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Abstract 

The diegetic game world places high demands on how it is designed. It is common that game developers 

wants to create a deeper player immersion and some developers believe to achieve this by integrating 

HUD elements into the game world. To find out how digital games can rely on the design of the game 

world, we performed user studies on beginners who have very limited experience of playing digital 

games. By observing the beginners, we could discern the visual aspects in the diegesis that helps players 

understand the game rules and objectives because the beginners won`t make their choices based on 

previous gaming experiences. If players encounter a variety of difficulties to understand the rules of a 

game, then it will less likely be a successful game. The design must reach out to a broader range of 

players and therefore it is fundamental to see how beginners act, in this case in a new environment. We 

also found it useful to split the players into two levels and review what differences and similarities that 

occurred between the levels. By doing so we could formalize some guidelines for developers who plan 

to transfer system information from the screen into the game world.  
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Vi vill tacka vår handledare Ulf Hagen som visat ett stort engagemang och givit oss ett stort stöd genom 

arbetets gång. Vi vill även tacka våra informanter som tagit sig tid och visat sitt intresse genom att vara 

en del av undersökningen. 
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1. Inledning 

I flera digitala spel finner man exempel på hur spelvärlden implementerar element som annars befinner 

sig på HUD:en (Heads-up-display). HUD:en är ett artificiellt överlägg på skärmen som fungerar som 

användarstöd för användare. I digitala spel kan detta t.ex. vara information om hur mycket hälsa 

avataren har kvar i spelet eller var avataren befinner sig i spelvärlden. Ett digitalt spel innehåller en 

digital fiktiv värld som liksom andra typer av spel följer ett formellt spelregelsystem. Det essentiella för 

spelare är att förstå och tolka spelreglerna för att sedan kunna förstå syftet med sina handlingar. Salen & 

Zimmerman (2004) menar att om spel saknar spelregler så fyller spelandet inte någon mening eller 

något mål. 

 

Spel som Dead Space och Far Cry 2 applicerar innovativa element i sina spelvärldar och minimaliserar 

mängden information på skärmen. Dessa digitala spelexemplar har visat något nytt när det gäller att 

implementera systeminformation direkt i spelvärlden. Att skapa ett spel ur ett diegetiskt perspektiv, att 

flytta bort systeminformation in i spelvärlden, har blivit en starkare trend i spelbranschen (Llanos, C,. 

Jörgensen, K,. 2011). Man kan se att spelutvecklare försöker göra spelaren mer involverad genom denna 

metod och forskare har även försökt att besvara frågan ifall detta verkligen leder till ökad försjunkenhet. 

Forskare har därmed utfört undersökningar som riktar sig mot spelares försjunkenhet när HUD inte 

används, men inte fokuserat så mycket på spelreglernas tydlighet i spelvärlden.  

1.1 Frågeställning och problemformulering 

Greg Wilson (2006) beskriver att spelare lättare går miste om spelvärlden när HUD:en är påslagen. Han 

menar att detta problem förtydligas när en spelare för första gången spelar ett spel och när HUD:en 

innehåller för mycket information. Han menar därför att minskad information på HUD:en leder till ökad 

uppmärksamhet av spelvärlden och kan betyda en ökad spelarförsjunkenhet. Detta är dock även 

beroende på vilken genre spelet tillhör (Wilson, G., 2006). Enligt Anna Wendelin (2011) så är HUD-

element feedback för spelare. Hon menar att HUD:en bör designas om man vill att användaren ska veta 

vart han/hon är. Man ska inte känna sig vilsen i ett spel om inte detta är ett av spelets syfte. Att däremot 

designa ett spel utan HUD kan möjliggöra att spelregler blir otydliga om inte designen är genomtänkt. 

Ett digitalt spel som implementerar HUD-element i spelvärlden kan man därmed påstå löper större risk 

för misstolkning jämfört med spel som inkluderar de etablerade spelreglerna på en HUD. Men genom att 

däremot granska spelexempel som Dead Space så finns alla etablerade HUD-element implementerade i 

spelvärlden.  

 

Vi började genom dessa synpunkter fundera över hur det visuella i det diegetiska, d.v.s. det avataren ser 

i spelvärlden, är utformat. Hur lär man sig spelreglerna utan HUD till sin hjälp och utan den information 

som HUD:en ger? Hur lär man sig av spelreglerna om ljudet är avslaget? Vad är det visuella i en 

spelvärld som får oss att förstå vilka spelregler och mål som gäller? Hur sker det i samband om man för 

första gången spelar ett spel och har ytterst lite erfarenhet av att spela digitala spel? Visuella aspekter 

ger ibland information om reglerna och ibland inte. Ibland kan de tjäna som enbart prydnader och har 

ingen påverkan på spelreglerna. Om de visuella aspekterna däremot ingår i viktiga ledtrådar så är de 

indikationer av spelets regler. Om man i ett skjutspel styr ett rymdskepp och ska undvika fiender är 

storleken på skeppet en regel (Salen, K.., Zimmerman, E., 2004, p.145). Desto större skeppet är desto 

svårare är det att undvika fiender. Färgerna på skeppet har dock ingen betydelse för att undvika 
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fienderna, om inte den blir osynlig eller svår att se och är en del av en kraft man kan använda i spelet 

(Salen, K.., Zimmerman, E,. 2004, p.145). Det gäller därmed att kunna skilja på de visuella aspekterna 

som bär skillnad och frågeställningen som ska besvaras under forskningen är därmed: 

 Hur kan den diegetiska spelvärldens visuella uttryck hjälpa nya spelare att förstå spelets regler 

och mål? 

1.2 Syfte  

Syftet med denna forskning är att underlätta för spelutvecklare att designa spel där information kan 

implementeras i spelvärlden utan att HUD-element behöver användas. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till den diegetiska spelvärldens visuella uttryck och därmed utesluts ljud i 

undersökningen. Visuella uttryck behöver designas med eftertanke och genom att vi utesluter ljud så kan 

vi fokusera oss på det visuella i det diegetiska och se vad som fungerar och inte. Vi anser att ämnet har 

en medieteknisk relevans, eftersom att den handlar om hur spelare tolkar och förstår design i en 

spelvärld. Vi har valt att studera PC- spelet Assassin`s Creed som är ett actionäventyr i tredjeperson. 

Observationerna utfördes på Assassin`s Creed eftersom det är designat för kunna spelas utan HUD-

element, alltså har utvecklarna integrerat mycket systeminformation i den fiktiva världen (Llanos, C., 

Jörgensen, K., 2011). Studien är därmed begränsad till ett spel och vi valde PC-versionen eftersom att då 

utesluts även haptisk överföring av information från spelarkontrollen. Viktigt att poängtera är att 

undersökningen inte inkluderar eller är avsedd för alla spelgenrer eftersom att varje spelgenre kräver en 

viss mängd och typ av information. Observationerna utfördes på studenter i Sverige med begränsad 

spelerfarenhet. 

1.4 Disposition 

Det inledande kapitlet började med att problemformulera och presentera en frågeställning för 

undersökningen. I kapitel 2 ges en presentation av olika termer som kopplas till teorin. Vidare 

presenteras forskning som har genomförts på senare år och vad undersökningarna har åstadkommit. 

Kapitel 3 beskriver vilken metod vi har valt för undersökningen och bedömer även vårt metodval. I 

kapitel 4 redogörs datainsamlingstekniken och en beskrivning av de olika spelarnivåerna. Kapitel 5 

presenterar de resultat som samlats in. Utifrån dessa data, diskuteras och kopplas erfarenheterna till 

teorin i kapitel 6 för att sedan i kapitel 7 besvara frågeställningen och vidare formulera riktlinjer som 

spelutvecklare kan ha i åtanke när de vill implementera systeminformation i spelvärlden.   

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskriver vi den terminologi som används och som vi anser är relevant i uppsatsen samt 

kopplar dessa termer till teorin. Vi kommer sedan att redogöra för vilken forskning som utförts inom 

liknande områden gentemot denna studie.  

 

2.1 Terminologi och teoretisk förankring 

2.1.1 HUD 

HUD (heads-up-display) började användas i flygplansindustrin på 60-talet. HUD:en blev först 



8 

 

introducerad i det militära flygplanet Hawker-Siddeley Buccaneer (Enderby & Wood 1992). HUD:en 

användes som informationsstöd åt piloterna för att exempelvis kunna navigera på ett tydligare vis. Sedan 

dess har HUD integrerats inom många andra områdesdiscipliner för att fungera som stöd för användning 

av teknik. HUD är numera ett förekommande element även i digitala spel.  Det finns dock en tendens 

bland vissa spelutvecklare att minska antalet HUD-element på skärmen. Enligt Greg Wilson (2006) kan 

spelarförsjunkenheten förhöjas när HUD:en är avslagen. Det är dock viktigt att förstå att ett spel utan 

HUD inte nödvändigtvis skapar någon garanti för att spelarförsjunkenheten förhöjs (Wilson, G., 2006).  

2.1.2 Diegesis  

Diegesis är en term som myntades under det antika Grekland av filosofen Aristoteles (Dahlberg, L., 

Snickars, P., 2006). Begreppet började användas i filmindustrin där man syftade till allt det 

filmkaraktären kan se och höra. I spelsammanhang syftar diegesis därmed på allt det som avataren ser 

och hör i spelvärlden. Det icke-diegetiska är därmed det motsatta; element som inte har en naturlig 

existens i spelvärlden och som bara kan uppfattas av spelaren. Exempel på icke diegetiska element är 

kartan och hälsomätaren på HUD:en. Detta är element som vi som spelare ser men som inte karaktären, 

spelaravataren, i spelen kan interagera med. Enligt Jörgenssen (2007) separeras information och åtgärder 

som i sin tur presenteras diegetiskt av olika relevans. Spelare måste tolka spelvärldens information för 

att sedan förstå vilka åtgärder som kan göras. Detta har koppling till affordance (se Affordance, 2.1.3). 

Samma princip gäller även informationen på HUD.   

 

I spel kan icke-diegetiska element ha en direkt påverkan på det som händer i spelvärlden. Spelaren 

befinner sig utanför spelet men har möjligheten att påverka spelvärlden genom sin avatar och genom 

gränssnittet. Denna position gör det möjligt att tillföra icke-diegetiska element till spel för att ge 

information som är relevant för de val av handlingar spelaren bestämmer sig för att göra. Detta leder i 

sin till tur att spelaren kan göra beslut baserat på icke diegetiska element (Jörgenssen, K., 2007). 

Jörgenssen menar även att avataren bara kan uppleva det som är en del av det diegetiska.  

 

2.1.3 Signifiers 

En signifier är en egenskap som bär på information som spelare sedan kan tolka från sina egna logiska 

resonemang (Fagerholt, E., Lorentzon, M., 2009). Signifiers är en subgrupp till diegetiska element. En 

signifier kan t.ex. vara att rök indikerar att eld förekommer. En signifier är inte objektet som signifiern 

bidrar information om, utan är biprodukten till situationen eller objektet (Fagerholt, E., Lorentzon, M., 

2009).   

 

2.1.4 Affordance 

En miljö erbjuder vissa möjligheter för aktörer som vistas i den. Detta gör det möjligt för aktörerna att 

se möjligheter och handla utifrån dem. När vi ser, hör och känner på objekt i vår närhet så är detta 

baserat på att vi vill lära oss olika möjligheter som situationen och miljön har. Detta beskrivs som 

affordance enligt Gibson (1977) och är den beskrivning av affordance som kommer att användas i 

uppsatsen. 

 

Handlingar kan antingen vara “exploratory” eller “performatory” enligt Linderoth (2010). Exploratory 

avser till handlingar som ger oss information om en miljö genom att vi utforskar den, exempelvis när 
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man letar efter knappen för att starta sin dator. Performatory är att agera utifrån lärda affordances. Detta 

kan göras i spel som även tillhandahåller olika verktyg och på så sätt skapar nya affordances, som 

annars kanske inte skulle vara möjliga att utföra.  

 

Spel kan designas så att systemet hjälper exploratory handlingar genom att visuellt peka mot 

affordances. I många fall behöver handlingar utföras för att tolka affordance i sin miljö. Systemet 

hjälper performatory handlingar genom att förse spelaren med nya verktyg (Linderoth, J.,  2010). 

Markering är en effektiv metod för att hjälpa spelare att se affordances i en spelvärld. Detta avlastar 

arbetet av utforskandet för spelare. Det finns även andra typer av metoder för detta ändamål såsom 

“Vision modes” och “Point of interest”. Vision modes förekommer bl.a. i Batman Arkham Asylum och i 

Assassin`s Creed. När spelaren använder verktyget markeras objekt i spelvärlden i olika färger för att 

tydliggöra för spelaren om vilken information som finns tillgänglig i miljön. Point of interest är en 

metod för att vända spelaren i den riktningen där affordance finns. Gibson (1977) menar att det krävs en 

del träning för att utnyttja vissa affordance. Däremot underlättar dessa vägledande metoder för spelare 

att se spelvärldens information. Vi menar att det även krävs god design för att spelare skall kunna tolka 

visuella uttryck i en spelvärld på rätt sätt. Först då underlättas tydligheten av affordance i en digital 

spelmiljö, även ifall de vägledande diegetiska metoderna finns tillhanda i spelet.     

 

2.1.5 Spelregler i digitala spel 

Ett digitalt spel består av spelregler som begränsar en spelares handlingar och har en betydande roll för 

att ett spel skall kunna kallas för ett spel. Spelregler är ett strukturellt formellt system som gör det 

möjligt för spelaren att göra val. Det är med andra ord den logiska strukturen bakom spel som är 

grunden till hur spelet fungerar, det spelarna måste förhålla sig till. Spelregler ska vara tydliga och är 

gemensamma för alla spelare, men däremot så skiljer sig spelupplevelsen mellan spelarna. Spelregler är 

absoluta och ändras inte mitt i spelet och är därmed bindande, d.v.s. de är till för att följas (Salen, K., 

Zimmerman, E., 2004, pp.122-124). Vi menar att det finns spelregler som är “mjuka” och ”fasta”. De 

mjuka spelreglerna kan överträdas men kan skapa konsekvenser i spelet. Detta kan exempelvis vara att 

ignorera en vägvisning från systemet och istället ta en annan väg till målet.  Fasta spelregler går inte att 

överträda som spelare, såsom t.ex. att hoppa ner från ett stup med avataren som leder till att spelet börjar 

om. Spelregler begränsar spelares handlingar inom reglernas ramar. Strategier man använder i spel är 

inte spelregler i sig men är grundat utifrån möjligheterna och begränsningarna som spelreglerna ger 

(Salen, K., Zimmerman, E., 2004, p.121).  

 

Spelets syfte styrs mycket av vad som är regler och inte i ett spel. Om man spelar ett spel där man ska 

smyga sig på fiender och försöka hålla sin position hemlig finns det information för spelaren som är 

tillgänglig för spelaren men även information som är gömd för denne (Salen, K., Zimmerman, E., 2004, 

p.145). 

 

2.1.6 Discernability och feedback 

Enligt Salen & Zimmerman (2004) betyder termen “discernable” att resultatet av spelhandlingar 

kommuniceras till spelare på ett begripligt sätt. Om man inte förstår meningen med den handling man 

utför så är resultatet av denna handling inte discernable. Discernability låter spelare förstå vad som hänt 

när de utfört en handling (Salen, K., Zimmerman, E., 2004, pp. 34 -35). Systemet har som ansvar att ge 
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någon feedback mot handlingar som utförs av spelarna, och när detta görs på rätt sätt menar Salen & 

Zimmerman (2004) att ”meaningful play” skapas, annars så blir handlingarna mindre värda för spelarna. 

