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Sammanfattning 
 

Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga 
utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då 
granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares 
åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva 
spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring 
sekvensbryt. För att åstadkomma detta skapades ett textspel kallat Sequerience som gav 
spelare möjligheten att utöva sekvensbryt och detta användes i kombination med en 
enkät där de kunde reflektera över ämnet. Studien spreds online och till kanadensiska 
universitetskretsar och totalt deltog 11 personer. Dessa svar var tillräckliga för att 
etablera att det finns spelare som kan avsiktligt utöva sekvensbryt med viljan att uppleva 
ett spels narrativ i behåll. Vid framtida studier kan ett större deltagarantal ge djupare 
insikt i de olika ställningar som spelare kan ha gentemot sekvensbryt i relation till 
upplevandet av narrativ.  

Nyckelord: Sekvensbryt, spel, narrativ, spelnarrativ, interaktiv fiktion 
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1 Introduktion 
 
Sequence breaking (sekvensbryt) i spel har länge känts till i spelvetenskapliga kretsar, men 
dess relation till spelnarrativ och hur resultatet uppfattas tycks ännu inte ha utforskats i detalj. 
Vad som skrivits än så länge tycks behandla sekvensbryt antingen som ett problem som bör 
lösas eller ett designval som förstärker spelares frihet på narrativets bekostnad. Denna syn på 
sekvensbryt i relation till narrativ tycks dock endast vara intuitiv och därför utformades en 
studie som undersökte forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga 
utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ?  

Studien utformades med hjälp av två faser av pilotstudier, där den slutliga formen innehåller 
ett textspel kallat Sequerience som testpersoner fått spela två gånger. Den första 
genomspelningen gav testpersonerna den erfarenhet som krävs för att utöva sekvensbryt 
under den andra genomspelningen, samt incitament att göra det. Inför och efter varje 
genomspelning besvarade testpersonerna en enkät som frågade om deras spelvanor och 
värderingar, tolkning av narrativet, motivation för sekvensbryt (om så utfördes) och syn på 
hur spelutvecklares avsikt för ett spels narrativ påverkar deras egen tolkning. 

Studien spreds online och till studentkretsar på kanadensiska universitet, där den fanns 
tillgänglig i 52 dagar. Totalt deltog 11 personer i studien och trots det låga deltagarantalet 
kunde deras svar användas för att skapa djupare förståelse kring erfarna spelares ställning till 
sekvensbryt och deras upplevelse av spelnarrativ. 
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2 Bakgrund 
För att kunna diskutera “Sequence Breaking” (hädanefter sekvensbryt) och dess inverkan på 
spelares uppfattning av ett spels narrativ måste dessa termer först etableras. I sin artikel om 
hur spelare spelar spel beskriver James Newman begreppet redan 2005, i en diskussion kring 
spelet Metroid Prime (2002): “Sequence Breaking is the act of obtaining items in the game 
out of order, or of skipping said items entirely.” (Newman 2005, s. 61). Begreppet har dock 
vidgats sedan dess och definierades senare i Christopher Kerichs (2017) djuplodande 
masteruppsats om olika sätt att “bryta” spel som att hoppa över delar av en linjär spelsekvens 
som inte är ämnade att kunna hoppas över (s. 38). Den senare definitionen återspeglar hur 
sekvensbryt kan utövas i fler sammanhang än bara insamlingen av spelobjekt och kan påverka 
alla former av linjära spelsekvenser, till exempel linjära narrativa sekvenser. 

Vad gäller narrativ i spel baserar Matthew Shelley, Jean-Pierre Corriveau och Wei Shi (2014), 
i ett konferenspapper som föreslår en metod att systematiskt eliminera sekvensbryt, sin 
synvinkel på Jim Whiteheads (2007) föreläsning om spelnarrativ.  

De delar upp narrativ i spel i två former, där “Embedded narrative” (hädanefter inbäddat 
narrativ) innefattar den berättelse som spelets skapare har förberett och “Emergent narrative” 
(hädanefter emergent narrativ) uppstår i den enskilda spelarens uppfattning av dess 
interaktion med spelet (Shelley, Corriveau och Shi 2014, s. 360).  

Teun Dubbelman (2016) har dock en annan syn på narrativ i spel, som han beskriver i sitt 
konferenspapper där han inför begreppet “Narrative Game Mechanics” (hädanefter narrativa 
spelmekaniker). Han hävdar att den klassiska synen på narrativ, som han beskriver som ett 
återberättande av ett tidigare händelseförlopp, inte är applicerbar på spel. Dubbelman menar 
att spels möjlighet till interaktivitet i realtid strider mot synen på narrativ som återberättande. 
Han beskriver processen så här:  

While the player engages real-time with a game, (s)he is continuously 
constructing stories mentally, as cognitive frames, necessary for understanding 
past and present actions and plotting future actions.  

Dubbelman 2016, s. 40 

Han fortsätter: 

By understanding stories as mental constructs, it becomes possible to expand 
the applicability of the term narrative. Narrative does no longer only refer to 
the expressive act of retelling events of the past, but also to the expressive act 
of creating events in the present.  

Dubbelman 2016, ss. 40-41 

Dubbelmans vy på narrativ i spel skiljer sig från Shelley, Corriveau och Shis då den inte delar 
spelnarrativ i två kategorier, men på många vis kan den liknas vid emergenta narrativ. En 
tolkning av Dubbelmans ställning skulle kunna vara att emergenta narrativ är de enda som 
bör analyseras när man diskuterar ett givet spels narrativ. Shelley, Corriveau och Shis två 
kategorier är dock fortfarande användbara, även om fokus endast bör läggas på emergenta 
narrativ. Termen inbäddat narrativ kan fortfarande utnyttjas för att referera till det narrativ 
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som förberetts i ett spel innan en spelare börjar interagera med det, så länge detta narrativ 
inte används som material för analys. 

2.1 Avsiktskonflikten 
Med sekvensbryt och narrativ etablerat är det nu möjligt att analysera vad som skrivits kring 
vilken inverkan sekvensbryt har på ett spels narrativ. Mellan de olika texterna uppstår dock 
ett antal konflikter. Shelley, Corriveau och Shi säger: “Sequence breaking exists in the domain 
of game narrative when a predefined storyline is not followed as per the game designers’ 
intentions.” (2014, s. 359). De ser detta som något negativt som bör undvikas. Kerich har ett 
liknande synsätt och hävdar att spelare som är intresserade av ett spels berättelse inte bör 
utöva sekvensbryt då det “would work exactly opposite to their goals of experiencing the 
content of the game's story” (Kerich 2017, s. 43) 

Både Shelley, Corriveau och Shi och Kerich lägger stort fokus på spels inbäddade narrativ, 
något som strider mot Dubbelmans tolkning. De båda lyfter också fram spelutvecklarnas 
avsikter som något viktigt: Kerich i sin definition av sekvensbryt och Shelley, Corriveau och 
Shi i relation till narrativ. Men är spelutvecklarnas avsikter avgörande? I en diskussion kring 
sekvensbryt i spelet Super Metroid (1994) hävdar Kerich att sekvensbrytandets möjliggörande 
att samla spelobjekt i oordning kan påvisa ett avsiktligt designval av spelutvecklarna för att ge 
spelarna mer frihet (2017, ss. 41-42). Detta kontrasterar Kerichs egna definition av 
sekvensbryt, vilken hävdade att sekvensbryt uppstår mot spelsekvenser ej ämnade att kunna 
hoppas över. I det fallet syftar “ämnade” på spelutvecklarnas avsikter men om spelutvecklarna 
avsiktligt tillåter sekvensbryt som ett designval så är det per Kerichs egna definition inte längre 
ett sekvensbryt. 

För att diskussionen inte ska fastna i den paradox som Kerich skapat så behöver sekvensbryt 
definieras utan att hindras av spelutvecklarnas avsikter. Jag lägger nu fram den definition av 
sekvensbryt som kommer användas hädanefter: Att hoppa över delar i en linjär spelsekvens. 
Detta tillåter sekvensbryt att uppstå både med eller utan spelutvecklarnas avsikt och passar 
fortfarande in på de exempel som har nämnts och kommer att beskrivas.  

Med spelutvecklarnas avsikt i relation till sekvensbryt eliminerad så kvarstår endast 
spelutvecklarnas avsikt i relation till spelnarrativ. När Nick Montfort (2005) skriver om 
narrativ i relation till interaktiv fiktion (hädanefter IF), en subgenre av spelmediet, bygger han 
vidare på Roland Barthes (1975) metafor för nöjet av att läsa:  

The text reveals itself in a sort of striptease, according to Barthes (1975), and 
the reader who skips boring passages resembles “a spectator in a nightclub who 
climbs onto the stage and speeds up the dancer’s striptease, tearing off her 
clothing, but in the same order” as the author would have (11). 

Barthes 1975 i Montfort 2005, s. 3 

Montfort fortsätter med sin tolkning: 

Not only does the “reader” of a work of interactive fiction metaphorically climb 
up onto the stage and start ripping off clothing—this time in an order he or she 
chooses—this person also figures out how to do so in order to proceed. 

Montfort 2005, s. 3 
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Även Barthes, som endast beskrev skriftliga narrativ, beskriver ett beteende som kan liknas 
vid sekvensbryt i spel (1975, s. 11). Barthes är dessutom den litteraturforskare som myntade 
uttrycket La mort de l'auteur (författarens död) och argumenterade mot att ta en författares 
åsikter i åtanke vid analys av dess verk. Montforts tolkning av Barthes metafor lyfter fram 
läsarens (eller spelarens) frihet att ta till sig verket i den ordning de önskar. Barthes 
argumenterade för en läsning av narrativ fri från författarens avsikter och Montfort påpekar 
hur spelmediet förstärker den friheten. Detta i kombination med Dubbelmans 
interaktionsfokuserade tolkning av spelnarrativ, samt avvisandet av Kerichs paradoxala 
definition av sekvensbryt, påvisar att spelutvecklarnas avsikt inte nödvändigtvis behöver tas i 
akt i relation till sekvensbryt i spelnarrativ. 

2.2 Målkonflikten 
Med Shelley, Corriveau och Shis konflikt mellan sekvensbryt och spelnarrativ baserad på 
spelutvecklarens avsikt utesluten kan diskussionen fortsätta till Kerichs målkonflikt, som 
hävdar att utövandet av sekvensbryt strider mot en spelares mål att uppleva spelets 
berättelsemässiga innehåll (Kerich 2017, s. 43). För att förstå denna konflikt är det då viktigt 
att etablera vilka spelare som utövar sekvensbryt och vad det är för mål de vill uppnå. Newman 
spekulerar baserat på webbguider för spel som inkluderar sekvensbryt och hävdar att spelarna 
som utövar sekvensbryt har djup kunskap av spelets mekaniker och underliggande struktur, 
med målet att förbättra sina färdigheter och etablera sin dominans i spelvärlden, samt en vilja 
att utvinna så mycket nöje och utmaning som möjligt från ett verk (Newman 2005, s. 62). 
Shelley, Corriveau och Shi gör liknande påståenden och pekar ut skickliga spelare som de som 
huvudsakligen utövar sekvensbryt, med målet att utvinna större nöje från spelet (Shelley, 
Corriveau och Shi 2014, s. 359). De baserar dessa påståenden på en webbartikel från en 
spelrecensionshemsida.  

