden till 

övergångarna och bestämde att spelaren skulle behöva sätta karaktären ned vid tv-apparaten 

för att starta själva förflyttningen. 
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Figur 10. Bild på första och sista iterationen på den sömlösa övergången mellan världarna. 

Källa: Egen bild. 

 

Efter avslutandet av den här Lo-Fi iterationen, gick vi vidare till att starta igång den första 

Hi-Fi iterationen. I Hi-Fi fasen började vi med att producera det som senare skulle komma att 

bli ett spel baserat på metalepsis, slutprodukten till den här undersökningen. 
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4.3 Hi-Fi fas 

När vi gick in i Hi-Fi fasen av arbetet, delade vi in iterationerna till att fokusera på en värld i 

taget. Vi valde att göra det på det här viset för att försäkra oss om att varje värld skulle få den 

tid den behövde och att vi skulle kunna känna oss nöjda med resultaten. Vi höll en omröstning 

för att bestämma vilken av världarna vi skulle inleda Hi-Fi fasen med. Utifrån innehållet och 

hur mycket konceptskisser etc. som vi hade, kom vi fram till att den första världen som skulle 

arbetas på skulle vara nyfikenhet, eller som den också kallades Curiocity. Medan gruppen vi 

samarbetade med började fördjupa koncepten om Curiocity, började vi med att arbeta med 

grunden för spelprojektet och förflyttningen mellan världarna. Vi valde att använda Unity 

(2005) som spelmotor, då vi alla hade tidigare erfarenhet med programvaran och bedömde att 

vi inte skulle ha tid till att lära oss en ny spelmotor under projektets tidsram. Vi började med 

att se till att spelet började om på det sätt vi ville, att världarna mellan början och slutet valdes 

genom slumpen och att spelaren faktiskt kunde förflytta sig i världarna. 

 
Figur 11. Bild på spelet i tidigt stadium. Källa: Egen bild. 

 

Vid den här fasen tog vi ett sista beslutsfattande om vi skulle involvera spelarens dator via 

filhantering eller inte. Några av fördelarna vore att det skulle inkludera spelaren på ett annat 

sätt än utan interaktionen att leta i datorns filer. Nackdelarna ansåg vi vägde tyngre med 

argument som att spelarens upplevelse med filhanteringen skulle ha en bättre effekt med egen 

privat dator än om spelaren skulle utföra interaktionen på någon annan, för de, okänd dator. 
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Spelaren känner till sin egna dator bättre än någon annans och därför kan interaktioner där en 

tvingas leta bland filer upplevas som obehaglig och obekvämt. Vi ansåg även att vi försökte 

trycka in metalepsis för metalepsis skull och inte för att det skulle gynna spelet. Vi beslutade 

därmed att inte lägga till mer metalepsis och istället fokusera på den Möbius Strip metalepsis 

som spelet var baserad på. 

 

Vid slutet av den första iterationen av Hi-Fi höll vi en omröstning för vilken värld som skulle 

fokuseras på under nästkommande iteration. Med tanke på hur mycket innehåll som världen 

kring Curiocity skulle ha, fördes det argumentationer för att välja en värld som inte skulle 

vara lika detaljrik. Vi bestämde oss för att arbeta med världen baserad på känslan obehag, då 

vi ansåg att den skulle kräva minst nytt material för att bygga upp. Vid starten av den andra 

iterationen var tanken att vi skulle släppa föregående värld och fokusera på den nya, men 

världen för obehag beräknades inte behöva full styrka från de samarbetande grupperna och 

endast halva gruppen tilldelades arbete för den nya världen. För vår del arbetade en av oss 

med att se till att förflyttningen mellan världarna blev så sömlös som vi ville, medan den 

andra arbetade med den nya världen. 

 

Som en sista ändring till konceptet skulle spelaren och karaktären befinna sig på ett tunt isflak 

istället för direkt på vattnet. Det här för att ge en möjlighet att få in mer av känslan obehag i 

form av sprickande is. De monstruösa varelserna tilldelades nu förmågan att attackera isen 

som spelaren står på, få den att spricka och agera som ett hot för karaktärens säkerhet. 

39



 
Figur 12. Bild på staden Curiocity. Källa: Egen bild. 

 
Figur 13. Bild på Obehag med de monstruösa varelserna och den tunna isen.  

Källa: Egen bild. 