Vi menar dock att discernability även kan vara spelvärldens förutsättningar på vad handlingar kommer 

ge för resultat innan de utförts av spelaren. På samma vis kan spelvärlden vara mer eller mindre 

discernable i detta anseende.    

 

2.1.7 Immersion 

Immersion är en term för att beskriva hur inblandad och deltagande en spelare känner sig när de spelar 

spel, med andra ord känner en viss försjunkenhet i sitt spelande (Llanos, C., Jörgensen, K., 2011). 

 

2.2  Forskningsfront 

Greg Wilson(2006) anser att spel som implementerar HUD-information direkt i spelvärlden kan skapa 

mer försjunkenhet för spelaren. Forskningar på senare tid har dock försökt att besvara om detta 

verkligen stämmer. HUD:en är inte en del av spelvärlden, d.v.s. det är ett artificiellt överlägg som kan 

vara effektivt, men som ofta distraherar spelare från miljön som denne bör bli försjunken i menar Greg 

Wilson (2006). Försjunkenhet är även ett viktigt begrepp enligt Fagerholt och Lorentzon (2009) som 

anser att försjunkenheten är starkt kopplad med UI(user-interface). UI betyder gränssnitt och är en 

informationsbärare som är tillgänglig för användarna.  Det gäller som designer att visa UI så klart som 

möjligt utan några tvetydigheter. UI i ett digitalt spel påstås ofta påverka en spelares involvering när 

denna spelar spel. 

 

Fagerholt och Lorentzon (2009) utförde en undersökning där syftet var att granska dagens FPS-spel och 

hur de förmedlar UI. Denna undersökning genomfördes i två spelstudier. Syftet med den ena spelstudien 

var att hitta befintliga tillvägagångssätt att framföra UI i spel med mer innovativa metoder (dock 

begränsat till FPS-spel). Resultatet visade att det finns spel som integrerar UI i spelvärlden i ett försök 

att göra det mer trovärdigt, som exempelvis i spelen Dead Space, Grand Theft Auto 4 och Far Cry 2. 

Dessa spel visar hur man potentiellt kan ha ett annat tillvägagångssätt till att designa UI i digitala spel. 

Exempelvis i spelet Far Cry 2 så återfinns inte kartan i någon meny utan den visas när man trycker på en 

knapp och visas sedan i realtid i avatarens händer i spelvärlden. Jörgensen och Llanos (2011) undersökte 

vidare hur användares försjunkenhet påverkades när spelare spelade ett spel med eller utan HUD, i detta 

fall Assassin`s Creed. Resultat mynnade fram i att vissa informanter uppskattade att spela med avslagen 

HUD eftersom att spelandet kändes mer verklighetstroget då. En av slutsatserna från denna 

undersökning pekar på att spel som integrerar all systeminformation från HUD:en in i spelvärlden för att 

öka spelarförsjunkenhet, inte nödvändigtvis är ett mål att gå efter. Även om spelarna ansåg detta som 

attraktivt så föredrog informanterna att ha relevant och tillräcklig information som gör det möjligt för 

dem att interagera meningsfullt med spelmekaniken och spelvärlden(Jörgensen, K., Llanos, Stein C., 

2011). Ibland är det inte önskvärt att ta bort HUD:en helt och hållet, vilket Greg Wilson (2006) även 

menade. Han menade även att en viktig del av detta är att anpassa HUD:en till temat eller spelet så det 

känns mindre utstickande. Att integrera systeminformation från HUD:en till spelvärlden underlättar för 

mindre erfarna spelare att bara plocka upp kontrollen och spela direkt (Wilson, G., 2006). Det kan bli 

svårt för en mindre erfaren spelare att förstå vad alla elementen på HUD:en innebär. Desto mer simpelt 

och intuitivt gränssnittet är, desto mer tillgänglig är den för mindre traditionella spelare. Detta kanske 

dock inte ses som något problem för mer erfarna spelare. 
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En annan intressant aspekt tas upp av Jonas Linderoth (2010) där han undersöker hur spelare agerar i en 

spelvärld och hur de lär sig spelets regler. Undersökningen utfördes på två informanter som skulle utföra 

ett uppdrag i spelet “Lego Indiana Jones 2: The adventure continues”. De två spelare som undersöktes 

hade olika spelerfarenheter. Den ena informanten var äldre och erfaren inom spelgenren FPS. Den andra 

var betydligt yngre och erfaren från ett tidigare Lego Indiana Jones spel. Den yngre informanten 

stannade upp under observationen när han såg en pil över en stav och när han även såg ett markerat 

område. Detta uppmärksammades av informanten och spelets design förminskade därmed informantens 

exploratory handlingar. En av Linderoths (2010) slutsatser var att spel kan designas för att underlätta för 

exploratory och performatory handlingar. Han menar att spel även t.ex. kan inkludera ett köpsystem som 

underlättar för spelare att utföra performatory handlingar.  

 

3. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi metoden vi valt att använda oss av för att samla in data för studien. Senare i 

avsnittet redogör vi metodens reliabilitet, validitet och kritiserar även vårt metodval.  

 

3.1 Metodval 

Att välja rätt metod är en kritisk och viktig del för att en undersökning kan mynna ut i givande resultat. 

Innan man väljer en metod måste man ta reda på vad man faktiskt vill undersöka. När man samlar in 

data väljer man att utgå ifrån en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Undersökningen mynnar sedan ut i 

antingen kvalitativa och/eller kvantitativa resultat (Bell, J., 2006). Vi utgick ifrån en kvalitativ ansats 

eftersom att vi ansåg att det var nödvändigt att se hur nybörjare agerar i en ny miljö utifrån spelvärldens 

diegetiska visuella uttryck. Vi valde därmed observation som vårt metodval, samtidigt som 

observationer av sin natur är kvalitativa. Observationer kräver också noggranna förberedelser bland 

annat i form av pilotobservationer (Bell, J., 2006). Vi valde därmed att genomföra pilotundersökningar. 

 

3.1.1 Observation 

Det man kan ta i lärdom av en observation är hur fenomen uppstår eller vad som faktiskt sker i olika 

sammanhang. Vi tyckte att observationer var en relevant metod för att ta reda på hur nybörjare verkligen 

uppfattar spelregler via visuella uttryck. Genom utförandet av observationer kunde vi få reda hur 

nybörjare agerar och finner hjälp i en ny miljö, i detta fall, i en digital spelvärld. Vi genomförde först två 

pilotundersökningar och testade även själva att spela spelet utan HUD. Observationerna utfördes helt 

utan ljud och var en ickedeltagande observation på PC-spelet Assassin`s Creed. En ickedeltagande 

observation är enligt Bell (2006) en typ av observation där man har klart för sig i vilket syfte man utför 

observationen, men att man däremot inte vet vilka detaljer som skall undersökas.  

 

3.1.2 Fokus för observation 

Som tidigare nämnt är det viktigt att veta vad det är man ska undersöka och välja att fokusera sig på 

under en undersökning. Däremot är det svårt att veta vad en observation kommer ge för resultat innan 

man har utfört den. Vi valde att fokusera på de diegetiska visuella uttrycken som hjälper användaren att 

förstå spelregler och mål, varför de hjälpte samt att förstå misstolkningar av spelreglerna. I Assassin`s 

Creed finns diegetiska visuella uttryck som t.ex. blåa barriärer som bör tala om för spelare vart 
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spelområdena gäller. Andra exempel är väggar som är möjliga att klättra på, animationer och 

flaggor.       

 

3.1.3 Stimulated recall 

Vi valde även att gå igenom videomaterialet med informanterna efter observationerna. Dessa 

genomgångar påminner om intervjuer men skiljer sig genom att informanterna får se sitt spelande och 

att frågorna för genomgången inte är förberedda utan antecknats under observationen. På detta vis kunde 

vi få med aspekter som vi kanske saknade genom att de talade om för oss hur de hade tänkt i 

anmärkningsvärda situationer. Denna teknik kallas för “stimulated recall” enligt Haglund (2003) . 

Metoden påminner en person om hur denne tänkt under en viss period om något som redan hänt 

(Haglund, B., 2003). 

 

3.1.4 Målgrupp och urval 

Vi valde att observera nybörjare som har en väldigt begränsad erfarenhet när det gäller att spela digitala 

spel och som inte har spelat Assassin`s Creed tidigare. Vi valde denna målgrupp eftersom att vi ville 

undersöka personer som inte baserar sina val utifrån tidigare spelupplevelser. Om ett spel har som syfte 

att sälja miljoner av kopior av ett spel, måste man veta hur man skapar en s.k. “Blockbuster” effekt. 

Detta menas att man bör utveckla ett spel så det även attraherar användare utanför den primära 

målgruppen. De primära målgrupperna kommer aldrig att kunna ge den önskade försäljningen i när det 

rör sig om miljoner kopior (Bach, P., 2011). 

 

Deltagarna blev vidare indelade i två olika spelarnivåer och målgruppen var studenter i åldrarna 16 - 30 

år. Vi ville rikta oss mot studenter eftersom att denna målgrupp har en viss erfarenhet av att använda 

datorer. Urvalsgruppen bestod av tre män och en kvinna.  

 

3.1.5 Anonymitet och integritet 

Innan observationerna talade vi om för informanterna att de hade rätten att vara anonyma och att 

resultaten från observationerna kommer att publiceras.    

 

3.1.6 Uppdraget i observationen 

Uppdraget i observationen utspelar sig i Jerusalem. Jerusalem finns tillgänglig i flera kapitel och 

uppdraget vi valde ingår i det fjärde kapitlet i Assassin`s Creed. Innan man kan ta sig till 

huvuduppdraget, det tänkta uppdraget för observationerna, måste man först klara av tre olika 

föruppdrag. Huvuduppdraget handlar om att mörda avrättaren “Majd Addin”. Anledningen till varför vi 

valde att observera ett uppdrag var att det underlättade arbetet för oss som observatörer, speciellt om 

man är bekant med uppdraget sedan tidigare. Därmed visste vi vilka spelregler som rådde i miljön, vem 

målet var och hur man tog sig till denne.  

 

För att klara uppdraget på ett effektivt sätt så börjar man med att klättra upp direkt för väggen där en 

öppning finns i uppdragets början. Man kan antingen hoppa och klättra mellan hustaken eller springa på 

marken för att komma till målet. Om avataren blir upptäckt av vakterna i närheten av avrättningsplatsen 

dyker en blå barriär upp som hindrar spelaren från att ta sig in på området och då måste spelaren göra 

sig av med sina vittnen. När spelaren kommit fram till avrättningsplatsen spelas en mellansekvens upp. 
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Här bör man vara observant på att det finns en stege som leder till plattformen och man bör dessutom 

aktivera Eagle Vision för att kunna urskilja vem Majd Addin är. I Eagle Vision kommer Majd Addin att 

markeras i guldfärg. En grupp vakter patrullerar bakom folkmassan och det är viktigt att man inte 

springer in i dessa eller väcker uppmärksamhet. Efter mellansekvensen klättrar man upp på byggnaden 

till vänster om plattformen och undviker bågskytten som befinner sig på taket. Sedan klättrar man ner 

för stegen och väl på plattformen aktiverar man ”blend mode” och går fram till Majd Addin. Därefter 

aktiverar man kniven och avrättar Majd Addin.  

 

3.2 Metodkritik 

Miljön för utförandet av en observation kan påverka resultatet för observationen, då man i förväg bör 

titta på den plats som man ska vara i (Bell, J., 2006). Den första observationen ägde rum i spelstudion på 

Södertörns högskola. I spelstudion fanns studenter närvarande vid observationen som emellanåt pratade 

högljutt. Därmed blev denna observation svårare att hantera i efterhand samt att miljön möjligtvis 

påverkade informantens spelande. De andra tre observationerna utfördes hemma hos den ena författaren.  

 

3.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till tillförlitlighet och ifall undersökningarna kan göras om (Bell, J., 2006).  

För att öka reliabiliteten på observationen försökte vi ge samma förutsättningar för alla informanter. Vi 

valde att skriva ut kontrollerna (se bilaga 10.3) och tala om för informanterna att vi som observatörer 

överhuvudtaget inte skulle beblanda oss i observationen. Vi som observatörer försökte vara så passiva 

som möjligt under observationerna. Dock går det nog aldrig riktigt att vara den passiva observatören. 

Genom att man som observatör är där på plats, så är man deltagande i observationen, men målet är att 

påverka det som händer i en så liten utsträckning som möjligt (Bell, J., 2006). Vi svarade enbart på 

frågor som rörde sig om kontrollerna. Däremot minskade reliabiliteten genom att vår första observation 

utfördes på en annan plats än de tre andra observationerna. 

 

Eftersom att informanterna inte fick någon introduktion eller handledning om hur man spelar och vad 

spelobjekt i Assassin`s Creed spelvärld gör, så betydde det att spelarna fick mindre förutsättningar för 

hjälp och för tolkning. Detta var avsiktligt eftersom att studien riktar sig åt detaljerna i spelvärlden och 

hur de kan designas bättre för att hjälpa spelare att förstå spelregler och mål. Vi ville få deras spontana 

reflektioner och tolkningar. Det var därför angeläget att testa spelare med ingen eller mycket begränsad 

erfarenhet och som börjar spela en bit in i spelet, istället för att låta spelare samla på sig kunskap om 

spelet i de tidiga spelhandledningarna.  

 

Det är enkelt att observatörer har olika fokus och uppfattar olika skeenden annorlunda. Det gäller 

därmed att neutralisera förutfattade meningar och ständigt vara på vakt över skevheter. Det är lätt hänt 

att man under en observation blir för selektiv och bara ser det man är inställd på att se (Bell, J., 2006). 

Vi dokumenterade observationerna genom videoinspelning som möjliggjorde att vi kunde analysera 

resultaten flera gånger för att minimera denna risk. Genom att ha fler personer delaktiga i 

observationerna kan man lägga märke till flera saker och öka reliabiliteten. Reliabiliteten ökades även 

via genomgång av videomaterialet med informanterna (Bell, J., 2006). Dessutom valde vi att fokusera 

på ett uppdrag med ett mål istället för att låta spelarna spela fritt. Detta gynnade oss som observatörer 

eftersom att vi spelat igenom uppdraget ett antal gånger och kände till hur miljön i uppdraget var 
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utformad samt visste hur man spelade spelet.  

 

3.2.2 Validitet 

Validitet syftar till att man undersökt det man vill undersöka och inget annat (Bell, J., 2006).  

Innan observationerna bad vi informanterna att prata högt och dela med sig sin inre dialog när de 

spelade. Genom detta ökade validiteten i observationerna genom att vi fick höra vad informanterna 

tänkte vid olika händelser. Under observationen hade vi som fokus att vara uppmärksamma på när de 

observerade uppfattade diegetiska visuella uttryck i samband med spelregler respektive när de 

misstolkade dessa. För att öka validiteten stängde vi därmed av allt ljud och alla HUD-element som gick 

att stänga av. Spelet inkluderade ljud som var diegetiska men som samtidigt var informativa. Detta fanns 

under samma inställning i spelet.  

 

Det är en skillnad mellan att handla direkt, och analysera sitt beteende i efterhand. Detta innebär 

problem med metoden stimulated recall eftersom att informanterna kan börja fundera över sina 

handlingar först när man går igenom materialet med dem. Detta gör att data inte behöver bli lika 

tillförlitligt som man tänkte att det skulle vara. Det kan skapas en ny situation när informanterna 

intervjuas och får svara på hur de tänkt i en viss situation, och sekundärt kan information om hur de 

verkligen tänkte under situationen komma fram (Höglund, B., 2003).  För att öka validiteten talade vi 

om för informanterna att svara på hur de tänkte i situationen och att de bör vara så uppriktiga som 

möjligt och inte analysera om situationen.  