Det är svårt att bestrida påståendet att de spelare som utövar sekvensbryt är skickliga eller 
erfarna, då sekvensbryt tenderar att kräva avancerade manövrar inuti spelet (Kerich 2017, ss. 
38-40). Dock så är det möjligt att ifrågasätta tolkningarna av spelarnas mål, då dessa endast 
har nåtts via extrapolering av ett fåtal guider och en artikel utan vetenskapligt anspråk. Det är 
möjligt att författarnas mål skiljer sig från läsarnas mål och därmed att andra motivationer för 
att utöva sekvensbryt existerar. Det går inte att utesluta narrativ som en av motivationerna för 
att utöva sekvensbryt. Kerichs antagande, att de som utövar sekvensbryt inte är intresserade 
av spelets berättelsemässiga innehåll, saknar bevis.  

2.3 Linjäritetskonflikten 
En sista konflikt återstår kring sekvensbryt och dess relation till ett spels narrativ och är vad 
som står som grund för Shelley, Corriveau och Shis vilja att skapa ett system som utesluter 
möjligheten för sekvensbryt: De varnar för att spelets berättelse blir förvirrande eller 
obegriplig när dess fördefinierade narrativa struktur utsätts för sekvensbryt och att detta 
“reducerar” spelupplevelsen (Shelley, Corriveau och Shi 2014, s. 359). I sin artikel kring tid 
och rymd i digitalt spelberättande pekar Huaxin Wei, Jim Bizzocchi och Tom Calvert (2010) 
på hur många spelnarrativ följer en linjär klassisk treaktsstruktur, ämnad att ha en så stor 
emotionell inverkan på spelarna som möjligt. Men de nämner också värdet av ickelinjära 
spelnarrativ, då dessa kan bidra till mer frihet till spelarna. Det nöje som denna frihet kan ge 
skulle kunna vara ett narrativt nöje, då det stämmer överens med den frihet som Montfort 
hävdar definierar läsandet av spelnarrativ (2005, s. 3). Denna frihet passar också in på 
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Dubbelmans teori för spelnarrativ, som hävdar att de orsaksmässiga relationerna i det 
fördefinierade narrativet inte längre är viktiga, då spelaren själv skapar en uppfattning av 
dessa genom sin interaktion (2016, ss. 40-41). Shelley, Corriveau och Shis oro för en reducerad 
spelupplevelse kan vara obefogad.  

2.4 Möjligheter för vidare forskning 
Sammanfattningsvis är sekvensbryts påverkan på spelares uppfattning av spelnarrativ ännu 
outforskad. Kerich och Shelley, Corriveau och Shi hävdar att sekvensbryt kan gå mot 
spelutvecklarnas avsikter, men Kerich säger emot sig själv i denna fråga och Montforts 
tolkning av Barthes läsarnöje tyder på att spelutvecklarnas avsikter inte är ensamt avgörande 
för spelupplevelsen. Kerich påstår även att de mål som sekvensbryt uppnår skiljer sig från 
målet att uppleva ett spels narrativ. Newman och Shelley, Corriveau och Shi lägger fram 
teorier på vilka spelare som utövar sekvensbryt och vad deras motivationer är, men de baserar 
detta på svaga källor. Även om det från dessa går att göra antagandet att spelarna som utövar 
sekvensbryt är erfarna och skickliga så finns det inget bevis som obestridligt utesluter en 
spelberättelsebaserad motivation för att utöva sekvensbryt. Slutligen menar Shelley, 
Corriveau och Shi att den förvirring som kan uppstå när en linjär berättelsestruktur blir 
ickelinjär riskerar att reducera spelupplevelsen. Dubbelman hävdar dock att lättförstådd 
linjäritet inte är viktigt för den narrativa upplevelsen i spel. 

För att kunna ge konkreta svar i diskussionen bör en undersökning genomföras. En sådan 
undersökning kan inspireras av Kristian Hjaltason, Julian Togelius och Mark J. Nelsons 
(2015) experiment, som undersöker spelmekanikers inverkan på en spelares uppfattning av 
ett spels berättelse. Hjaltason, Togelius och Nelsons experiment innefattade utvecklandet av 
en prototyp utan ett fördefinierat narrativ, med ett flertal slumpmässiga mekaniker (2015). 
Vid själva experimentet fick testpersoner spela prototypen och därefter ombads de beskriva 
sin tolkning av prototypens narrativ i en enkät eller intervju. Experimentet visade att 
mekaniker påverkar spelares uppfattning av spelnarrativ, även när ett sådant inte finns, och 
fann dessutom korrelationer mellan specifika mekaniker och specifika tolkningar av 
narrativet. En förenklad version av Hjaltason, Togelius och Nelsons experiment med fokus på 
sekvensbryt som en mekanik skulle kunna utröna spelares uppfattning av sekvensbryt, vilken 
form av narrativ tolkning det uppmuntrar (om det uppfattas som en mekanik) och eventuellt 
spelarnas motivation för att utöva sekvensbryt. 

Hjaltason, Togelius och Nelsons prototyp utvecklades i en 3D-motor för att kunna utforska ett 
flertal olika mekaniker som utnyttjade 3D-rummet, men då denna undersökning endast 
kretsar kring en enda mekanik, är det möjligt att skapa en simplare prototyp i ett enklare 
verktyg. Prototypen kan ta form i Interaktiv fiktion (IF), då Montforts narrativa tolkningar av 
dessa står som grund för diskussionen och IF-verk är kapabla att framställa de linjära 
spelsekvenser vars delar sekvensbryt definieras av att hoppa över. Montfort beskriver sina 
kriterier för IF-verk följande: 

• A text-accepting, text-generating computer program; 

• A potential narrative, that is, a system that produces narrative during 
interaction; 

• A simulation of an environment or world; and  
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• A structure of rules within which an outcome is sought, also known as 
a game. 

Montfort 2005, s. 23 

En metod för att framställa en IF återfinns i Kirsty Michelle McGills (2018) konferenspapper 
som bygger vidare på Dubbelmans teori om narrativa spelmekaniker, specifikt i relation till 
IF. McGill använder sig av programverktyget Twine (2009) för att skapa en IF med ändamålet 
att utforska hur narrativa spelmekaniker presenteras i interaktiv fiktion (McGill 2018, s. 290). 
Användandet av Twine stöds då inte bara av sin kapabilitet att framställa IF-verk utan även 
av möjligheten till ökad uniformitet mellan besläktad forskning.  

För att sammanfatta så finns det belägg för att utforska sekvensbryts relation till spelnarrativ 
och spelares uppfattning av detta, då den tidigare diskussionen kring ämnet innefattar en 
blandning av föråldrade antaganden, grov spekulation och stridande teorier. För att utforska 
detta kan tidigare experiment kring spelmekaniker och narrativ användas som bas för 
utvecklingen av en ny studie. 
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3 Problemformulering  
I det förra kapitlet granskades tidigare analyser av sekvensbryt och dess relation till 
spelnarrativ. Den senaste definitionen av sekvensbryt lades fram av Kerich som att hoppa över 
delar i en linjär spelsekvens som inte är ämnade att kunna hoppas över (2017, s. 38). Men 
baserat på Kerichs egen diskussion om spelskaparnas avsikter är det möjligt att förkorta 
definitionen till att hoppa över delar i en linjär spelsekvens. Det finns olika definitioner av vad 
narrativ i spel innefattar men flera källor tycks skilja på det linjära narrativ som 
spelutvecklarna förbereder i spelet och det narrativ som uppstår under interaktion, inbäddat 
respektive emergent narrativ. Dubbelmans narrativa spelmekaniker skiljer sig från denna syn 
och tycks lägga större fokus på det emergenta narrativet (2016, ss. 40-41). Med Dubbelmans 
syn på spelnarrativ går det att ifrågasätta vissa antaganden som har gjorts kring sekvensbryt 
och dess relation till spelnarrativ.  

Shelley, Corriveau och Shi är kritiska mot sekvensbryt bland annat då de anser att det går emot 
följandet av det narrativ som spelutvecklarna avsett ska följas (2014, s. 359). Spelutvecklarnas 
avsikt är möjligtvis inte ensamt avgörande för upplevelsen av narrativet, inte bara enligt 
Dubbelmans synsätt men dessutom Montforts Barthes-baserade teori om nöjet av att spela 
(2005, s. 3). Detta väcker frågan om vad spelarna som utövar sekvensbryt tycker om 
spelutvecklarnas avsikter. 

Gällande just de som utövar sekvensbryt tycks källorna vara ense om att det rör sig om erfarna 
och skickliga spelare, men vid diskussion om spelarnas mål verkar de utesluta narrativ som 
en anledning att utöva sekvensbryt. Detta är dock spekulation och spelare har inte tillfrågats 
om vad deras avsikter för sekvensbryt är och om narrativ kan vara en av dem.  

Slutligen anser Shelley, Corriveau och Shi att det ickelinjära narrativ som kan uppstå under 
sekvensbryt kan vara mer förvirrande än ett spels förberedda linjära narrativ och uttrycker 
oro för att det kan “reducera” spelupplevelsen (2014, s. 359). De förbiser då helt att ickelinjära 
narrativ kan ha egna meriter och Dubbelman hävdar att spelare kan skapa sin egen 
uppfattning (2016, ss. 40-41). För att säkerställa detta bör spelare utfrågas. 

Under litteraturöversikten kring fältet sekvensbryt och dess relation till spelnarrativ har tre 
oklarheter upptäckts: 

• Tar spelare som utövar sekvensbryt spelutvecklarnas avsikter för narrativet i akt när 
de tolkar ett spels narrativ? 

• Vad är spelarnas mål när de utövar sekvensbryt och stämmer dessa mål med eller mot 
att uppleva ett spels narrativ? 

• Kan spelare utröna ett ickelinjärt narrativ från resultatet av sekvensbryt? 

För att besvara dessa frågor har följande forskningsfråga formulerats: Hur uppfattar erfarna 
spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels 
narrativ?  

Svaret på denna fråga kan möjligtvis visa att utövandet av sekvensbryt och upplevandet av ett 
spels narrativ inte strider mot varandra och kan ge upphov för forskning kring användandet 
av sekvensbryt som en narrativ mekanik. Det är också möjligt att spelarna bekräftar en 
konflikt mellan sekvensbryt och upplevelsen av narrativ, vilket skulle ge syfte för fortsatt 
utveckling av metoder för att förhindra sekvensbryt i spelnarrativ.   
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3.1 Metodbeskrivning 
Med utgångspunkten att sekvensbryt skulle kunna användas som en narrativ mekanik kunde 
metoden för denna studie baseras på Hjaltason, Togelius och Nelsons (2015) experiment på 
hur spelare uppfattar narrativ enbart utifrån ett spels mekaniker.  