 

Den slutgiltiga gestaltningen handlade om att en följer en karaktär på en resa hem. Spelet 

börjar med att karaktären vaknar i ett öppet fält. När hen vaknar berättar hen för spelaren om 

sin önskan att komma hem. För att ta sig hem måste de röra sig mellan världar genom att sätta 

sig vid en tv-apparat och börja titta på tvn. När karaktären satt sig ned förflyttas de till den nya 

världen där en kan se samma karaktär vakna upp på ett liknande sätt som den första världen. 

Det här pågår tills spelaren och karaktären förflyttat sig mellan två världar. Efter det börjar 
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spelet om i den första världen igen för att sammankoppla vår tolkning av en Möbius Strip 

metalepsis. 

 

4.4 Sammanfattning 
Gestaltningen började med en tolkning av vad metalepsen Möbius Strip skulle kunna 

innebära. Tolkningen gick ut på ett loopande narrativ där en karaktär ontologiskt förflyttar sig 

mellan världar och narrativ via tv-apparater. Vi utvecklade idén med hjälp av designmetoder 

och undersökte olika interaktioner som skulle involvera spelarens dator. Med tanke på 

riktningen spelet utvecklades i, valde vi bort interaktionerna då de inte bidrog till spelet och 

endast var där för metalepsis skull. Vi fokuserade på att göra vår tolkning av Möbius Strip så 

sömlös som vi ansåg kriterium och skymde spelets scenbyten för spelaren. Spelet följer en 

karaktär som vaknar upp på ett fält med en tv. Via tvn reser karaktären mellan olika världar 

och letar efter det hen kallar för hem. Via en sista tv kommer karaktären tillbaka till fältet och 

spelet har börjat om. 
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5. Resultat av undersökning 
Under den här rubriken presenterar vi de resultat vi har fått i vår undersökning och relaterar 

dem till vår frågeställning. Vi börjar med hur vi har besvarat frågeställningen genom att 

presentera de spel exempel vi visade under tidigare forskning, för att sedan presentera hur vi 

besvarade frågeställningen utifrån vår gestaltning. 

 

Frågeställningen för det här kandidatarbetet löd ”Hur kan metalepsis användas i spel?”. 

För att kunna besvara den började vi med att undersöka hur det har använts i spel hittills. Vi 

har undersökt OneShot (Little Cat Feet, 2016) som använder sig av ett konstant flöde av de 

enkla riktningarna av metalepsis, fallande och stigande, genom att låta huvudkaraktären Niko 

förflytta sig till spelets värld via en ontologisk metalepsis redan innan spelet börjar. Under 

spelets gång uppehåller spelaren och Niko flödet av metalepsis genom att tilltala varandra 

direkt över de narrativa nivåerna. Spelet överskrider även gränserna mellan nivåerna genom 

att uppmana spelaren till olika interaktioner som involverar datorn som spelet körs på. Det 

byter bland annat ut bakgrundsbilden på skrivbordet och leker med datorns mappar. 

 

Vi har studerat närmare på spelet Pony Island (Daniel Mullins Games, 2016) som ger spelaren 

en representation i form av en egen extra-dieges i en arkadhall. Spelets premiss går ut på att 

flera spelare har besökt hallen innan och sålt sina själar till det fiktiva spelet Pony Island. Det 

är spelarens uppdrag att rädda dessa själar och tillåta de att genom ontologisk metalepsis fly ut 

till friheten igen. Likt OneShot (Little Cat Feet, 2016) leker Pony Island (Daniel Mullins 

Games, 2016) med spelarens dator och imiterar en väns oroliga meddelanden på skärmen. 

 

Vi har undersökt spelet The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013) med hjälp av Astrid 

Ensslins (2015) observationer. The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013) använder sig av 

metalepsis genom att berättarrösten reagerar på de val som spelaren gör i skorna av karaktären 

Stanley. Genom spelets 18 olika slut reagerar berättarrösten på allt som spelaren gör och för 

dialoger via retoriska metalepses. Vid en punkt skapas även en meta-dieges, en nivå som 
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befinner sig mellan intradiegesen och extradiegesen, genom att en annan berättarröst kommer 

in och för ett samtal med spelaren om den första rösten och karaktären Stanley. 