 

4. Datainsamlingstekniker 
I detta avsnitt beskriver hur vi tagit oss tillväga för att samla in data för undersökningen. Vi beskriver 

även spelarnivåerna vi valt att dela in informanterna i.   

 

4.1 Observation 

Observationen spelades in med videokamera. Vi talade om för informanterna att tala ut sin inre dialog. 

På så vis skulle det underlätta för oss att förstå anledningen till varför de stötte på problem och även 

fånga “Aha” upplevelser. Vi antecknade dels informanternas kommentarer under observationen och 

skrev även ner tiden där problem uppstått, men också där spelarna direkt uppfattat spelregler via visuella 

uttryck. På detta vis underlättades genomgången efter observationen och vi kunde lättare hitta till de 

intressanta delarna av observationerna. Vi gick därmed igenom videon tillsammans med de observerade 

där de sedan fick besvara våra frågor.    

 

4.1.1 Spelarnivåer 

Vi delade in våra informanter i två olika nivåer. Detta gjorde vi för att kunna jämföra och dra skillnader 

nivåerna emellan dem och få med en bredare målgrupp och inte enbart nybörjare som helt saknar 

erfarenhet från att spela digitala spel. Vi kunde identifiera informanternas nivå på sitt spelande via 

ställda frågor såsom hur mycket de spelar, hur stora deras tidigare erfarenheter är samt på vilken 

plattform de spelar mest på.  Följande är nivåerna vi delade in våra informanter i:  

 

1: Spelar ibland på konsol men har ytterst lite erfarenhet av att spela PC-spel, och har dessutom aldrig 

spelat Assassin`s Creed.   
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2: Saknar nästan helt erfarenhet från PC-spel och konsolspel, och har dessutom aldrig spelat Assassin`s 

Creed.  

 

5. Resultat  
Nedan presenteras de mest intressanta iakttagelserna från observationerna. Utifrån resultaten från 

observationerna har vi kunnat identifiera olika kategorier som berör spelregler och mål. 

Huvudkategorierna blev följande; spelmiljö, feedback, avatarens hälsa och uppdragsmål. Vi har sedan 

placerat iakttagelser i de kategorier och underkategorier som vi anser är mest relevant för respektive 

iakttagelse. Vi utesluter dock inte att iakttagelserna kan ha relevans i andra kategorier. Resultaten 

presenteras i två tabeller (se bilaga 10.1 för komplett resultattabell) och därefter följer en kort 

beskrivning om vilka spelregler som råder i kategorin och i situationerna. Tabellerna beskriver i den 

vänstra kolumnen vilka handlingar avataren gör samt vad för kommentarer spelaren ger. Den högra 

kolumnen beskriver vad som uttrycks visuellt i spelvärlden. Informant 1 och 3 ingår i spelarnivå 2 och 

informant 2 och 4 i spelarnivå 1. 

 

5.1 Spelmiljö 
5.1.1 Orientering 

Informant 1 

5.5 Avataren springer runt. Spelaren säger för 

sig själv: “Nej här har jag redan varit.” 

Miljön är en moské med gravstenar närtill. 

 

Informant 3 

25. Avataren går runt på taket och säger: 

“Ah this is where I was before, this is where I 

went to bed”. 

Ett gömställe dyker upp på taket. 

 

När HUD:en är avslagen finns det inget i det diegetiska som hjälper spelarna att navigera. Informanterna 

kunde under observationerna endast slå på kartan via menyn. I spelvärlden blir därmed orienteringen, 

genom skillnad i miljön, spelarnas navigation. Avataren i observation 1 hade under händelsen varit en 

längre tid på samma område och granskade kartan ett flertal gånger. Han sade “Nej, här har jag redan 

varit” medan informant 3 uttryckte “Ah this is where I was before, this is where I went to bed”. 

Informant 3 hade dock inte varit på platsen tidigare utan framför avataren fanns enbart ett likadant 

gömställe som är vanligt förekommande på hustaken i spelet.   

5.1.2 Utsmyckningar 

Informant 1  

5.3 Spelaren kollar på kartan och avataren 

försöker tre gånger att klättra på en vägg men 

går sedan iväg. 

Framför avataren finns flera hus och en hög 

plan vägg. 
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Informant 3 

3. Avataren går framåt mot en vägg och 

spelaren säger: “Oh that is a door”. 

Spelaren försöker hitta knappen för att öppna 

dörrar. 

Framför avataren finns en vattenkälla med en 

kran. 

29 Avataren vänder sig om och slår sedan 

med sitt svärd. 

Framför avataren finns ett bås.  

 

Informant 4  

2.4 Avataren försöker klättra på en vägg. Väggen har inga föremål avataren kan ta tag i.  

3. Avataren går in i det ena rummet och går 

sedan till det andra. Spelaren frågar sig: ”Man 

måste kanske ta sig upp någonstans”. 

I miljön finns det en vattenkälla och en 

öppning i taket. 

 

 
Bild 1, avatar 3 går fram mot ett bås och svingar sitt svärd emot den.  

 

I Assassin`s Creed kan spelare klättra på väggar och på hus, som likt verkligheten, har något som går att 

ta tag i. Det går därmed inte att försöka klättra på plana och höga väggar. Både informant 1 och 

informant 4 försökte dock klättra på en och samma vägg som inte hade något att ta tag i. Informant 1 

försökte tre gånger att ta sig upp medan informant 4 enbart försökte en enda gång. Denna vägg finns 

nära avrättningsplatsen. 

 

Majoriteten av alla objekt i spelet utgör enbart utsmyckningar. Dessa är därmed inga spelregler utan 

finns enbart i världen för att fylla ut en visuell atmosfär. Informant 3 slog mot ett bås, en utsmyckning, 
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med sitt svärd. Hon nämnde även vid uppdragets början inne vid byrån “Oh that is a door” men framför 

henne fanns en vattenkälla. I vår pilotundersökning undrade även en informant hur man öppnade en dörr 

uppe på ett tak och letade på kontrollschemat efter en knapp för att öppna dörrar, men dörrar är i själva 

verket enbart utsmyckningar i spelet.  

5.1.3 Spelgränser 

Informant 1 

3.3 Avataren springer förbi en blå barriär. En blå barriär finns i avatarens synfält. Denna 

gång utan några vakter.  

 

Informant 2 

9. Avataren står på samma hustak som i punkt 

8, och spelaren frågar plötsligt: “Är det där en 

vägg?”. 

En pil flyger förbi avataren och en blå barriär 

med blinkande symboler dyker upp framför 

spelaren samtidigt som en hjälpruta dyker upp 

där det står: Error- Status:Exposed.Subject 

must Vanish to continue. (detta meddelande 

visas dock på skärmen).  

 

 
Bild 2, informant 2 undrar om spelbarriären är en vägg. 

 

I Assassin`s Creed markerar blåa barriärer en spelregel. Dessa barriärer har som syfte att åskådliggöra 

för spelarna att man inte ges tillträde till området. De blåa barriärerna finns utspridda i spelmiljön och är 

i de flesta fall beroende på vad spelarna låst upp för delar av världen. I informant 2:s fall dök däremot en 

blå barriär upp i samband med att han blivit upptäckt av en bågskytt på taket. Han frågade sig sedan “Är 

det där en vägg?” och provade sedan att hoppa in i den. Informant 1 sprang däremot bort från dessa 

barriärer när han väl fått syn på dem.   
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5.1.4 Affordance 

Informant 1  

8.1 Avataren springer förbi vid mellanrummet 

bredvid vakterna och går till mitten av 

plattformen. 

Vakterna står i linje och börjar attackera när 

avataren springer förbi dem.   

 

Informant 3  

27. Spelaren undrar: “Can I jump like crazy 

roofs?”. 

Avataren tar sats och hoppar till ett annat tak, 

tar tag i kanten och klättrar sedan upp. 

Spelaren säger sedan: “Yeah I did that 

myself!”.  

En bågskytt står på ett hustak vid andra sidan 

vägen.  

30. Avataren går nära en kant och spelaren 

säger sedan förvånat: “Oh a ladder” och går 

ner för en stege.  

Avataren går ner och spelaren tittar runt med 

kameran. Spelaren säger sedan:  

“Oh this might aswell be an execution”. 

Avatarens kamera ändrar fokus mot marken 

och en stege syns till höger om bilden. 

I synfältet finns en folkmassa som står bakom 

en scenplattform med flertal personer 

fastbundna. 

 

Informant 4  

2.2 Avataren springer, stannar och börjar be. 

Spelaren säger: ”Smälta in”. 

Framför avataren står en grupp vitklädda män.  

4.2 Avataren springer och ställer sig sedan i 

blend mode. Spelaren säger sedan “Blev jag 

osynlig nu?”.  

Framför avataren står en mindre folkmassa och lyssnar 

på en man som håller ett tal. Detta är inte 

avrättningsplatsen.  

 

Det finns systeminformation i Assassin`s Creed som pekar mot vart affordance finns i miljön. Ett 

exempel är de vita prästerna som står i bedjande ställning. Om avataren härmar prästernas bedjande 

ställning kan avataren komma förbi olika områden utan att bli uppmärksammad av vakter. Informant 4 

uppmärksammade ett par präster innan denne kommit fram till avrättningsplatsen. Han såg att dem stod 

i bedjande ställning och imiterade deras bedjande ställning. Vid ett senare tillfälle ställde sig samma 

informant i en folkmassa i bedjande ställning och undersökte situationens affordance för att undvika 

vakterna som jagade honom. I Assassin`s Creed är dock detta ingen spelregel. 

 

När informant 1 befann sig vid avrättningsplatsen försökte han komma upp till plattformen på olika sätt. 

I försöksomgång 8 provade han att springa emellan vakterna, med andra ord hitta en affordance, vilket 

han även lyckades med.  
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Informant 3 uppmärksammade en stege nära avrättningsplatsen som hon kunde klättra ner för att komma 

till plattformen. Hon kunde därmed ta sig fram till avrättningsplatsen genom sitt sätt att hitta affordance 

i miljön.  

 

5.2 Feedback 

5.2.1 Vision mode  

Informant 1 

3.2 Avataren ser sig om i Eagle Vision. 

Spelaren säger: ”Jag måste döda honom”. 

En vakt går förbi och markeras i rött. 

 

Informant 3 

19. Avataren går runt på ett tak och spelaren 

kollar runt med kameran och frågar sig: 

“Is that him cause he is blue”. 

En NPC syns nere på marken markerat med 

blått. 

 

 
Bild 3, en vakt markeras i röd färg i avatar 1 synfält. 

 

I Eagle Vision finns det olika spelregler i det diegetiska som visas i form av olika färger. Röd färg 

indikerar en fiende, guld för huvudmål, blått indikerar en vän och vit betyder information. Informant 1 

attackerade vakten i den röda färgen och informant 3 undrade ifall huvudmålet var en man med den blåa 

markeringen som denne såg i Eagle Vision. Denna informant hoppade ner till marken, stängde av Eagle 

Vision och attackerade istället en man med vit markering vilket i detta fall var en man som avataren kan 

stjäla knivar ifrån. 

 

5.2.2 Objektmarkering  

Informant 1 
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3.1 Avataren går sakta fram till en vakt och 

attackerar. 

En vakt är markerad i vit färg vid markering.  

 

Informant 3 

22. Avataren går mot en flagga. Spelaren 

säger: “Ah I am supposed to read”. 

Spelaren letar efter en knapp att läsa. 

En flagga, ett samlarobjekt, lyser upp som är 

fast i marken. 

23. Avataren går runt på gatorna och stannar 

upp. Spelaren sager: “I dont have to kill you, 

right. It`s okay”. Avataren går vidare. 

En knivman dyker upp och är markerad i vit 

färg. 

 

I spelet markeras vissa NPC:s (non player characters) i vit färg när man är i närheten av dem, vilket 

antyder på att de går att interagera med dem på något sätt. Andra NPC:s får inte denna markering om 

dessa inte har någon särskild kvalité som kan ge någon för- eller nackdel för avataren. 

 

Det finns även flaggor i spelet vars syfte är för insamling. Dessa flaggor finns utspridda över hela 

spelvärlden och tillhör olika områden. Om man samlar in alla flaggor så låser man upp en prestation i 

form av poäng. Informant 3 tolkade dessa flaggor som något hon skulle läsa och letade sedan efter en 

knapp för att läsa den.  

 

5.2.3 Animationer 

Informant 1 

1.4 Avataren närmar sig tre vakter och ändrar 

sedan riktning. 

En vakt puttar honom och lägger handen på 

sitt svärd.  

4.2 Avataren möter en kvinna men springer 

därifrån. 

Kvinnan springer efter avataren, hukandes 

och med ”bedjande händer” 

5.1 Spelaren kollar på kartan och avataren går 

mot sitt mål. Avataren stöter på fyra vakter. 

En vakt syns i hörnet markerat i vitt. En av 

vakterna puttar till avataren och alla drar sina 

vapen när avataren attackerar. 

5.2 Avataren går fram till en kvinna och 

börjar attackera vakter. 

Två vakter håller i en kvinna som försöker 

komma loss och en vakt står framför kvinnan. 

5.4 Avataren jagas av en kvinna men han 

springer iväg. Spelaren säger: “Du igen! Jag 

kan inte hjälpa dig”. 

Kvinnan går framför avataren och springer 

efter denna hukandes och med ”bedjande 

händer” .  
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6.1 Spelaren granskar kartan. Avataren går 

fram till ett par vakter och går bort och kollar 

på kartan och går runt i folkmassan. 

 

Han går bort och tar lite senare fram sitt svärd 

och börjar slåss. 

Flertal vakter står i linje och knuffar till 

avataren tre gånger i följd och vakten bredvid 

tar upp sin hand.  

 

Mannen med bar överkropp knuffar avataren 

ännu en gång.Alla springer runt och vakterna 

börjar attackera. 

9. Avataren springer på några vakter och 

börjar slåss och spelaren frågar sedan: 

“Vad har jag gjort?”. 

Ett par vakter går i samlad trupp och avataren 

springer in i dem och de börjar attackera. 

 

Informant 2 

7. Med svärdet draget närmar sig avataren 

vakterna gång på gång. 

Vakterna knuffar bort avataren tre gånger. 

Vid fjärde gången drar vakterna sina svärd 

och attackerar avataren.  

13. Avataren fortsätter in på en gata. Avataren 

blir bortknuffad av en man vid slutet på gatan. 

Avataren drar sitt svärd och svingar mot 

denne men i svärdsvinget blir avataren 

bortknuffad.       

Mannen som knuffar bort avataren har bar 

överkropp och står riktad mot avataren. 

 

Informant 3 

16. Avataren går på hustaket och spelaren 

frågar sig: “Why dont these people kill me, I 

am so obvious”. 

Flertal bågskyttar syns på skärmen utspridda 

på olika tak. 

28. Avataren klättrar upp och ser en vakt. 

Spelaren säger sedan: “Oh he sees me 

coming, get him!”. 

 

Bågskytten tittar på avataren och spänner sin 

båge och börjar skjuta. 

32. Avataren går runt i folkmassan och säger: 

“Oh beatiful lady is that a choice I can do, run 

away with the lady”. 

En tiggare syns vid skärmen och förföljer 

avataren. 

 

Informant 4 

2.3 Avataren springer fram och spelaren 

kollar på kartan. Avataren springer sedan 

Framför avataren står ett par vakter och 

blockerar avatarens väg. 
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tillbaka.  

5. Avataren slår till en oskyldig man och 

hoppar sedan upp på en träställning i 

närheten. Spelaren säger sedan:”Där vart de 

upprörda”. 

Nedanför träställningen står en man och tittar 

upp på avataren. 

 

 
Bild 4, avatar 1 blir bortknuffad när denne är på väg mot sitt mål.  