Hjaltason, Togelius och Nelson lät testpersoner spela en kort prototyp och därefter besvara en 
enkät med frågor kring deras uppfattning av spelets narrativ. Detta format lät dem sprida 
studien online för att hitta testdeltagare. Från enkätsvaren kunde de utröna mönster i 
testdeltagarnas uppfattning av spelets narrativ i relation till prototypens mekaniker. Detta 
format kan förenklas för att undersöka den narrativa potentialen i endast en mekanik, i detta 
fall sekvensbryt.  

För att testa en spelares uppfattning av utövandet av sekvensbryt i relation till ett spels 
narrativ krävs en spelsituation där en spelare kan, av egen vilja, utöva sekvensbryt. För detta 
ändamål skapades en IF i verktyget Twine för att agera som motsvarighet till Hjaltason, 
Togelius och Nelsons spel. Då McGill (2018) använder sig av en IF skapad i Twine i en 
besläktad studie kring narrativa spelmekaniker finns det grund att använda samma verktyg i 
denna studie. Dessutom är en IF lättare att utveckla i liten skala och till skillnad från 
Hjaltason, Togelius och Nelsons studie utforskas inga mekaniker som kräver ett spel i en 3D-
motor.  

För att skapa omständigheterna som kan tillåta spelaren att utöva sekvensbryt och reflektera 
över dess eventuella inverkan på den narrativa upplevelsen måste spelaren både erhålla den 
erfarenhet som krävs för att hoppa över en spelsekvens, samt vara medveten om den sekvens 
som undviks. I Hjaltason, Togelius och Nelsons (2015) experiment förmedlas information till 
spelaren i form av ett välkomstmeddelande i början på spelet som ger spelaren instruktioner 
för de olika mekanikerna men ett liknande meddelande skulle riskera att påverka 
testdeltagarens beslut att utöva sekvensbryt och skulle inte förmedla den sekvens som hoppas 
över. Istället nyttjades en variant på experimentet där testdeltagarna istället får spela spelet i 
två omgångar.  

Spelet är designat så att spelare under den första genomspelningen får den erfarenhet som 
krävs för att utöva sekvensbryt först efter att möjligheten att utöva sekvensbryt har passerat 
och de garanteras då att ha upplevt spelets hela innehåll. Den sekvens som kan undvikas via 
sekvensbryt är även skriven för att skapa negativa associationer hos spelaren. Med de negativa 
associationerna som incitament och kunskapen i behåll blir då testdeltagaren vägledd till att 
utöva sekvensbryt. 

Likt Hjaltason, Togelius och Nelsons (2015) experiment frågades testdeltagaren ut om sin 
upplevelse av spelets narrativ i en enkät efter varje genomspelning. Dessa två enkätsvar kunde 
därefter jämföras för att se vilken inverkan som sekvensbrytet haft på spelarens upplevelse av 
spelnarrativet. Enkäten nyttjades även för att samla information kring testdeltagarens 
spelvanor och värdering av spelnarrativ, motivation för att utöva sekvensbryt samt deras 
inställning till spelutvecklares avsikt och hur det påverkar deras tolkning av spelnarrativ.  
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4 Projektbeskrivning  
Utformandet av spelet skedde parallellt med utvecklingen av enkäten, då studiens format 
innefattar att testdeltagaren skiftar mellan att spela spelet och att besvara enkäten två gånger. 
Spelet fick det till synes intetsägande namnet Sequerience, en kombination av “Sequence” och 
“Experience” för att anspela på dess undersökningssyfte utan att göra syftet alltför tydligt för 
testdeltagare. 

4.1 Sequerience 
Huvudmålet med Sequerience är att skapa en omständighet där en erfaren spelare kan utöva 
sekvensbryt. Hjaltason, Togelius och Nelson (2015) visar i sitt experiment att ett spel med 
minimalt narrativt innehåll kan användas för att utforska spelares upplevande av en mekaniks 
narrativa innebörd. Det inbäddade narrativet i Sequerience är därav avsiktligt utformat för att 
vara så otydligt och tolkningsbart som möjligt, samtidigt som det uppfyller andra mål, som att 
förmedla spelets sekvensbrytsmekanik och skapa en vilja hos spelaren att utöva sekvensbryt. 
Sequerience är alltså inte helt utan narrativt innehåll, Hjaltason, Togelius och Nelson (2015) 
medger att deras spel hade förnimbara narrativa element, men det kunde ändå framgångsrikt 
användas för att utforska mekanikers uppfattade narrativa innebörd. 

För att snabbt kunna utvecklas samt vara väl kompatibelt med en av källorna kring spelares 
uppfattning av narrativ utvecklades Sequerience som en IF enligt Montforts definition, d.v.s. 
att den kan ta emot samt generera text, producerar ett narrativ under interaktion, simulerar 
en miljö samt har ett mål för spelaren att uppnå (Montfort 2005, s. 23). Sequerience är byggt 
i Twine, ett open source-verktyg ämnat för skapelsen av ickelinjära och interaktiva berättelser 
och gör det möjligt att skapa ett verk som passar in på Montforts definition av en IF. Då Twine 
har använts för att skapa en IF i McGills (2018) forskning om narrativa spelmekaniker har 
verktygets lämplighet för ändamålet vetenskapligt stöd och fortsatt användande av verktyget 
kan leda till större förenlighet mellan besläktad forskning. 

Twine bygger upp spelet med hjälp av avskilda sektioner med text, kallade passager, som kan 
innehålla länkar till andra passager. Passagerna kan dessutom kodas och därmed göra så att 
text och länkar endast dyker upp om ett visst krav har uppfyllts. Detta gör det möjligt att skapa 
hinder som tvingar spelaren att interagera med passagen på ett specifikt vis för att ta sig 
vidare. Då Twine exporterar arbetet som en html-fil blev det möjligt att ladda upp artefakten 
på nätet och länka till den via enkäten, vilket förenklade spridning av studien och utförande 
för testdeltagare. 

För spelaren öppnas spelet i deras webbläsare och passagerna visas som text på en svart 
bakgrund med länkarna i texten markerade med blå färg. Normalt så har Twine även en 
sidoruta med knappar som spelaren kan använda för att återvända till den förra passagen eller 
spara spelet för att kunna fortsätta spela från samma punkt efter att ha stängt spelfönstret. 
Dessa funktioner gör det dock svårare att säkerställa att alla testdeltagare interagerar med 
artefakten på jämförbart vis och därför togs denna sidoruta bort. Twine besitter även 
möjligheten att lägga till ljud i berättelsen för att förhöja upplevelsen men detta uteslöts också 
då det inte går att kontrollera testdeltagares ljudnivåer, vilket skulle kunna leda till olika 
upplevelser ej baserade på spelets narrativa innehåll. 
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Den första passagen påbörjar berättelsen (se figur 1), där berättelsen presenteras i första 
person för att likställa spelarens val med spelargestaltenens val. Texten är på engelska, för att 
möjliggöra att utföra testet på engelsktalande deltagare. Spelargestalten beskrivs som att ha 
väckts av sirener i ett mörkt rum i ett odefinierat läger. Utanför rummet blinkar nödbelysning. 
Syftet med denna presentation är att skapa ett mysterium för spelaren som motiverar dem att 
spela vidare för att lösa det. Sirenerna och nödljusen är ämnade att skapa en känsla av brådska 
för att motivera spelaren att ta snabba beslut samt en oro för att inge känslan av att de val 
spelaren gör är betydelsefulla. Spelaren presenteras med ett enda val, att ta sig till 
skyddsrummet. Detta för dem till nästa passage - dörrpassagen.  

 
Figur 1 Den första passagen 

I denna passage introduceras den låsta dörren till skyddsrummet (se figur 2). Efter en kort 
beskrivning som uppehåller den ton av brådska och mysterium som den första passagen 
etablerade kan spelaren välja mellan att gå till en lösenordsterminal bredvid dörren, att tala 
med en figur som sitter i mörkret eller att bege sig djupare in i lägret. Dessa tre val är placerade 
i en ordning som bör reflektera spelarens prioriteter, men de individuella passagerna är 
skrivna på ett neutralt vis som gör att deras innehåll går att förstå oavsett vilken ordning som 
spelaren väljer. 

 
Figur 2 Dörrpassagen 

Då narrationen understrukit vikten av att ta sig till skyddsrummet är det troligt att spelaren 
först väljer att undersöka lösenordsterminalen. Denna passage visar en ruta där testdeltagaren 
kan skriva in ett lösenord med sitt tangentbord med en instruktion att trycka på returknappen 
för att mata in texten (se figur 3). Spelarens webbläsare fokuseras automatiskt på rutan med 
en blinkande markör för att tydliggöra för spelaren att de kan skriva in sin egen text. Om 
spelaren inte vill mata in ett lösenord kan de välja att gå tillbaka till dörrpassagen. 
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Figur 3 Lösenordsterminalspassagen 

Om spelaren matar in ett felaktigt lösenord förs hen till en passage som visar ett 
felmeddelande och ger spelaren valet mellan att återvända till lösenordsterminalspassagen 
eller dörrpassagen. Under sin första genomspelning bör spelaren inte ha den information som 
krävs för att öppna dörren och det är osannolikt för hen att gissa sig till lösenordet 
(“DANGER”) då det inte förekommer bland de lättast gissade lösenorden enligt SplashData 
(2018).  

Då lösenordet är detsamma i varje genomspelning så ger denna passage upphov till en 
kontrollerad form av sekvensbryt. Lösenordet är ett kort, vardagligt ord med avsikten att 
spelaren lätt ska komma ihåg det till sin andra genomspelning. Spelaren kan då kringgå 
processen att skaffa lösenordet en andra gång genom att direkt skriva in det i 
lösenordsterminalen och därmed utöva sekvensbryt.  

Om spelaren återvänder till dörrpassagen så har dess text förkortats för att endast beskriva de 
tre val som passagen innehåller (se figur 4). Med detta bibehålls narrativets linjäritet då texten 
inte framställer det som att spelaren nått dörren för första gången varje gång de återvänder 
till dörrpassagen. Liknande textförkortning förekommer i ett flertal passager. Detta gör det 
inte bara lättare för spelare att finna den relevanta informationen i passager de återvänder till, 
utan uppehållet av narrativets linjäritet bidrar till en mer påtaglig effekt när det eventuella 
sekvensbrytet uppstår. 

