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Sammanfattning 
 

Environmental storytelling är något som kan verka enkelt men är mycket komplext. Det är 
något som låter spelaren, likt en detektiv, undersöka ledtrådar och dra slutsatser ifrån dessa. 
För att förstå detta i grunden krävdes kunskap inom berättande och teori om uppbyggande 
av  narrativ. Detta följdes sedan av kunskap inom mise-en-scéne, environmental storytelling 
och människors tolkning och deras sammankopplande av de bitar de har framför sig. Det 
sista var information om hur objekt uppfattas genom inbjudande till handling tillsammans 
med form. Dessa teorier appliceras sedan på objekt för att skapa ett visuellt berättat narrativ 
i en spelmiljö.  Tillsammans med en kvalitativ intervju som kvantifierades för resultat fick  
undersökningen resultat. Den visade på att korrekt designade objekt med specifika fysiska 
tecken var relativt framgångsrika på att förmedla ett specifikt, skrivet narrativ, bildat av fyra 
separata händelseenheter. 

Nyckelord: Narrativ, Objekt, environmental storytelling 
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1 Introduktion 
 
Visuellt berättande genom så kallad environmental storytelling är något som blir mer och 
mer framträdande inom spelbranschen. Det förekommer inom alla genrer, allt från skräck 
till familjespel, i så vitt skilda spel som skräckladdade Dead Space (2008) till mer 
pusselinriktade spel som Portal (2007). Environmental storytelling är ett sätt att låta 
miljöer, deras utformning, utseende samt innehåll, förmedla en historia som tolkas av 
spelaren, både på ett medvetet och undermedvetet plan. Denna typ av berättande har 
använts inom film sedan länge under benämningen "mise-en-scéne". Exempel på tydliga 
exempel fanns i The Shining (1986) (Logas, Muller, 2005) och användes långt innan spel var 
avancerade nog att kunna göra det. Men hur mycket information finns i de enskilda objekten 
i dessa “berättande miljöer”? 

För att ta reda på detta användes Halversons (2011) teorier om narrativ och story för att 
skapa en berättelse. Den skrivna berättelsen omvandlades sedan till en visuell skildring, och 
ett försök gjordes att förmedla denna information med miljöns objekt som medium. Detta 
gjordes med kunskap av teorier som samlats från, i första hand, Carson (2000) och 
Jongeneel (2013), vars exempel om environmental storytelling demystifierar området något. 

För att förstå och isolera hur människor uppfattar de enskilda objekten, samt vad de berättar 
för de som observerar, har grunderna och kunskaperna i Gibsons teorier om affordance 
(1986) använts. Dessa användes för att på en väldigt fundamental nivå analysera hur 
människor uppfattar objekt, deras användning samt syfte. Form (Solarski, 2012)  är även 
något som användes för att förmedla känsla till spelaren och koppla specifika objekt till 
specifika individer.  

Eftersom ämnet "Environmental storytelling" är så pass nytt saknas det mycket forskning 
inom ämnet. Många av diskussionerna inom ämnet rör sig fram och tillbaka mellan relativt 
nya teorier och personliga erfarenheter som rör sig utanför fakta. Den här studien startades 
för att sätta dessa teorier på prov. Här fanns chansen att som skapare, med grund i 
etablerade teorier, göra medvetna designval, och se hur mycket som faktiskt förmedlas till en 
spelare. Denna undersökning kan bidra till att öka 3D-grafikers och level designers förståelse 
för ämnet och att, istället för att göra intuitiva val av objekt och deras utseende i miljöer, 
göra medvetna val. 

Studien har genomförts genom en artefakt bestående av en linjär 3D-miljö i Unreal Engine 4 
(2016), innehållande fyra objekt kopplade till händelseenheter, som tillsammans bidrog till 
att förmedla ett narrativ. Först skapades narrativet och utefter detta och insamlade teorier, 
designades och tillverkades objekten som placerades på marken i en intetsägande miljö. 
Respondenten/spelaren gick igenom miljön och berättade vad den kände, vad den såg och 
hur den tolkade objekten efter hand de dök upp. Spelaren återberättade sedan vilket 
scenario de trodde hade utspelat sig i scenen innan de kom dit. Därefter kvantifierades 
resultaten, med den kvalitativa undersökningen i grunden, för att se hur väl spelaren 
uppfattade det redan förutbestämda  narrativet.  
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2 Bakgrund 
Digitala spel är ett medium som under bara några decennier gått från enkla, 
mekanikbaserade spel till ett historieberättande medium med enorm potential. Dessa 
historier berättas  med hjälp av karaktärer, dialog, intressanta narrativ i  spännande miljöer i 
många spel som är älskade av människor över hela världen för sina gripande berättelser. 
Dock finns det många spel som har lärt sig av tidigare medier, till exempel av film, som inte 
bara kommunicerar med sina tittare genom det som tolkas direkt, utan att på ett integrerat 
sätt kommunicera med sina tittare på ett mer undermedvetet plan. Med hjälp av storlek, 
färger, former och mycket annan visuell information får skaparna sin publik att känna saker 
mycket starkare, och lyckas ge indirekt information om narrativet som berikar upplevelsen. 
Dessa spelutvecklare som har tagit till sig existerande kunskap och har utvecklat det som 
idag kallas för environmental storytelling. Tack vare detta har äventyrslystna spelare fått 
möjligheten att uppleva dessa miljöer och få gripande historier berättade för sig utan att de 
har hört eller läst ett enda ord. Vissa av dessa historier skildras direkt och väldigt tydligt, 
medan andra har mycket mer subtila budskap som antingen kräver tolkning genom tidigare 
livserfarenheter, eller tolkas med hjälp av information som tidigare funnits med i narrativet. 
Ett exempel på tydligt och direkt berättande är Outlast (2012), där det överväldigande 
grafiska våldet som skett tidigare, innan spelaren satt sin fot i miljön, skildras genom 
kvarlämningar av otrolig barbarism som spelaren får bevittna i efterhand. 

 

Figur 1 Exempel från Outlast (2012) 

Ett exempel på en historia som subtilt berättas med hjälp av en miljö bitvis, utan att ett enda 
ord yttras, finns i spelet Among the sleep (2014). Som spelare sätter man sig i rollen som ett 
litet barn som ger sig ut på ett skräckladdat äventyr tillsammans med en nalle som ledsagare. 
Spelaren blir jagad av ett monster, vars identitet är okänt, under hela upplevelsen. Dock 
börjar det komma fram bilder och detaljer i miljön som ger små tips om vem eller vad detta 
monster skulle kunna vara. I bilden på nästa sida (se figur 2) finns det mängder av ölflaskor i 
miljön som spelaren måste undvika att välta, med risk för att monstret annars skulle 



 3 

attackera. Omedvetet eller medvetet börjar spelaren undra om dessa. Hur hamnade dessa 
flaskor där? Vems är de? Vem eller vad är egentligen monstret? Frågor som får svar i slutet 
på spelet. Det visar sig att modern till barnet (spelaren) har grova alkoholproblem och beter 
sig illa under påverkan. Hon är alltså monstret och alla spelets detaljer avslöjar systematiskt 
mer och mer om detta ju längre spelet fortgår. 

 

Figur 2 Utplacerade ölflaskor från Among the sleep (2016) 

Environmental storytelling används alltså i många olika spel. Men hur fungerar då denna 
visuella berättarteknik? 

Att definiera ett narrativ och dess uppbyggnad är något som kräver mycket kunskap och 
studier inom området. För denna studie kommer Halversons (2011) definitioner av story och 
narrativ användas för att få rätsida på vad en historia är och hur den kan te sig. Halversons 
teori om story och narrativ är baserade på att händelseenheter som tillsammans bildar ett 
narrativ. Denna strukturerade teori var mycket passande att applicera på det strukturerade 
narrativet i denna studie, vilket bildades av fyra händelseenheter (story). När det är etablerat 
vad ett narrativ är och hur berättande går till, ska sättet historier berättas på, genom rörlig 
bild och dess medium, förklaras och detaljeras. 

Hela historieberättandet som riktar sig till det undermedvetna och som berättas utan ord 
inom rörlig film hittas inom området kallat “Mise-en-scéne” (Placera i scen). I texten Mise-
en-scené applied to level design (2005) av Heather Logas och Daniel Muller finns det 
mycket information om hur rörlig bild kan förmedla narrativ och känsla på ett medvetet och 
undermedvetet plan. I denna text finns många bra exempel från både film och spel, men 
framför allt används filmen The Shining (1980) för att tydliggöra hur “Mise-en-scéne” kan te 
sig och användas för att förmedla starkare känslor och latent information till tittaren. 

Kunskaperna och grunderna som använts inom film kan sedan direkt appliceras på spel 
inom ett område kallat environmental storytelling. Detta uttryck myntades av Don Carson 
(2000), som har skrivit om sina erfarenheter av att bygga attraktioner hos Walt Disney 
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Company, och hur han genom dessa attraktioner berättat historier. För att vidare utveckla 
och demonstrera detta ämne bättre används forskning av Jongeneel (2013), Smith och 
Worch (2010) samt Clara Fernández-Vara (2011), som alla har relevant fakta inom området. 

Inom environmental storytelling kan ibland enstaka objekt, deras utformning, utseende 
samt hur de förmedlar en historia ha en mycket stor roll, och mekanik som utnyttjar 
betydelsen av dessa objekt finns i många spel, exempelvis Layers of fear (2016). För att ta 
reda på hur människor uppfattar objekt genom användningsområde används Gibsons teori 
om affordance (1986). En annan sak, som enligt teori är av stor vikt, är objektens form, som 
ska göra att objekten uppfattas av människor på olika sätt (Solarski, 2012). 

 

Figur 3 Exempel på mekanik och objekts vikt Layers of fear (2016) 

2.1 Story mot narrativ 
Det första konceptet som måste etableras, om environmental storytelling ska kunna 
diskuteras, är teori om historieberättande - hur detta är uppbyggt och hur det kan fungera. 
Det finns många olika taxonomier och definitioner inom historieberättande men för denna 
studie krävs en väl strukturerad definition. 

Denna studies narrativa del har grundats i Halversons teori om narrativ och story (2011). 
Halverson har genom sina studier inom, i första hand religion och historia, delat upp detta 
ämne på ett logiskt sätt för narrativ som kvarstår genom tiden. Halverson beskrev hur stora 
narrativ, som trots att enstaka bitar glöms eller förändras, har en helhet som koms ihåg av 
människor. Denna definition kommer tacklas inifrån och ut, med de små delarna först. De 
små delarna, eller “händelseenheter” som Halverson uttrycker det, är det som kallas story. 
Denna händelseenhet (story) är något som relaterar till “vem, var, när och hur” inom någon 
form av händelse som har förekommit, eller ska förekomma. Enligt Halverson är ett narrativ 
något som byggs upp av relaterade händelseenheter och tillsammans bygger upp en helhet. 
Det finns inget största tal för hur många av dessa enheter (story) som kan ingå i ett narrativ 
men det ska bestå av minimum två stycken. Detta minimikrav är p.g.a. att en story för sig 
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själv endast består av en enhet. Ett narrativ är separata händelseenheter som pusslas ihop 
och formar en helhet. En story i sig själv är bara en liten händelseenhet, som har en del i ett 
narrativ - utan två händelseenheter kan ingen helhet utformas till ett sammansatt narrativ. 
Enligt Halverson kan också en story (enhet) bytas, läggas till eller tas bort ur ett narrativ 
utan att helheten nödvändigtvis förändras speciellt mycket. 

För att lägga fram exempel på var hans taxonomi har sin grund har Halverson riktat 
uppmärksamheten på ett av sina huvudsakliga forskningsområden, vilket är 
religionshistoria. Ett exempel på hur detta kan te sig är om man frågar en person om de hört 
historien om Jesus Kristus. Tankarna dras direkt till “Jesus-narrativet”. Exemplet pekar på 
det nya testamentet, som innehåller fyra olika evangelier (Matteus, Markus, Lukas och 
Johannes). Dessa är fyra olika, men ändå lika narrativ. Händelseenheten jungfrufödsel, finns 
bara (enligt Halverson) med i två av de fyra evangelierna, nämligen i Lukas- och Matteus-
evangeliet. Narrativ är mycket breda och inte exkluderande, och Halverson menar att alla 
fyra evangelier (med respektive stories) också tillsammans, kan forma ett narrativ, ett som 
människor kommer ihåg, inte genom de specifika, enstaka händelserna, utan genom 
helheten. Trots att jungfrufödsel bara finns med i två av fyra evangelier, är den en del av 
narrativet som koms ihåg av gemene man. En story kan alltså bytas ut i ett narrativ, utan att 
narrativet förlorar sin helhet, även om detaljer glöms bort. Dessa teorier appliceras även på 
andra religiösa texter, men även på historier som skildrar krig och de berättelser som formar 
helheten om dessa. 

I texter som handlar om just story och narrativ finns det alltid mängder av exempel på hur 
författaren tänker. Dock, eftersom taxonomi, inte alltid är 100% logiska system, så måste 
skaparen argumentera för sin egen syn. Halverson har argumenterat bra för sin teori och den 
passade mycket bra till denna studie p.g.a. sin strukturerade utformning.  
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2.2 Berättande med miljö 
Narrativ är något som funnits väldigt länge, och härstammar från den muntliga traditionen 
för att sedan utvecklas vidare. Berättande genom bilder är något mycket gammalt och 
föregår skriftlig text. Dessa bilder har blivit mer och mer avancerade och innehållsrika under 
mänsklig och teknologisk utveckling. Berättande med stillbilder har över tiden utvecklats till 
berättelse med rörlig bild. Film är något som kan berätta otroligt mycket mer än en tavla. 

2.2.1 Mise-en-scéne 
Berättande med rörlig bild är något som har funnits mycket längre än digitala medier som 
dator- och tv-spel. Det finns teorier som filmskapare använder för att förmedla en större 
känsla av underförstådd mening och för att förmedla undermedvetna meddelanden och 
latent information. Dessa teorier hittas i området som blivit namngivet ”mise-en-scéne” 
(Placera i scen). Texten Mise-en-scené applied to level design (2005) av Heather Logas och 
Daniel Muller är något som ingående går in på ämnet med tydliga exempel på hur detta 
relaterar inte bara till film, utan även till spel. 