Vakterna knuffar bort avataren eftersom att spelets regler vill tala om för spelaren att det inte är tänkt att 

gå denna väg. Dock är detta ingen fast regel utan enbart en spelregel som leder till konsekvenser vid 

överträdelse. Vid avrättningsplatsen agerar vakterna likadant, men till skillnad från andra platser så 

reagerar dem starkare ifall avataren drar sitt svärd. Spelregeln blir därmed mer strikt eftersom avataren 

är närmare målet. Detta kan även inträffa ifall avataren står i vägen för de patrullerande vakterna på 

området.  

 

I spelet springer tiggare med händerna knutna efter avataren och ställer sig framför avataren för att få 

ögonkontakt med avataren. Det finns även NPC:s med bar överkropp som knuffar till avataren om denne 

kommer dem för nära inpå. Dessa bär inte på någon spelregel utan är designade som utsmyckningar 

såsom majoriteten av NPC:s i spelet. NPC:s blir upprörda om avataren slår på andra NPC:s i spelet. Om 

en vakt drar sitt svärd springer alla NPC:s ifrån platsen förutom vakterna.  

 

Bågskyttarna i spelet står på hustaken och börjar skjuta med sin pilbåge om man befinner sig för nära 

dem under en längre tid. På längre avstånd agerar de inte.  

 

5.3 Avatarens hälsa 

Informant 1  
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8.2 Avataren ramlar till marken och spelaren 

släpper händerna om tangentbordet och 

musen. Men avataren reser sig och spelaren 

tar tillbaka händerna på kontrollerna.  

Det är en blå omgivning i spelvärlden och 

soldaterna står runt avataren som reser sig och 

fortsätter attackera.  

 

Informant 2  

13. Avataren springer snabbt mot tre vakter 

och attackerar dessa. Spelaren sager: “Man 

kan inte dö”.   

Vakterna står med ryggarna mot avataren och 

den ena vakten är markerad i vit färg. 

Vakterna får in ett antal slag på avataren 

under slagsmålet.  

 

Informant 3 

21. Avataren går runt på gatuplan och dödar 

några vakter och spelaren frågar sig: 

“Where is my life, do I have a life 

percentage”. 

Vakterna attackera avataren och träffar 

avataren med några svärdslag. 

36. Avataren fortsätter att slåss. Spelaren 

frågar sedan för sig själv: “How am I still 

alive?”. 

Ett flertal vakter attackerar och träffar 

avataren emellanåt. Spelet avslutar när 

avataren tagit emot ett antal svärdslag 

 

Informant 4 

2.14 Spelaren säger: “Nu förlorar jag 

medvetandet” . 

Vakterna slår mot avataren och spelvärlden 

omkring lyser blått.  

 

I spelet kan avataren ramla till marken om denne blir knuffad av NPC:s, springer in i dem, faller från en 

höjd eller när avataren generellt tar emot skada. Detta är dock samma animation som när avataren dör. 

Animationen kan därmed antyda på två spelregler, att man tar emot skada eller att man dör. Informant 1 

reagerade under ett slagsmål som att avataren hade dött. Detta iakttog vi genom att informanten tog bort 

händerna från tangentbordet. I själva verket hade avataren enbart tagit emot skada. Detta var dock inte 

informantens första försöksomgång. 

 

När avatarens liv börjar bli lågt blir skärmen suddig och det uppstår även ett blått sken med symboler i 

bakgrunden. Den enda visuella indikationen i det diegetiska är att man ser avataren ta emot skada. I 

spelet återställs hälsan automatiskt vilket leder till att man kan ta emot flera slag. 

 

5.4 Uppdragsmål 

Informant 1  
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5.6 Avataren kommer till avrättningsplatsen 

och kollar på kartan. Spelaren frågar: “Kanske 

jag måste gå tillbaka”. 

En folkmassa är samlad inför en scen med 

fyra personer fastbundna.  Majd Addin är på 

scenen och pratar inför folkmassan. Han har 

en blå dräkt och turban. 

8.2 Avataren dör och spelaren säger: “Han är 

bra på slåss den där”. 

Majd Addin i blå dräkt och turban attackerar 

och dödar avataren. 

 

Informant 2 

8. Avataren står på ett hustak och spelaren 

säger: “Alla ser likadana ut”. 

Nere och framför sig finns en folkmassa 

samlad. 

14. Avataren fortsätter mot sitt mål. Spelaren 

säger: “Där är han jag ska döda”.    

Framför avataren finns en folkmassa samlad. 

Kameran låser och zoomar sedan in på Majd 

Addin.  

 

Informant 3 

31. Avataren ser sig omkring och spelaren 

säger: “Him, him I should kill him, go 

there,people are in the way, I have to kill 

them”. 

På plattformen kommer Majd Addin med en 

blå dräkt och en vit turban upp och vinkar 

med handen mot folkmassan. 

Avataren går runt i det låsta läget och närmar 

sig plattformen 

2.3 Avataren klättar ner för en stege och 

börjar attackera vakterna. Spelaren säger 

sedan:   

“Not as smooth as I have hoped, oh there he 

is, why does he have like 9 lives”. 

Majd Addin börjar attackera och tar emot 

flertal svärdslag från avataren. 

 

Informant 4 

2.6 Spelaren kollar runt med kameran och 

spelaren undrar: “ De verkar där nere, så vem 

är det?”.   

Nere på marken står en folkmassa. 

2.7 Avataren klättrar ner och spelaren säger: 

“Det finns ingen som ser speciell ut”. 

Nere på marken står en folkmassa. 

2.8 Avataren står i folkmassan och spelaren 

säger “Nu hände något? Han kanske kommer 

ut, där är han”. 

Framför avataren öppnas en dörr upp uppe på 

scenen och en mellansekvens spelas upp.  
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2.11 Spelaren säger: “Åh, hjälp mig”. Men 

avataren attackerar. 

Framför avataren på hustaket står en bågskytt. 

Bågskytten tar fram sitt svärd.  

 

I uppdraget ska man ta sig till en avrättningsplats där flertalet NPC:s är samlade. Majd Addin framträder 

först när avataren kommer till platsen och står bland folkmassan. Detta sker i form av en mellansekvens. 

Majd Addin kommer ut från en dörr och går till plattformens mitt där de som ska avrättas befinner sig 

fastbundna. När man upprör vakterna börjar alla NPC:s fly och vakterna börjar attackera avataren. Majd 

Addin är även med och slåss och beordrar vakter att attackera avataren. Majd Addin skiljer sig från 

andra NPC:s genom sin klädsel, turban och att han har mer hälsa. 

6. Diskussion och tolkning  
I detta kapitel diskuterar och tolkar vi de iakttagelser vi fått erfara under observationerna med 

informanterna i de olika spelarnivåerna. Vi kommer dra skillnader och likheter mellan informanterna i 

respektive nivå för att sedan även diskutera skillnader och likheter mellan spelarnivåerna. Som tidigare 

nämnts har spelarnivå 1 lite mer erfarenheter än den andra spelarnivån.  

 

6.1 Spelarnivå 1  

I de två observationerna kunde vi se att informanterna direkt ville ta sig till målet. Eftersom att båda 

informanterna hade lite tidigare erfarenheter ifrån att spela digitala spel så kan det tolkas som att de 

antingen är andra spelartyper, möjligtvis av spelartypen “achiever” (Bartle, R., 1996) som finner glädje i 

att uppnå mål och vinna. Informant 2 granskade nästan omedelbart kartan efter att han tagit sig ut ifrån 

byrån och det dröjde inte länge innan han befann sig vid avrättningsplatsen. Detta tog heller inte särskilt 

lång tid för informant 4 men som däremot hittade till avrättningsplatsen på sitt andra försök.  

 

Informant 2 visste att mycket av utsmyckningarna i spelvärlden inte gick att interagera med. Enligt 

Linderoth & Bennerstedt (2007) är det viktigt att spelare skall kunna skilja på vad som är en del av 

spelvärlden och spelmekaniken, och skilja detta med delarna av världen som enbart är utsmyckningar 

och det som fyller ut atmosfären(visuella objekt på distans såsom berg etc.). Däremot när informant 2 

hade svårigheter med att ta sig vidare från byrån stod han ett tag framför en vattenkälla. Informant 4 

stod även han en liten stund och betraktade vattenkällan men vände snabbt om. I och med dessa 

händelser framför vattenkällan så kan det tolkas som att spelarna försökte förstå vad det var för något de 

såg. 

  

“Jag visste att det var en dörr men brydde mig inte om det.” - Informant 2.  

“Jag såg att det inte fanns några dörrar.” - Informant 4. 

I spelet Assassin`s Creed är dörrar enbart utsmyckningar och ingår därmed inte i spelets regler. 

Informant 2 påstod dock att han visste att det var en dörr, men att han inte brydde sig om den. Han hade 

tolkat utsmyckningen fel visuellt, han tolkade att vattenkällan var en dörr, men däremot så visste han att 

det var något han inte kunde interagera med vilket var korrekt. Informant 4 påstod att det 

överhuvudtaget inte fanns några dörrar och med detta bevisade informant 4 redan vid början av sitt 

spelande att han hade god urskiljningsförmåga. De två informanterna hade förstått att inga spelregler i 
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form av interaktion via dörrar fanns vid uppdragets början eller i spelet. Informanterna visade prov på 

att de kunde skilja på vad det är som har betydelse i en spelmiljö innan de utförde handlingar, och 

därmed kunde majoriteten av deras handlingar bli performatory (Linderoth, J., 2010).  

 

Båda informanterna i spelarnivå 1 stannade även upp för att överblicka avrättningsplatsen för att kunna 

urskilja vem Majd Addin var.  

 

“Alla ser likadana ut” - Informant 2.  

“Det finns ingen som ser speciell ut” - Informant 4.  

Detta kan tolkas som att spelarna i spelarnivå 1 valde att överblicka platsen och att urskilja Majd Addin 

innan de valde att gå in på området och mot målet (se kap 5.4). Detta är ett exempel på hur 

informanterna i spelarnivå 1 försökte urskilja områdets affordance och spelregler samtidigt som de 

försökte förstå vem målet var. 

 

6.2 Spelarnivå 2  

I båda observationerna i spelarnivå 2 fick vi erfara hur informanterna utforskade spelet, med andra ord 

hittade spelvärldens begränsningar och regler. En likhet som uppstod i denna spelarnivå var att båda 

informanterna hade svårigheter med att orientera och navigera i spelvärlden vilket gav dem mer tid över 

att reflektera i miljön. De konstaterade att de kände igen vissa miljöer efter en stunds spelande.   

 

“Här har jag redan varit” - Informant 1.  

“Ah this is where I was before, this is where I went to bed” - Informant 3. 

Informant 1 kände igen sig när denne vistades i närheten av en stor moské med en tillhörande 

kyrkogård. Denna plats skiljer sig från resten av miljön och som spelaren dessutom varit på ett flertal 

gånger. När moskén var utvikande för miljön hjälpte det informant 1 att orientera sig i miljön, att veta 

att han redan varit på denna plats innan. Även informant 3 påstod sig känna igen ett område i spelet. 

Dock hade hon inte varit på denna plats tidigare. Hon hade enbart stött på ett gömställe, som ser likadant 

ut som det gömställe hon tidigare sett. Dessa typer av gömställen finns på hustaken och bär ingen direkt 

visuell skillnad från varandra förutom att de ibland är i olika färger (se kap 5.1.1). Informant 1 trodde 

även att samma kvinna jagade honom som han hade stött på tidigare (se kap 5.2.3). Detta kan han trott 

ha varit kvinnan som han räddat tidigare eller den som han blivit jagat av. I spelet finns dock ett flertal 

kvinnor som ser exakt likadana ut som kvinnan som jagade avataren. Karaktärer som är likadana kan 

därmed ibland tolkas som exakt samma NPC som man tidigare mött, av att bedöma utifrån resultaten 

från observationerna. När miljön eller NPC:s är likartade så kan det konfundera spelare. Detta kan vara 

en konsekvens på spelvärldens förutsättningar för god discernability (Salen, K., Zimmerman, E,. 2004, 

pp. 34 -35). Om inget skiljer sig i miljön vet, speciellt inte nybörjare, vad som bär på skillnad och vilka 

spelregler som gäller. Spelvärlden måste därmed vara discernable i det avseendet att den skapar 

indikationer på vad som går att interagera med och inte enbart ger återkoppling efter handlandet. Det 

behövs därmed en god feedback i spelvärlden samt tydlighet genom signifiers. Man kan därmed tolka 

detta som att tydlighet, men även variation, krävs för spelares orientering och identifiering i spelvärlden.  
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”Om man inte kan hoppa, hur ska man ta sig ut” - Informant 1. 

“I have a feeling that is has something to do with the man, he has a secret passage for me or 

something” - Informant 3. 

Om informanterna hade vetat att man kunde klättra i spelet på nästan vad som helst hade de kanske 

aldrig letat efter dörrar eller andra utvägar då de istället kanske skulle funderat på vart och på vad man 

kunde klättra på. Platsen som informanterna började på är där man endast får sitt uppdrag och där man 

sedan ska ta sig ut via taket. Innan observationerna trodde vi inte denna plats skulle innebära problem 

för informanterna. De trodde att vattenkällan var en dörr då den i själva verket hade en kran och inte ett 

dörrhandtag. Informant 3 gick även fram och tillbaka mellan vattenkällan och till uppdragsgivaren i 

rummet intill men uppdragsgivaren hade redan givit henne uppdraget. Hon trodde att denna person 

skulle visa henne en hemlig gång, att han var nyckeln till att komma ut från platsen hon befann sig i.  

 

När det vidare handlar om att nå mål så valde informant 1 först i försöksomgång fyra att granska kartan 

och sitt mål. Han hade ett uppdrag att utföra och fått erfarenheter ifrån sina exploratory handlingar. Han 

visste nu bl.a. hur man klättrade i spelet och informanten hade även använt sig av exploratory handlingar 

i Eagle Vision. Även informant 3 hade använt sig av Eagle Vision (se kap. 5.2.1).  

 

“Jag trodde han var markerad (i rött) för att man skulle döda honom för att nå målet, att han var en del 

av uppdraget.” - Informant 1.  

“I thought the blue marking meant enemies. I thought the blue thing was a hint for the mission.” - 

Informant 3. 

Skillnaden var dock att de uppfattade färgerna i Eagle Vision annorlunda. De påstod däremot att deras 

handlingar var baserade för att nå målet. Objekt som ger feedback i form av färger o.s.v. kan spelarna 

ibland tolka vara en del av målet. I Assassin`s Creed fungerar Eagle Vision som ett verktyg för att få 

mer information om NPC:s runtomkring en, med andra ord se vart affordances finns för spelaren och är 

designad för att förminska antalet exploratory handlingar(Linderoth, J., 2010). Samtidigt så utförde 

informanterna exploratory handlingar i Eagle Vision. Med detta exempel kan man säga att Vision modes 

inte behöver leda till performatory handlingar då informanterna var osäkra på vad färgerna verkligen 

betydde. I båda fallen var deras handlingar inte nödvändiga och det konstaterade även informant 3 

genom att säga “All that killing for nothing”. I detta fall dödade hon en man som man kan stjäla knivar 

ifrån. 

“I dont have to kill you, right. It`s okay.” - Informant 3. 

I ett senare tillfälle stötte hon på en liknande karaktär som också var markerad i vitt men som avataren 

ignorerade. Informanten hade genom sina exploratory handlingar uppfattat att dessa NPC inte var 

nödvändiga att bruka våld mot.  