 

Med hjälp av Samuel Zakowskis (2016) observationer har vi undersökt spelet BioShock 

Infinite (Irrational Games, 2013) och diskuterat hur det använder ontologisk metalepsis för att 

kopplas ihop med resten av spelserien. Till en början målar spelet upp ett narrativ som handlar 

om att resa mellan parallella världar, för att sedan introducera platsen som kallas för Sea of 

Doors. Med sina identiska fyrtorn i mängder, berättar spelet att beroende på vilket fyrtorn som 

spelaren väljer att gå in i, kommer hen antingen till den flygande staden i himmelen i Infinite 

eller till staden som befinner sig på havets botten i det första spelet i spelserien. Från att ha 

handlat om parallella världar, handlar Infinite nu istället om hur huvudkaraktärerna reser via 

ontologisk metalepsis mellan olika narrativ. 

 

Med spelen nämnda ovan, kan vi visa på att metalepsis har använts hittills inom spel och hur 

de har använt det inom sina olika narrativ. Med allt från berättarröster som talar över 

gränserna via retorisk metalepsis, till att involvera spelarens egna dator genom ontologiska 

metalepses. Några av spelen blev kända för att de använde brytandet av den fjärde väggen, 

andra har ett starkt skrivet narrativ som har betytt mycket för spelarens upplevelse. Vi kan 

även med dessa exempel peka på att användandet av metalepsis i spel har hittills endast 

inkluderat de enkla riktningarna, fallande och stigande metalepsis. Vi kunde i vår 

undersökning inte hitta spel som använder sig av de mer komplexa riktningarna av metalepsis, 

Möbius Strip och “tangled heterarchy”, och kan på så sätt inte visa hur dessa har använts inom 

spel. 

 

5.1 Resultat av gestaltning 
För att ytterligare visa på hur metalepsis kan användas i spel har vi under arbetets gång 

utvecklat en gestaltning baserat på metalepsis. Då vi inte kunde hitta existerande spel som 

använde sig av någon av de komplexa riktningarna, valde vi att bygga vår gestaltning kring 

den komplexa riktningen kallad Möbius Strip. Genom att använda boken Der 

Schattenspringer (Kreisler, 1996), som enda exempel på en Möbius Strip, diskuterade och 
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tolkade vi vad metalepsen verkligen innebär för att sedan bygga koncept för ett spel baserat på 

vår uppfattning av den specifika metalepsen. Möbius Strip metalepsis kännetecknas av ett 

narrativ som på ett paradoxalt sätt börjar om och loopar runt det egna narrativet, som i Der 

Schattenspringer där huvudkaraktären i slutet av boken bestämmer sig för att skriva en bok 

om sitt liv. Boken som karaktären skriver är exakt samma bok som den vi redan har läst, Der 

Schattenspringer. Utifrån den här boken gjorde vi en tolkning att Möbius Strip innebär ett 

loopande narrativ, som någonstans i narrativets gång överskrider de narrativa nivåerna och 

befinner sig sedan på antingen en högre eller lägre nivå tills det börjar om och hamnar på sitt 

ursprungliga narrativ igen. I Der Schattenspringer sker den här övergången på ett sömlöst sätt 

när karaktären börjar att skriva på boken och genom retorisk metalepsis. Tolkningen och 

gestaltningen vi gjorde använder sig istället av ontologisk metalepsis i den form att 

huvudkaraktären fysiskt flyttas över gränserna. 

 

Möbius Strip metalepsen visar sin närvaro i form av tv-apparaterna i vår gestaltning, som 

används till förflyttningen mellan världarna. Spelet följer, som nämnt under tidigare punkter i 

arbetet, en karaktär som vaknar upp på ett fält. Hen finner en tv som hen sedan sätter sig ned 

vid och börjar titta på. Förflyttningen börjar så fort karaktären tittar på tvn, kameran zoomar 

in på karaktären där hen sitter för att illustrera att spelaren själv även är med och ser på 

tv-apparaten. Tv-brus tonas in och en spegling av karaktären när hen tittar på tvn dyker upp, 

för att sedan tonas ut igen. När bruset har försvunnit helt, vaknar karaktären upp på ett nytt 

fält i en ny värld och måste leta upp en annan tv för att tar sig vidare. Alla förflyttningar i 

gestaltningen sker på samma sätt mellan varje värld, karaktären sätter sig ned, brus tonas in 

och sedan ut. Det här för att skapa en sömlös övergång mellan världar och för att maskera för 

spelaren att spelet börjar om, enligt vår tolkning av Möbius Strip. 