 
Figur 4 Den förändrade dörrpassagen 

Vid valet att tala med “figuren i mörkret” förs spelaren till figurpassagen, där gestalten 
erbjuder lösenordet till dörren i utbyte mot en flaska (se figur 5). Beskrivningen av figuren är 
medvetet neutral för att tillåta spelaren att fritt tolka gestaltens utseende. Målet med detta är 
att skapa ett flertal möjligheter för testpersoner att bygga sin egen tolkning av narrativet under 
sin första genomspelning, för att därmed ha fler möjligheter för en eventuellt förändrad 
uppfattning efter den andra genomspelningen. Eftersom spelaren i detta skede inte har det 
föremål som gestalten ber om så är det enda tillgängliga valet att återgå till dörrpassagen. 
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Figur 5 Figurpassagen 

Efter figurens begäran så har spelaren därefter en anledning till att välja att bege sig djupare 
in i lägret. Med detta så förs hen till korridorspassagen, vilken innehåller ett längre stycke text 
som återupptar de brådskande och oroande narrativa elementen (se figur 6). I denna text 
införs också ett skräckelement i form av ett hotfullt “metalliskt rytande” och en beskrivning av 
spelargestalten som frusen av rädsla. Målet med den längre texten och skräckelementet är att 
framställa utförandet av figurens uppdrag som en utmaning och göra denna 
korridorspassagen mer memorabel för spelaren. I en tidigare iteration var texten inte längre 
än den första passagens text och skräckelementet saknades. Dessa förändringar 
implementerades då syftet med passagen är att avmotivera testpersonen från att återutföra 
uppdraget under sin andra genomspelning. Att skräckelementet endast förekommer i denna 
passage ger också möjlighet till en annan uppfattning av berättelsens genre efter den andra 
genomspelningen om korridorspassagen undviks genom sekvensbryt. I slutet av 
korridorspassagen beskrivs spelaren som att ha nått fram till ett förråd och det enda 
tillgängliga valet är att stiga in. 
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Figur 6 Korridorspassagen 

I förrådspassagen beskriver texten ett urplockat matförråd med minimalt ljus, där trasigt glas 
och metall riskerar att skada spelargestalten (se figur 7). Om spelaren har talat med figuren så 
utökas texten med ett stycke som beskriver hur spelaren hittar en flaska i mörkret, men skär 
sina fingrar på glasbitar under sökandet. Detta för att återigen stärka testpersonens känsla av 
obehag gentemot att utföra figurens uppdrag. I en tidig iteration av spelet var det möjligt för 
spelaren att hitta flaskan innan de fått uppdraget av figuren, men då spelaren vid det laget inte 
hade någon anledning att leta efter en flaska så var det en form av sekvensbryt. Detta fall av 
sekvensbryt var inte lika strikt kontrollerat som dörrens inbyggda sekvensbryt och kunde 
utövas oavsiktligt. Då spelares mål med att avsiktligt utöva sekvensbryt är en nyckelfråga i 
denna undersökning riskerade detta fall att skapa oklarheter och därför implementerades en 
regel i passagen som kontrollerar att spelaren har talat med figuren innan flaskan kan hittas.  

 
Figur 7 Förrådspassagen 
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Med flaskan i behåll synliggörs ett alternativ att lämna över föremålet i figurpassagen. Om 
spelaren väljer detta alternativ skildras en kort scen där figuren otacksamt tar emot flaskan 
och slutligen delar med sig av lösenordet (se figur 8). Figurens otrevliga manér är, likt de 
föregående passagernas obehagliga innehåll, ämnat att skapa negativa associationer hos 
spelaren gentemot att utföra figurens uppdrag och därför uppmuntra dem att utföra 
sekvensbryt under sin andra genomspelning. 

 
Figur 8 Lösenordet delges 

Spelaren kan nu ta sig förbi lösenordsterminalspassagen. Om spelaren glömt lösenordet eller 
stavar fel i textrutan kan hen återvända till figurpassagen för att i en kortfattad text få 
lösenordet igen samt en påminnelse att endast använda versaler under inmatningen.  

När spelaren matat in det korrekta lösenordet i textrutan visas ett bekräftande meddelande 
och dörren öppnas. När spelargestalten stiger in genom dörren visas en sista sekvens där 
spelargestalten finner ett rum fyllt med kapslar, finner en tom sådan och stiger in i den för att 
somna in (se figur 9). Därefter visas ett avskilt textstycke som förklarar för testdeltagaren att 
spelets slut har nåtts och uppmanar dem att stänga webbläsarfliken för att avsluta spelet. 

 
Figur 9 Slutsekvensen 

Slutet är kryptiskt och de mysterier som etablerades i början av spelet får inga svar. Detta för 
att ge utrymme för spelaren att själv göra sina egna tolkningar för att sedan se om de förändras 
efter den andra genomspelningen. Att spelet slutar med att spelargestalten somnar in är för 
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att avsiktligt skapa en parallell till spelets början, där spelargestalten vaknar upp. Denna 
parallell bör vara otydlig under testpersonens första genomspelning då en längre tid passerar 
mellan början och slutet men om sekvensbryt har utövats så blir tidsavståndet mellan den 
första och sista passagen markant kortare, vilket ökar chansen att parallellen upptäcks. Om 
en testperson upptäcker parallellen först efter sin andra genomspelning kan det tyda på ett 
användningsområde för sekvensbryt för att lyfta fram subtila paralleller i ett spels narrativ. 

4.2 Enkäten 
Eftersom Hjaltason, Togelius och Nelson (2015) inte publicerade sin enkät i studien 
utformades en ny enkät från grunden, med stöd av Rolf Ejvegårds (2017) bok om vetenskaplig 
metod. Därav gick enkäten genom ett flertal förändringar i samband med två omgångar av 
pilotstudien för att finna ett fungerande format. Enkätens huvudsakliga struktur hölls dock 
samman genom alla iterationer. 

Den första sidan innehåller instruktioner för hur undersökningen går till, en försäkran att 
deltagandet är anonymt samt kontaktinformation för eventuella frågor kring undersökningen, 
enligt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer för forskningsetiska principer. I slutet på 
den första sidan bifogas en länk till Sequerience och testdeltagaren ombeds spela spelet till sitt 
slut innan de tar sig vidare till nästa sida. 

På enkätens andra sida får testdeltagaren skildra sin uppfattning av spelets narrativ, detta för 
att skapa material som senare kan jämföras med uppfattningen av narrativet efter den andra 
genomspelningen. Därefter bifogas en länk till Sequerience återigen och testdeltagaren 
ombeds spela spelet igen, denna gång med en uppmuntran att använda information de kan ha 
införskaffat under den första genomspelningen. Syftet med denna uppmuntran är att ge 
testdeltagarna idén att utöva sekvensbryt med hjälp av lösenordet utan att direkt beordra dem 
att göra så. Eftersom en av frågorna som undersöks i denna studie är spelarens motivation till 
att utöva sekvensbryt är det viktigt att det faktiska beslutet tas av testdeltagaren.  

När testdeltagaren avklarat sin andra genomspelning och gått till enkätens nästa sida möts de 
av en ja/nej-fråga huruvida de använde lösenordet för att öppna dörren utan att ha fått det av 
figuren. Frågan formuleras avsiktligt utan att nämna sekvensbryt i första hand för att 
testdeltagaren inte tvunget är bekant med termen men dessutom är det möjligt att en 
testdeltagare som är bekant med termen kan ha en definition som skiljer sig från den som 
denna undersökning utgår ifrån, vilket skulle kunna leda till olika svar. För att undvika 
förvirring eller skilda tolkningar är frågan strikt fokuserad på testdeltagarens beteende i 
spelet. Beroende på om testdeltagaren svarar ja eller nej så visas de olika frågor på 
nästföljande sida. 

Då de som svarar nej på frågan inte har utövat sekvensbryt under vardera genomspelning 
begränsas de svar de kan ge på forskningsfrågan men de kan fortfarande bidra med insikt. 
Inledningsvis tillfrågas testdeltagaren huruvida de övervägde att använda lösenordet i förväg 
under den andra genomspelningen och ifall de svarar ja ombeds de förklara sitt resonemang 
varför de valde att inte använda det. Deras svar kan då användas för att bättre förstå spelares 
motivationer bakom att inte utöva sekvensbryt. Därefter tillfrågas de om deras tolkning av 
spelets narrativ har förändrats sen den första genomspelningen och om de svarar ja ombeds 
de beskriva hur tolkningen har förändrats. Denna fråga låter testdeltagare som inte utövade 
sekvensbryt att agera som en kontrollgrupp mot övriga testdeltagare. Om båda grupperna 
testdeltagare uppger liknande förändringar i sina tolkningar av spelets narrativ skulle det 
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indikera att sekvensbryt inte är den avgörande faktorn och därmed att studiens format är 
bristfälligt och inte kan besvara forskningsfrågan. 

De testdeltagare som utövat sekvensbryt ombeds beskriva sin motivation bakom användandet 
av lösenordet under den andra genomspelningen. Avsikten med denna fråga är att bättre 
förstå spelares anledningar till att utöva sekvensbryt samt att ta reda på om narrativ kan vara 
en motivation för att utöva sekvensbryt. Därefter får testdeltagaren beskriva sitt första intryck 
av att lösenordet fungerade under den andra genomspelningen. Syftet med denna fråga är att 
bättre förstå hur spelare reagerar på sekvensbryt och vad de förväntar sig av det. 

Därefter får testdeltagaren ta ställning till spelskapares avsikter, för att undersöka kopplingen 
mellan sekvensbryt, spelskapares avsikter, och spelarens uppfattning av narrativ. Sidan 
avslutas med en fråga huruvida testdeltagarens uppfattning av spelets narrativ har förändrats 
sedan den första genomspelningen och om så är fallet ombeds de beskriva vad som är 
annorlunda. Målet med denna fråga är att undersöka om sekvensbryt kan påverka en spelares 
tolkning av spelnarrativ. 

Slutligen förs både testdeltagare som utövat sekvensbryt och de som inte gjorde det till 
enkätens sista sida där en sista fråga ger testdeltagaren chansen att dela med sig av övriga 
tankar kring spelet, enkäten eller studien. Detta för att skapa en möjlighet för testdeltagare att 
dela med sig av något de glömde i de tidigare frågorna eller att samla feedback på studien för 
att bättre utforma eventuella framtida studier. Sist av allt kan testdeltagaren mata in en e-
postadress för att kunna ta del av studiens framtida resultat, då Ejvegård (2017) 
rekommenderar detta som god vetenskaplig praxis. 

4.3 Pilotstudie 1 
Pilotstudien utfördes i två omgångar med justering av innehållet efter varje omgång. I den 
första omgången rekryterades fyra studenter från högskolan i Skövde. Förutom att ta del av 
studien enligt ovanstående format fick de även dela med sig av kritik och reflektioner kring 
metoden i en intervju.  