 

Att informanterna sedan inte valde att använda Eagle Vision vid avrättningsplatsen kan även detta tolkas 

som en konsekvens från exploratory handlingar, de hade genom tidigare erfarenheter fått erfara att 

verktyget inte varit av någon nytta för dem. Informant 1 visste dock inte till en början vem som var 

målet och båda informanterna hade kunnat urskilja Majd Addin via vision mode där denne skulle lysa 

upp i en guldfärg.  
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“Kanske jag måste gå tillbaka” - Informant 1 

“Him, him I should kill him, go there, people are in the way, I have to kill them” - Informant 3. 

Skillnaden mellan uttrycken har med informanternas urskiljningsförmåga att göra (se kap 5). Informant 

3 påstod att hon kunde urskilja Majd Addin (utan Eagle Vision) eftersom att denne bar andra kläder och 

att han gav ett tal inför en folkmassa.  

 

“Jag märkte att han var bra på att försvara sig och slogs bra. Dessutom hade han andra kläder än de 

andra männen.” - Informant 1. 

“He looked different and he gave a speech.” - Informant 3. 

Skillnaden var att informant 1 först kunde urskilja Majd Addin när han var i slagsmål med denne medan 

informant 3 kunde urskilja Majd Addin vid dennes framförande av tal och att han såg annorlunda ut. 

Majd Addins egenskaper och utseende hjälpte informanterna att identifiera vem målet var. 

 

6.3 Skillnader mellan spelarnivåerna 

Informanterna i spelarnivå 1 var mer inriktade mot målet och hittade ut från byrån på kortare tid än vad 

informanterna i spelarnivå 2 gjorde. Informanterna i spelarnivå 2 använde sig av Eagle Vision och 

använde enligt dem detta verktyg för att komma i mål. Informanterna i spelarnivå 2 utförde generellt 

mer exploratory handlingar än den andra spelarnivån. Informanterna visste inte till en början att de 

kunde klättra, men när de fick reda på denna affordance agerade de annorlunda. 

 

“Det var instinkt vad man kunde klättra på. Det var inget speciellt som visade mig vad jag kunde klättra 

på, jag testade mig fram så jag kunde hitta utvägar till dit jag skulle.” - Informant 1.  

“Det var att det fanns fönster på väggarna, trägrejer, man såg att det gick att klättra där.” 

- Informant 4. 

När vi frågade informant 1 hur han visste vad han kunde klättra på så svarade han att han gick på 

instinkt. Det var därför inget av det visuella som påverkade hans beslut att klättra. Han försökte vid ett 

tillfälle även att klättra med avataren på en rak och hög vägg utan att väggen hade visuella föremål att ta 

tag i. Han prövade att klättra i sin miljö genom exploratory handlingar. Informant 4 försökte även han 

klättra, och det på samma vägg, men insåg att det inte var möjligt efter enbart ett försök till skillnad från 

informant 1 tre försök (se kap. 5.1.2). Informant 4 sprang sedan till en annan vägg och lyckades komma 

upp på taket för att sedan ta sig till målet. Informanten 4 var mer medveten än informant 1 om sin miljö. 

Denne kunde se vad som gick att klättra på medan den andra informanten gick på instinkt. Denna 

skillnad antyder på att informant 4 hade god förmåga att urskilja vad som gick att interagera med i 

spelvärlden. Detta ledde i sin tur till att informant 4 inte använde lika många exploratory handlingar som 

informant 1. Spelvärlden ger dock förutsättningar i sin design i hur mycket spelare behöver utforska den 

(Linderoth, J., 2010), men även spelerfarenheten visade sig vara en variabel för antalet utforskande 

handlingar.  

 

“Jag kan inte ta mig upp” - Informant 2.  

“Can I jump like crazy roofs?” - Informant 3. 
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Informant 2 försökte ett flertalet gånger att klättra på väggar genom att trycka framåt men konstaterade 

att det inte gick att klättra och vände om. Även om denna informant i början klättrat ut från byrån tog 

han den slutsatsen. I spelserien Legend of Zelda så klättrar man upp för väggar genom att gå fram till 

dem och trycka framåt. Informant 2 trodde möjligtvis från tidigare spelupplevelser att man klättrade 

genom att trycka framåt, men detta går inte i Assassin`s Creed förutom på låga avsatser. Informant 3 

hade hoppat till en plattform men undrade om hon kunde hoppa längre och utförde sedan en exploratory 

handling, vilket hon även lyckades med. Detta öppnade upp nya möjligheter för informanten sätt att 

agera (se kap.5.1.4). Genom detta kan man påstå att exploratory handlingar kan skapa nya handlingar 

för spelare, men också begränsa möjliga handlingar, såsom att spelare tar slutsatser om att annars 

möjliga handlingar inte går att utföra.  

 

När informant 1 utforskade spelvärlden dök en blå barriär upp som indikerar gränsen av spelområden i 

Assassin`s Creed. Han vände snabbt om och uppfattade direkt att han inte skulle förbi barriären. 

Däremot undrade informant 2 i den andra spelarnivån vad den blåa barriären var för något och testade 

hoppa in i den ett flertal gånger utan framgång (se kap. 5.1.3). 

 

“Jag trodde det var ett farligt område, att något kanske kommer hända ifall jag närmade väggen. Jag 

visste att jag inte skulle dit.” - Informant 1.  

“Är det där en vägg?” - Informant 2.  

Spelvärlden är en fiktiv värld med fiktiva element. Det är upp till spelvärlden att försöka övertyga 

spelarna om att dess diegetiska element tillhör spelvärlden för att skapa trovärdighet. (Fagerholt, E., 

Lorentzon, M., 2009). Skapar inte dessa element en övertygelse för spelaren att de är en del av världen, 

bidrar det till en minskad spelarförsjunkenhet enligt Fagerholt och Lorentzon (2009). Vi menar även 

med detta exempel att det kan ha påverkan för hur spelreglerna uppfattas visuellt. Genom att granska 

informant 1 handling i denna situation tolkar vi det som att informanten accepterade denna barriär som 

en del av spelvärlden och förstod även spelregeln. I och med att informant 2 undrade vad det var för 

något och testade att hoppa in i barriären, kan det tolkas som att dennes försjunkenhet var djupare men 

att han samtidigt blev konfunderad eftersom att barriären skiljde sig markant från de andra elementen 

presenterat i världen, och var därför inte lika accepterat i dennes ögon. Detta bidrog till att han fick det 

svårare att förstå spelregeln. Däremot uppstod barriären plötsligt framför avataren och hade inte varit 

där tidigare.    

 

När det handlar om affordance agerade spelarna givetvis annorlunda beroende på den egna tolkningen 

och situationen. Enligt Gibson (1977) har individer i sina miljöer olika möjligheter, och informanterna 

testade vilka möjligheter avataren hade i sin miljö. De försökte se möjligheter utifrån den situation de 

befann sig i med sin avatar.  

 

“I think I reacted cause it was out of the ordinary it was not normal.” - Informant 3. 

“Aha, man kan smälta in” - Informant 4. 

När informant 3 såg fyra likadana NPC:s i vita huvor och vita dräkter som stod i bedjande ställning blev 

denne konfunderad. Hon undrade kanske om det var någon spelregel hon kunde utnyttja men valde att 
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inte ta någon handling. Informant 4 såg likadana NPC:s på samma område och bestämde sig för att gå 

närmare dessa och smälta in(5.1.4). Under ett tidigare skede i spelet hade informanten testat funktionen 

“smälta in” där avataren går i bedjande ställning.   

 

En annan skillnad var att spelarnivå 1 försökte urskilja Majd Addin från ett längre avstånd och för att se 

sina affordance därifrån (se kap. 5.4), till skillnad från informanterna i spelarnivå 2 som tog sig till in till 

avrättningsplatsen med en gång. 

 

Vi har även kunnat observera att när informanterna inte vetat vad de ska göra för att nå sitt mål så utför 

de exploratory handlingar och undersöker spelreglerna i olika grad. Om en informant har ett mål i sikte 

kan dess agerande och tolkning av spelvärlden skilja sig. Informanterna såg olika affordance vid 

avrättningsplatsen. Informant 1 valde att chansa och springa mellan vakterna som stod och blockerade 

vägen upp till scenen. Informant 3 valde i sitt andra försök att ta en annan väg till Majd Addin genom att 

klättra upp på taket ovanför och försöka gå runt avrättningsplatsen för att komma fram till scenen. 

Informant 4 valde i det sista försöket att springa iväg från platsen och möta Majd Addin på en annan 

plats. Handlingarna från informanterna är exploratory för att se hur systemet reagerar och om de ändå 

kan uppfylla sitt mål, att avrätta Majd Addin.   

 

Tiggarna i spelet uppmärksammades av alla informanter men tolkades olika. Informant 1 kan ha varit 

den enda som tolkade kvinnan som en del av spelets regler då denna informant möjligtvis uppfattade att 

detta var samma kvinna som denne tidigare hade räddat, som han vid det skedet uppfattat vara en del av 

målet (se kap. 5.2.3).  

“Du igen! Jag kan inte hjälpa dig” - Informant 1. 

Därmed kan man påstå att vissa NPC:s kan lura spelare att tro att dessa bär på spelregler, men i själva 

verket fyller de bara funktionen av att vara en utsmyckning i spelmiljön. Likaväl kan även andra 

utsmyckningar tolkas vara spelregler vid första anblicken för spelare. Det är därför viktigt att 

spelvärlden visar god feedback och innehåller olikheter i sina olika miljöer, att den innehåller tydliga 

signifiers för att i sin tur göra det lättare för spelare att förstå situationer och vad som går samt inte går 

att interagera med i spelvärlden.   

6.4 Likheter mellan spelarnivåerna 

När informant 1 och 2 var nära målet enligt kartan så attackerade de vakterna som stod i deras väg(se 

kap. 5.3.2). Vakterna hade knuffat bort informanterna vilket kan ha förhöjt indikationen på att något av 

betydelse fanns på det närliggande området. Vakternas agerande indikerar en mjuk spelregel i spelet 

vilket vi tolkar att informanterna även förstod. Om knuffen däremot skulle vara en fast spelregel (en 

regel man inte kan bryta mot) och lett till avatarens död skulle det ha förvirrat informanterna. Därmed är 

uppfattningen från spelare viktiga men även att spelregler agerar utifrån vad de representerar, alltså att 

de antingen är fasta eller mjuka. Själva knuffen är en signifier som är negativ. Informant 4 valde dock 

att ta en alternativ väg till avrättningsplatsen via hustaken och kringgå en konfrontation med vakterna. 

Även informant 3 tog sig till avrättningsplatsen via hustaken. 
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“Vad har jag gjort?” - Informant 1. 

“De verkar känna igen mig, även när jag försöker göra mig osynlig” - Informant 4.  

När de däremot befann sig på avrättningsplatsen och inte spelade på deras första försöksomgång så 

reagerade informanterna på att NPC:s började fly när avataren närmade sig scenen. De förstod därmed 

inte vilken spelregel som gällde men däremot visste dem att de befann sig i en farlig situation, med 

andra ord så förmedlade situationens signifier fara på ett tydligt sätt men dessvärre var spelregeln 

otydlig genom att informanterna frågade vad som hade orsakat att NPC:s började fly från området. 

Siginifiers gav förutsättningar för informanterna att dra logiska resonemang men däremot gav 

spelvärldens discernability inga klara tecken på vad som hade hänt, med andra ord gavs ingen feedback 

på informanternas handlingar och det skapades heller inget meaningful play (Salen, K., Zimmerman, E,. 

2004, pp.34-35). 

Vid ett tillfälle reagerade informant 3 på att en bågskytt inte började skjuta pilar mot dennes avatar när 

hon befann sig vid ett lite längre avstånd från bågskytten (se kap. 5.2.3). Det som informanten kanske 

relaterade till var verkligheten, då det i denna situation skulle ha inneburit att bågskytten skulle börja 

skjuta mot henne. 

 

De ovanstående exemplen visar att det finns en skillnad på spelreglerna i form av animationer. Att 

NPC:s knuffar bort avataren antyder på att spelaren inte bör överträda en spelregel för då kommer 

systemet att ge konsekvenser för spelaren. Detta indikerar dock inte bågskyttarna som istället skjuter 

avataren om avataren stått för länge bredvid dem. Detta är enligt Salen och Zimmerman (2004) inte 

meaningful play eftersom att systemet inte ger någon feedback på spelarens handlingar. Detta blev 

därmed en otydlighet för användare att förstå spelreglerna, där problemet låg i animationerna från 

NPC:s.   

 

Alla informanter fick även svara på hur de visste vem Majd Addin var. Alla informanter påstod att de 

kunde identifierade Majd Addin eftersom att han hade annorlunda kläder än andra NPC:s i spelet. Dock 

visste inte informant 1 till en början vem Majd Addin var, även om han dykt upp ett flertal gånger i 

spelvärlden. Informant 1 och 3 uppmärksammade att Majd Addin var bra på att slåss och hade mer 

hälsa. Detta antyder på att NPC:s egenskaper och utseende kan hjälpa spelare att förstå vem målet är. 

 Informant 3 och 2 påstod även att identifikationen berodde på Majd Addins framförande av tal och att 

situationen antydde på att han var den centrala personen i situationen samt att folket protesterade mot 

denne. I denna situation spelas en mellansekvens upp när Majd Addin framträder på scenen. När 

spelarna sedan klickar under mellansekvensen vänds kameran i den riktning där intressanta saker sker, i 

detta fall i riktning mot Majd Addin. Denna metod kallas som tidigare nämnt för Point of interest. Dessa 

två metoder(mellansekvenser och Point of interest) fångar spelares uppmärksamhet genom att det skapar 

en skillnad i spelvärlden, att något annorlunda sker som möjligtvis har koppling mot deras mål.  

Vi lade även märke till att informanterna hade problem med orienteringen i sitt spelande. Dock genom 

observationen såg vi hur de letade efter en utgång och försökte hitta affordance i miljön. Vi kunde iaktta 

att nybörjare har detta problem. Kartan i Assassin`s Creed är dock ett HUD-element som sattes på av 

spelarna. Informant 2 var den spelare som kunde tolka kartan mest effektivt genom att denne kom fram 

till målet på kortast tid och även uttryckte att de mörka partierna är hus på kartan. Att enbart gå efter 
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lokalsinne verkade inte fungera särskilt bra för informanterna, särskilt inte för de i spelarnivå 2. Även 

ifall deras orientering hade varit god skulle ett bättre navigationssystem behövas stå som komplement 

för att hitta till målet kanske till och med i det diegetiska. I det verkliga livet navigerar vi genom 

vägbeskrivningar från medmänniskor, gps, kartor, skyltar osv. och kan ge inspiration för spelutvecklare 

att integrera dessa i spelvärlden, som exempelvis Far Cry 2 gjort.   

 

Informant 4 sprang i ett senare skede under observation bort från avrättningsplatsen och kom till ett tak 

med ett gömställe. Under detta tillfälle uttryckte han “Vad ska jag göra nu” och efter en stund kom 

vakterna upp och började attackera avataren. Informanten kunde i detta tillfälle ha gått in i gömstället 

vilket hade resulterat i att vakterna inte skulle hittat honom.  

“I thought he(Majd Addin) might be hiding inside there” - Informant 3. 