Mise-en-scéne definieras av filmteoretikern Robert Kolker som “Användningar av utrymme 
inom filmrutan: Placeringen av skådespelare och rekvisita, relationen mellan kameran och 
utrymmet framför den, kamerans rörelser, användning av färg eller svart och vitt, ljus och 
storleken på filmrutan själv”. Ämnet är som tidigare nämnt, väldigt stort, och filmen The 
Shining (1980) används flitigt i Mise-en-scené applied to level design (2005) som exempel 
på detta, för att illustrera hur dessa teorier praktiskt kan appliceras. Den första förmedlade 
metoden i artikeln är hur storleken på objekten används. Alla skådespelare ska kännas 
väldigt små i jämförelse med omgivningen för att trycka på och symbolisera känslan om det 
överhängande hotet för huvudkaraktären och hans familj. 

 

Figur 4 Ett exempel på stor rumskänsla gentemot människorna i den. Från The 
Shining (1980). 
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Andra element som använts är färger, mönster och kamerarörelser, för att verkligen 
kommunicera med tittarens undermedvetna. Bilden nedan kommer från en ikonisk scen 
från The Shining (1980). Danny, familjens barn, cyklar genom hotellets korridorer på sin 
trehjuling och kameran följer flytande, utan att klippa, efter honom. Kamerans snabba 
rörelser genom korridorerna och förbi hörnen skapar, enligt artikeln, en känsla av att ett hot 
kan uppenbara sig runt nästa hörn, en förväntan av vad som kan finnas gömt. Även mönster 
och färger på bl.a. mattan är gjorda för att förmedla mening, och som i detta fall ger en 
känsla av en oundviklig och ofrånkomlig labyrint. 

 

Figur 5 Sonen i The Shining (1980) som cyklar 

 

2.2.2 Environmental storytelling 
Denna vetenskap om hur rörlig bild kan användas för att kommunicera med tittaren på både 
medveten och undermedveten nivå har sedan letat sig in i digitala och interaktiva medier. 
Utvecklingen har kommit att i stort benämnas som “environmental storytelling”. Detta 
uttryck myntades år 2000 av Don Carson, en person som refereras till gång på gång av 
forskare inom detta ämne (Fernández-Vara, 2011. H. Jenkins, 2004. etc.). En del av Carsons 
definition av environmental storytelling som är relevant för studien, är teorin om orsak och 
verkan. Carson förklarar att om spelaren kommer tillbaka till ett område som en gång varit 
helt, men nu är sprängskadat, tolkar spelaren detta som att det förekommit någon form av 
explosion. Jongeneel (2013) beskriver detta som att vi människor är ”Experter på vår värld”. 
I figur 6 på nästa sida beskriver Jongeneel att åskådaren ser isen på bild, och vet om att 
vatten fryser vid minusgrader. Andra exempel är om en miljö har brännmärken, har med 
stor sannolikhet en eld förekommit, eller om något är fysiskt trasigt har det utsatts för fysiskt 
våld.  

Men utöver orsak och verkan, hur definieras då Carsons relativt nymyntade uttryck? Det 
enklaste sättet att definiera vad environmental storytelling (Berättande miljöer) är, görs 
genom Jongeneels exempel i figur 6. Det genererar frågan “Vad hände här?” 
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Figur 6 Vid ett varuhus i Chicago. Foto: Scott Olson (2013) 

“From the first glance you notice something is not right. In temperatures as 
low as in the depicted picture it is impossible for rain to fall. Below zero 
temperatures make it snow. So where did the water come from? How did it 
cover the whole warehouse and then suddenly freeze? Was it rain caught in a 
flash freeze?” (Jongeneel. J. 2013, kap. Introduction) 

Bilden ovan (Figur 6) bjuder in åskådaren att själv tolka vad är som hänt. Det finns ingen 
förklaring på hur detta hänt, utan bara ett "visuellt slutresultat". Jongeneel menar på att 
delarna i bilden fungerar som ett pussel, och varje element är en pusselbit i helheten av 
miljöns historia. Åskådaren får sedan själv lägga ihop dessa bitar och fylla igen de logiska 
luckorna med sin egen erfarenhet. För att illustrera hur åskådaren själv sätter ihop en egen 
bild av vad som hänt hänvisar Jongeneel till Scott McClouds Understanding Comics (1994) 
där uttrycket ”whitespaces” beskrivs. Mellan varje ruta i en serietidning finns en remsa som 
skiljer de olika rutorna åt. Där dessa remsor tar vid så måste läsaren själv med sin egen 
fantasi fylla ut vad som hänt. Enligt McCloud gör läsaren detta själv genom att använda sig 
av sina egna erfarenheter och sin egen kunskap. På just detta vis fungerar även 
environmental storytelling i spel. Pusselbitar lämnas i miljön för spelaren att hitta, tolka och 
pussla ihop själv, med hjälp av egna erfarenheter och logik. Kukkonen (2013) har gett ett 
illustrerat exempel på hur detta fungerar (Se figur 7). Bilden på nästa sida består av streck 
som verkar bilda en cirkel. Strecken skulle egentligen kunna forma vilket mönster som helst, 
men som åskådare, dras ofta slutsatsen att detta är en cirkel med vissa delar utsuddade 
(Kukkonen, 2013). På samma vis fungerar pusslet som beskrivs ovan, med delar som 
tillsammans ger en bild av vad som hänt, och som en individ kan dra logiska slutsatser från. 
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Figur 7 Demonstrerar att människan med hjälp av strecken drar slutsatsen att bilden 
ovan är en cirkel (Kukkonen, 2013) 

Environmental storytelling är ett ämne som flera har forskat inom. En artikel som mycket 
väl sammanfattar och vidareutvecklar de olika arbeten som förekommit tidigare är Game 
spaces speak volumes: Indexical storytelling (Fernández-Vara, 2011). Författaren av denna 
text tar upp många av de saker Jongeneel och Carson har skrivit om, men lyfter även fram 
forskning från andra som vidareutvecklat detta ämne till viss grad. Hon refererar till Jenkins 
arbete (2004) där minnesväckande utrymmen (Evocative spaces) och mikronarrativ 
beskrivs. Minnesväckande utrymmen beskriver Jenkins som områden som utnyttjar 
information  publiken redan är bekant med. Exemplet tar upp områden som inte berättar en 
historia, utan istället utnyttjar det publiken redan känner till sedan tidigare. American 
McGee’s Alice (2000) är ett spel som bygger på människors kännedom av boken Alice i 
Underlandet (1865) och dess narrativ. Det andra området inom Jenkins arbete är 
mikronarrativ, som beskrivs som korta händelser som är integrerade i interaktionen med 
spelaren och miljön. Detta kan beskrivas som att ting i miljön kommunicerar med spelaren 
på något sätt under upplevelsen 

Artikeln skildrar även, inom området environmental storytelling, forskning av Smith och 
Worch (2010) och deras analyser av spel. Deras arbete är mycket relevant då exemplet 
författarna använder sig mycket av är spelet Bioshock (2007) för att demonstrera spelares 
tolkningar av miljön och händelser som skett. De demonstrerar inte bara de tolkningar som 
är enkla att förstå, men även hur vissa av dem helt misstolkas. De tydliggör scener som har 
varit otroligt svåra för mottagaren att greppa, då scenen grundats starkt i vaga kopplingar 
och skaparens personliga erfarenhet, istället för att förlita sig på generaliserad kunskap som 
publiken skulle kunna ha tillgång till. 

Sist, men inte minst, och av stor vikt för denna studie, är hänvisning till Richard Rouse 
(2011), som definierar environmental storytelling som “Historien som berättas av 
spelvärlden som om spelaren inte var där.”. Han föreslår en arbetsmetod för just 
environmental storytelling, där skaparen först måste ha en bra översikt på vad som hänt i 
världen, och specifikt inom varje område. Sedan ska en designer i kort distribuera resurser 
med narrativ betydelse över denna miljö där det passar. Första steget är att, utifrån ett 
narrativ, ha i åtanke tema och känsla av det som ska förmedlas. Därefter är det mycket 
viktigt med efterforskning, då Rouse hävdar att autenticitet är något som drar in spelaren i 
spelvärlden. En del nyckelfrågor för framgångsrikt berättande är saker som platsens 
användning, inneboende människor, viktiga händelser och nyckelprops.  
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Environmental storytelling är som tidigare nämnt ett väldigt nytt forskningsämne och det 
finns relativt lite information tillgängligt för tillfället. En bieffekt av avsaknad av forskning är 
bland annat att informationen som finns tillgänglig är rotad i författares erfarenhet istället 
för några konkreta fakta. Ett exempel på detta, i första hand, är Carson och Jongeneel, som å 
ena sidan har personlig erfarenhet inom området men saknar å andra sidan akademisk merit 
och direkta bevis för sina påståenden. Utveckling och etablering av teorier som fakta inom 
området är något som sker just nu, och definitionerna inom området är fortfarande lite lösa 
och svårdefinierade. En annan taxonomi, "Indexical storytelling" (C. Fernández-Vara, 2011) 
beskriver en annan syn på området. Denna taxonomi har dock etablerats utan forskning eller 
industrierfarenhet bakom sig, och det blir därför svårt att motivera varför denna skulle 
användas istället för ämnet environmental storytelling 

 

2.2.3 Kommunikation genom objekt 
Området att förmedla historia och djupare mening genom environmental storytelling är ett 
mycket brett ämne som inramar otroligt många olika aspekter. Miljöns helhet är det som 
oftast sätts i centrum. Kulturella associationer, skick, ålder, eventuell åverkan på dessa 
objekt och mycket mer, har stor betydelse för hur en miljö uppfattas. Men vad händer om en 
studie riktar in sig på de fundamentala aspekterna av just ett specifikt objekt (eller flera), 
beroende på val om utformning, design samt placering? Vad berättar de enskilda objekten 
som populerar miljön för spelaren? Vad kan enstaka objekt, kopplat till någon form av 
narrativ, faktiskt förmedla till spelaren? Hur mycket kan ett enstaka objekt faktiskt förmedla 
till en människa? 

Delen av denna studie som inramar vad ett objekt kan säga en människa drar från Gibsons 
teori om affordance (1986). Affordance kan kort beskrivas som möjligheten till en handling 
på/med ett objekt eller miljö, det vill säga möjligheterna till handling i relationen mellan 
människa och värld, och hur man kan påverka sin omgivning.  Den är mycket bred och 
inramar allt mellan människa/djur och dess relation till ytor, miljöer, objekt m.m. I teorin 
om affordance och ytor förklarar Gibson hur en yta kan erbjuda något för levande ting – hur 
dess användning tolkas. I exemplet som Gibson använder sig av behandlas en platt och 
stödjande yta. Denna yta är p.g.a. stödet som erbjuds en yta att stå, vila eller huka på, och ger 
därför information om hur den skulle kunna interageras med och dess syfte. 

På grund av att denna teori är väldigt bred kommer det dock fokuseras mest på relationen 
mellan människor och objekt. För att vara mer specifik, relationen människor har till objekt, 
då denna del är mer relevant för denna studie. En grundläggande princip för affordance är 
som sagt vad objektet erbjuder för möjligheter till människan. Objekt kan skapas och 
manipuleras. Vissa objekt är portabla, med möjlighet till att lyfta och bära dem, medan 
andra saknar dessa möjligheter. Somliga objekt är greppbara med en hand, andra inte, 
beroende på dess storlek och utformning. Ett avlångt objekt kan svingas för att slå på saker 
eller användas som hammare, etc. 

En standard kaffemugg erbjuder ett stort antal olika möjligheter till handling (Affordance). 
Den är greppbar med en hand runt om. Den är formad så att (tack vare gravitation) objekt 
eller vätska kan förvaras inuti den för att tippas ut när individen önskar. Örat på muggen 
erbjuder även ytterligare greppbarhet. Dessa är exempel på relationen mellan affordance och 
objekt - vad ett objekt erbjuder och bjuder in till för handlingar. 
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Affordance är en teori som myntades av just Gibson. Det finns dock andra som tagit 
affordance och bytt eller vidareutvecklat dess innebörd. Donald Norman (1988) har gått 
vidare med teorin om "möjligheten till handlingar" till "sannolikheten till handlingar". 
Norman tar upp ett exempel med ett rum innehållande en stol och en boll. Enligt Norman är 
sannolikheten, utifrån bl.a. människors tidigare erfarenheter, att de antagligen kommer att 
sätta sig på stolen och kasta bollen. Norman menar på att, enligt Gibsons teori om 
möjligheterna till användning, skulle människan likaväl kasta stolen och sitta på bollen. 

Dock är detta väldigt likt Gibsons teori då erfarenhet ändå är en grundläggande del i vad 
"objektet bjuder in till" för handlingar. Om en individ aldrig kastat något skulle denne inte 
heller veta hur ett objekt skulle kunna vara utformat för att kunna kastas. 
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2.2.4 Färg och form 
Relationen mellan ett objekt och en människa är något som har många faktorer som 
beskrivits tidigare som “kommunikation med objekt”. Erfarenhet och användningsområde är 
två mycket framstående kategorier som kan vara väldigt tydliga genom objektets fysiska 
utseende. Exempelvis kan en kaffemugg ha många olika utseenden, men de delar ofta ett 
specifikt, grundläggande utseende rent formmässigt som gör den inbjudande att dricka ur. 
Dock finns det en aspekt till som är viktig i relationen mellan objekt och människa, och detta 
är hur dess färg påverkar oss. 

Hela vår visuella värld syns igenom reflekterat ljus som tar med sig färginformation som 
uppfattas av ögat. Det signalerar inbyggda och nedärvda associationer såsom “ät inte detta” 
eller “här är det mysigt” till mer kulturella och personliga förknippningar som “Detta är en 
kunglighet” eller “Denna produkt är lyxig” (Zamitto, 2005). Färger kan även förstärka hur en 
tittare uppfattar exempelvis en scen i en film. En hektisk scen kan förstärkas genom en varm, 
röd ton medan en sorglig scen kan förstärkas med en kall, blå ton. Färg är med andra ord en 
viktig del av hur vi uppfattar objekt och kan ha betydelse för affordance (Gibson, 1986). 