 

Genom vår gestaltning har vi visat på hur en kan använda metalepsis i utvecklingen av ett 

spel. Vi har visat på hur en kan bygga en gestaltning genom att skapa en tolkning av den 

komplexa metalepsen Möbius Strip och för att sedan använda den som en metod under 

gestaltandet. Det här är våra svar på frågeställningen “Hur kan metalepsis användas i spel?”. 
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6. Diskussion 
Under den här rubriken diskuterar vi och kritiskt granskar undersökningen och resultaten 

utifrån vårt syfte. Vi undersöker arbetets riktning utifrån källorna och jämför gestaltningens 

tolkning av Möbius Strip metalepsis med exemplet från boken Der Schattenspringer (Kreisler, 

1996). 

 

Vi syftade på, med det här arbetet, att undersöka hur metalepsis kan användas i spel genom att 

ta fram fler exempel på spel och genom att skapa en gestaltning utifrån ett medvetet 

användande av metalepsis. Under arbetes gång har vi presenterat fyra olika exempel på spel, 

varav två är unika för det här arbete. Även om det enligt oss kan ses som intressanta exempel, 

med tanke på de sätt som de involverar spelaren genom metalepsis, skulle den här 

undersökningen ha kunnat visa på ett rikare bibliotek av exempel om vi hade undersökt fler 

spel som använder sig av metalepsis. Under perioden av forskning studerade vi exempel från 

andra medier och hade nu i retrospekt istället kunnat undersökt fler spel vid de tillfällena. 

Även då vi kan anse att vi har tagit fram två starka exempel på metalepsis så finns det 

definitivt hål som lämnats öppna. De exemplen vi har presenterat använder sig endast av de 

enkla riktningarna av metalepsis och inte någon av de komplexa riktningarna. Av de spel vi 

kände till under arbetets process, använde ingen sig av Möbius Strip eller “tangled 

heterarchy”. Det här öppnar för frågan om det finns spel som gör något med dessa riktningar? 

 

Vi presenterar ett exempel av Möbius Strip i och med vår gestaltning, men finns det något 

spel som vågar göra en tolkning av den mer paradoxala “tangled heterarchy”? Eftersom vi 

sedan valde att fokusera vår gestaltning om Möbius Strip, har vi inget exempel utifrån 

gestaltningen på hur “tangled heterarchy” skulle fungera i ett spel. Att kombinera de två i 

samma gestaltning kan vi inte anse vore omöjligt, men vi valde att fokusera på en av de på 

grund av hur komplexa de var att förstå. Samtidigt hade vi endast två böcker och Sonja 

Klimeks (2011) korta beskrivningar som grund för våra tolkningar av vad de skulle kunna 

innebära i ett spelsammanhang. Utgår en från boken The Land of Laughs (Carroll, 1980) för 
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att hitta en struktur att följa, skulle en behöva hantera tre narrativa nivåer samtidigt i 

intradiegesen och uppfylla kriteriet som enligt Klimek (2011) innebär att en ska med sitt 

narrativ fylla åskådaren med frågor angående hierarkin. Det ska inte finnas en högsta nivå och 

det skulle behöva, enligt oss, ett bearbetat narrativ för att fungera. 

 

Vi valde till vår gestaltning, att använda och tolka vad en Möbius Strip metalepsis skulle 

kunna innebära. Vi gjorde det här med hjälp av boken Der Schattenspringer (Kreisler, 1996) 

och Klimeks (2011) beskrivning av den i sin artikel Metalepsis in Fantasy Fiction. Utifrån 

tolkningarna av metalepsen utvecklade vi ett spel som följer en karaktär som reser genom 

tv-apparater och olika världar för att hitta hem till sin värld igen. Vår tolkning av metalepsen 

var beroende av att det skulle ske en sömlös övergång mellan världarna. Var inte övergången 

sömlös på det sättet vi ansåg var kriterium, så höll inte vår tolkning av Möbius Strip. 

 

Förflyttningen mellan världarna sker genom att karaktären sätter sig ned vid en tv och börjar 

titta på den. Kameran zoomar in mot tvn, brus tonas in och en spegelbild av karaktären när 

hen sitter framför tvn dyker upp. Bruset och spegelbilden tonas ut, karaktären befinner sig nu i 

en ny värld och måste leta upp en ny tv för att ta sig vidare. Den här förflyttningen sker även 

genom en ontologisk metalepsis, karaktären flyttar sig fysiskt mellan världarna och 

tv-apparaterna. Till skillnad från boken Der Schattenspringer (Kreisler, 1996), där bytet av 

narrativ sker genom retorisk metalepsis när karaktären börjar skriva på boken som vi redan 

har läst. 