“Blev jag osynlig nu?” - Informant 4 

Om man vet vad en miljö ger för möjligheter så underlättar det för spelare att förstå hur de kan ta sig till 

sitt mål baserat på vad de vet om miljön. De mesta spelarna förstår beror inte så mycket på att de inte vet 

vid första ögonblicken vad någonting är utan att de utför exploratory handlingar, och när en liknande 

situation dyker upp agerar de beroende på vad situationen givit dem tidigare. Detta är dock beroende på 

den egna tolkningen för individen. Informant 4 trodde vid ett sent tillfälle i spelandet att en folkmassa 

kunde dölja honom ifrån vakterna som jagade honom (se kap. 5.1.4). Denna plats skiljde sig, och 

informanten utförde exploratory handlingar för att se om detta var en spelregel som kunde utnyttjas, 

vilket inte var fallet. Denna handling var baserad utifrån den tidigare erfarenheten med de vitklädda 

prästerna som denne hade imiterat. Informant 3 hade tidigare slagits med flertalet vakter innan hon kom 

nära avrättningsplatsen och slog på ett bås med sitt svärd (se kap. 5.1. 2) Informant 3 råkade även hoppa 

till en närliggande plattform och undrade sedan om det var möjligt göra långa hopp. Kort därefter tar 

avataren sats och hoppar en lång distans och lyckas komma upp för ett litet hus på andra sidan vägen. 

Dock var det inget visuellt som antydde på att hon lärde sig denna spelregel(se kap.5.1.4). Liknelsen i 

exemplen från båda informanterna var handlandet efter tidigare erfarenheter och ifrån exploratory 

handlingar. De sökte affordance och utnyttjade verktyg som de hade tillhanda men i två av fallen fick de 

inte det resultat de eftersökte.  

“How am I still alive?” - Informant 3 

“Jag kan inte dö” - Informant 2 

 

När det handlar om hälsa så kommenterade informant 3 och 2 att de tyckte det var underligt att man 

kunde ta emot så mycket skada (se kap. 5.3). Informant 3 undrade hur man kunde se procenten för 

hälsan i spelet. Detta kan anses som en saknad spelregel när HUD:en är avslagen, men är även 

information som många spel har kunnat implementera i sina spelvärldar. Hälsoaspekten var dock inget 

informant 1 påpekade om. Det enda som indikerar hälsa i spelvärlden är när man håller på att dö och då 

blir omgivningen blå. Detta uppmärksammades enbart av informant 4 som sade “Nu tappar jag 

medvetandet”.  

 

Informant 3 fick reda på att hon var i fara genom animationer från bågskyttarna på taket när hon stod för 

nära dem (se kap. 5.2.3). Informant 4 trodde en bågskytt var en vän då denna var mindre aggressiv än de 



33 

 

andra vakterna som för tillfället jagade honom (se kap. 5.4). Som tidigare nämnt så ger inte bågskyttarna 

i spelet någon visuell indikation på någon spelregel och skapar därmed ett svagare meaningful play. 

Informant 4 hade i ett tidigare skede använt blend mode där avataren går med bedjande händer. Vid ett 

senare tillfälle mötte informanten en grupp präster i vita kläder som stod i bedjande ställning. Avataren 

imiterade dem. I dessa fall har båda informanterna agerat utifrån de animationer NPC utfört. Imitation 

har därmed visat sig vara en vägledning för spelare att se spelregler. Informant 4 såg även efter att han 

attackerat en oskyldig man att NPC:s blivit upprörda över hans agerande(se kap. 5.2.3). Animationer 

kan därigenom indikera olika spelregler, där handlingar man utför kan resulteras i olika agerande av 

NPC i spelvärlden. Informanterna kunde därmed ibland förstå vad NPC:s menade utan att ljudet var på.    

 

“Dom höll handen på svärdet, då märkte jag att vissa var fiender och att de såg likadana ut, de såg ut 

som soldater” - Informant 1.  

Jag tyckte dem liknade vakter” - Informant 2 

“They looked like guards.” - Informant 3. 

“De hade svärd och rustning och de stirrade på en.” - Informant 4.  

Alla informanterna förstod vilka som var fiender baserat på deras utseende och deras animationer. 

Därmed hjälpte det visuella informanterna att urskilja vilka som var fiender och kunde ana en potentiell 

fara. Spelvärlden hade i detta avseende en bra discernability som hjälpte informanterna. Eftersom 

vakterna höll händerna över sina svärd så är detta en signifier på fara. Detta är ett logiskt resonemang 

som alla informanterna uppfattade i kombination av hur dessa NPC:s såg ut. 

 

7. Slutsatser 

Vi kommer först försöka besvara vår frågeställning utifrån den skara informanter vi observerat på. 

Avslutningsvis kommer vi att sammanställa olika riktlinjer som spelutvecklare kan tänka på när de vill 

implementera HUD-element i spelvärlden för att spelare ska förstå spelregler och mål.  

 

7.1 Anknytning till frågeställningen 

För att besvara frågeställningen utgår vi ifrån det informanterna i båda spelarnivåerna har kunnat förstå 

och tolkat rätt gemensamt, samt utifrån de problem som har förekommit med de förutsättningar de haft.  

 

Om man är ny som spelare måste man utforska spelets regler genom handlingar i mer eller mindre grad, 

vilket vi även kunnat observera i de två spelarnivåerna. Spelare behöver känna till vilken situation de 

befinner sig i samtidigt som de måste veta vilka spelregler som lett till situationen. Om spelaren befinner 

sig i en ”neutral” situation så måste även spelvärlden kommunicera ut vilka spelregler som råder i 

miljön. Detta betyder att signifiers tydlighet i en kombination av spelvärldens discernability samt av 

eventuella exploratory handlingar, är det som gör att nya spelare kan förstå spelets regler. 

För att nybörjare vidare skall kunna orientera sig i en spelvärld krävs en hög grad av visuella olikheter i 

spelvärlden. Detta gäller även på själva målet, att målet bör sticka ut och att spelaren förstår sig på den. 

Men för att nybörjare ska kunna ta sig till sitt mål måste ett navigationssystem stå som komplement till 

orienteringen i en spelvärld som innehåller en mångfald av visuella olikheter. 
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7.2 Riktlinjer 

Vi har observerat olika människor men med liknande referensramar när det handlar om spelande av 

digitala spel, och har iakttagit signifikanta skillnader. Skillnaderna och problemen som uppstått i de 

båda spelarnivåerna bidrar till information om vad spelutvecklare kan tänka på när de vill implementera 

HUD-element i spelvärlden. 

 

7.2.1 Spelregler 

 Två av informanterna trotsade spelregeln där vakter hindrar avataren från att komma till mål (se 

kap. 6.4). Detta är dock en mjuk spelregel som går att överträda som spelare och visade sig även 

kunna ge en god indikation mot målet. Spelare bör kunna skilja på mjuka och fasta spelregler 

eftersom att de måste veta vad deras handlingar kommer att ge för resultat. Samtidigt måste 

spelreglerna även representera på ett tydligt sätt den typ av regel de är, alltså fasta eller mjuka.    

 Två av informanterna blev konfunderade över vad de hade gjort för att irritera vakterna vid 

avrättningsplatsen (se kap. 6.4). I spel kan situationer vara tydliga t.ex. att spelare är i fara, men 

det behöver inte betyda att de vet hur de kommit dit baserat på sina handlingar och vilken/vilka 

spelregler de brutit. 

 En av informanterna undrade vad den blåa barriären var för något i spelvärlden och provade 

även att hoppa in i den (se kap. 6.3). Om visuella uttryck inte ger någon trovärdighet av att 

tillhöra den diegetiska fiktiva världen så kan spelreglerna misstolkas, i detta fall spelgränsen. 

Detta skiljde sig dock mellan spelarnivåerna och kan vara beroende på spelarförsjunkenhet. 

 Två av fyra informanter misstolkade att en vattenkälla var en dörr (se kap. 6.4). Testerna visade 

att självklara utsmyckningar kan misstolkas för objekt som kan interageras med, speciellt i 

spelarnivå 2. Spelet bör inkludera många och tydliga signifiers för att underlätta för båda 

spelarnivåerna så att de via logiska resonemang kan förstå spelets regler och vad de kan 

interagera med. 

 En av informanterna observerade att en grupp präster i vita kläder var i bedjande ställning och 

ställde sig bredvid dem och gjorde desamma. (se kap. 6.4). Spelets NPC:s kan ge indikationer på 

spelregler. Detta är en intressant aspekt nämligen imitation, att vissa NPC:s använder samma 

egenskaper som avataren för att visa spelregler. 

 

 Informant 1 och 4 agerade olika när de klättrade på en och samma vägg, där informanten från 

spelarnivå 1 sade att han förstod visuellt vad som gick att klättra på till skillnad från informanten 

i den andra spelarnivån som agerade efter instinkt (se kap. 6.3). Spelarnivå 1 hade generellt 

bättre förmåga att urskilja vad som gick att interagera med i spelvärlden än informanterna i 

spelarnivå 2. Informanterna i spelarnivå 1 hade mer erfarenhet av att spela digitala spel och 

visste generellt mer vad som enbart fanns som utsmyckning i spelvärlden.  
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 Eftersom att tre av de fyra informanterna inte reagerade på miljöfärgskiftningen och symbolerna 

i spelet när avataren hade låg hälsa, så betyder detta att det nödvändigtvis inte är en lösning på 

hälsoaspekten i det diegetiska (se kap. 6.4).  

 Informanterna förstod när det blev bortknuffade av vakterna att det var en väg som vakterna 

försökte blockera och som förmodligen var mot målet. Informant 3 blev förvirrad när 

bågskyttarna inte attackerade och via dessa exempel behöver spelets animationer därmed vara så 

tydliga som möjligt, det ska gå att förstå för nybörjare vad NPC menar utan att ljudet är på (se 

kap. 6.1). 

7.2.2 Mål  

 Tre av de fyra informanterna kunde urskilja Majd Addin direkt när denne hade framträtt på 

scenen. De konstaterade att denne hade annorlunda kläder än de andra NPC:s på området. Två av 

informanterna kommenterade även på uppdragsmålets förmåga att slåss (se kap. 6.4). 

Huvudmålet hade urskiljningsbara egenskaper vilket kan vara en lösning för att spelare ska 

förstå ett mål i det diegetiska.  

 Mellansekvensen vid avrättningsplatsen fokuserade kameran mot Majd Addin vilket nog även 

omedvetet underlättade för informanterna att kunna urskilja huvudpersonen (se kap. 6.4). Point 

of interest visade sig därmed i tre av fyra fall vara en god metod för informanterna att kunna 

förstå att de var närmre målet. 

 Informant 1 och 3 hade svårigheter med att hitta i miljön och påstod båda under ett tillfälle i 

spelet att de redan varit på en plats (se kap. 6.2). Om inget är utstickande i miljön kan det vara 

svårt för spelare att orientera sig. Platser i miljön bör vara urskiljningsbara för såväl nybörjare 

såsom för mer erfarna spelare . 

 

 Navigering i en öppen spelvärld har stor signifikans för att komma i mål. Navigeringen var ett 

problem, särskilt för spelarna i spelarnivå 2 (se kap. 6.4). En god idé är att tänka på hur man 

navigerar i verkliga livet och sedan hur man implementerar detta i det diegetiska. Man bör även 

tänka på spelare som inte har någon tidigare erfarenhet att navigera i spel. 

8. Framtida undersökningar 

Eftersom att påfyllnadsljud förekommer i nästan alla spel, så är detta i själva verket en onaturlig 

påfyllnadseffekt i spel. Det skulle därmed vara intressant att veta hur spelare tolkar icke diegetiska ljud i 

en spelvärld. Det vore därmed även intressant att undersöka hur diegetiska ljud uppfattas av spelare i en 

spelvärld, hur de diegetiska ljuden vägleder spelare att förstå spelets regler. 
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10.Bilagor  

                                                                                          

10.1 Bilaga observationer 

I tabellerna så förekommer det stora siffror. Dessa indikerar vilken försöksomgång i spelandet som 

gäller.  

 

10.1.1 Observation 1 

Ålder: 22 år 

Kön: Man 

Nivå: 2    

Tid för utförande: 1h och 10 min.  

Plats: Spelstudion, Södertörns högskola 

 

Avatarens handlingar och spelarens 

kommentarer 

Det som uttrycks visuellt i spelvärlden  

1. 
 

1.1 Avataren går runt och spelaren ändrar 

kameravinklarna. Spelaren frågar sig själv: 

”Om man inte kan hoppa, hur ska man ta sig 

ut”.  

Två rum där ett av rummen har ett öppet tak.  

1.2 Avataren tar några steg bakåt. Springer 

sedan fram och tillbaka och hoppar tillslut 

över till det andra huset efter ha hängt längst 

kanten efter några försök.  

Framför avataren är ett gap mellan två hus.  

1.3 Avataren står en stund i riktningen mot en 

NPC. 

Avataren knuffar till knivmannen.  

Vit feedback på en knivman. 

 

Knivmannen visar ena knytnäven och går 

därifrån.  

1.4 Avataren närmar sig 3 vakter och ändrar 

sedan riktning. 

En vakt puttar honom och lägger handen på 

sitt svärd.  

1.5 Avataren närmar sig några soldater och 

stannar upp och drar sitt svärd.  

Fem soldater står i en cirkeln och en av 

soldaterna knuffar till en man i vit dräkt och 

turban. Vakterna närmar sig avataren med 

sina svärd utdragna och börjar attackera.  

2. 
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2.1 Avataren närmar sig en bågskytt med 

draget svärd och drar tillbaka svärdet och 

hoppar ner till en lägre plattform och möts av 

bågskytten och springer därifrån.  

Bågskytten har ena handen på svärdet men tar 

bort den. När avataren tar ner sitt svärd så tar 

han fram sitt svärd och attackerar och hoppar 

efter avataren. Bågskyten klättrar upp till 

platformen och börjar attackera med sitt 

svärd.  

2.2 Avataren springer mot en blå barriär men 

ändrar riktning.  

Spelvärlden visar en blå barriär där två vakter 

står positionerade och drar sina svärd.  

3. 
 

3.1 Avataren går sakta fram till en vakt och 

attackerar. 

En vakt är markerad i vit färg vid markering.  

3.2 Avataren ser sig om i Eagle Vision. 

Spelaren säger: ”Jag måste döda honom”. 

En vakt går förbi och markeras i rött.  

3.3 Avataren springer förbi en blå barriär. En blå barriär finns i avatarens synfält. Denna 

gång utan några vakter.  

4.  
 

4.1 Spelaren väljer att slå på kartan.  En vakt är markerad i vit färg vid markering.  

4.2 Avataren möter en kvinna men springer 

därifrån. 

Kvinnan springer efter avataren, hukandes 

och med ”bedjande händer”.  

4.3 Avataren springer förbi en blå barriär. En blå barriär finns i avatarens synfält. Denna 

gång utan några vakter.  

4.4 Avataren springer och hänger i ett hörn 

men ramlar ner och springer vidare.  

Vakter jagar avataren och en vakt kastar 

stenar på avataren.  

5. 
 

5.1 Spelaren kollar på kartan och avataren går 

mot sitt mål. Avataren stöter på fyra vakter.  

En vakt syns i hörnet markerat i vitt. En av 

vakterna puttar till avataren och alla drar sina 

vapen när avataren attackerar. 

5.2 Avataren går fram till en kvinna och Två vakter håller i en kvinna som försöker 
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börjar attackera vakter. komma loss och en vakt står framför kvinnan. 

5.3 Spelaren kollar på kartan och avataren 

försöker tre gånger att klättra på en vägg men 

går sedan iväg. 

Framför avataren finns flera hus och en hög 

plan vägg. 

5.4 Avataren jagas av en kvinna men han 

springer iväg. Spelaren säger: “Du igen! Jag 

kan inte hjälpa dig”. 

Kvinnan går framför avataren och springer 

efter denna hukandes och med ”bedjande 

händer” .  

5.5 Avataren springer runt. Spelaren säger för 

sig själv: “Nej här har jag redan varit”. 

Miljön är en moské med gravstenar närtill. 

5.6 Avataren kommer till avrättningsplatsen 

och kollar på kartan. Spelaren frågar: “Kanske 

jag måste gå tillbaka”. 