Många artister väljer medvetet färger för att förstärka vissa drag och egenskaper hos 
karaktärer och objekt (Zamitto, 2005). Människor kan även, som tidigare nämnt, betingas 
att tolka en färg på ett visst sätt i ett sammanhang. Walt Disneys filmer har exempelvis lärt 
in sin publik att färgen limegrön innebär ondska, genom att gång på gång i deras filmer 
inkorporera den giftgröna nyansen i samband med sina antagonister. 

 

 

Figur 8 Från vänster till höger, uppifrån och ner. (Lion King, 1994) (Cinderella, 1950) 
(Tangled, 2010) (Princess and the frog, 2009) 
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Inte bara färger, utan även form har en stor betydelse för hur en människa uppfattar ett 
objekt. Enligt en studie i artikeln Simple geometric shapes are implicitly associated with 
affective value (Larson, Aronoff & Steuer, 2011) är enkla geometriska former mycket 
psykologiskt kraftfulla, så pass att de kan skicka hotfulla eller behagliga signaler till en 
människa helt utan större kognitiv bearbetning av individen själv.  

Texten går huvudsakligen igenom spetsiga V-former och trianglar gentemot cirkulära, runda 
former samt teoretiserar om var dessa associationer skulle kunna uppkommit. Den beskriver 
hur skarpa vinklar och raka linjer uppfattas som hotfulla gentemot rundade former som 
associeras med välbehag och glädje.  Ett av de biologiskt grundade teorierna runt detta ämne 
kopplas bl.a. direkt till ansiktsuttryck. De rundade formerna kan lätt återfinnas i 
ansiktsuttryck av välbehag. Ett stort leende expanderar kinderna och gör ansiktet mer 
rundat medan ett argt uttryck ofta vinklar ögonbryn så att de uppfattas som skarpare och 
munnen dras hårt neråt och skapar en vänd V-form. 

En annan bok som demonstrerar dessa former och dess integration i design är Drawing 
basics and video game art (Solarski, 2012). Boken hanterar den tidigare artikelns primära 
former, med tillägg av kvadratiska former. Texten exemplifierar teorierna och beskriver hur 
dessa former återfinns i olika designer av bilar och karaktärer. Här beskrivs hur runda 
former, som cirklar, förknippas med välbehag, hur kvadratiska former förknippas med 
styrka och stabilitet, medan triangulära former associeras med aggressivitet och hot. Enligt 
boken kan även cirkulära former förmedla femininitet och kvadratiska former maskulinitet. 

Enligt dessa texter skulle ett objekt som är rundat med mjuka former alltså förmedla en 
mycket behagligare och vänligare känsla till individen gentemot kantiga objekt som skulle 
upplevas som hotfulla. 

I denna studie har form en stor betydelse för hur individen ska tolka objekten och ligger till 
grund för designen hos objekten. Dock är färg inget som  implementerats på studiens objekt. 
Informationen om färg som finns här är för att poängtera hur viktigt färg faktiskt kan vara i 
påverkandet av människan tolknings av objekt. En variabel som medvetet hölls ifrån arbetet. 
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3 Problemformulering 
Environmental storytelling är något som blir mer och mer populärt inom spel idag. Fler och 
fler spel ger spelare möjligheten att undersöka olika områden, för att själv hitta de historier 
som finns gömda runt om i spelvärlden. 

Den första delen av denna studie var att fastställa ett narrativ och utgå ifrån detta. För att 
kunna skapa detta narrativ användes Halversons teori om enhet (story) mot helhet 
(narrativ). Ett objekt kan med hjälp av användningsområde, form, färg, skick och mycket 
andra element berätta en story. "Om varje objekt berättar en story kunde dessa tillsammans 
forma ett narrativ?" Människor kan få ut väldigt mycket av bildligt berättande gentemot det 
skrivna eller muntliga berättandet. Carson, Jongeneel och många fler har insett vikten av 
detta, och har upptäckt fördelarna med environmental storytelling, samt hur medvetna val 
kan producera starkare upplevelser för spelaren. Men hur stor del utgör varje objekt faktiskt 
i helheten? 

Varje enskilt objekt har en betydelse för environmental storytelling, för utan dessa objekt 
och dess placering (Fernández-Vara, 2011.; Worch, Smith, 2010) skulle det inte finnas någon 
miljö som skulle kunna förmedla en story. Men hur, och vad, kan då ett enkelt objekt bidra 
till en historia? När detta undersöks måste det finnas förståelse för hur människor uppfattar 
objekt. Detta gjordes bäst med Gibsons teori om affordance (1986),  i samband med Carsons 
teori om orsak och verkan samt Jongeneels teori om människan som expert på sin egen 
värld. För att lägga till ytterligare ett lager som sträcker sig bortom identifiering av objekt 
involverades form till stor del (Solarski, 2012). Detta för att kunna förmedla positiva eller 
negativa känslor till spelaren, och för att kunna hjälpa spelaren att identifiera tillhörighet 
och stämning. 

Detta ämne har oändliga möjligheter. Den första tanken som slår en är att med denna form 
av berättande blir det talade språket ibland redundant. En spelare behöver inte tala, 
exempelvis engelska, flytande för att förstå vad det är som försiggår. Det kan argumenteras 
att den kulturella skillnaden skulle kunna göra detta svårt. Dock lever vi i en mycket 
internationellt sammankopplad värld. Tack vare internet, film, media och delad kultur finns 
det många saker och grafiska uttryck som skulle förstås av nästan hela planeten. Upplevelsen 
skulle på så vis kunna bli mer universell och gränsöverskridande på ett helt annat sätt, utan 
språk som ett hinder för den berättelse som ska berättas.  

En miljö byggs upp av flera  objekt som tillsammans kan förmedla en story, men av hur stor 
vikt är varje enskilt objekt för att forma narrativet? Detta ska testas med så få variabler som 
möjligt för att undvika att spelaren påverkas av annat än de enskilda objekten. 

Min frågeformulering lyder: Till vilken grad, mätt genom identifikation av ett grafiskt 
element per applicerad teori, kan fyra objekt utformade efter teorier om affordance, form 
samt orsak och verkan förmedla enskilda, fiktiva händelseenheter som tillsammans bildar ett 
narrativ? 
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3.1 Metodbeskrivning 
Denna studie har delats upp i tre faser som systematiskt kommer behandlas en och en, för 
att underlätta beskrivningen. Dessa faser kommer vara förarbete, undersökning och analys. 
Den fas som inte kommer behandlas nedan är informationsinsamling då denne är avslutad 
och sammanfattad under rubriken ”Bakgrund”. 

3.1.1 Förarbete 
Arbetet har i stort följt Rouse (2011) arbetssätt för skapandet av environmental storytelling 
(behandlas i 2.2.2).  Det första som skedde var skapandet av ett narrativ. Detta narrativ 
följde inte någon specifik dramaturgisk kurva eller liknande, då det var irrelevant om 
narrativet var t.ex. “spännande” för respondenten. Det enda relevanta för denna studie var 
om respondenten skulle kunna uppfatta vad som hänt i scenen - om respondenten fann 
narrativet intressant eller inte påverkade ej resultatet. Narrativet skapades enligt Halversons 
teori och innehöll fyra stycken händelseenheter som representerades av objekt, som innehöll 
information om “vem, var, när och hur”. För att förtydliga kunde dessa händelseenheter 
inrama information om t.ex. vad som hänt på en plats, information om individer som varit 
på en plats eller vem dessa individer kan vara.  

Då tiden för denna studie var mycket knapp baserades narrativet i återkommande element 
och händelser som ofta sker i en specifik genre. Vilken genre som helst skulle kunna fungera 
men för denna studie har genren “Slasher” valts. En grund i denna subgenre lämpade sig bra 
för att porträttera och undersöka visuellt berättande, då denna grundar sig starkt i logiska 
och fysiska faror. Denna subgenre innehåller även minimalt med abstrakta element som kan 
vara svårt att fånga med enkla objekt. Bland dessa abstrakta element skulle det kunna 
inräknas existentiella frågor, saker som övergår logik samt ej fysiskt bundna saker som 
andar, och mycket mer. 

Slasher är en subgenre till skräck, och denna centreras ofta runt någon form av psykopat 
som mördar folk, ofta tonåringar. Denna är, gentemot många andra genrer, mycket primal 
och ofta grundad i faror som finns i den fysiska världen. Många av de berättande elementen 
byggs runt saker som är tabubelagda eller direkt farliga för människan. Simpliciteten i vad 
denna genre karaktäriseras av kan liknas med mindre djur som blir jagade av ett större 
rovdjur. Elementen mördare, dennes styrka, fysiska vapen (machete, motorsåg etc.), och 
sadism är också återkommande i en otroligt stor mängd filmer, där variationen ofta ligger i 
mördarens bakgrund och utseende.  Subgenren har populariserats med hjälp av en stor 
mängd filmer där bl.a. Friday the 13th (1980),  som uppföljdes av 11 filmer, till A nightmare 
on elm street (1984), som uppföljdes av 8 filmer samt The Texas chainsaw massacre (1974), 
som uppföljdes av 6 filmer, finns med i listan. Dessa tre serier med filmer har sträckt sig hela 
vägen fram 2009. 

Samtliga av de ovannämnda filmerna har en gemensam sak i sina handlingar, vilket är att 
alla karaktärer möter sitt öde en och en, för att till sist några få eller ingen kvarstår förutom 
mördaren. Ett återkommande element som förekommer i samtliga filmer från de 
ovannämnda exemplen är jakten på de enskilda individerna. Den är så pass välanvänd att 
den även parodiseras i moderna filmer, där det mest tydliga exemplet är Scary Movie 
(2000). Därför kommer denna "jakt" ligga till grund för det tänkta narrativet. 

Narrativet som legat till grund för denna studie har utspelat sig i en miljö som utformats så 
att den inte förvanskar resultatet eller överskuggar de fyra objekten som undersökts. Därför 
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utspelade sig hela scenariot i någon form av innehållslös korridor, för att förhindra att 
miljön som dessa objekt befinner sig i ska ge en vinkling på objekten i sig. Detta var för att 
minska variabler som skulle kunna påverka respondenten i dess tolkning av objekten. I 
korridoren placerades det fyra objekt som var och en skulle berätta en "story", och bilda ett 
narrativ. Anledningen till att just fyra objekt valdes var av anledningen att för få objekt skulle 
kunna riskera att ett felaktigt designat objekt kan förvanska slutresultatet väldigt mycket. 
Samtidigt får objekten inte vara för många då narrativet kan bli svårgreppat för 
respondenten på så kort tid.  

Objekten designades för att förmedla en händelseenhet var. Dessa objekt formades för att 
tydliggöra att varenda objekt i sig har en egen story. Först måste respondenten förstå vad 
objektet är och vad dess användningsområden var. Detta grundades i Gibsons teori om 
affordance (1986), som förklarar hur spelaren identifierar objektet beroende på vad objektet 
har för användningsmöjligheter. Exempelvis kan något långt, smalt och tungt kan användas 
som en klubba. 

Den andra variabeln var en form av storybaserat element (M. Worch, H. Smith, 2010), det 
vill säga objekt eller delar av ett objekt som förmedlar story. Dessa objekts storybaserade 
element baserades på Don Carsons teori om orsak och verkan (2000) och Jongeneels teori 
om att människor är experter på sin egen värld. Detta skulle förmedla om något hänt med 
objektet och dess skick, exempelvis om objektet har blivit sönderslaget, bränt eller var rostigt 
p.g.a. ålder. 

Den tredje saken som skulle hjälpa respondenten att identifiera händelseenheten är 
tillhörigheten av objekten till eventuella karaktärer. Detta kommer ligga i första hand på 
formspråket i objektet (Solarski, 2012). Formen på objektet kan associeras till bl.a. välbehag 
eller hotfullhet. 

Enligt dessa tre teorier ska ett objekt kunna skapas för att uppfattas på ett specifikt sätt av 
respondenten. Ett objekt med ett blad inbjuder till användning så som att skära, sticka etc. 
Bladets sämre skick (orsak och verkan) och dess utformning med specifikt kantiga och vassa 
former ska uppfattas av respondenten som ett dåligt omhändertaget och hotfullt verktyg. 
Hur objektet är utformat kan även dela upp objektens tillhörighet till en viss person genom 
enkel kategorisering genom kantigt mot rundat. 

Varje teori som involverats i studien fick en grafisk representation som respondenten skulle 
identifiera och tolka för att uppnå "identifierad variabel och händelseenhet". Vilka grafiska 
element som utvunnits ur teorierna finns under kapitel 4," Genomförande". 

Som tidigare nämnt (Se punkt 2.2.2) är placering av objekten en viktig del av environmental 
storytelling. Dock lägger detta till ytterligare variabler till undersökningen som kan sänka 
reliabiliteten i resultatet. Därför placerades samtliga objekt i mitten av korridoren, där de är 
lätta för spelaren att finna på vägen. Allting utspelade sig i förstapersonsperspektiv, och 
spelaren hade möjlighet att undersöka objekten med hjälp av en mekanik som även återfinns 
i Layers of fear (2016) (Se figur 3). Denna mekanik innebär att respondenten rörde sig i 
korridoren, i vilken objekt  låg på marken, som med ett knapptryck kommer visades tydligt 
över hela skärmen. Respondenten kunde sedan snurra objekten med hjälp av datormusen, 
för att kunna se alla sidor och vinklar. 
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3.1.2 Undersökning 
Undersökningsfasen bestod av en kvalitativ analysmetod (Östbye m.fl. 2008). Denna metod 
beskrivs i Metodbok för Medievetenskap (Östbye m.fl. 2008) som mycket passande för att 
analysera data som är knuten till människors uppfattning, värderingar och handlande. För 
denna studie var uppfattning och värderingar en otroligt central punkt, och 
undersökningsmetoden lämpade sig väl för den studie som genomfördes. 