I den första iterationen av enkäten ställdes endast en fråga efter den första genomspelningen: 
“What was your interpretation of the game’s narrative?” med en textruta där testdeltagarna 
kunde fylla i sin uppfattning. Denna fråga visade sig leda till olika tolkningar och alla 
testdeltagare hade olika uppfattningar om vad som räknades som narrativ och vad som borde 
nämnas. Tre av testdeltagarna redogjorde för händelseförloppet i sin genomspelning i olika 
grader av detalj och den sista testdeltagaren spekulerade över händelsernas innebörd. I 
intervjun uttryckte även alla testdeltagare att frågan var svår att besvara då den var så öppen 
att oavsett hur mycket de skrev i textrutan så kunde de inte veta om de “svarat färdigt” på 
frågan. Istället grundade de sitt beslut att gå vidare till nästa del av enkäten på när de kände 
sig “trötta på att skriva mera”.   

Efter den andra genomspelningen uppgav samtliga testdeltagare att de hade använt 
lösenordet för att öppna dörren utan att ha fått det från figuren först, vilket påvisade att spelets 
konstruktion för att främja utövandet av sekvensbryt i den andra genomspelningen fungerat 
som planerat. I intervjun uttryckte sig testdeltagarna mestadels positivt om spelet och pekade 
endast ut ett fåtal stavfel och otydliga formuleringar. Dock så uppgav endast en av 
testdeltagarna att deras tolkning av narrativet hade förändrats och de undvek att beskriva hur 
den förändrats då de, enligt intervjun, “inte orkade skriva mer”.   
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Inför den andra omgången gick enkäten igenom stora förändringar. Den första frågan där 
testdeltagaren ombeds beskriva sin tolkning av spelets narrativ delades upp i ett flertal kortare 
frågor med tydliga mål för att undvika den förvirring och utmattning som originalfrågan 
åsamkade. Till exempel ombeds testdeltagaren att beskriva narrativets miljö med endast tre 
adjektiv. Detta inspirerades av Hjaltason, Togelius och Nelsons användning av “taggar” för att 
kategorisera sin data. En ny fråga ej relaterad till narrativet lades även till, där testdeltagare 
ombeds beskriva sin uppfattning av narrativet som tydligt eller förvirrande. En motsvarande 
fråga ställs efter den andra genomspelningen huruvida uppfattningen av narrativet var mer 
förvirrande, mindre förvirrande eller oförändrad. Syftet med dessa två frågor är att säkerställa 
huruvida sekvensbryt kan ha den förvirrande inverkan som Shelley, Corriveau och Shi hävdar.  

Sequerience förblev mestadels orörd förutom stavfelskorrektur och ett förtydligande för 
spelaren att trycka på enter-knappen för att mata in sin text i lösenordsterminalspassagen. 

4.4 Pilotstudie 2 
I den andra omgången rekryterades fyra nya testdeltagare via personliga kontakter online. 
Likt den första omgången hölls även en intervju efteråt, men denna gång via ett chattprogram. 
Svaren på de nya frågorna efter första genomspelningen var enhetliga och kunde nu jämföras 
och i intervjun uttryckte testdeltagarna inte den skrivarutmattning som den första omgången 
innefattade, trots att de alla producerat mer text totalt.  

För första gången uppgav en av deltagarna att de inte hade använt lösenordet i förväg under 
den andra genomspelningen. Deltagaren svarade dock att de hade övervägt att använda 
lösenordet men ville ge figuren flaskan ändå. I intervjun förklarade de detta med att de ville 
“undvika ett dåligt slut”. Denna motivation går att jämföra med en annan testdeltagares 
självrapporterade reaktion efter att ha utövat sekvensbryt, där de uttryckte besvikelse att inget 
förändrades. Specifikt förväntade de sig att figuren skulle reagera. Båda testdeltagarna visade 
tecken på uppfattningen av sekvensbrytet som en mekanik som de förväntade skulle ha en 
effekt på spelets narrativ. Detta ger stöd till tolkningen av sekvensbryt som att kunna vara en 
av Dubbelmans narrativa spelmekaniker och är ett starkt tecken på att den slutgiltiga 
undersökningens resultat bör kunna besvara forskningsfrågan.  

Återigen uppgav en deltagare att deras uppfattning av narrativet förändrats och denna gång 
delade de med sig av sin nya uppfattning. De anmärkte specifikt att de insåg möjligheten att 
narrativet kunde ta plats i ett experiment eller en simulation efter att ha läst passagerna där 
spelargestalten vaknar och somnar så nära varandra. Då dessa paralleller är medvetet 
implementerade för att kunna ge upphov till denna slutsats är detta ett tecken på att 
parallellerna kan uppnå sitt syfte, om än endast för en del av testdeltagarna. 

Vad gällde förvirringsfrågorna gav testdeltagarna olika svar. Två av dem ansåg att narrativet 
var tydligt och deras ståndpunkt förändrades inte efter den andra genomspelningen. En 
testdeltagare ansåg att narrativet var något förvirrande men tydligare efter den andra 
genomspelningen. Slutligen uppgav den sista testdeltagaren att narrativet var förvirrande men 
mindre förvirrande efter den andra genomspelningen. Gemensamt för dessa svar är dock att 
ingen testdeltagare uppfattade spelet som mer förvirrande efter sekvensbryt, vilket kan 
indikera att Shelley, Corriveau och Shis påstående om sekvensbryts förvirrande inverkan är 
felaktigt och pekar på att förvirringsfrågorna kan bidra till att besvara forskningsfrågan. 
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Efter pilotstudien framlades resultaten för projektets handledare och efter en diskussion kring 
metoden att rekrytera deltagare till den slutgiltiga undersökningen fastlades idén att lägga till 
frågor på enkätens förstasida för att säkerställa att testdeltagaren passade in på den målgrupp 
som undersökningen berör. Då målgruppen består av erfarna spelare lades en fråga till för att 
etablera detta. Då det inte finns officiella kriterier för vem som är en erfaren spelare används 
istället en fråga där testdeltagarna får uppge antalet timmar de i snitt lägger på att spela spel 
veckovis. Antagandet är att de som lägger minst 4 timmar per vecka spelar så pass regelbundet 
att de kan räknas som erfarna. 

En fråga lades även till där testdeltagaren får uppge hur viktigt de anser narrativet är i spelen 
de spelar. Detta för att fastställa att de är villiga att ta del av en studie där spelnarrativ ligger i 
fokus och för att eventuellt kunna motbevisa Kerichs påstående att utövandet av sekvensbryt 
går emot intresset av att uppleva ett spels berättelsemässiga innehåll.  

Slutligen tillades en fråga där testdeltagaren får uppge huruvida de studerar/studerat eller 
arbetar/arbetat med spelutveckling. Detta för att denna studie fokuserar på upplevelsen hos 
spelare som konsumenter och det finns en möjlighet att de som studerat eller arbetat med 
spelutveckling har en annan vy på spelmediet, speciellt från ett mekaniskt perspektiv.  

Den faktiska studien spreds online via SampleSize, en del av webbsidan Reddit (2012), där 
användare från hela världen frivilligt deltar i studier. Studien spreds även via en personlig 
kontakt till studentkretsar vid University of Regina, University of Saskatchewan och 
University of Victoria i Kanada. 
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5 Utvärdering 
Studien spreds online 19/03/19 och tog emot responser fram till 10/05/19 (52 dagar). Totalt 
medverkade 11 deltagare i studien. 

5.1 Presentation av undersökning 
Bland de elva deltagarna var det endast tre som uppgav att de lade mindre än fyra timmar i 
veckan på att spela digitala spel (se figur 10). Av dessa tre var det två som också uppgav att de 
studerat spelutveckling (se figur 11). Utöver de med mindre spelvana var det dessutom en 
testdeltagare som uppgav sig både ha studerat och arbetat med spelutveckling. Slutligen var 
det ingen testdeltagare som ansåg spelnarrativ vara oviktigt och en stor andel uppgav 
spelnarrativ som mycket viktigt för dem (se figur 12). Sammanfattningsvis var det sju 
testdeltagare som med säkerhet tillhörde målgruppen “erfarna spelare”, där de resterande fyra 
testdeltagarnas responser fortfarande kan ha värde men bör granskas separat från den 
huvudsakliga gruppen. Hädanefter kommer de sju testdeltagare som tillhör målgruppen 
gemensamt kallas primärgruppen och de resterande fyra deltagarna kallas 
sekundärgruppen. 

 
Figur 10 Testdeltagarnas spelvanor 
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Figur 11 Testdeltagarnas spelrelationer 

 
Figur 12 Testdeltagarnas värdering av spelnarrativ 

Efter den första genomspelningen var det endast en medlem i primärgruppen som ansåg 
narrativet vara förvirrande, resterande testdeltagare i båda grupperna uppfattade narrativet 
som tydligt eller mycket tydligt (se figur 13). Vid beskrivning av huvudgestalten och figuren 
(se appendix A) förekom en stor mängd unika adjektiv (45 av 66 möjliga) men dessa kunde 
kategoriseras efter liknande innebörd. De tre största kategorierna omfattade tapperhetsord 
(11 st.), skrämselord (8 st.) och sorgeord (6 st.). Dessa ord förekom både i primärgruppen och 
sekundärgruppen. Då två testdeltagare i primärgruppen endast angav tre adjektiv antogs 
dessa beskriva huvudgestalten. 
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Figur 13 Testdeltagarnas värdering av hur tydligt de uppfattade narrativet 

Vid beskrivning av narrativets miljö (se appendix B) förekom en liknande andel unika adjektiv 
(22 av 33 möjliga). Bland dessa omfattade de största kategorierna skrämselord (8 st.), 
mörkerord (6 st.) och högljuddsord (4 st.), där de två senare kategorierna innehöll identiska 
ordval. Även vid denna fråga förekom de största kategorierna både i primärgruppen och 
sekundärgruppens svar. När testdeltagarna ombads redogöra spelets händelseförlopp (se 
appendix C) förekom svar antingen i formen av extremt kortfattade redogörelser (5 st.) eller i 
mer utförlig form (6 st.). Båda återberättelseformerna förekom i primär- och 
sekundärgruppen men förhållandet kortfattade jämte utförliga redogörelser var större i 
primärgruppen (4:3 respektive sekundärgruppens 1:3). 

Vid tolkning av händelseförloppet gav deltagarna en mängd olika svar (se appendix D) men 
ett antal återkommande teman kan urskiljas, såsom världens undergång, krig och nukleära 
vapen. Dessa teman förekom både i primärgruppen och sekundärgruppens svar. Vad gäller 
gestalternas motivationer svarade deltagarna på olika vis (se appendix E). De flesta gav 
kortfattade svar, ibland så kort som ett enstaka ord, men två deltagare i primärgruppen skrev 
utförliga svar. Två deltagare i primärgruppen svarade med endast ett ord, vilket antogs syfta 
på huvudgestalten. Den mest förekommande motivationen för huvudgestalten var överlevnad 
(6 st.) och den mest förekommande motivationen för figuren var hopplöshet (4 st.). Dessa 
motivationer återfanns i svar från båda grupperna. 