En folkmassa är samlad inför en scen med 

fyra personer fastbundna.  Majd Addin är på 

scenen och pratar inför folkmassan. Han har 

en blå dräkt och turban. 

5.7 Avataren går in i en man och tar fram sitt 

svärd och börjar slåss med vakter. 

En man med bar överkropp knuffar till 

avataren. Alla människor börjar springa bort 

och vakterna stannar kvar och börjar slåss. 

6. 
 

6.1 Spelaren granskar kartan. Avataren går 

fram till ett par vakter och går bort och kollar 

på kartan och går runt i folkmassan. 

 

 

Han går bort och tar lite senare fram sitt svärd 

och börjar slåss. 

Flertal vakter står i linje och knuffar till 

avataren tre gånger i följd och vakten bredvid 

tar upp sin hand.  

 

Mannen med bar överkropp knuffar avataren 

ännu en gång. Alla springer runt och vakterna 

börjar attackera. 

7. 
 

7.1 Avataren springer fram till en vakt och 

springer sedan förbi och ramlar. 

Vakten puttar till avataren och alla börjar 

attackera avataren när han kommer förbi. 

8.  

8.1 Avataren springer förbi vid mellanrummet 

bredvid vakterna och går till mitten av 

Vakterna står i linje och börjar attackera när 

avataren springer förbi 
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plattformen.  dem.                                              

8.2 Avataren ramlar till marken och spelaren 

släpper händerna om tangentbordet och 

musen. Men avataren reser sig och spelaren 

tar tillbaka händerna på kontrollerna.  

 

Kort därefter dör avataren och spelaren säger: 

“Han är bra på slåss den där”. 

Det är en blå omgivning i spelvärlden och 

soldaterna står runt avataren som reser sig och 

fortsätter attackera.  

 

 

 

Majd Addin i blå dräkt och turban attackerar 

och dödar avataren. 

9. 
 

9. Avataren springer på några vakter och 

börjar slåss och spelaren frågar sedan: 

“Vad har jag gjort?”. 

Ett par vakter går i samlad trupp och avataren 

springer in i dem och de börjar attackera. 

10. 
 

10.1 Avataren tar fram sitt svärd och börjar 

slåss och dödar Majd Addin.   

Vakterna står stilla och börjar attackera. Alla 

attackerar och Majd Addin attackerar 

avataren.  

 

10.1.2 Observation 2  

Ålder: 16 år 

Kön: Man 

Nivå: 1   

Tid för utförande: 16 min. 

Plats: Gullmarsplan 

 

Avatarens handlingar och spelarens 

kommentarer 

Det som uttrycks visuellt i spelvärlden  

1. 
 

1. Avataren står still och går sedan in i det 

andra rummet. 

Framför avataren syns en vattenkälla.  

2. Avataren hoppar och spelaren reagerar med 

att säga: “Aj”. 

Ett hustak skymmer sikten för en plattform 

lägre ner.  
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3. Avataren hoppar upp på ett par tunnor och 

står sedan med händerna mot väggen. 

Spelaren säger: “Jag kan inte ta mig upp”.  

 

Avataren hänger sig fast på ett takräcke. 

En husvägg och en flagga markerad med vit 

färg till vänster.  

4. Avataren följer efter en vakt En vakt är markerad i vit färg 

5. Spelaren granskar kartan. Sedan springer 

avataren och efter en stund frågar spelaren: 

“Är de efter mig?”. Avataren stannar upp 

vänder blicken bakåt. 

En NPC kvinna(tiggare) får syn på avataren 

och springer efter denne.   

6. Avataren får syn på två vakter, vänder 

ryggen till och vänder sig sedan mot vakterna 

igen. Avataren drar sedan upp sitt svärd.  

Ena vakten är markerad i vit färg. När 

avataren närmar sig håller ena vakten 

upp  öppen handflata.  

7. Med svärdet draget närmar sig avataren 

vakterna gång på gång.  

Vakterna knuffar bort avataren tre gånger. 

Vid fjärde gången drar vakterna sina svärd 

och attackerar avataren.   

8. Avataren står på ett hustak och spelaren 

säger: “Alla ser likadana ut”. 

Nere och framför avataren finns en folkmassa 

samlad. 

9. Avataren står på samma hustak som i punkt 

7, och spelaren frågar plötsligt: “Är det där en 

vägg?”.  

En pil flyger förbi avataren och en blå barriär 

med blinkande symboler dyker upp framför 

avataren samtidigt som en hjälpruta dyker upp 

där det står: Error- Status:Exposed.Subject 

must Vanish to continue. (dock ej i 

spelvärlden).  

10. Avataren går fram till väggen och knuffar 

till.  

En blåa barriär finns framför avataren. 

11. Avataren attackerar två närstående vakter. 

Avataren återvänder sedan till den blå 

barriären och hoppar in i den.  

Ena vakten är markerad i vit färg. Den blåa 

barriären förblir och hindrar avataren att 

komma förbi.   

12. Avataren fortsätter in på en gata. Avataren 

blir bortknuffad av en man vid slutet på gatan. 

Avataren drar sitt svärd och svingar mot 

denne men i svärdsvinget blir avataren 

bortknuffad.   

Mannen som knuffar bort avataren har bar 

överkropp och står riktad mot avataren.  



43 

 

13. Avataren springer snabbt mot tre vakter 

och attackerar dessa. Spelaren säger: “Man 

kan inte dö”.   

Vakterna står med ryggarna mot avataren och 

den ena vakten är markerad i vit färg. 

Vakterna får in ett antal slag på avataren 

under slagsmålet.   

14. Avataren fortsätter mot sitt mål. Spelaren 

säger: “Där är han jag ska döda”.    

Framför avataren finns en folkmassa samlad. 

Kameran låser och zoomar sedan in på Majd 

Addin.  

15. Avataren går längre ifrån Majd Addin och 

spelaren frågar sig: “Varför ser man inget?”. 

Avrättningsplatsen har blivit oskarp.  

16. Avataren närmar sig vakterna och drar 

sedan sitt svärd.  

En vakt som står framför avataren och knuffar 

bort denne.  

 

10.1.3 Observation 3  

Ålder: 25 år 

Kön: Kvinna 

Nivå: 2 

Tid för utförande: 31 minuter 

Plats: Gullmarsplan 

 

Avatarens handlingar och spelarens 

kommentarer 

Det som uttrycks visuellt i spelvärlden  

1. Avataren går runt och spelaren undrar: 

“Do I not have any weapons?”. 

Avataren går i det ena rummet i början 

2. Avataren ser sig omkring och spelaren 

säger: “There is a person there, can I meet 

him, can I say hello, is he gonna kill me?”. 

I det ena rummet inomhus syns en NPC 

bakom ett skrivbord som kollar på en karta. 

Som sedan tidigare gett uppdraget som 

användaren fått 

3. Avataren går framåt mot en vägg och 

spelaren säger: “Oh that is a door”. 

Spelaren försöker hitta knappen för att öppna 

dörrar. 

Framför avataren finns en vattenkälla med en 

kran. 

4. Avataren står still och spelaren säger sedan: 

“Knuffa honom!”. 

Avataren står nära en uppdragsgivande NPC. 

5. Avataren tittar runt och går mot en vägg. Framför avataren finns en bokhylla och 
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Spelaren trycker på olika knappar: “Can i 

Climb?, go jump. This guy is so unathletic”. 

fönster på övervåningen 

6. Avataren går tillbaka till vad spelaren 

trodde var en dörr och spelaren säger sedan:  

“Your not a door, you are a fountain”. 

Framför avataren finns en vattenkälla. 

7. Spelaren trycker på Lock in på NPC och 

säger: 

“Ah look I did something”. 

Kameran ändrar sig och fokuserar sig på NPC 

och han kollar upp mot Avataren. 

8. Avataren står framför den uppdragsgivande 

NPC:n och frågar:  “He is trying to tell me 

something, can I read his lips?”. 

NPC:n kollar på Avataren och rör på munnen. 

9. Avataren tittar runt i rummet och spelaren 

säger: “I have a feeling that is has something 

to do with the man, he has a secret passage for 

me or something”. 

NPC syns i bilden som kollar på sin karta.  

10. Avataren klättrar upp från byrån och 

spelaren säger: 

“Oh look! Keep going, go”. 

Framför avataren är en liten fontän. Ovanför 

finns ett öppet tak. 

11. Avatern klättar upp för en liten ansats och 

spelaren säger: “How did I do that ,maybe I 

can jump on stuff”. 

Framför avataren finns en fontän. 

12. Avataren ser sig omkring och spelaren 

säger: 

“The most exciting thing I did was climb that 

thing”. 

 

Avataren klättrar ut till hustaken och spelaren 

säger : “Oh why, how did that happen”. 

En vägg med en öppning ovanför.   

13. Avataren ser sig omkring och spelaren 

säger:  

“Oh there is a man there, I should hide”. 

En bågskytt står på ett hustak vid andra sidan 

vägen.  

14. Avataren går runt på hustaket och spelaren 

säger:  

“Oh can I kill him?”. 

Nere på gatan promenerar två NPC. 
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15. Avataren går runt på hustaket och spelaren 

frågar:  

“Why isnt that guy worried about me? Am i 

wearing an unvicibility cloak”. 

En bågskytt står en bit bort på ett hustak. 

Bågskytten står vänd mot avataren? 

16. Avataren går på hustaket och spelaren 

frågar sig:  

“Why dont these people kill me, I am so 

obvious”. 

Flertal bågskyttar syns på skärmen utspridda 

på olika tak. 

17. Avataren hoppar in ett gömställe och 

spelaren säger: “Ah you can sleep there!”. 

Framför avataren syns ett gömställe. 

18. Avataren går runt på ett tak och spelaren 

kollar runt med kameran och frågar sig: 

“Can he fall, oh he is shooting me, he is 

shooting me.”. 

Avataren springer och gömmer sig 

Gatuplan syns från avataren.  

Bågskytten står på ett hustak och spänner sin 

båge och börjar skjuta pilar på avataren. 

19. Avataren går runt på ett tak och spelaren 

kollar runt med kameran och frågar sig: 

“Is that him cause he is blue.”. 

En NPC syns nere på marken markerat med 

blått. 

20. Avataren ser i Eagle Vision för ett tag. 

Avataren hoppar ner från taket och dödar  ett 

flertal personer. Spelaren kollar sedan på 

kartan och säger: 

“Ah I am totally of, ah that killing for 

nothing”. 

Knivmän markeras i blått. Vakter i rött.  

21. Avataren går runt på gatuplan och dödar 

några vakter och spelaren frågar sig: 

“Where is my life, do I have a life 

percentage”. 

Vakterna attackera avataren och träffar 

avataren med några svärdslag. 

22. Avataren går mot en flagga. Spelaren 

säger: “Ah I am supposed to read”. 

Spelaren letar efter en knapp att läsa. 

En flagga ,ett samlarobjekt, lyser upp som är 

fast i marken. 

23. Avataren går runt på gatorna och stannar 

upp. Spelaren sager: “I dont have to kill you, 

right. It`s okay”. Avataren går vidare. 

En knivman dyker upp och är markerad i vit 

färg. 
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24. Avataren går fram och attackerar och 

spelaren kollar ner med kameran och frågar 

sig: “Is he dead”. 

En bågskytt blir attackerad och faller från 

taket och syns nere på marken liggandes och 

vrider och vänder på sig. 

25. Avataren går runt på taket och säger: 

“Ah this is where I was before, this is where I 

went to bed”. 

Ett gömställe dyker upp på taket. 

26. Avataren hoppar från ett tak till ett annat 

och säger: “Wow!” 

Framför avataren syns en träställning 

27. Spelaren undrar: “Can I jump like crazy 

roofs?” . 

Avataren tar sats och hoppar till ett annat tak, 

tar tag i kanten och klättrar sedan upp. 

Spelaren säger sedan: “Yeah I did that 

myself!” 

En bågskytt står på ett hustak vid andra sidan 

vägen.  

28. Avataren klättrar upp och ser en vakt. 

Spelaren säger sedan: “Oh he sees me 

coming, get him!”. 

Bågskytten tittar på avataren och spänner sin 

båge och börjar skjuta. 

29. Spelaren tittar runt med kameran 

Spelaren säger sedan: “Oh there I saw 

something”. 

 

Avataren vänder sig sedan om och slår sedan 

med sitt svärd. 

Nere på marken står 4 personer i vita dräkter 

med huva i bedjande ställning och en vakt 

näratill. 

 

Framför avataren finns ett bås.  

30. Avataren går nära en kant och spelaren 

säger sedan förvånat: “Oh a ladder” och går 

ner för stegen.  

Avataren går ner och spelaren tittar runt med 

kameran. Spelaren säger sedan:  

“Oh this might aswell be an exuction”. 

Avatarens kamera ändrar fokus mot marken 

och en stege syns till höger om bilden. 

I synfältet finns en folkmassa som står bakom 

en scenplattform med flertal personer 

fastbundna. 

31. Avataren ser sig omkring och spelaren 

säger: “Him, him I should kill him, go 

there,people are in the way, I have to kill 

them”. 

På plattformen kommer Majd Addin med en 

blå dräkt och en vit turban upp och vinkar 

med handen mot folkmassan. 

 

Avataren går runt i det låsta läget och närmar 

sig plattformen. 

32. Avataren går runt i folkmassan och säger: En tiggare syns vid skärmen och förföljer 
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“Oh beatiful lady is that a choice I can do, run 

away with the lady”. 

avataren. 

33. Spelaren konstaterar: “I can´t run away, I 

can´t attack” . 

Spelvärlden är inne i ingame mellansekvens 

där inga handlingar är möjliga. Det ända som 

går att göra är att gå runt i ett begränsad 

område. 

34. Avataren närmar sig en vakt på 

avrättningsplatsen och attackerar ett flertal 

vakter. Spelaren säger:  

“Up the stairs up the stairs , Why do I have to 

kill everyone, I just need to kill one person”. 

Avataren slåss med flertal vakter. 

Vakten puttar iväg avataren men börjar sedan 

attackera med sitt svärd när denna blir 

attackerad.  

Flertal vakter omringar avataren. 

35. Avataren kommer upp på plattformen och 

fortsätter slåss. Spelaren säger:  

“Oh my god that is him, hit him, oh I hit him 

yes, is that him?”.  

Majd Addin kommer upp på skärmen och han 

har sitt svärd draget och avataren attackerar 

Majd Addin. Han ramlar till marken och 

springer iväg upp till trapporna till 

plattformen 

36. Avataren fortsätter att slåss. Spelaren 

frågar sedan för sig själv: “How am I still 

alive?”. 

Ett flertal vakter attackerar och träffar 

avataren emellanåt. Spelet avslutar när 

avataren tagit emot ett antal svärdslag.  

2. 
 

2.1. Spelaren frågar sig:  

“Is there a way to make it more smooth, 

maybe I should jump from the roof or 

something”. 

Avataren går upp för en stege och börjar slå 

en bågskytt och andra soldater dyker upp 

bakom avataren. Spelaren säger: 

“No, where did they all come from?” 

En stege visas i miljön och när avataren 

klättrar upp för stegen lyser skärmen upp med 

en vit färg som tyder på att avataren blivit 

upptäckt. 

En bågskytt står på taket som blir attackerad 

av avataren. När denna dör så dyker 4 vakter 

upp bakifrån. 

2.2 Spelaren utbrister: “Run, run! just run 

away”. 

Avataren slåss med soldaterna. 

Avataren har låst in sig på fienderna och det 

går inte springa bort om man inte avmarkerar. 

2.3 Avataren klättar ner för en stege och 

börjar attackera vakterna. Spelaren säger 

sedan:   

Majd Addin börjar attackera och tar emot 

flertal svärdslag från avataren. 
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“Not as smooth as I have hoped, oh there he 

is, why does he have like 9 lives”. 