Målgruppen för denna studie var respondenter som var vana vid västerländsk kultur, då 
kulturell anknytning kan ha inverkan på hur saker uppfattas. De skulle också ha god 
medievana, då människor som totalt skulle sakna detta skulle ha svårt att intuitivt röra sig i 
miljön. Ett viktigt kriterium för studien var att ingen respondent fick ha någon djupare 
grafisk utbildning. Detta var för att en pilotstudie avslöjade att grafiker analyserade former 
och kopplade dessa till fakta från böcker, inte en spontan känsla. Respondentens vana av 
subgenren slasher och hur denne associerade utifrån dessa fakta skulle också vara av 
betydelse för att se hur respondenterna associerade objekten till narrativ. Om en respondent 
associerar direkt till existerande stereotyper eller inte är en del som inte påverkade 
"identifierade variabler" men hade betydelse för att se hur respondenterna identifierade 
dessa. Respondenterna måste också varit geografiskt tillgängliga då intervjuerna var tvungna 
att ske personligen. 

Varje respondent satte sig framför artefakten, som bestod av den interaktiva miljön 
innehållande objekten. Det genomfördes två strukturerade intervjuer (Östbye m.fl.2008) 
under hela undersökningen. Den ena intervjun skedde under tiden respondenten spelade, 
och  innefattade att respondenterna berättade vad de såg, hur de tolkade det de såg samt vad 
de tror hade hänt. Detta är för att få direkt återkoppling till hur de tolkade objektens design 
och varför. Att genomföra en intervju samtidigt som de tar del av miljön var av stor vikt, då 
risken annars fanns att detaljer glömdes bort eller blandades ihop när sessionen var slut. 
Efter upplevelsen behövde respondenterna sammanfatta vad de tror har hänt genom hela 
upplevelsen. Respondenterna skulle alltså förstå varje objekts story och med hjälp av dessa 
kunna återberätta narrativet som helhet. Alla svar antecknades men spelades även in (med 
tillstånd) för att transkriberas och analyseras. Den första delen av intervjun, under tiden som 
respondenterna spelade, var endast frågor och kommandon som relaterade till objekten och 
som ej skulle leda spelaren. Bland dessa fanns t.ex. "Vad är det du tittar på?" och "Berätta 
något om objektet". Efter respondenten gått igenom miljön ombads de att återberätta 
narrativet som helhet. Kontrollfrågor fanns, vid behov med i studien i syfte att få en djupare 
förståelse för respondenternas associationer och förståelse. 

Efter studien skulle samtliga resultat kvantifieras utifrån vad respondenterna identifierat. 
Objektmässigt skulle de identifiera vad objektet var, orsak-verkan-elementet vad som hänt, 
samt tillhörighet (inklusive genus på de två karaktärerna som sidofråga). Med dessa delar 
skulle de sedan identifiera de fyra händelseenheterna som bygger upp narrativet. 

Det finns stora risker med den här typen av undersökningar. Respondenternas tolkning 
kunde variera mellan varandra otroligt mycket, och det fanns en risk att få ett resultat där 
det inte fanns en universell tolkning av objektens händelseenheter, och därav, av narrativet. 
Dessa resultat skulle blivit väldigt svåra att analysera i efterhand. 
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Environmental storytelling är även väldigt starkt baserat i individens egna förmåga att tolka 
visuell information utifrån tidigare erfarenheter, m.m. Somliga individer kanske bara ser en 
tavla medan andra kan ser djupare mening i ramens utformning, kvalitén på målningen och 
det eventuella meddelandet konstnären ville förmedla. 

3.1.3 Analysen 

Frågorna som fanns  med i undersökningen var som sagt öppna och ej ledande. Detta för att 
ta reda på hur respondenterna hade förstått narrativet, och hur de själva hade satt ihop detta 
narrativ utifrån de händelseenheter som finns porträtterade. Detta var det bästa sättet att 
undersöka och försöka förstå hur de hade tolkat objekten och satt ihop komponenterna till 
ett eget narrativ. Även om det var den mest lämpade metoden, fanns det dock stora risker i 
den. Efter undersökningarna tolkades resultaten av mig själv. Detta beskrivs som en 
svårighet med just kvalitativa metoder i Metodbok för medievetenskap (Östbye m.fl. 2008). 
En kvantitativ undersökning samlar in konkret information som går att tolka utifrån 
mängden svar i form av t.ex. "ja" och "nej". Tolkningsprocessen av dessa intervjuer, i sig 
själv,  innehåller en risk att okunskap eller felaktiga slutledningar förstör resultatet. 

En annan svårighet var om svaren skulle skilja sig otroligt mycket åt, hur skulle dessa då 
grupperas? Respondenternas tolkning av enskilda objekt kunde varit otroligt varierande, och 
deras slutsatser skulle kunnat ha liknelser med det ursprungliga narrativet, men inte 
nödvändigtvis behövt vara exakt likadana. Hur nära narrativet behöver respondenterna 
komma för att det ska räknas som att de förstått vad som hänt? Vilka delar av narrativet är 
viktigare än andra? Detta var två potentiella risker för undersökningens framgång. Det fanns 
även en mycket stor risk att reliabiliteten i undersökningen kunde förstöras om resultaten 
tolkades utan motivering om hur dessa ska tolkas. 

Förhoppningen var att i stort sett alla respondenter skulle förstå hela det skrivna narrativet 
utifrån de fyra objekten. Det fanns dock en risk att detta inte skulle ske, och i värsta fall så 
skulle samtliga respondenter berätta olika narrativ som inte alls stämmer överens med 
varandra, eller det skrivna narrativet. Om detta skedde skulle de varierande resultaten 
behöva analyseras, för att ta reda på varför alla var olika. Det kunde till och med behövas 
återkoppling i efterhand för att försöka hitta samband mellan de eventuellt olika svaren. 
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4 Genomförande 
Efter studier inom olika områden som går igenom hur vi människor uppfattar miljöer, och 
objekten som populerar dessa, var det tid att skapa en artefakt för att testa frågeställningen. 
Denna artefakts skapelse delades upp i två delar, som bestod av förstudie samt själva 
skapandeprocessen. Under förstudien gjordes det efterforskningar på om variabler såsom 
form och färg använts inom olika media för att förmedla och förstärka specifika intryck eller 
känslor till åskådaren. Under förstudien skrevs även händelseenheterna som skulle 
representeras i artefakten. 

Under skapandeprocessen utformades objekten utifrån de variabler som framkommit under 
förarbetet, som består av affordance, form, färg, orsak och verkan samt placering. Här togs 
objekten fram stegvis med medvetna val av former och färger istället för den intuitiva och 
personliga process som många gånger är lockande för grafiker. 

4.1 Förstudie 
Den första delen som gjordes under förstudien var att definiera och fastställa det narrativ 
som skulle berättas. Karaktärer skulle fastställas och händelseenheter som kopplas till 
situation och karaktärer skulle skrivas. Dessa händelseenheter är kopplade till subgenren 
slasher, vilket förenklande skapandet av ett sammanhängande narrativ. Dock fanns det 
många saker som var tvungna att hållas i åtanke under skapandet. Bland annat fick 
händelseenheterna  inte vara för abstrakta eller komplicerade, då dessa skulle förmedlas 
med enstaka objekt. Det beslutades att narrativet skulle innefatta två karaktärer, Jack (man) 
och Elli (kvinna). Jack var i detta scenario antagonisten (Mördare), medan Elli är offret som 
jagas.  
Karaktärer i scenariot är helt valda baserat på troper som existerar inom subgenren Slasher 
och dess återkommande element. Den kronologiska händelseföljden i narrativet beskrivs här 
nedan kortfattat: 

1.  Elli är på väg hem, och jagas plötsligt av en maskerad man med kniv (Jack). Elli försöker 
ringa efter hjälp men avbryts av Jack som snabbt förföljer henne. Hon får syn på Jack och 
tappar sin telefon i flykten. 

2. Jack och Elli drabbar ihop och Elli sliter av Jack masken och blottar hans ansikte. Elli 
fortsätter sin flykt och Jack följer henne. 

3. Jack jagar ikapp Elli och hugger efter henne med sin kniv. Han snuddar vid henne med 
kniven, och skadar henne, men Elli kämpar emot, och i tumultet tappar Jack sin kniv. Elli 
springer vidare och Jack följer efter henne utan kniven. 

4. Elli kommer på att hon har en fällkniv på sig. Hon drar kniven och hugger kniven djupt i 
Jacks mage, där hon lämnar den och springer vidare. Jack drar ut kniven och flyr. 

Samtliga händelseenheter är väldigt generella, odetaljerade, objektbaserade samt kopplade 
till handlingar som lämnar spår. Inom narrativet var det inte relevant att förklara 
bakgrunden, exempelvis varför Jack har en mask på sig. Dessa händelseenheter, som 
representeras av objekten, skulle kunna utvecklas mera för att innehålla värderingar, 
symbolik och bakgrund till karaktärerna, etc.  
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Dock skulle fler variabler innefatta större svårigheter att kontrollera resultatet och det skulle 
riskeras att inte få fram den viktigaste informationen som ska nå fram till respondenterna. 
Om resultatet är att respondenterna inte förstår narrativet, skulle det vara svårt att förstå 
vilken del av utvecklingen som gett respondenten fel bild. 

Men vad är då viktigt för respondenten att förstå inom dessa händelseenheter, och vad  
skulle vara godtagbart om det inte uppfattas? Det som var absolut viktigast med studien var 
att respondenterna skulle identifiera objektet och förstå den variabel som rör orsak och 
verkan (Gibson, 2000), en viktig del i varje händelseenhet som måste representeras. I enhet 
ett är det att telefonen tappas, i enhet två är det avslitningen av masken, i enhet tre är det att 
någon har blivit lätt skuren av en kniv och i enhet fyra är det att någon blivit svårt 
knivhuggen. I varje händelseenhet representerar objektet en orsak-verkan handling inom 
narrativet.  

Respondenterna ska även uppfatta att det finns två personer som rört sig i miljön och att det 
rör sig om en antagonist mot en protagonist. De var även tvungna att koppla objekt till rätt 
person genom kategorisering av objekten genom i främsta hand form. 

Varje objekt ska alltså innehålla en grafisk representation (element) för varje teori som 
appliceras i denna studie. Varje element ska berätta en liten del av varje händelseenhet som 
ska forma narrativet. 

4.2 Design/skapande 
Utformningen av de objekt som ska representera de olika händelseenheterna som beskrivs 
ovan börjades med research. En sak som verkligen uppmärksammades under förstudien är 
hur fiender eller liknande i spel och film ofta inkorporerar skarpa kanter i sin design för att 
förstärka negativa känslor hos åskådaren. Ett bra exempel på detta är hur designerns för 
Super Mario Bros (1985) skapar sina karaktärer (Solarski, 2012). Den onda karaktären 
Bowser har en väldigt taggig siluett med skarpa vinklar, medan huvudkaraktären Mario har 
en mycket mer rundad och mjuk form. Detta är i stort ett genomgående tema i Super Mario 
Bros (1985), där de taggiga formerna är karakteristiska för fienderna i spelet, medan de 
snälla är baserade på runda former. 

Andra exempel kan återfinnas TV-serien Slasher (2016). I dess marknadsföringsmaterial 
används en modifierad version av en överlevnadskniv med många spetsiga vinklar. En av 
bilderna som har använts som marknadsföringsmaterial består av en svart skepnad, som 
håller i en kniv, mot en bakgrund. I denna bild är centerpunkten kniven. Tack vare knivens 
utformning, och dess position som centerpunkt i bilden, blir bilden mycket mer hotfull, trots 
att inget annat i samma bild uttalar sig att vara något direkt hot. 

När den övergripande researchen var över, påbörjades skapandet av de fyra objekten som 
skulle representera varje händelseenhet. Objekten skulle inte bara visa vad som hänt i 
händelseenheten, men skulle även kunna kopplas samman med korrekt karaktär. Därför har 
objekten som finns med i studien kategoriserats under kantiga (maskulina former), spetsiga 
och hotfulla former för Jacks objekt och "feminina", rundare former för Ellis objekt 
(Solarski, 2012). En annan sak som skulle förstärka sammankopplingen mellan objekten i 
sig är att Jacks objekt är gamla och förstörda, medan Ellis objekt är modernare och renare. 
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Något som helt tagits ur artefakten är användande av varierande färger som rör sig utanför 
svart och vitt (Zamitto, 2005). Färg kan vara ett väldigt kraftfullt verktyg (2.2.4) och var 
tvunget att tas med i beräkningen. Färgsättning av objekt förenklar associering med 
varandra genom igenkänning av samband. Exempel på hur färger skulle kunna påverka 
resultatet är t.ex. mörka mot ljusa färger. Om två av objekten har starka och ljusa färger 
gentemot två andra med mörkare färger finns risken att detta bildar ett samband mellan 
dessa. Detta samband kunde antingen göra att respondenterna kopplar ihop eller separerar 
objekt helt baserat på färgsättning utan åtanke till form eller affordans. Exempelvis om 
telefonen och fällkniven haft liknande färger skulle de kunna paras ihop endast genom 
denna variabel. Därför har de färger som inte är svarta eller vita inom de fyra objekten hållits 
väldigt mörka och enhetliga i denna studie. Skapandeprocessen kommer beskrivas 
objektsvis, där de fyra objekten kommer bli indelade i kategorier baserade på deras form, 
alltså om deras siluett är kantig eller rundad.  De kantiga objekten kommer behandlas först. 

 

4.2.1 Enhet  #3 
 

 

Figur 9 Kniven som ska berätta enhet #3. Siluett av originalkniven i vitt. 

Kniven ovan har utgått ifrån en vanlig design av en jaktkniv, vars siluett syns i figur 9. En 
bild valdes, och ritades sedan om för att matcha de formerna som är önskade för studien. 
Objektet modellerades sedan enligt ritningen och texturerades för att ge respondenten 
känslan av vilka material som ingår i objektet. Designen har frångått hur knivar praktiskt 
designas, som ofta gör dem tåliga, lätthanterade och mångsida som verktyg. Istället är 
fokuset på berättandet genom objektet. Detta är viktigare än att den skulle vara praktisk för 
antagonisten.  