När deltagarna fick välja mellan genrer för att beskriva narrativet (se figur 14) var de vanligaste 
svaren i båda grupperna science fiction (7 st.) och skräck (7 st.). I primärgruppen förekom 
även svaren drama (2 st.) och postapokalyps (2 st.), där postapokalyps var det enda fallet där 
två deltagare angett samma svar utöver de förvalda alternativen. 
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Figur 14 Testdeltagarnas val av genrer 

Efter den andra genomspelningen var det endast två testdeltagare som inte utövade 
sekvensbryt. Båda av dem tillhörde primärgruppen. Vid fråga om motivationen att utöva 
sekvensbrytet kunde de resterande nio testdeltagarnas svar (se appendix E) sorteras in i tre 
kategorier. Fyra deltagare visade en nyfikenhet att se om sekvensbrytet kunde leda till ett 
annat utfall eller en respons från figuren. Tre deltagare visade en vilja att spara tid eller 
undvika repetition. De två återstående deltagarna uppvisade en motivation baserad på att 
utreda hur spelets interna logik skulle hantera ett sekvensbrytsförsök. Den sistnämnda 
motivationen återfanns endast i sekundärgruppen. 

Vid fråga om sitt första intryck efter sekvensbrytets framkom en mängd olika svar (se appendix 
F) där en testdeltagare endast svarade “hm”. De resterande åtta deltagarnas svar kunde inte 
delas in i separata kategorier, men tre attityder återkom i ett flertal responser: Ett missnöje 
med att sekvensbrytet inte gav en unik respons (3 st.), en oro över att möjligtvis ha missat 
narrativt material (3 st.) och en uppskattning över att sekvensbrytet var mekaniskt tillåtet (3 
st.). Samtliga attityder kunde återfinnas i båda grupperna. Av de två testdeltagare som ej 
utövade sekvensbryt var det en som övervägde möjligheten men valde att inte göra det med 
motivationen att de ville uppleva hela narrativet igen för att se om de missat något. Trots att 
den andra deltagaren uppgav att de inte övervägde möjligheten så förtydligade de att de såg 
på möjligheten till sekvensbryt som “fusk” och “metagaming” som skulle förstöra 
spelupplevelsen. 

Vid frågan huruvida de som utövat sekvensbryt uppfattade narrativet som mer eller mindre 
förvirrande därefter uppgav sex deltagare ingen förändring och tre deltagare uppgav en ökad 
förvirring. Samtliga deltagare som uppgav ökad förvirring tillhörde sekundärgruppen. Av de 
två som ej utövade sekvensbryt var det en som uppgav mindre förvirring och en vars förvirring 
var oförändrad. 

Bland de testdeltagare som utövade sekvensbryt svarade fem av nio att de trodde att 
möjligheten till sekvensbryt var avsiktligt tillåtet av spelets skapare. Vid frågan huruvida de 
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anser det finnas en skillnad mellan det narrativ som spelskapare avser och det som de själva 
upplever uppgav sju av nio deltagare att det finns en skillnad. Efter frågan om vidareutveckling 
var det flera deltagare som pekade på spelarens agens och möjlighet att missa narrativa 
element med sin spelstil som en källa för alternativa narrativa tolkningar (se appendix G). En 
av dessa sju hävdade dock “[in] some games it is impossible to stray from the intended 
narrative” vilket kan liknas vid svaret från en av de deltagare som inte såg någon skillnad: 
“Particularly in cases where the story is linear and can only be triggered in discrete steps, it's 
hard to understand the story differently than the creator intended.” 

Slutligen uppgav fem av de deltagare som utövat sekvensbryt att deras tolkning av narrativet 
hade förändrats och en av de som ej utövat sekvensbryt svarade likaså. Vid beskrivningen av 
deras nya narrativa tolkningar var två av svaren kortfattade, där deltagarna endast 
rapporterade att de upptäckt nya detaljer (se appendix H). En deltagare beskrev hur deras 
upplevelse skiljde sig mellan genomspelningarna men ej hur det påverkade deras tolkning. 
Två deltagare visade en förändrad tolkning av spelets miljö och den sista deltagaren, som ej 
utövat sekvensbryt, upplevde en ny tolkning av figuren och spelargestalten. 

5.2 Analys 
Syftet med undersökningen var att besvara forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare 
det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? 
Därmed kommer resultaten i första hand granskas med frågan i åtanke. Innan själva svaren 
analyseras måste det anmärkas att deltagarantalet (n = 11) är långt ifrån tillräckligt för att en 
statistiskt meningsfull mätning av målgruppens åsiktsfördelning men duger för ändamålet att 
etablera att dessa åsikter existerar inom målgruppen, oavsett andel. 

Bland deltagarna var det sju av elva som med säkerhet passade in på målgruppen “erfarna 
spelare” enligt denna undersöknings kriterier. De spelar spel för underhållnings skull snarare 
än i studie- eller yrkessyfte. De tillbringar minst 4 timmar per vecka på att spela spel, vilket 
bör leda till vad som kan kallas “spelerfarenhet”. De värderar narrativ i spel som mycket viktigt 
för dem, vilket bör passa in på den spelartyp med “ändamålet att uppleva ett spels narrativ” 
som Kerich (2017) diskuterar. De fyra deltagare som inte med säkerhet stämmer in på 
målgruppen gav till större delen inga avvikande svar från primärgruppen förutom på frågan 
om motivationen att utöva sekvensbryt, där två av dem visade en motivation baserad på 
spelmekanisk nyfikenhet som inte gick att finna i primärgruppen.  

Vad gäller upplevelsen av narrativet tycks deltagarna generellt ha en liknande uppfattning 
efter den första genomspelningen. Återkommande mönster i uppfattning av gestalter och 
miljö kan utrönas och nästan alla deltagare ansåg narrativet vara tydligt, vilket stödjer det 
narrativa innehållet i Sequerience som en brukbar gemensam nämnare för studien. Vid 
återberättelse av spelets händelseförlopp återfanns inga tydliga avvikelser men det extremt 
kortfattade format som en andel av respondenterna använde påvisar en brist i frågans 
upplägg. Många av narrativets tolkningar innehöll postapokalyptiska element, där några 
deltagare specificerade nukleära vapen som källan, trots att texten inte gör några direkta 
referenser till dessa. Det är oklart vad detta kan bero på, eventuellt kan det vara en reflektion 
av en oro som grundar sig i nutidens politiskt turbulenta klimat. 

Vid genretolkning var Sci-fi och Horror de vanligast återkommande svaren med stor marginal, 
vilket återigen påvisar enhetligheten i Sequerience och lägger upp för tydligt visade kontraster 
ifall genren skulle förändras i en senare tolkning. De är dock bland de första alternativen på 
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den genre-lista som deltagarna erhöll och själva upplägget av en punktlista kan ha påverkat 
deltagarnas val. Dessutom var det ingen deltagare med förändrad tolkning som uppgav att 
deras syn på spelets genre hade förändrats. Detta kan tyda på att inkluderingen av genre-
frågan är överflödig eller att en ny genre-fråga bör ställas efter den andra genomspelningen 
för att ge spelare en chans att återtolka narrativet ur ett genreperspektiv. 

Vad gäller sekvensbrytet utövades det av majoriteten av testdeltagarna, som förväntat efter 
pilotstudiens framgång. Det faktum att alla dessa deltagare som värderar spelnarrativ som 
viktigt ändå utövade sekvensbryt strider mot Kerich och Shelley, Corriveau och Shis 
uppfattning om att denna spelartyp skulle undvika sekvensbryt. Vid beskrivning av 
motivationen bakom sekvensbrytet visar ett flertal spelare ett hopp om en narrativ reaktion 
på utövandet, vilket visar på att sekvensbryt tolkas som ett medel för att uppnå målet att 
uppleva spelets narrativ, snarare än den motsats som Kerich hävdar. En annan motivation 
som förekommer är intresset att ta reda på om sekvensbrytet är möjligt ur ett mekaniskt 
perspektiv, vilket anspelar på Newmans uppfattning att spelare med djup mekanisk förståelse 
utövar sekvensbryt. Men till skillnad från Newmans retroaktiva applicering så indikerar detta 
att sekvensbryt i sig kan vara ett verktyg som spelaren använder sig av för att få djupare 
mekanisk förståelse. 

I spelarnas reaktioner finns dock stöd för Kerich och Shelley, Corriveau och Shis synvinklar. 
Ett antal deltagare visade oro eller missnöje över att ha missat delar av spelets narrativa 
innehåll, så den spelartyp som Shelley, Corriveau och Shi vill värna om med sin 
sekvensbrytseliminerande metod tycks existera, men den representerar inte alla narrativt 
sinnade spelare såsom Kerich påstår. Däremot visar en andel deltagare ett missnöje att 
sekvensbrytet i sig inte ledde till en narrativ respons, där en beskriver sin första reaktion som: 
“Disappointed; it would be interesting if the figure reacted, or the player character reflected 
on how they already know the password (maybe they were involved in building the shelter?)” 
(Appendix F). De skulle alltså föredra ett inbäddat narrativ där sekvensbryt användes som 
mekanik för att uppnå det. Detta går emot denna studies utgångspunkt, där sekvensbryt 
utreds som en narrativ mekanik, och påvisar att det kan finnas andra användningsområden 
för sekvensbryt. 

Det finns eventuellt också stöd för Shelley, Corriveau och Shis oro för förvirring som 
konsekvens av sekvensbryt. Tre deltagare uppfattade narrativet som mer förvirrande efter 
sekvensbrytet och den enda deltagare som uppfattade narrativet som mindre förvirrande 
utövade ej sekvensbryt. Även om urvalet är litet så indikerar detta att sekvensbryt åtminstone 
inte förtydligar narrativet under en andra genomspelning.  

Vid ställningstagande till spelskapares avsikter visade de flesta deltagarna en uppfattning som 
stödjer Dubbelmans narrativa mekaniker, att det narrativ som upplevs kan skilja sig från 
spelskaparens ämnade narrativ. Detta påvisar att även spelare som prioriterar narrativ kan ta 
avstånd ifrån spelutvecklarens avsikter, vilket också lyfts fram av hur fyra testdeltagare 
uppgav att de inte trodde sekvensbrytet var ämnat av spelets skapare men utförde det ändå. 
Detta går emot Shelley, Corriveau och Shis tolkning att en avvikelse från en spelskapares 
narrativa avsikter alltid bör undvikas. Dessutom stärker detta ytterligare omformuleringen av 
Kerichs definition av sekvensbryt.  

Vad gäller sekvensbrytets tolkning som en narrativ mekanik så uppgav ungefär hälften av 
deltagarna att deras tolkning förändrats efter den andra genomspelningen. Dock så var alla 
beskrivningar av den nya tolkningen mycket kortfattade och två av svaren var intetsägande, 
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detta tyder på en brist i frågeformuleringen och möjligtvis studiens upplägg, då de nya 
tolkningarna är huvudkällan för att utreda sekvensbryts potentiella narrativa värde. Av de svar 
som kan analyseras så tycks tolkningsförändringarna huvudsakligen beröra gestalterna och 
miljön men med de korta svaren och faktumet att en liknande tolkningsförändring nämndes 
av en deltagare som inte utövade sekvensbryt, så går det inte att fastställa om 
tolkningsförändringarna är en konsekvens av sekvensbrytet eller bara den andra 
genomspelningen i sig. 