 

Om en metalepsis sker ontologiskt eller retoriskt har inte någon betydelse när det kommer till 

att jämföra vår gestaltning med original källan. För att iterera, Möbius Strip är en komplex 

riktning som består av ett konstant flöde av stigande och fallande metalepsis (Klimek, 2011). 

Det som är av mer betydelse att jämföra är hur vi tolkade loopen av narrativet från boken. I 

Der Schattenspringer (Kreisler, 1996) sker loopen när karaktären skriver på boken om sitt liv. 

I den nya boken använder karaktären samma ordval och meningsbyggnader som i 

huvudboken som vi läser. Den största skillnaden mellan de två böckerna är detaljnivån om 

hans liv. I huvudboken återberättar karaktären om sitt liv som en allvetande berättarröst som 
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befinner sig ovanför den intradiegetiska nivån, där livet utspelar sig. Den nya boken som 

skrivs saknar den här allvetande rösten, då karaktären skriver utifrån sitt eget perspektiv och 

kan omöjligt veta allt som sker i omgivningen (Klimek, 2011). Den nya boken befinner sig på 

den hypodiegetiska nivån, men i sitt egna narrativ finns en intra-dieges som återberättas av 

karaktärens extradiegetiska perspektiv. En kan då dra hypoteser att om narrativet faller ned en 

nivå i och med slutet på huvudboken, kommer narrativet sedan att stiga upp en nivå i slutet av 

den nya boken. Om vi ska få, utifrån vår tolkning, en loop av narrativ som aldrig tar slut, 

måste narrativet gå tillbaka till hur det var i huvudboken. 

 

Vår gestaltning utgår från den hypotes att narrativet någonstans kommer tillbaka till det första 

narrativet och kopplar samman loopen. Karaktären i gestaltningen vandrar därför från första 

världen till sista världen för att sedan börja om från den första världen igen. Att världen i 

mitten byts ut efter varje loop var ett val som gjordes med tanke på speldesign och inte från 

perspektivet av metalepsis. Därför kan en ifrågasätta om det sker en Möbius Strip eller om 

spelet helt bytt narrativ. Med tanke på att endast två världar finns tillgängliga, så börjar spelet 

om med samma narrativ och vi anser att metalepsen håller för den situationen. 

 

För framtida undersökningar finns det frågor som vi har lämnat kvar efter vår undersökning. 

Eftersom vi i det här arbetet fokuserade på Möbius Strip, så finns det utrymme för att 

undersöka hur den andra komplexa riktningen “tangled heterarchy” kan fungera i spel. Med 

utgång från boken The Land of Laughs (Carroll, 1980) kan en utföra en liknande process som 

vårt arbete och gestalta ett spel genom en medveten användning. Ytterligare kan en utöka 

området för undersökningen av redan existerande spel och inkludera spel som inte 

nödvändigtvis bryter den fjärde väggen. Att bryta den fjärden väggen är en del av vad 

metalepsis innebär, men det är inte allt. 

 

Något annat som kan undersökas är vad spel som medium tjänar på att använda metalepsis 

och hur det ter sig unikt i jämförelse med film, musik och litteratur etc. För att utföra en 

sådant forskning, bör en studera spel som använder sig av metalepsis utan att bryta den fjärde 

väggen. I det här arbetet har vi kunnat presentera BioShock Infinite (Irrational Games, 2013) 
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som ett spel som inte bryter sig ut ur skärmen för att involvera spelaren, men för att jämföra 

med andra medier anser vi att det krävs fler exempel som gör liknande men inte samma sak. 

Det här dels för att ge en rikare undersökning och mer variation att studera för att kunna dra 

en slutsats. 

 

Det vi har studerat i det här arbetet, skulle vi anse bryter ny mark inom spelutvecklande. Vi 

vill att vårt arbete ska inspirera andra till att våga undersöka narrativ på en djupare nivå i form 

av dess struktur. Vi anser att vi ger en tillräcklig grund för att kunna ta framtida 

undersökningar ett steg djupare för att verkligen se vad det är som bygger upp ett narrativ 

inom spel. 
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