Knivens design, är något som är väldigt genrestereotypiskt för just slasher som narrativet 
grundats i. Ett farligt vapen är något som är ofta förekommande bland de psykotiska 
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mördare som förekommer gång på gång inom slasher. De överdrivna formerna är väldigt 
ikoniska för subgenren. 

Kniven har ett handtag som är lätt greppbart och ett blad som kan användas för att skära. 
Detta objekts affordans (Gibson 1986) pekar på ett objekt som används för att skära och 
hugga. Enligt erfarenhet skulle detta objekt alltså med stor sannolikhet vara en kniv. För att 
ge den en "maskulin ton" har den givits former som är väldigt kantiga, vilka tydligast syns i 
parerskyddet och i handtaget. (Solarski, 2012). Även om detta går ifrån hur en kniv 
egentligen är designad tar det inte ifrån objektets grundläggande affordans. Den stora 
förändringen i designen för att ge den ett hotfullt uttryck är just de skarpa vinklarna i 
spetsen av bladet och på den sågtandade ryggen. Dessa skarpa uttryck tillsammans med de 
kvadratiska, kantiga dragen ska koppla objektet till masken i figur tio och till Jack. 

Den viktigaste delen som skulle förstås av respondenterna var teorin om orsak och verkan 
(Gibson, 2000). Tanken var att respondenterna skulle utgå ifrån denna teori om orsak och 
verkan och uppmärksamma och dra slutsatser kring lilla fläcken av blod på toppen av bladet, 
som skulle ge respondenten den viktigaste informationen. Detta skulle indikera mindre 
skärskada mot något levande. Vid hugg eller större åsamkan av bladet skulle blodet vara i 
större mängd på bladet. 

4.2.2 Enhet  #2 
 

 

Figur 10 Masken som ska berätta enhet #2 

Ovan syns masken som Jack ska bära, samt utgångspunkten för masken till vänster, och 
progressionen, som rör sig från vänster till höger. Den skapades utifrån ett människoansikte 
och gavs kvadratiska, kantiga former, blandade med triangulära, skarpa vinklar. Detta för att 
inge ett hotfullt intryck och intryck av maskulinitet (Solarski, 2012).  
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Som det är nämnt tidigare i texten är narrativet grundat i subgenren slasher. En av de mest 
ikoniska objekten som finns inom slasher är just masken. Hockeymasken (Skydd för 
hockeymålvakter förr) har populariserats genom antagonisten i Friday the 13th (1980). Det 
finns många andra maskbärande antagonister av samma slag. Ett exempel finns i filmen The 
Texas chainsaw massacre (1974) där antagonisten istället bär en lädermask skapad av ett 
mänskligt ansikte.  

Det färdiga objektet som omformats har relativ liknelse till ett ansikte. Den har plats, i sig, 
för en människas ansikte, med två titthål och snöret på baksidan, som gör att den går att 
hänga över huvudet. Affordansen för objektet pekar på att detta objekt kan bäras över 
ansiktet och bör enligt erfarenhet vara en mask.  

Formerna för masken har gjorts skarpa och kantiga för att påvisa känslan av obehag och 
maskulinitet, precis som hos kniven. Detta för att se om respondenterna kommer koppla 
mask och kniv till varandra och till en manlig karaktär. Skarpa vinklar har lagts in, 
exempelvis runt ögonen, mundelen, sidorna och hålen vid munnen. Detta för att ge den ett 
hotfullt uttryck.  

En sak som inte syns på bilden i figur 10 är att baksidan på masken innehåller ett brustet 
snöre som ska visa på att masken slitits av. Detta för att visa på den större händelsen i 
händelseenhet nummer tre, som också är den viktigaste informationen som förmedlas till 
respondenten i enlighet med teorin om orsak och verkan. 

 

4.2.3 Enhet  #1 
 

 

Figur 11 Telefonen som ska berätta enhet #1 

Ett objekt som är återkommande inom slasher är telefonen. I filmerna har många olyckligt 
lottade individer fått gå igenom otroliga mängder prövningar för att nå deras räddning, som 
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varit att ringa efter hjälp. De äldre filmerna har haft fast telefoni medan de mer moderna har 
uppdaterat dessa till mobiltelefoner. 

Bilden ovan ska visa på ett objekt som är stort nog att hållas i en hand. Den har en tryckbar 
knapp i botten och är väldigt slät. Erfarenhet hos gemene man skulle säga att objektet ovan 
är en modern smartphone. Den har inte baserats på någon speciell modell utan mer av det 
övergripande utseendet som många moderna telefoner har gemensamt idag. Färgerna har 
precis som på de tidigare objekten hållits mörka och enhetliga med samtliga objekt, för att 
inte frammana slutsatser som skulle kunna dras av färgval (V. L. Zamitto, 2005).   
Formen på telefonen har gjorts extra rund, och är överdriven vid jämförelse med verkliga 
telefoner. Detta har gjorts för att försöka härleda spelaren att koppla de runda formerna till 
kniven i figur tolv och en kvinnlig karaktär (Solarski, 2012).  

Orsak och verkan (Gibson, 2000) visar på att telefonens framsida är trasig, något som oftast 
orsakas av någon form av yttre våld. Med tanke på objektets placering på marken ska detta 
peka på att den tappades av karaktären. 

 

4.2.4 Enhet  #4 
 

 

Figur 12 Kniven som ska berätta enhet #4 

Det sista objektet spelaren stöter på är objektet som syns ovan. Bladet och greppbarheten ger 
objektets affordans som liknas med en kniv (enligt erfarenhet), den kan användas för att 
skära och hugga saker med. Håligheten på handtagets "mage" och skruven på sidan ska även 
peka på att bladet är utfällbart. Alltså är objektet ovan en fällkniv av ett mindre slag. Den har 
inga utstickande färger, men precis som de andra objektet har former varit av stor betydelse. 
Handtaget är format överdrivet runt i jämförelse med en riktig fällkniv för att skapa en 
koppling till telefonen och en distans till de kantiga, grövre objekten. Anledningen till att det 
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har skapats två knivar är att objekten delar affordans. Både objekten har samma 
användningsområde men deras utformning är det som skiljer dem åt. Om två olika knivar, 
som har i grund och botten samma affordans, kan uppfattas på två olika sätt genom form är 
detta mycket mer värdefull data än två vitt skilda objekt i samma studie.  

Skicket på kniven är i jämförelse med objekten i figur nio och tio i gott skick, och pekar på att 
objektet inte är gammalt och är väl omhändertaget. Den ska peka på modernitet och liknas 
med telefonen i figur elva. Det sista är orsak och verkan som ska visa på vad som hänt i själva 
händelseenheten. Elli ska hugga Jack och detta visas med den överväldigande mängden blod 
på bladet. Detta ska visa på att, i jämförelse med blodet på objektet i figur nio, så har bladet 
grävts in en mycket längre bit in. 

Detta objekt, gentemot de tidigare objekten har inte samma starka, grafiska koppling till 
slasher. Kniven är utformad efter moderna fällknivar istället för någon stereotypisk kniv som 
i t.ex. enhet #3. 
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4.2.5 Miljön 
 

 

Figur 13 Korridoren innehållande objekten i förstapersonperspektiv  

 

Figur 14 Objektet (mask) från figur 10. Sedd i artefakten 

Objekten har sedan placerats i en grå korridor där respondenten ska hitta, och titta på 
objekten en i taget. De är alla placerade i mitten för att förhindra att positionerna ska tillföra 
någon ny variabel. Korridoren är helt grå och väl upplyst för att inte förmedla någon känsla 
eller starkt intryck hos respondenten  som skulle kunna påverka resultatet. Dessa val har 
gjorts medvetet för att se till att det är de enskilda objekten som sköter berättandet, inte den 
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övergripande helheten. Objektens har placerats i korridoren, i den kronologiska ordningen 
som händelseenheterna i narrativet ska ske, alltså från ett till fyra. 

4.3 Problematik 
Att berätta historier med objekt så att olika åskådare kan förstå narrativet är ingen lätt 
uppgift. Många gånger kan händelseförloppet verka uppenbart för skaparen, men resultatet 
visar i slutändan att inte en enda spelare greppade historian som skulle förmedlats. Även i 
denna studie, som ändå hållits grundläggande, fanns en risk att spelaren inte förstod något 
alls. 

Att försöka förmedla kön genom form är inget som är viktigt för studien utan existerade 
mest som en sidofråga. Dock fanns problemet att mask och kniv är otroligt ikoniska inom 
slasher och kopplas nästan alltid till en man. Det fanns en stor risk att respondenterna 
endast skulle koppla objekten till kön genom stereotyper inom subgenren. 

Det största problemområdet är de objekten som ska vara rundade. Att smyga in kantiga 
former i en kniv och en mask var en relativt enkel designuppgift. Det fanns inga svårigheter 
med att ge objektens distinkta former genom detta formspråk, då det verkar som att de flesta 
objekt i hushåll inte har dessa former, kanske just för att de känns hotfulla. Det svåra var att 
skapa distinkta runda former, utan att objektens kändes orealistiska och parodiserade på ett 
negativt sätt. De rundade objekten har inte alls samma överdrivna utseende som de kantiga, 
och det kan visa sig vara ett problem för studien. Respondenterna kanske skulle se de 
rundade objekten som vanliga och realistiska mot de surrealistiska, kantiga objekten. 
Förhoppningarna var ändå att respondenterna skulle förstå vad de använts till, och 
förhoppningsvis även lyckas koppla objektens tillhörighet till de två karaktärerna.  

En pilotstudie genomfördes på tre personer med framgång. Respondenterna uppfyllde 
kraven som finns beskrivna under 3.1.2 och samtliga var mellan 20 och 30 år gamla.  Två av 
tre respondenter identifierade det fullständiga narrativet. En av respondenterna hade 
erfarenhet av subgenren då denna kände till denna typen av filmer och hade sett många av 
dem. Respondenten associerade därmed till klassiska stereotyper inom subgenren under 
själva tolkningen av miljön. En annan respondent hade ingen direkt erfarenhet av slasher 
och använde andra erfarenheter för att fylla i narrativet. Istället för hockeymask (ikoniskt) 
relaterade respondenten masken till en halloweenmask. Den tredje respondenten hade lite 
erfarenhet av genren men denne såg knappt något av artefakten på skärmen p.g.a. att ljuset i 
rummet studien genomfördes i var för starkt, vilket orsakade att respondenten inte såg 
detaljerna på objekten alls. Detta medförde väldigt dåligt pricksäkerhet inom identifikation 
av variabler och resulterade i att resultatet inte kunde användas. 

Trots en pilotstudie fanns ett överhängande problem att p.g.a. storleken av detta ämne. Det 
fanns möjligen många variabler inom denna studie som inte har uppdagats än, trots den 
tidigare nämnda pilotstudien som orsakade små förändringar i målgrupp och hur 
intervjuerna skulle gå till. Många nya variabler skulle säkerligen dyka upp under själva 
intervjuerna. Problemet med denna typen av variabler är att de är osedda och sådant okänt 
existerar inte tills någon pekar ut dem. 
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5 Utvärdering 
Den kvalitativa undersökningen utfördes på 13 olika personer. Samtliga personer uppfyllde 
kraven på målgruppen som beskrivs under 3.1.2, och samtliga individer gav fullgoda resultat. 
Först kommer undersökningens resultat att presenteras genom en kvantifiering av resultatet 
som tolkats av den kvalitativa undersökningen. 

Fullständiga intervjuer, tillsammans med en sammanfattning, finns under Appendix A i 
slutet av rapporten. Om respondenten gjorde något utanför det som sades står det antecknat 
inom parantes i transkriberingarna under Appendix A. Övriga viktiga saker som icke verbalt 
(Kroppsspråk, röstläge etc) lästes av respondenterna står antecknat som "allmänna 
anteckningar" i början av transkriberingarna under Appendix A. 

Efter presentation av resultaten kommer dessa analyseras för att hitta samband i den 
insamlade informationen, samt för att upplysa olika möjliga anledning till resultaten. 
Kapitlet kommer sedan avslutas med de slutsatser som dragits av studien och hur väl studien 
av besvarat den huvudsakliga frågan. 

5.1 Presentation av undersökning 
Kvantifieringen av resultatet kommer ske i fyra etapper. Först kommer intervjuerna att 
sammanfattas övergripande för att ge inblick i själva intervjuerna.  Efter detta kommer en 
kvantifierad presentation som behandlar huruvida respondenterna förstod vad objekten var, 
och om de kunde identifiera delen av objektet som representerade orsak och verkan. Efter 
detta kommer de mer övergripande delarna presenteras, det vill säga om antalet individer 
och deras genus uppfattades, om händelseenheterna identifierades, och till sist hur många 
som faktiskt förstod det fullständiga narrativet. 

 

5.1.1 Sammanfattning av intervjuer 
Nedan finns sammanfattningar av varje intervju för att ge bättre inblick i hur de kvalitativa 
resultaten varit. De fullständiga intervju-transkriberingarna tillsammans med fler 
anteckningar finns under appendix A i slutet av denna rapport. Samtliga respondenter 
kommer benämnas med ett konsekvent nummer som de står nedan och under appendix A. 

Nästan samtliga respondenter har varit genrekunniga i den mån att de associerar till 
genrestereotypiska drag, även om de påstått sig sakna detta. Detta fenomen kommer 
behandlas mer under analys-delen. Endast respondent #6 och #9 (Understrukna) påstod sig 
sakna specifika erfarenheter inom genren och drog egna paralleller som sträcker sig utanför 
genrestereotypiska element. 

Respondent #5 och #9 var de som fullständigt identifierade samtliga händelseenheter.  
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Respondent 1 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 3 av 4 händelseenheter. 

Respondent 2 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 2 av 4 händelseenheter. 

Respondent 3 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher. 
• Den första som kopplar genus p.g.a. stor erfarenhet av subgenren. 
• Lyckades identifiera 3 av 4 händelseenheter. 

Respondent 4 

• Uttalad avsaknad av erfarenhet inom subgenren. Har dock tillräckligt med kunskap 
inom subgenren för att identifiera stereotyper. Detta genom information som tagits 
upp omedvetet genom populärkultur. 