5.3 Slutsatser 
Överlag har undersökningen, trots eventuella brister, producerat ett flertal insikter i 
forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i 
relation till deras upplevande av ett spels narrativ?  

Undersökningen bevisar att erfarna spelare med hög värdering av ett spelnarrativ inte tvunget 
drar sig för att utöva sekvensbryt och att de dessutom kan komma att förvänta sig eller hoppas 
på att utvinna narrativt material som konsekvens av sekvensbrytet. Detta ifrågasätter de 
antaganden som görs av Kerich och Shelley, Corriveau och Shi i tidigare diskussioner kring 
sekvensbryt. Den spelargrupp som utövar eller kan tänka sig att utöva sekvensbryt är bredare 
än tidigare förmodat och diskussionen kring sekvensbryt bör gå vidare utan att exkludera 
spelare vars mål är att uppleva ett spels narrativ. Detta passar faktiskt in på Newmans tidiga 
spekulation kring spelares motivationer att utöva sekvensbryt, då narrativ nu också kan 
inkluderas i viljan att utvinna så mycket nöje som möjligt utav ett verk. 

Spelares motivationer och uppfattning av narrativet tycks inte heller enbart styras av deras 
tolkning av spelskaparens avsikter, vilket stödjer Montforts Barthes-inspirerade syn på 
interaktiv fiktion och spelmediet som helhet. Spelskaparens inflytande över spelarens tolkning 
är dock inte helt uteslutet och det går inte att besvara om de spelare vars tolkning styrs av 
spelskaparens avsikter utgör en majoritet eller minoritet bland spelarbasen. 

Undersökningen visar dock också att Shelley, Corriveau och Shis oro över narrativt sinnade 
spelare inte är obefogad, då det bevisligen finns narrativt sinnade spelare som reagerar 
negativt på sekvensbryt. Deras arbete att ta fram en metod som utesluter möjligheten för 
sekvensbryt att uppstå är därmed värdefullt för en andel av spelarbasen men då sekvensbryt 
även kan agera som en källa för nöje för olika spelartyper bör applikationen av deras metod 
inte vara alltför bred. Studien visar dock att sekvensbryt kan vara en källa för förvirring i 
upplevandet av narrativet, som Shelley, Corriveau och Shi befarar, men leder inte tvunget till 
ökad förvirring för alla spelare.  

Undersökningen ger inget avgörande svar huruvida sekvensbryt ger upphov till ett visst 
narrativt intryck eller tolkning, så det är ännu oklart om sekvensbryt passar in i Dubbelmans 
narrativa spelmekaniker. Dock så framlades möjligheten för sekvensbryt att användas för att 
förmedla ytterligare inbäddat narrativ i ett spel, även om detta inte prövades i studien.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Denna rapport har utforskat forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga 
utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? med målet 
att utreda de oklarheter som uppstod under granskning av vad som tidigare skrivits om 
sekvensbryt inom spelforskning. En metod för att utreda forskningsfrågan togs fram med 
utgångspunkten att analysera sekvensbryt som en narrativ mekanik och inspirerades av ett 
experiment som utforskat spelares uppfattning av mekanikers narrativa innehåll.  

Studiens upplägg innefattade målet att få testpersonerna att utöva sekvensbryt utan 
uppmaning för att få en uppfattning om motivationen bakom att utöva sekvensbryt. För att 
uppnå detta skapades en interaktiv fiktion i verktyget Twine kallad Sequerience, med en 
inbyggd möjlighet till sekvensbryt i form av en lösenordsskyddad dörr. Testpersonerna fick 
spela spelet två gånger, där den första genomspelningen gav testpersonerna det lösenord som 
också kunde användas under den andra genomspelningen.  

För att samla data utformades en enkät som testdeltagarna fick fylla i delar av före och efter 
varje genomspelning. Enkäten innehöll frågor som säkerställde testdeltagarnas tillhörighet till 
målgruppen, deras tolkning av narrativet efter den första och andra genomspelningen samt 
utfrågade deras motivation inför och reaktion på sekvensbrytet (om så utfördes). Studien 
utformades med två faser av pilotstudier som ledde till omfattande förändringar av enkäten 
för att skapa mer jämförbarhet och undvika skrivaruttmattning bland testdeltagarna. Efter 
pilotstudierna spreds studien på internet och till kanadensiska universitet där den var öppen 
för deltagande i 52 dagar. Totalt deltog 11 personer i studien varav 7 med säkerhet tillhörde 
målgruppen. 

Deltagarantalet var för lågt för att kunna utröna några statistiskt meningsfulla svar men gav 
insikt i de spelartyper som utövar eller kan utöva sekvensbryt. Resultaten visade att erfarna 
spelare inte enhetligt uppfattar sekvensbryt som något motsatt viljan att uppleva ett spels 
narrativ och att det dessutom fanns spelare som hoppades på eller förväntade sig nytt narrativt 
material som konsekvens av sekvensbrytet. Resultaten visade dock även att sekvensbryt 
potentiellt kan vara en källa för förvirring vid uppfattningen av ett spels narrativ. Slutligen så 
gav resultaten ingen tydlig bild huruvida erfarna spelare uppfattar sekvensbryt som en 
narrativ mekanik eller vilka narrativa associationer det kan föra med sig.  

6.2 Diskussion 
Resultatens trovärdighet förhindras av det låga deltagarantalet och kan inte användas för att 
bevisa hur stor andel av målgruppen erfarna spelare som håller de åsikter som lyfts fram men 
att dessa åsikter alls existerar inom målgruppen är tillräckligt för att föra dialogen kring 
sekvensbryt vidare. Den begränsade bild av spelare som utövar sekvensbryt som Newman, 
Kerich och Shelley, Corriveau och Shi utgått ifrån går nu att ifrågasätta och det är möjligt att 
expandera diskussionen kring sekvensbryt till att inkludera dess användningsområde för 
förmedlandet av spelnarrativ.  

Studien fyller därmed en nytta för spelutveckling som helhet, då den möjliggör en mer 
inkluderande diskussion kring potentiella användningsområden för sekvensbryt inom 
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spelutveckling. Detta kan leda till nya verktyg för spelutvecklare att använda sig av i både 
design- och narrativsyfte. Med fler verktyg kan mer unika och engagerande spel skapas, vilket 
gynnar både de spelutvecklare som nyttjar verktygen och de spelare som tar del av 
skapelserna.  

I en tidsålder där digitala medier har ett kraftfullt inflytande på kultur och politisk åsikt är det 
alltid gynnsamt att bättre förstå sig på de effekter och uppfattningar som även den minsta 
beståndsdel av ett spel kan väcka i spelaren. Därför kan denna studie på lång sikt vara av nytta 
för samhällets sociokulturella utveckling då den bidrar med ökat förstående av spelares 
ställning till sekvensbryt och spelskapares avsikter. 

Trots att en andel av testdeltagarna inte utövade sekvensbryt visar de framgångsrika exemplen 
att formatet tycks fungera för ändamålet att få spelare att utöva sekvensbryt utan instruktion 
och kan möjligtvis användas som mall för framtida studier inom ämnet. Enkätens format är 
dock bristfälligt i ändamålet att skapa en jämförbar bild av varje spelares uppfattning av 
spelnarrativet mellan två genomspelningar och bör justeras. Denna bristfällighet gör det även 
svårt att säkerställa om sekvensbryt är ett exempel på Dubbelmans narrativa spelmekaniker.  

Testdeltagarnas vilja att diskutera Sequerience som ett spel stödjer användandet av en 
interaktiv fiktion skapad i Twine för att undersöka koncept som berör hela spelmediet, vilket 
bekräftar Montforts definition av interaktiv fiktion som en subgenre av spelmediet och stödjer 
trovärdigheten för de framtida resultaten i McGills arbete med narrativa spelmekaniker. 

Vad gäller forskningens etiska aspekter går det att ifrågasätta formatet som, ur en synvinkel, 
baserar sig på att manipulera deltagarna. Då ändamålet med formatet är att få deltagarna att 
utföra en handling som de tror sig begå självmant kan enkätens senare utfrågning av 
handlingen eventuellt vara en källa för stress eller obehag och liknande studier bör möjligtvis 
innefatta en varning för deltagare som lider av paranoia eller liknande mentala sårbarheter.  

En oväntad upptäckt under studien var att ett flertal testdeltagare beskrev sin bild av figuren 
i Sequerience med maskulina drag trots att texten medvetet innehöll ett neutralt språk vid 
beskrivning av gestalter. Detta väcker frågor kring eventuell dold könskodning i det språk som 
användes eller om den roll som figuren spelar i spelet är associerad med en maskulin 
stereotyp. Eventuellt kan testdeltagarnas egna fördomar stå till grund för antagandet men då 
ingen information kring deltagarnas åsikter kring könsidentitet samlades går det inte att 
bekräfta. 

6.3 Framtida arbete 
Vid eventuellt framtida arbete skulle det krävas en större ansats på insamlingen av 
testdeltagare för att utröna statistiskt relevanta resultat och etablera om flera åsikter kring 
ämnet finns inom målgruppen och hur de utformas. För en djupare förståelse av svaren skulle 
även uppföljningsintervjuer med villiga testdeltagare vara gynnsamt, specifikt i ändamålet att 
bättre förstå skillnaden i deltagares upplevelse av narrativet efter den andra 
genomspelningen. 

Det är också möjligt att expandera studien att inkludera en variant av Sequerience där en andel 
av testdeltagarna kan finna inbäddat narrativt innehåll genom att utöva sekvensbryt. 
Responserna på en sådan undersökning skulle kunna ge insikt i sekvensbryts potentiella 
användningsområde för att förmedla spelnarrativ. 
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Appendix A -  Enkätsvar gestaltsadjektiv 

Using only adjectives (ex. "brave, tall, happy"), describe the player 
character and the figure. Give each character three adjectives. 

Brave, Mysterious, Determined 
Player: Calm, prepared, neutral; 
Figure: cynical, careless, unhinged 
Player: thoughtful, persistent, confused 
Figure: cynical, despairing, maudlin 
Character: determined, scared, cooperative 
Figure: resigned, sad, demanding 
PC: Scared, nervous, groggy. 
Figure: Huddled, sardonic, thirsty. 
Player: brave, experienced, determined; 
Figure: tired, old, rough 
Player: Afraid, Cautious, Emotional 
Figure: ominous, sick, sad 
Player Character - Afraid, Persistent, Lucky / 
Figure - Tired, Sincere, Unfortunate 
confused, blank, everyman. 
depressed, rough, sardonic 
confused, lost, small 
stoic, cautious, tense. 
old, crazy, bearded 
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Appendix B -  Enkätsvar miljöadjektiv 

Use three adjectives to describe the environment the narrative took 
place in. 