 

10.1.4 Observation 4  

Ålder: 24 år 

Kön: Man 

Nivå: 1 

Tid för utförande: 27 minuter 

Plats: Gullmarsplan 

 

Avatarens handlingar och spelarens 

kommentarer 

Det som uttrycks visuellt i spelvärlden  

1.  Avataren hoppar genast upp på väggen 

mot utgången i byrån. 

Framför avataren finns en vägg. 

2. Spelaren påpekar: “Han vill inte prata med 

mig”. 

Framför avataren står uppdragsgivaren bakom 

en disk. 

3. Avataren går in i det ena rummet och går 

sedan till det andra. Spelaren frågar sig: ”Man 

måste kanske ta sig upp någonstans”.  

I miljön finns det en vattenkälla och en 

öppning i taket. 

4. Avataren sätter sig på en bänk. Framför avataren finns en bänk där två NPC:s 

sitter. 

5. Avataren slår till en oskyldig man och 

hoppar sedan upp på en träställning i 

närheten. Spelaren säger sedan: ”Där vart de 

upprörda”. 

Nedanför träställningen står en man och tittar 

upp på avataren. 

6. Avataren springer in i en vakt och spelaren 

säger: “Oj, nu bråkar de med mig”. Han säger 

sedan “Är det här jag ska vara” och granskar 

sedan kartan.  

En vakt springer efter honom. 

7. Avataren är i slagsmål och spelaren frågar 

sig: “Varför är de så arga”. 

Vakterna attackerar avataren.  
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2.  
 

2.1 Avataren går och spelaren säger: “Hon 

försöker säga något men ljudet är inte på”.  

Framför avataren står en kvinna. 

2.2 Avataren springer, stannar och börjar be.  

Spelaren säger : ”Aha, man kan smälta in”. 

Framför avataren står en grupp vitklädda män.  

2.3 Avataren springer fram och spelaren 

kollar på kartan. Avataren springer sedan 

tillbaka.  

Framför avataren står ett par vakter och 

blockerar avatarens väg.  

2.4. Avataren försöker klättra på en vägg.  Väggen har inga föremål avataren kan ta tag i.  

2.5. Avataren klättrar upp för en vägg.   Väggen har utstickande föremål såsom 

fönster.  

2.6 Spelaren kollar runt med kameran och 

spelaren undrar: “ De verkar där nere, så vem 

är det?”.   

Nere på marken står en folkmassa.  

2.7 Avataren klättrar ner och spelaren säger: 

“Det finns ingen som ser speciell ut”. 

Nere på marken står en folkmassa.  

2.8 Avataren står i folkmassan och spelaren 

säger “Nu hände något “? Han kanske 

kommer ut, där är han”. 

Framför avataren öppnas en dörr uppe på 

scenen och en mellansekvens spelas upp.  

2.9 Spelaren säger “Nu har jag min chans” 

men säger sedan “Det betyder att jag måste 

vara smidigare än dem”.   

Två NPC:s springer mot scenen men blir 

nedhuggna av vakterna på platsen.   

2.10 Avataren springer framåt och blir sedan 

bortknuffad av en vakt. Avataren byter 

riktning och springer mot scenen. 

En vakt knuffar avataren och en man med bar 

överkropp blir bortknuffad. Det resulterar i att 

alla människor springer från platsen.  

2.11 Spelaren säger: “Vart gick han 

någonstans, så att jag kan döda honom”.  

Avataren står nu på scenen.  

2.11 Spelaren säger: “Åh, hjälp mig”. Men 

avataren attackerar.  

Framför avataren på hustaket står en bågskytt. 

Bågskytten tar fram sitt svärd.  
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2.12 Spelaren uttrycker: “Åh, där är han ju” 

medan avataren är i slagsmål.  

I slagsmålet befinner sig Majd Addin. Platsen 

är på ett hustak.  

2.13 Spelaren säger: “Finns det någon knapp 

som man kan byta markering?”.  

Majd Addin finns i slaggsmålet och en pil 

finns över en vakt.  

2.14 Spelaren säger: “Nu förlorar jag 

medvetandet”. 

Vakterna slår mot avataren och spelvärlden 

omkring lyser blått.  

3 

 

3.1 Avataren går långsamt fram mot scenen 

och i “blend mode”. Spelaren säger sedan: 

“De verkar känna igen mig, även när jag 

försöker göra mig osynlig”.  

Två vakter går bakom avataren och börjar 

attackera denne. Folk börjar springa ifrån 

platsen.  

3.2 Avataren går upp för en trappa samtidigt 

som han befinner sig i ett slagsmål. Spelaren 

säger: “Bra, nu kommer de bara ifrån ett håll”.  

Avataren och vakterna står på en trappa 

mellan två hus.   

4  

4.1 Avataren står i blend mode, och slår sedan 

till en NPC och springer sedan ifrån platsen.   

Framför avataren patrullerar en grupp soldater 

och där står även en NPC. Flera människor 

flyr platsen.   

4.2 Avataren springer och ställer sig sedan i 

blend mode. Spelaren säger sedan: “Blev jag 

osynlig nu?”.  

Framför avataren står en mindre folkmassa 

och lyssnar på en man som håller ett tal. Detta 

är inte avrättningsplatsen.  

4.3 Avataren klättrar upp på ett tak. Spelaren 

säger: “De verkar fortfarande jaga mig”.  

Framför avataren finns ett gömställe. 

Nedanför syns vakter som springer mot 

avataren.  

4.4 Avateren står på ett tak och spelaren 

säger: “Vad kan jag göra nu” 

Framför avataren finns ett gömställe. 

4.5 Avataren attackerar. Spelaren frågar Avataren slår till Majd Addin varpå denne 
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sedan: “Dog han nu?”.  faller ner från hustaket.  

 

10.2 Genomgång av videomaterial  
10.2.1 Observation 1 

Vad tyckte du var svårt med spelandet? 

Jag trodde jag kunde klättra i det andra rummet. Men det var tomt. Dessutom var det svårt att hitta med 

kartan. 

 

Hur visste du hur du skulle ta dig upp från första rummet? 

Det var öppet i det andra rummet så jag trodde att jag kunde komma ut. 

 

Hur visste du vad du kunde klättra upp på? 

Det var instinkt vad man kunde klättra på. Det var inget speciellt som visade mig vad jag kunde klättra 

på, jag testade mig fram så jag kunde hitta utvägar till dit jag skulle. 

 

Du stod ett tag och iakttog en kille som var markerad, vad tänkte du där? 

Han hade inga vapen, inga knivar. 

 

Du vände om efter att du blivit bortknuffad av en vakt, hur tänkte du i den situationen? 

Jag ville komma till punkten, och sprang iväg och eftersom att jag inte ville ha trubbel, jag hade inte tid 

för att fightas. 

 

Hur visste du vilka som var fiender? 

Dom höll handen på svärdet, då märkte jag att vissa var fiender och att de såg likadana ut, de såg ut som 

soldater. 

 

När du såg en blå vägg så vände du bort direkt. Varför gjorde du detta?  

Jag trodde det var ett farligt område, att något kanske kommer hända ifall jag närmade väggen. Jag 

visste att jag inte skulle dit. 

 

Vad tänkte du när en man hade en blå markering runt sig? 

När gubben med blå markering kom fram till mig så trodde jag skulle hjälpa honom. 

 

När en kvinna kom fram till dig sade du, jag kan inte rädda dig just nu. Hur tänkte du där? 

Jag hade läst att man skulle rädda medborgare, men hade inte tid för detta.  

 

Du kunde ej komma förbi i ett område eftersom att du blev bortknuffad av vakter, sedan beslöt du dig för 

att attackera dem. Hur tänkte du där? 

Jag trodde jag skulle slåss mot vakterna för att komma till målet. Jag skulle ändå ta den där vägen. 

 

När du passerat vakterna såg du ytterligare några vakter som höll fast en kvinna. Du sade då “De 

tvingar mig att slåss”. Varför sade du detta? 
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De hade kom upp en ruta där det stod “save citizen” så jag trodde det ingick i målet och att jag var 

tvungen att hjälpa kvinnan eftersom annars skulle hon inte bli fri.  

 

När du hade på Eagle Vision såg du att en vakt som var markerad i rött och beslöt sig för att döda 

honom varför då? 

Jag trodde han var markerad för att man skulle döda honom för att nå målet, att han var en del av 

uppdraget. 

 

Hur visste du att du var i fara? 

“Det var när folk börja springa runt och soldaterna tog fram sina svärd.”  

 

Hur visste du vem Majd Addin var? 

Jag märkte att han var bra på att försvara sig och slogs bra. Dessutom hade han andra kläder än de andra 

männen. 

 

10.2.2 Observation 2 

I början kollade du på en vägg(vattenkällan) vad trodde du fanns där? 

Jag såg att det var en dörr men såg att jag inte kunde ta mig ut ifrån den. 

 

Vad trodde du detta var?(Visar vattenkällan)? 

Jag visste att det var en dörr men brydde mig inte om det. 

 

Du sade “Aj” när du hoppade ut över ett hustak, varför sade du detta? 

Jag såg inte att det var en plattform framför mig så jag trodde att jag skulle dö av hoppet.  

 

Du frågade “Jagar de mig”, varför sade du detta? 

Det var någon som sprang efter mig.  

 

Hur visste du vilket rum du skulle ta dig ut ifrån i början och hur kom du på hur du kom ut? 

I rummet som var inomhus så såg jag ingen dörr och jag kunde inte ändra kameravinkel. Sen råkade jag 

springa på väggen i det andra rummet och kom ut. 

 

Du såg ett par vakter och klev sedan tillbaka, varför gör du detta?  

Dom knuffade mig och jag kunde inte attackera dem.Sedan attackerade jag dem eftersom att de stod 

ivägen för mitt mål.  

 

Du påpekar att alla ser likadana ut, vad menade du med detta?  

Jag visste att målet var någonstans i folkmassan men visste inte vem det var eftersom att de alla såg 

likadana ut.  

 

Du stötte på en blå barriär och frågade dig själv om detta var en vägg. Du visste heller inte hur du 

skulle ta dig förbi denna, hur tänkte du i den situationen? 

Jag såg hjälptexten komma upp där det stod något om att jag blivit sedd. Men i situationen visste jag inte 
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hur jag skulle komma förbi utan attackerade vakterna jag såg.  

 

Du drog ett svärd mot en man med bar överkropp, men valde att inte attackera denne, varför gjorde du 

inte detta?  

Jag kunde inte attackera eller markera honom, annars så skulle jag dödat honom.  

 

Hur visste vem Majd Addin var, den som du skulle döda. 

Han såg annorlunda ut och vissa i folkmassan protesterade och han var central personen som alla 

lyssnade på. 

 

Du sa en gång “Är min gubbe odödlig” vad menade du där? 

Alla andra dog ju mycket lättare, de behövde bara några slag för att dö men jag tog emot mycket fler 

slag än dem och dog inte. 

 

Hur visste du vilka som var fiender? 

Jag tyckte dem liknade vakter 

 

10.2.3 Observation 3 

Hur visste vem Majd Addin var, den som du skulle döda? 

He looked different and he gave a speech. 

 

Du börjar attackera dom som var markerade i blått och sa “Is it him I should kill?” varför trodde du 

det? 

I thought the blue marking meant enemies. I thought the blue thing was a hint for the mission. 

 

När du var nära platsen du skulle till dök fyra personer upp på skärmen som var i bedjande ställning 

och du sa “Oh there I saw something”. Vad tänkte du där. 

I think I reacted cause it was out of the ordinary it was not normal. 

 

Hur visste du att du kommit fram till avrättningsplatsen? 

It was crowded around and the prison guys getting executed were on the plattform. 

 

Vad trodde du kvinnan som jagade dig var för något? 

Beggar or something wanting my money 

 

Vad tyckte du om att bågskyttar inte attackera dig, du kommenterade flertal gånger”Why arent they 

shooting me?” 

They didn´t attack me I thought it was weird. I thought they were looking for someone because I am 

supposed to kill someone. So I thought they were going to attack me. 

 

Du kommentera flertal gånger om hur mycket liv du hade, vad ansåg du om det? 

I didnt know how much life I had, I thought it was weird that I could take so many hits from people, it 

felt like they hurted me alot. 
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Du attackerade en box som var på ett tak som var nära avrättningsplatsen du skulle till, vad tänkte du 

där? 

I thought he might be hiding inside there. 

 

Vad upplevde du när du kom till avrättningsplatsen och inte kunde röra dig överallt och slåss? 

I thought it was weird because I wanted to go to the platform were the guy I was supposed to kill were. 

And then I couldnt run away either so it was weird. 

 

Du gick in i en box i början av spelandet vad trodde du det var? 

I thought it might be a good sniper place. Some hiding spot of some sort. 

 

Hur visste du vilka som var fiender? 

They looked like guards. 

 

10.2.4 Observation 4  

Vem trodde du NPC var som stod bakom disken inomhus? 

Jag trodde det var en vän och sen kollade han på en karta men det gick inte att prata med honom.  

 

Hur visste du att du skulle ta dig ut uppifrån? 

Jag såg att det inte fanns några dörrar. 

 

Du uttryckte i början “Aha de är upprörda” Hur märkte du det? 

Hur de tittade på mig, de skrek och var arga och det brukar man inte vara. 

 

Hur tolkade du personen som kom fram till dig och du sa “Jag kan inte höra dig för ljudet är inte på”? 

Jag ignorerade henne, jag visste inte vem det var. 

 

Hur visste du vilka som var dina fiender? 

De hade svärd och rustning och de stirrade på en. 

 

Vad tänkte du när du blev puttad av vakterna? 

Vakterna puttade mig så jag trodde att det inte gick att gå där. 

 

Du försökte hoppa på en vägg efter att du hade kollat på kartan och var nära målet, vad tänkte du där? 

Den var för hög så jag kunde ta mig upp och märkte att jag inte kunde klättra.  

 

Vad hjälpte dig att veta vad du kunde klättra på? 

Det var att det fanns fönster på väggarna, trägrejer man såg att det gick att klättra där. 

 

När du var framför folkmassan så kommenterade du vem Majd Addin kunde vara, vad tänkte du där? 

Jag trodde han skulle speciell ut och rik. 
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Hur visste du vem Majd Addin var? 

Jag såg att han kom ut genom dörren och att han såg lite rik ut och hade en turban. 

 

I en sekvens i spelet sprang två NPC framåt mot vakterna och dog. Du uttryckte i den här situationen att 

det var din chans, vad tänkte du där? 

Jag tänkte springa fram och följa efter dem men såg att de vart nedhuggna så jag ändrade mig. 

 

Hur visste du att du var i fara? 

Det blinkade till och vakterna såg mig och folk sprang. 

 

När du såg en bågskytt sa du “Oh en vän” och attackerade denna, vad tänkte du där? 

Trodde kanske han skulle avrätta Majd Addin, att han var en prickskytt och dessutom var han inte så 

aggressiv. Men sen såg jag att jag kunde attackera honom, och trodde att han var en fiende då man inte 

borde kunna attackera en vän. 

 

Varför sprang du på slutet ifrån platsen? 

Jag märkte att jag kan inte döda alla så ville fly och sen följde de efter mig och gav aldrig upp. 

 

Hur visste du vad din hälsa var? 

Jag märkte att min hälsa var låg när det kom upp konstiga symboler. Sen när jag sprang försvann det, 

verkade som att man läkte sig själv och sen när jag slogs igen så verkade det som om såren kom tillbaka. 

Kanske om man springer får man adrenalin och tillbaka sin hälsa. 
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10.3 Kontrollschema 

 