• Identifierade 0 av 4 händelseenheter 
• Ser alla ledtrådar men kopplar dem väldigt annorlunda. Kopplar allt väldigt starkt till 

en egenskapad bild av en slasher-mördare. Karaktären har skapats ifrån olika bitar, 
antagligen från olika delar av populärkultur. 

Respondent 5 

• Drar starka paralleller till slasher-filmer. Stor erfarenhet. 
• Lyckades identifiera 4 av 4 händelseenheter. 
• Knivarnas utseende spelas mot varandra. "Ena kniven, stor och farlig. Andra kniven, 

liten och försiktig" Därför kopplas den till offer. 

Respondent 6 

• Känner inte till och associerar inte till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 1 av 4 händelseenheter. 
• Känner inte någon oro i början förrän masken kommer fram. 
• Kopplar scenariot till någon form av rån. 
• Många kopplingar till Halloween istället för populärkultur. 
• Med blodet i slutet kopplas det till deckare. 
• Ser förövaren (Jack) som någon som ville skämta med någon annan och råkade hitta 

någon som bara försvarade sig. 
• Första personen som saknar större erfarenhet av slasher. Associerar därför objekten 

med andra former av erfarenheter som halloweenskämt etc. 

Respondent 7 

• Kopplar otroligt löst till slasher. Individen är inte speciellt insatt i genren. Har viss 
erfarenhet ändå 

• Lyckades identifiera 2 av 4 händelseenheter. 
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• Andra kopplingen till en karaktär från samma barn- och ungdomsserie (respondent 
2). 

Respondent 8 

• Kopplar starkt till att allt tillhör en mördare som misslyckats med sitt uppdrag och 
flyr för sitt liv. Kopplar samtliga objekt till en individ. Svaga kopplingar till slasher. 

• Lyckades identifiera 0 av 4 händelseenheter. 
• Kopplar masken till en karaktären från en film som bär mask av en annan typ. 

Tanken av maskeringen kopplas starkt till en bild som antagligen hänger kvar från 
någon film som setts för längesedan. 

Respondent 9 

• Känner inte till och associerar inte till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 4 av 4 händelseenheter. 
• Andra respondent som kopplar till Halloween istället för slasher (Se respondent 6). 
• Trots avsaknad av slasher-erfarenhet och -koppling identifierar respondenten 

scenariot mycket väl. Missar dock fällkniv. 

Respondent 10 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 1 av 4 händelseenheter. 
• Respondent ger mycket korta svar. Stark känsla om stress. 
• Kopplar båda knivar till "förövare" 

Respondent 11 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 2 av 4 händelseenheter. 
• Kopplar masken till ett band där medlemmar är maskerade med läskiga masker. 
• Kopplar förövarens genus till manligt med backning av våldsstatistik. 

Respondent 12 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 1 av 4 händelseenheter. 
• Tredje som kopplar masken till Halloween eller sport. 
• Drar erfarenhet från krigsfilmer. kopplar detta till knivens taggiga ovansida. 
• Anser att scenariot inramar tre individer. Drar mycket parallell till militärs mot civilt. 

Respondent 13 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher. 
• Lyckades identifiera 3 av 4 händelseenheter. 
• Framgår igen att objekten handlar om filmiska (genrestereotypiska) mot vardagliga 

objekt. Därav  kopplingen. 
• Kopplar även masken till kulter. 
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5.1.2 Kvantifiering av objekt 

 

Figur 15 Kvantifierat resultat av enhet #1 

Det första objektet i miljön, kopplat till händelseenhet #1, var en smartphone med krossat 
glas. Objektet tolkades nästan fel som en spegel två av tretton gånger (respondent #3 och 
#4), men respondenterna plockade snabbt upp att det rörde sig om en smartphone. En liten 
spegel och en släckt smartphone delar affordance i den mån att de båda är små, artificiella (i 
form), lättgreppade och mycket reflektiva. Respondenterna identifierade snabbt sprickorna 
och samtliga tolkade detta som att den var tappad (orsak-verkan). Den avgörande faktorn för 
att den var tappad och gick sönder i fallet var dess placering, som var på marken. 
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Figur 16 Kvantifierat resultat av enhet #2 

Det andra objektet i miljön var en mask med trasigt band. Samtliga respondenter 
identifierade enkelt vad objektet var. Dock var det bara en av respondenterna (Respondent 
#5) som identifierade orsak-verkan, som påvisades av det avslitna bandet. Denna 
respondent identifierade att den var avdragen från en person. Det visade sig senare att en 
respondent som inte identifierat orsak-verkan-elementet ändå identifierade masken som 
avdragen, då den låg lämnad på marken (respondent #9). 
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Figur 17 Kvantifierat resultat av enhet #3 

Efter detta kom respondenterna till enhet #3, som är den stora kniven med lite blod längst ut 
på bladet. Samtliga respondenter identifierade objektet, och nio av tretton upptäckte blodet 
på toppen. Av dessa nio kopplade endast fyra respondenter kniven till "icke dödlig", eller lätt 
skada, det vill säga att blodet på kniven representerar området som aktivt skadat någon. 

 

Figur 18 Kvantifierat resultat av enhet #4 

Sista objektet i miljön var en fällkniv med mycket blod på. Samtliga respondenter 
identifierade orsak-verkan (blodet) och vad objektet var för något. Tolv respondenter 
identifierade att orsak-verkan var kopplat till grövre våld (stick eller hugg). Elva 
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respondenter identifierade kniven som en fällkniv. Variabeln "fällkniv eller inte" finns med 
då detta möjligen kunde påverka hur respondenterna såg på objektet. En kökskniv är kanske 
mindre vanligt att bära med sig i fickan jämfört med en fällkniv. Respondent  #3 (Se 
appendix A) kopplar kniven till kökskniv och därför att scenen utspelar sig i just ett kök. 

 

5.1.3 Kvantifiering av antal individer och tillhörande 
 

 

Figur 19 Kvantifierat resultat av identifierat antal individer och genus 

En annan uppgift respondenterna hade, var att förmedla hur många individer som var 
involverade i scenariot. Tio av tretton respondenter identifierade två olika individer. Dessa 
tio respondenters identifiering av genus finns med ovan i figur 19. Dock var identifiering av 
genus genom objekt en sidofråga som inte visade mycket framgång i denna studie. Svaren 
var inkonsekventa och objektens koppling till genus kommer gås igenom mer noggrant 
under analysen, senare i detta kapitel. 
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Figur 20 Kvantifierat resultat av objektens tillhörighet 

Samtliga respondenter har kopplat objekten till de individer som de trodde var med i 
scenariot. Siffrorna i figur 20 visar tydlig kategorisering av objekten. Siffrorna kan vara lite 
ojämna, då respondenter vid ett fall kopplat samtliga objekt till förövaren och vid ett enstaka 
fall kopplat objekt till en tredje individ (Respondent #12). Det saknas en röst på liten kniv, 
då en av respondenterna kopplade den lilla kniven till en tredje part, som inte varit med i det 
skrivna narrativet.  

5.1.4 Identifiering av händelseenheter 

 

Figur 21 Kvantifierat resultat av identifiering av samtliga händelseenheter 



 36 

I figur 21 syns hur väl samtliga respondenter identifierat samtliga händelseenheter såsom de 
varit skrivna. För att uppnå en "identifierad händelseenhet" ska respondenterna ha 
identifierat viktiga punkter i dessa som bestod av vad objektet är, dess orsak-verkan-
element, hur det kopplar till handling samt objektets ägare.  

5.1.5 Identifiering av narrativet 

 

Alla byggstenar har presenterats och endast respondent #5 och respondent #9 identifierade 
det fullständiga narrativet genom att identifiera samtliga punkter under varje händelseenhet. 
I slutändan hade 2 av 13 respondenter godtyckligt identifierat de variabler som skulle 
identifieras för att ha identifierat hela narrativet. 

5.2 Analys 
Om man tittar på resultaten som kommit av studien är somliga av dem ganska lätta att läsa 
och förstå, medan andra kräver mer kontext. Att respondenter förstår eller inte, vad ett 
objekt är (kniv, mask, etc.) bygger väldigt mycket på objektets utformning och på konkret 
information som respondenter besitter i form av tidigare erfarenhet. Dock så är tolkning av 
dessa objekt en mycket djupare fråga. Därför kommer analysen börja med identifikation av 
narrativets mindre byggstenar, vilket är objekten. Därefter kommer tolkningen av dessa 
objekt i narrativets helhet att göras. 

5.2.1 Identifiering av objekten och dess olika element 
Enhet #1 (telefonen) identifierades korrekt av samtliga respondenter. Orsak-verkan, som var 
att den var tappad (representerades genom en sprucken skärm), identifierades lätt och 
kopplades snabbt ihop med fysisk åverkan, i detta fall, att den var tappad.  

Att telefonen identifierades som tappad var inte bara p.g.a. sprickorna, men också p.g.a. dess 
placering på marken. En del av respondenterna identifierade telefonen som en viktig del av 
deras liv, vilket många människor, med stor sannolikhet gör. Denna typ av objekt skulle 
aldrig bara lämnas av någon, speciellt inte i det skicket. 
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Enhet #2, som är masken, var inte heller svår att identifiera som just en mask. Dock var det 
bara en av tretton (#5) respondenter som lyckades identifiera det trasiga bandet på 
baksidan. Detta skapade ett fundamentalt problem för att kunna identifiera vad som hänt 
med objektet. I detta fall har den grafiska representationen varit undermålig och resulterat i 
saknad information för respondenterna. Om orsak-verkan-elementet inte framgår så blir det 
nästan omöjligt för respondenterna att tolka det som hänt i scenariot. 

Det fanns dock en respondent (#9) som trots ovetande om det trasiga snöret identifierade att 
den var avsliten. Detta var p.g.a. maskens placering, som var på marken. Två respondenter 
identifierade maskens avslitning och dessa två kunde då identifiera händelseenhet nummer 
2 helt. P.g.a. detta blir det mycket svårt att dra några slutsatser om respondenternas 
förståelse av denna händelseenhet. Denna enhet visar tydligt hur viktig korrekt och tydlig 
grafisk representation av objekt är för spelares förståelse av environmental storytelling. 

Enhet #3 är något som lätt identifierades som en kniv av samtliga respondenter. Efter 
identifieringen av objektet, som var mycket framgångsrikt, skulle orsak-verkan identifieras. 
Av samtliga respondenter var det nio stycken som identifierade orsak-verkan-elementet 
(blod på toppen), varav fyra av dessa kopplade detta till icke dödligt våld eller smärre fysisk 
skada. För de övriga fem, lades inte större tankeverksamhet ned på vad som kan ha hänt och 
de glömde till sist blodfläcken när det kom till att summera händelseförloppet. 

Enhet #3 är den enhet som haft dalande identifikation från vad objektet är, till tolkad 
händelse. Anledningen till detta verkar vara att detaljen är otroligt subtil. De som ser den 
glömmer bort den bland lättihågkomliga saker som skärmsplittringen i telefonen (enhet #1) 
och den stora mängden blod på den mindre kniven (enhet #4). Respondenter var heller inte 
säkra på om det var blod, och deras osäkerhet kan ha orsakat att blodet på kniven lämnat ett 
mindre intryck hos dem. 

Enhet#4 har däremot haft en större framgång än den tidigare enheten. Samtliga 
respondenter har identifierat objektet som en mindre kniv, varav elva har identifierat den 
som en fällkniv. Tolv av tretton respondenter kopplade ihop blodet på kniven med 
överväldigande våld, eller "svår skada". Med tydlig utformning och lätt synligt orsak-verkan-
element blir det mycket lättare för spelare att identifiera, tolka och komma ihåg 
händelseenheten som objektet ska representera. 

Enhet #1 och enhet #4 är de enheter som ligger i kontrast med #2 och #3. Detta då 
respondenterna hyfsat framgångsrikt lyckats identifiera orsak-verkan hos 1 och 4. Dessa 
element är av otroligt stor vikt för att identifiera narrativet. Orsak-verkan är enligt både 
Carson och Jongeneel mycket viktigt för att identifiera vad objekt och miljöer kan berätta för 
oss. 

Enhet 2 och 3 har haft sämst framgång. Maskens snöre (enhet #2) har gjort det omöjligt för 
respondenterna att identifiera händelsen i händelseenhet #2. #3 har dock identifierats till 
viss grad men p.g.a. dess underväldigande intryck hos respondenten lämnas orsak-verkan i 
händelseenhet #3 ofta ut ur narrativet. 
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5.2.2 Kategorisering av objekt och koppling till antal individer 
Identifieringen av antalet individer i narrativet har huvudsakligen varit träffsäkert. Tio av 
tretton respondenter identifierade att det fanns två individer i scenariot (Se figur 19). Det går 
dock inte att dra en fast slutsats vad som exakt orsakat hur respondenterna identifierat 
tillhörigheten.  

Siffrorna som syns i figur 20 visar tydligt att samtliga respondenter kopplar masken och den 
stora kniven till Jack (förövaren). Med respondenternas reaktioner under intervjuerna, och 
även det som sagts under dessa, finner de flesta respondenter både mask och stor kniv 
obehagliga i sig. Det var något som skulle uppnås med hjälp av formspråket (Larson, Aronoff 
& Steuer, 2011). Att koppla de genrestereotypiska "överdrivna" och "obehagliga" objekten 
(mask och stor kniv) har som sagt, inte varit svårt för respondenterna. De, från slasher, 
ikoniska objekten har enkelt kopplats sammans. Både p.g.a. sammankoppling av 
stereotypiska objekt men även genom formerna som har visat sig vara obehagliga för många 
respondenter. Respondent #4, #6 och #8 (Se intervjuer i Appendix A) har sett både mask 
och kniv som otroligt hotfulla och respondent #4 pekar särskilt ut de "arga ögonen" på 
masken.  

Dock verkar det som att de övriga två objekten (telefon och liten kniv) inte självständigt 
kopplats till den andra karaktären. Det verkar som att dessa objekten kopplas till Elli genom 
uteslutning, en risk som tagits upp under 4.3. De runda objekten, som ses som vardagliga 
kopplas, endast ihop med Elli relativt till de övriga två objektens utseende. 