Loud, Dark, Scary 
Urban, apocalyptic, prepared 
Empty, ominous, enclosed 
Dark, uncertain, loud 
Dark, stressful, loud 
dark, eerie, unkept 
Dark, dangerous, loud 
Mysterious, Frightening, Dangerous 
broken, dark, stressful 
hellish, quiet, ruined 
desolate, apocalyptic, near-future 
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Appendix C -  Enkätsvar händelseförlopp 
återberättelse 

List the sequence of events from the game's beginning to its ending. 
wake up, find locked door, talk to man, find bottle, talk to man, unlock door 
Wake up, go to shelter, hear a roar, get bottle, give to figure, get into locked area, sleep 
The player character wakes up to sirens and goes towards the shelter door, which is locked. They 
then see a figure sitting nearby who explains that for a bottle of wine they will give the player the 
passcode for the shelter door. After searching through the empty compound, the player eventually 
finds a dark, raided food storage room and by touch finds a bottle of wine. The player brings the wine 
to the figure in the dark, who shares the password is 'DANGER'. The player inputs the password in 
the shelter door and it opens. All the beds inside are empty so the player picks one and goes to 
sleep. 
Character wakes up, character heads for the compound, character doesn’t know password, talks to 
the figure at the door, heads to food storage to get them a bottle, hears a roar and is scared stiff, 
picks up a bottle, returns to the figure and hands it over, then enters the compound and goes into a 
cryo pod. 
The player wakes up to the sound of sirens and muffled explosions, tries to get into a bomb shelter, 
doesn't know the password, asks an old man. The old man asks for alcohol. The player searches the 
area, finds a storeroom, and manages to find an unbroken bottle among many other broken and 
empty containers. Player returns to the old man, hands over the bottle, learns the password is 
"DANGER." Player tries to enter password, gets it wrong once, tries again, and gets into the shelter. 
People are sleeping in rows of pods. The player gets into a pod and goes to sleep. 
Find self in compound; see figure; back away and approach padlock to find locked; check out 
compound and food storage; return and chat to figure; find bottle/drink for figure; take bottle to figure 
who provides the password; use password to open padlock and exit compound 
Enter shelter, talk to figure, explore compound, get bottle, give bottle to figure, get password, enter 
chamber, enter pod, sleep 
The player character finds themselves in a compound seeking safety from an unspecified event that 
is implied to have a destructive nature. They encounter a figure by the shelter that is locked with a 
passcode. The figure claims to have no interest in entering the shelter despite knowing the 
passcode, but they offer the player character the passcode in exchange for alcohol. Having no 
alternatives the player must travel further into the facility, and due to having knowledge of the 
facilities layout they are able to find a storage room. However, there is a metallic roar that leaves the 
implication that another entity (potentially hostile) is in the facility. After searching through the storage 
room the player fortunately finds some alcohol to give to the figure. The player then proceeds to 
backtrack and safely finds their way back to the figure. Upon giving the figure the alcohol, the figure 
keeps their word and gives the passcode to the player. The player is then able to enter the shelter 
and join other people in pods that induce a cryogenic sleep state where they can wait out the 
unspecified disaster until it passes. 
wake up, find figure, no explanation, find a way into the shelter after getting the bottle to the figure 
and sleep in a pod 
looking for shelter, find man, find bottle, give bottle, get code, end game. 
I walked up to the shelter, talked to the man about the password, he says he'll tell us if we get him a 
drink. so down into the compound I go, the further down I go the more stressed I become, hearing 
my own heartbeat get louder and louder before calming myself down. there's broken glass 
everywhere, I feel around in the dark searching for a bottle. I feel one and pick it up, return to the old 
man and hand it to him. he immediately starts drinking it and I am about to yell but he parts the bottle 
from his lips with a gasp and tells us it's a little cheap but it'll do, the password is DANGER, all those 
brilliant minds and that's what they come up with. I type in the code and proceed down to the pods, 
there's one empty, i get in, and wonder when i'll wake up again. 
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Appendix D -  Enkätsvar händelseförlopp tolkning 

Describe your interpretation of the sequence of events and why they 
happened. 

PC slept through the end of the world. 
Some kind of monster is loose and the player is trying to get to safety (although this may be futile, 
based on the figure's interpretation) 
The player lives inside a compound - perhaps in a post-apocalyptic world, where safe areas are 
walled in and carefully guarded. The sirens seem to indicate an attack on the compound, which could 
also explain the absence of other people, and the player retreats to a safe area. Perhaps all the other 
people are out fighting? 
I imagine some sort of monster attacked a base or something and triggrred the alarm. The fact that 
the food storage is ransacked suggests mass panic of some sort. The fact that the protagonist didn’t 
know the password is odd to me, it either implies that the protagonist was not chosen to survive in 
the event of an attack or was just a choice to drive gameplay. I assume the character climbed into a 
cryosleep pod on an escape pod or something. 
The story evidently takes place underground. The city above is being bombed, possibly with nuclear 
weapons. Possibly it has been bombed before, and the survivors are living in a "compound." The 
player wants to get into the shelter so that they can enter a state of hibernation and sleep until the 
danger has passed, possibly sleeping for many years. Evidently there are not enough hibernation 
pods for everyone, so the privilege of survival is restricted to those with a password. 
Apocalypse setting; lots of uncertainty in environment and future so needed to solve small issues 
(such as exiting compound) one step at a time; need to also pick up clues in environment to help 
figure out what is happening and what the threats/concerns are 
The events were a puzzle and I had to solve it through exploration, the figure was acting off of 
survival instincts 
While the disaster is unspecified there are ideas that come to mind. One is the idea of nuclear war. 
As I have learned, in the times of the Cold War the United States had an alarm system of sirens to 
indicate when civilians had to find safety from a nuclear strike. Perhaps that imagery is meant to be 
evoked from the story. However, the "metallic roar" that suggests the presence of a hostile entity in 
the facility could suggest that the disaster is a science experiment gone wrong or an attack from 
supernatural forces.There is no way to really be certain. The facility is another mystery of the story. 
The figure suggests it is a science facility by mentioning that the passcode was made by "the 
greatest minds." This could raise a few ideas. Perhaps the disaster was caused by the members of 
the facility. This play into the "science experiment gone wrong" idea. Or perhaps the are similar to 
the SCP Foundation and the entity is a creature they were studying that breached containment. It 
could be government run, which could play into the nuclear war idea. Ultimately, I have no definite 
idea, but the openness of the story can lead to many ideas that players can use to fill in the gaps. 
Some event happened that destroyed the place and caused raids to happen, then an even worse 
event is now happening that is implied to be a doomsday event. 
same as above^^ 
seems like there's some apocalypse, maybe nuclear, and everyone is taking shelter in cryogenic 
pods. we come across a man who bought one of these pods, who decided he'd rather go out with the 
world. so we fetch him the beer, and take his place trying to sleep through the apocalypse and 
awake when it's over. 
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Appendix E -  Enkätsvar motivation 

Please describe your motivation for opening the door before receiving 
the password. What was your goal? 

I wanted to see what would happen 
Curious if there would be different dialogue 
I knew the answer so I didn't need to search for it 
Wanted to see if something different would happen 
Curious to see if it would work; complete game faster; also was told by the survey I could reuse 
knowledge from the first playthrough 
Getting out of the compound as quickly as possible 
To see if the password would work without the character knowing it. 
I've already seen the story before that point and explored all the options there. 

I wanted to see if the man would respond to me doing that. 
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Appendix F -  Enkätsvar första intryck 

What was your first impression when you were able to open the door 
without receiving the password? 

hm 
Disappointed; it would be interesting if the figure reacted, or the player character reflected on how 
they already know the password (maybe they were involved in building the shelter?) 
I felt like I missed a lot of the story and atmosphere 
Good game design to leave that in, but lazy to not have anything different happen. 
Makes sense, that was fast 
too easy; concern for what might happen nexts and whether I should have consulted figure for further 
information 
Surprise over the narrative being unsupported 
That it wasn't hardcoded that you had to do a fetch quest and more realistic in world despite your 
character not having the information.  

bit surprised I couldn't go back, bit disappointed I didn't check my options first  
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Appendix G -  Enkätsvar reflektion över spelskapare 

[When you play a game, do you see a difference between the narrative 
you experience and the narrative that the game's creator intended?] 
Please elaborate on your answer to the above question. 

they want you to go on a quest. 
Particularly in cases where the story is linear and can only be triggered in discrete steps, it's hard to 
understand the story differently than the creator intended. Other games without story (ex. Stardew 
Valley) are open for interpretation but intentionally void of a distinct story line. 
I can only experience what the game's creator wants me to experience - my experience is shaped 
entirely by what the creator allows me to see/read/do 
While the overarching narrative of a game is driven by the creator and not up for interpretation, the 
gameplay itself can present a separate narrative. Take Pokemon, for example, where a player 
hatches an egg and raises a Pokemon from level 1 all the way to taking on the Elite Four after 
finishing the game’s main story, or players who choose to take a Nuzlocke challenge (once your 
Pokemon faints, it’s considered dead). 
Kind of a big question. In terms of simply the events that occur, different games offer more or less 
narrative freedom; some games it is impossible to stray from the intended narrative, other games 
there is no single intended narrative. 
 
In terms of emotional reaction, sometimes it seems like the designers intend you to connect to a 
certain character, but then you end up disliking them or finding them boring. Or the designers expect 
you to have a certain reaction to an event, and the dialogue options given to the player reflect the 
intended reaction, but I actually have a different opinion that I cannot express. 
 
Also occasionally I have played a game where the narrative events did not trigger correctly due to a 
bug, so in that case the narrative experienced was not as intended, but I don't think that is what you 
are asking about. 
Game creator has greater insight and wants to create a full vision and adventure however players 
sometimes are more focused on little small goals rather than the big picture 
I will experience the story in my own way, sometimes that means taking the direct path through a 
puzzle to reach the conclusion 
There's always more than one way to interpret a narrative. Especially implied and hinted at ideas 
that are never flat out stated or can be missed due to a part being optional 

You always interpret experiences in different ways, even picking up on an emotional subtlety that 
wasn't intentionally placed is quite common. The Creator will relate based his experience, and the 
Player will then relate those experiences to themselves.  
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Appendix H -  Enkätsvar förändrad tolkning 

Please describe how your interpretation has changed. 

The resignment of the figure to his/her fate suggests that the compound’s cryo chamber isn’t an 
escape pod, but rather just a bunker where people are to wait out the attack.  

Picked up on new details  

I did not receive the flavour text indicating the fear of the character of the desires of the figure 

I see the figure as less benevolent than I did before. Additionally, I thought of the idea that the 
roaring entity may have only been imagined by the player character. 

I noticed more detail on the second playthrough  

it was more inside a bunker, than building out in the sand dunes as a setting. it seemed darker, and 
bleaker as well, possibly since I was viewing it under context of a disaster of some type 
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