En annan variabel som har påverkat hur respondenterna kopplat objekten har varit vilket 
skick de befinner sig i, som visas i texturerna. Detta gör att det finns två 
identifikationsvariabler i studien, och det blir därför svårt att säga med säkerhet att 
identifikation skett genom endast form. 

Telefonen (#1) och lilla kniven (#4) har i kvantifieringen en stor koppling till Elli (offer). 
Telefonen är den som majoriteten sagt tillhör något "offer", någon som bara har råkat hamna 
i en hotfull situation. Detta verkar vara för att en telefon, överlag ses som något livsviktigt för 
att kunna ringa på hjälp eller kontakta andra människor. Många respondenter har varit 
överens om den tanken. Inte p.g.a. de filmer de sett, utan hur vana dessa är att alltid kunna 
nå hjälp vid behov. Det har egentligen inte varit formen, utan innebörden av objektet som 
gjort att den kopplats till ett "offer". Den lilla kniven har i stort sett kopplats till Elli genom 
relation "modern, liten kniv mot obehaglig, stor kniv". 

Den sista delen, som var en liten sidofråga, och som har liten relevans egentligen i fråga om 
tillhörighet, var om objektens utformning direkt kunde kopplas till genus (Se figur 19). 
Nästan hälften av respondenterna identifierade Jack som en man och endast två 
respondenter identifierade Elli som kvinna. De enda som identifierade Elli som kvinna var 
respondenter som direkt kopplade Elli till stereotyper i film. Detta syns väldigt tydligt i 
intervjuerna av respondent #3 och #5 som både kopplade starkt till existerande stereotyper. 
De som identifierade Jack som en man, gjorde det antingen genom maskens manliga anlete 
(Skallformen runt ögonen), genom stereotyper från film eller andra anledningar som t.ex. 
våldsstatistik. P.g.a. detta är det svårt att koppla genus direkt till formen av denna studies 
objekt. 
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5.2.3 Association, erfarenhet och andra faktorer 
Objektens identifikation och hur de kopplas, för diskussionen snabbt in på förmåga att tolka. 
Enligt Jongeneel (2013) så kopplar människor Environmental storytelling väldigt mycket till 
sina egna erfarenheter. Precis som det finns beskrivet under bakgrunden så har denna studie 
har fungerat som "cirkeln" i figur 7. Det finns ritade streck, och nu är det upp till individen 
att fylla igen luckorna emellan dessa streck. Detta kan se mycket olika ut, vilket även 
Jongeneel påpekar i sin text. 

Hur respondenterna tolkar scenariot överlag, skiljer sig otroligt mycket emellan beroende på 
deras personliga erfarenheter. Människor som sett mycket slasher-film kopplar det starkt till 
just denna kategori. Dock var de mest intressanta respondenterna de som inte hade någon 
större erfarenhet av denna typ av film. Här var respondent #6, #7 och #9 väldigt intressanta. 
De kopplade bl.a. masken till andra individer inom populärkultur som barnprogramshjältar, 
sportskydd, banduniformer för musiker, Halloween etc. Situationen kunde variera sig mellan 
förföljelse, rån eller misslyckade halloween-skämt. Alla var dock överens om att det 
obehagliga i masken gjorde att den kopplades till någon med ont uppsåt. Oberoende av 
erfarenhet inom populärkultur kunde respondenter överlag identifiera objekt, orsak-verkan 
och känslan i scenen. Respondent #9 identifierade samtliga händelser mycket bra utan att 
koppla allt till stereotypiska karaktärer. Annan erfarenhet, ej kopplad till slasher-genren, 
fyllde igen dessa luckorna. Vilken typ av erfarenhet som fyllt igen dessa luckor framgick inte 
i intervjun, men det rör sig antagligen om scenarion från spel, filmer eller till och med 
verkliga livet. 

5.2.4 Identifiering av händelseenheter och narrativ 
Nu när de individuella elementen i studien diskuterats är det dags att gå igenom det som 
hela undersökningen resulterat i. Hur väl har respondenterna analyserat narrativet, och 
därmed, hur mycket har faktiskt förmedlats till dessa? 

Överlag så rankas enheterna (mest framgångsrik och neråt) #1, #4, #3, #2. Innan vi går in 
djupare ner på var och en av dessa är det värt att ytterligare en gång poängtera att om 
respondenterna identifierat allt i händelseenheten utom en räknas det fortfarande som ett 
"Nej". Alltså är det svårt att uppnå godkänd förståelse av en händelseenhet. 

Händelseenhet #1 hade störst träffsäkerhet från respondenterna. Sammanfattat så var det 
enkelt för respondenterna att identifiera objektet och sprickorna på denna. En möjlig 
anledning till detta var respondenternas personliga erfarenhet, från deras egna liv där 
telefonen är en viktig och dyrbar ägodel. Telefonen är något som ingen bara lämnar utan 
anledning. Detta tillsammans med att det var trasig gjorde att de identifierade 
händelseenhet #1 mycket väl. 

Händelseenhet #2 hade väldigt dålig framgång p.g.a. enhetens svårförståeliga representation 
av orsak-verkan. Den personen som såg det trasiga bandet förstod händelseenheten, och de 
som missade förstod inte. En annan respondent förstod händelseenheten p.g.a. maskens 
placering utan att ha sett snöret på baksidan. Denna enhet visar hur otroligt viktigt det är att 
åskådaren av objektet måste kunna identifiera de grafiska representationerna.  

Händelseenhet #3 var också mindre framgångsrik enligt kvantifieringen. Endast fyra 
respondenter lyckades identifiera denna händelseenhet i narrativet. Detta kan vara kopplat 
till två, i nuläget, identifierade anledningar. Det kan vara att detaljen för svag för att någon 
skulle komma ihåg den i sin kontext. Det mer troliga alternativet var att de som hade svårt 
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att identifiera om det var blod eller inte saknade det starka intrycket som krävdes för att 
kunna placera den i någon sorts narrativ. Hjärnan verkar över lag sortera bort information 
som den finner oviktigt och detta är troligtvis anledningen till detta. 

Av alla respondenter så är det endast nummer 5 och nummer 9 som identifierat hela 
narrativet. Nummer 5 hade avsevärd vana inom subgenren och nummer 9 hade nästan 
ingen. Detta tyder på att slutledningsförmåga och erfarenhetsdriven association kan komma 
ifrån olika källor och ändå leda till liknande resultat. 

Nummer 5 drog många paralleller till spel och filmer som denne sett tidigare. När denne såg 
masken sa den "Den får mig att tänka direkt att det är någon sorts skräckfilmgrej" 
tillsammans med mycket exakta liknelser med skräckfilmer och spel. Många associationer 
mellan slasher-filmer, halloween och andra saker gjorde detta till en ganska lång intervju. 
Dock landade allt i de stereotypiska narrativet så som det var skrivet 

Respondent nummer 9 var den andra som lyckades fånga upp narrativet, utan direkta 
associationer till slasher. När masken plockas upp säger denne "It's a hockey mask... A 
spooky halloween mask...". Nummer 9 drar parallellen till halloween-masker, men exakt vart 
denna erfarenhet kommer ifrån är svårt att säga. Istället för en "serie-mördarkniv" som 
andra respondenter benämnt enhet #3 som, beskriver respondent #9 kniven som en " 
Bowie... Tanto knife kind of thingy...". Respondenten kopplar knivens form till riktiga 
modeller som används för jakt och strid. Respondent nummer 9 visar starkt att affordance 
orsak och verkan är baserat i den riktiga världen och går att identifieras genom oändliga 
former av erfarenhet, både riktig och tagen från media. 
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5.3 Slutsatser 
Nu har resultatet från undersökningen redovisats och analyserats. Hur ställer sig resultatet 
då mot studiens huvudsakliga frågeställning? Vad för några slutsatser kan dras av 
informationen som finns tillhand? 

Det är viktigt att vara medveten, att alla slutsatser ifrån denna studie främst är för grafiska 
stilar som liknar undersökningens artefakt. Denna grafiska stilen strävar efter att efterlikna 
verkligheten i form av proportioner, former, färger, etc. Grafiska stilar som är mer 
överdrivna bör förlita sig på studier inom symbolik eller liknande om objekten går långt ifrån 
"verklig" representation. 

5.3.1 Frågeställnings svar av undersökning 
Frågeställningen löd på följande sätt: Till vilken grad, mätt genom identifikation av ett 
grafiskt element per applicerad teori, kan fyra objekt utformade efter teorier om affordance, 
form samt orsak och verkan förmedla enskilda, fiktiva händelseenheter som tillsammans 
bildar ett narrativ? 

I denna studie visade det sig, att enskilda fiktiva händelseenheter gick till stor grad att 
förmedlas med hjälp av objekt utformade efter teorier om affordance, form, samt orsak och 
verkan. Dock lyckades inte samtliga händelseenheter med detta, vilket till viss grad berodde 
på sämre grafisk representation. Objekten som hade acceptabel och lättförståelig grafisk 
representation kunde fullgott förmedla händelseenheter i ett narrativ till en stor grad. Dock, 
med människors kunskap om den subgenren studien är baserad på, och med för många 
variabler, är det svårt att säga exakt vad som orsakat förmedlandet av narrativet.  

5.3.2 Frågeställningens teorier och deras framgångar 
Den första teorin är Gibsons affordance (blandat med Normans utvecklig i åtanke) som visat 
sig vara en mycket god inriktning för att berätta för spelare vad ett objekt är. Telefonens 
(Enhet #1) initiala ihopblandning med en liten spegel visar på detta. Trasig spegel och trasig 
smartphone delar affordance till stor del. 

Den andra saken som har varit mycket framgångsrik i studien, är teorin om orsak och verkan 
(Carson), i samband med teorin om "expert på sin egen värld" (Jongeneel). Saker som fysisk 
åverkan, fysiska spår och skick är något som människor har varit mycket bra på att 
identifiera och förstå. Trasiga ting och grov spårlämning av kända saker (I detta fallet blod 
på enhet #4 eller sprickor i enhet #1) har visat sig vara mycket effektiva.  

När det kommer till objektens form i denna studie, verkar de triangulära formerna som 
beskrivs under 2.2.4 ha haft stor framgång att förmedla känsla medan de runda formerna 
har haft ett neutralare intryck hos respondenterna. Slutsatsen om känslan triangulära 
former ger är dock inte definitiv, då den smutsiga texturen kan ha lagt till en viss del av den 
obehagskänslan. 

Teorierna ovan har varit relativt framgångsrika i att visa handling i narrativ. Dock har 
tillhörighet visat sig vara mycket svårare att dra en direkt slutsats om. Denna studien visar i 
grunden att objekt som har liknande visuella attribut, som exempelvis form eller textur, 
kopplas ihop, samt att denna sammankoppling blir starkare om objekten har överdrivna 
attribut, snarare än neutrala. Respondenter har identifierat karaktärerna men inte på det 
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sätt som önskades. De runda tingen har endast kopplats i relation till de kantiga och andra 
variabler som textur och modernitet gör att en direkt koppling är svår att dra. 

5.3.3 Avslutande ord om studiens teorier 
Tankesättet med identifiering genom affordance (Gibson, 1986) i spelgrafik är mycket 
intressant då allt i ett spel inte är annat än immateriella representationer av objekt från 
verklighet eller fantasi. Har representationen ett handtag som bjuder in till greppande, och 
ett blad som bjuder in till skärande, kan det enkelt identifieras med hjälp av erfarenhet som 
en kniv. 

Orsak-verkan (Carson, 2000), tillsammans med Jongeneels tanke om att alla människor är 
experter på sin egna värld (2013) är mycket givande i skapandet av elementen som kopplats 
till "orsak-verkan-elementen" i denna studie. "Vilken grafisk representation kan förmedla en 
fysisk händelse på det här objektet eller i den här miljön?" är en fråga som kan utgå ifrån 
dessa teorier. Detta skapar en bra analyseringsmetod för grafiker som ska skapa berättande 
miljöer. 

Att kunna förmedla hot genom inget annat än form kan användas på separata objekt, 
karaktärer eller i arkitektur och är ett mycket gott tillskott i en önskad hotfull miljö. 

Dessa teorier har potential att appliceras väldigt väl på att förmedla ett narrativ med objekt. 
Åskådaren måste dock kunna identifiera det som hänt med objektet genom dess grafiska 
representation. Detta inramar också att objekten måste designas utifrån den tänka publikens 
erfarenheter och kunskap. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
För att ta reda på de enskilda objektens betydelse i environmental storytelling grundades  
frågeställningen " Till vilken grad, mätt genom identifikation av ett grafiskt element per 
applicerad teori, kan fyra objekt utformade efter teorier om affordance, form samt orsak och 
verkan förmedla enskilda, fiktiva händelseenheter som tillsammans bildar ett narrativ?" 
Med kunskap inom teorierna ovan och med hjälpteorier om t.ex. färg skapades en artefakt i 
form av en spelbar miljö berikad med de fyra objekten som skulle förmedla narrativet. En 
uppsättning respondenter ställde upp på att navigera miljön och svara på den kvalitativa 
intervjun. Intervjuerna kvantifierades och resultaten analyserades. Detta uppvisade siffror 
som visade att dessa objekten förmedlade en stor del från ett narrativ. Teorierna visade sig 
fungera väl, men för att kunna säga att de definitivt fungerar kräver vidare studie i 
framtiden. 

6.2 Diskussion 
 

6.2.1 Artefaktens och resultatets trovärdighet 
Undersökningens resultat visar på att många av de teorier som finns med i början av denna 
rapport stämmer, iallafall till en acceptabel grad. Den visar även att dessa teorier, som 
egentligen appliceras på miljöer, innehållande mycket mer än några få saker, även kan 
appliceras på enstaka objekt. Den visar att ett objekt till mycket stor del, kan förmedla en hel 
händelseenhet i all sin enkelhet. Det finns dock en del saker som hade behövt utvärderas 
bättre. 

Den första och största saken som behövs röjas ur vägen är de genrestereotypiska objekten. 
Det har varit mycket behändigt, att som utförande part av denna undersökning, känna till 
om respondenter kopplar till existerande stereotyper eller inte. Att ha tillräckligt med 
tidigare erfarenhet för att veta när respondenter associerar något till en film eller inte utan 
att de behöver poängtera det har varit mycket bra för analysen. Dock kan de stereotypiska 
objekten ha gjort att respondenterna kunde läsa ut mer av narrativet än om de inte känt till 
genren. Detta visades starkt med respondent #5 som diskuteras under 5.2.4 och vars hela 
intervju finns under appendix A. Denna individ läste ut saker som genus endast genom 
erfarenhet av de stereotypiska inslagen från just slasher.  

Dock har individer som inte associerat objekten eller händelserna till genren ändå 
identifierat narrativet, men dessa var väldigt få i mängden. Respondent #9 behandlas också 
under 5.2.4 och har identifierat narrativet, inte med hjälp av slasher-stereotyper, utan med 
hjälp av andra erfarenheter. Hela intervjun av denna finns under "Respondent 9" i Appendix 
A.  

Även om en del påstod sig sakna erfarenhet av genren hade det ändå letat sig fram någon 
bild av en seriemördare från populärkultur. Detta visas väldigt tydligt hos respondent #4 
som under intervjun påstod sig inte se filmer eller spel från subgenren men lyckades ändå 
skapa en egen stereotypisk version av en seriemördare. Respondent #4 (se under appendix 
A) anser att både vapnen användes av en hockeymask-bärande seriemördare med motorsåg. 
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En sammansättning av antagonisterna från filmerna Friday the 13th (1980) och The Texas 
chainsaw massacre (1974). Respondenten såg den lilla kniven som ett verktyg, använt av 
denna seriemördare som "skalpell för att skära av ansiktet" på sina offer. Ett moment som 
faktiskt förekommer i The Texas chainsaw massacre (1974). 

Den andra saken som hade behövt utvidgas lite är målgruppen för studien. Målgruppen är 
som tidigare nämnt, människor med stark erfarenhet av västerländsk kultur, som 
konsumerar media reguljärt, är geografiskt tillgängliga för personlig intervju och saknar 
utbildning inom 2D- och 3D-grafik. Individerna valdes ut slumpmässigt men skaran blev 
mycket homogen. Samtliga respondenter var biologiska män (genus varierade). Ingen av 
texterna, artiklarna eller forskningartiklarna (med forskningsresultat) har visat att 
slutledningsförmåga, association och logiska sammanhang är något som ska ha med genus 
att göra. Det är också väldigt svårt att dra någon slutsats utifrån genus, då genus är något 
som numera ligger på en skala istället för att bestå an två definitiver. Det säger väldigt lite 
om en person som fyller i "man, kvinna, annat" i ett formulär. Hypotetiskt, om en person 
fyller i "man" på en blankett men sedan, en månad senare fyller i "kvinna" eller "annat" är 
det fortfarande samma personlighet med samma erfarenheter som tidigare. Kort sagt 
förändras inte personligheten hos individen p.g.a. hur denne fyller i en liten låda på en 
blankett. Därför var det irrelevant i början av studien. Det hade det varit bra för studien med 
en större mängd varierande människor. 

Den tredje större bristen är just objekten och hur de tolkas till narrativet. Ordningen i miljön 
skulle kunna ha påverkat narrativet. Så fort respondenten såg masken fick de känslor av 
obehag, vilket har påverkat hur de reagerar på de två nästkommande objekten i miljön. 

Den sista saken som gjort det svårt att ge ett klart svar inom form och tillhörighet har varit 
att variabel "skick" (rent och modernt mot gammalt och slitet) in skulle varit med. P.g.a. att 
denna variabel varit med är det inte definitivt säkert att det varit form som kopplat ihop den 
stora kniven med masken. 

 

6.2.2 Etik inom artefaktens utformning och undersökning 
Artefaktens utformning var skapad för att följa en subgenre för att underlätta 
sammanhanget av objekt och skapandet av narrativ. Detta har fungerat väl på några sätt och 
mindre väl på andra. Denna studie utnyttjar stereotyper som kan vara skadliga. Denna genre 
innehåller en könsstereotyp som visar psykopatiska mördare, oftast som män. Offren är av 
båda könen men visar ofta hjälplösa kvinnor som jagas av brutala män. Den visar stora män 
som elaka monster och mindre kvinnor som hjälplösa offer som inte kan mer än springa 
ifrån sin anfallare. Bilden av män som brutala och kvinnor som hjälplösa är en mindre bra, 
existerande stereotyp, och  att utnyttja och använda dessa stereotyper är att uppehålla dessa 
i samhället.  

En annan aspekt är självklart skräck som genre. Denna genre visar ofta upp mycket stötande 
material, vilket är värdet av skräck. Denna typ av genre är mycket stötande för en del 
individer, och denna studie tar medvetet del av detta. Att skapa stötande material är något 
som kan påverka vissa individer väldigt allvarligt. Material som detta kan komma med 
mardrömmar, framväxande rädslor och andra negativt laddade känslor. Denna genre har 
trots detta, valts från början då denna har varit mycket framstående inom environmental 
storytelling (exempel under kapitel 2) inom både film och spel. 
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6.2.3 Framsteg och nytta inom grafik 
Att skapa grafik är något många vet är väldigt förvirrande ibland. Datorgrafik och datorspel 
är så pass nytt att bara en sån enkel sak som termer och uttryck kan skilja sig otroligt 
emellan företag och individer, vilket försvårar kommunikation, grafiker emellan. De första 
sakerna som är värda att poängtera är att verkligen förstå vad ett objekt faktiskt är. 
Problematiken att objekt i spel, faktiskt inte är objekt på riktigt, de är en representation. Hur 
identifierar en spelare ett objekt? Affordance var mycket bra för att identifiera objekt genom 
hur spelare ställer sig till objekt beroende på vad objektet bjuder in till för handlingar. Den 
andra teorin som visat framgång är just orsak-verkan (Carson). Att kalla fysisk åverkan som 
blodspår tecken på fysiskt våld eller annat för orsak-verkan är något som skulle kunna vara 
mycket smidigt i framtiden. Den ger även en analysmetod för grafiker, att lättare kunna välja 
hur ett objekt ska utformas för att berätta en händelseenhet. "Experter på sin egen värld" 
(Jongeneel) ger frågorna "Vad vet alla människor?", "Vad vet min publik?" och "Hur kan jag 
utnyttja denna information för att min publik ska förstå vad jag vill säga?". 

En sak som poängteras mycket väl är att det kan sägas väldigt mycket med väldigt lite. 
Många gånger skulle en stor miljö som tagit flera månader att göra, ha lika mycket narrativt 
värde som en enda sak i sig själv. Ett objekt kan ha väldigt mycket information i sig självt. En 
tanke som kan spara mycket produktionstid rent grafikmässigt. 

Utöver detta så poängteras ytterligare en gång hur viktig form kan vara för ett objekt. Denna 
studie visar att spetsiga vinklar är starkt kopplat till obehag. 

Detta är saker som skulle uppnås med studien - information som skulle låta grafiker gå ifrån 
intuitiva val, och göra mer medvetna val. Denna studie är inte något som givit någon sån 
metod på långa vägar, men tillsammans med annan forskning, är detta en början på vägen 
dit. 

6.2.4 Nytta för spelbranschen 
Spelbranschen är en industri som stadigt vuxit under en längre tid och den verkar inte sluta 
växa. Tack vare den numera helt digitala distributionen av material behövs inte längre 
fysiska kopior för försäljning av spel. Spelen kan helt enkelt laddas ner via nästan vilken 
apparat som helst efter en digital betalning. Detta har gjort att digital spelförsäljning har 
övergått till internationell försäljning. 

Många av de spel som finns idag förmedlar mycket av sitt narrativ genom text och tal som är 
bundet till något språk. Environmental storytelling är något som kan övergå språkgränsen på 
ett sätt som bara bildspråk kan. Att förstå environmental storytelling och att kunna 
pricksäkert förmedla ett narrativ med detta är något som skulle kunna sudda ut gränserna 
ännu mer när det kommer till internationell spelförsäljning. 

Det som har behandlats i denna rapport är början till metoder som kan användas för att just 
pricksäkert kunna förmedla narrativ helt grafiskt, utan text. Med full förståelse för detta 
ämne skulle spelbranschen kunna nå mycket större publik utan att behöva texta ett spel på 
en ofantligt massa språk. Det bildliga språket kan nå nästan alla. 
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6.3 Framtida arbete 
 

6.3.1 Korrigeringar 
Den första inspirationen till framtida arbete är de saker som skulle kunna ha gjort 
annorlunda i studien för att förbättra dess möjligheter till bättre resultat. Det första är 
texturerna, som tog fokus i från formen på objekten. Texturen på enhet 3 och 4 stärkte deras 
band och la till extra obehag, något som studien kunde klarat sig utan. 

En bättre representation av det avslitna bandet och blodstänk på enhet 3 (stora kniven) hade 
varit till stor fördel för att respondenterna skulle kunna ge mer träffsäkra svar.  

Det hade även varit bra om objekten bytt plats i miljön, eller kanske var olika många i olika 
miljöer. Detta skulle dock kräva en mycket större studie med mycket mer resurser och 
respondenter. 

 

6.3.2 Inspiration och arbete längre fram 
Framtida arbete som skulle kunna inspiration från denna studie, eller fortsätta inom detta 
område, finns det mycket av. Den första som kommer till tanke är att använda teorier om 
affordance och orsak-verkan till objekt som inte är kopplade till populärmedia för att ta reda 
på hur respondenter ställer sig till dem. Om objekten saknar laddning eller tidigare, 
stereotypa associationer med objektet, hur tolkas det narrativa händelseförlopp då? 

Det hade även varit intressant med en separat studie inom affordance. Om man använder en 
kniv som exempel - när slutar en kniv vara en kniv, även om den behåller sin affordance som 
bjuder in till att greppa och skära. Kan man förändra ett objekt så mycket (utan att förändra 
dess affordance) att det inte längre ses som samma objekt? Det finns mycket frågor kring 
affordance som hade varit intressant att undersöka vidare. 
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Appendix A -  Intervjutranskriberingar. 
Respondent 1 

• Känner till och associerar till skräckfilm och slasher starkt. 

Respondent 2 

• Respondent missuppfattar lite och tittar på objekten utan att plocka upp dem först. 
• Först gången någon associerar masken till en maskbärande karaktär från en TV-serie 

för barn och unga 
• Drar paralleller till slasher-filmer. 
• Kan tänka att objekten används för att skrämma någon och har placerats med flit. 
• Drar info från erfarenhet inom media för att identifiera saker.  Drar paralleler till 

militära saker utan militär vana. 
• Här framgår att respondenter har haft svårt att identifiera varför de tycker att mask 

och kniv är obehagliga. De kan ej koppla känslan till form p.g.a. brist på den formen 
av utbildning. 

Respondent 3 

• Kopplar hårt till stereotyper. 
• Den första som kopplar genus (P.g.a. stereotyper från film) 
• Kopplar hela scenariot till ett kök. Tror att kniven är en kökskniv. 
• Misstar mobil för spegel först, ångrar sig sedan. 

Respondent 4 

• Misstar mobil för spegel. Ångrar sig sedan. (Se även respondent 3) 
• Lägger extra märke till maskens arga ögon 
• Ser alla ledtrådar men kopplar dem väldigt annorlunda. Kopplar allt väldigt starkt till 

en egenskapad bild av en slasher-mördare. Karaktären har skapats ifrån olika bitar, 
antagligen från olika delar av populärkultur. 

• En person som nästan inte sett någon slasher-film men lyckas ändå koppla saker till 
existerande stereotyper. 

Respondent 5 

• Drar starka paralleller till slasher-filmer 
• Knivarnas utseende spelas mot varandra. "Ena kniven, stor och farlig. Andra kniven, 

liten och försiktig" Därför kopplas den till offer. 

Respondent 6 

• Drar inga paralleller till slasher-filmer. Skiljer sig från tidigare respondenter 
avsevärt. 

• Känner inte någon oro i början förrän masken kommer fram. 
• Här framgår att objektens ordning har enorm betydelse. 
• Kopplar scenariot till någon form av rån 
• Många kopplingar till Halloween istället för populärkultur 
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• Med blodet i slutet kopplas det till deckare 
• Ser förövaren (Jack) som någon som ville skämta med någon annan och råkade hitta 

någon som bara försvarade sig. 
• Första personen som saknar större erfarenhet av slasher. Associerar därför objekten 

med andra former av erfarenheter som halloweenskämt etc. 

Respondent 7 

• Andra kopplingen till en karaktär från samma barn- och ungdomsserie (respondent 
2). 

• Visar här att blodet från liten kniv trumpar formen på stor kniv. Formen ger mindre 
känsla än blodet. 

• Kopplar otroligt löst till slasher. Individen är inte speciellt insatt i genren. 

Respondent 8 

• Kopplar masken till en karaktären från en film som bär mask av en annan typ. 
Tanken av maskeringen kopplas starkt till en bild som antagligen hänger kvar från 
någon film som setts för längesedan. 

• Lägger extra märke till den obehagliga formen på masken. 
• Kopplar starkt till att allt tillhör en mördare som misslyckats med sitt uppdrag och 

flyr för sitt liv. 

Respondent 9 

• Andra respondent som kopplar till Halloween istället för slasher (Se respondent 6) 
• Kopplar kniven till tanto (Formen liknar traditionell japanskt kortsvärd. Intresse för 

knivar finns.) 
• Trots avsaknad av slasher-erfarenhet och -koppling identifierar respondenten 

scenariot mycket väl. Missar dock fällkniv. 

Respondent 10 

• Respondent ger mycket korta svar. Stark känsla om stress. 
• Kopplar båda knivar till "förövare" 

Respondent 11 

• Kopplar masken till ett band där medlemmar är maskerade med läskiga masker. 
(Individen är musiker). 

• Kopplar förövarens genus till manligt med backning av våldsstatistik. 
• Maskens anses väldigt manlig i detta fallet. 

Respondent 12 

• Tredje som kopplar masken till Halloween eller sport. 
• Drar erfarenhet från krigsfilmer. kopplar detta till knivens taggiga ovansida. 
• Anser att scenariot inramar tre individer. Drar mycket parallell till militärs mot civilt. 
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Respondent 13 

• Framgår igen att objekten handlar om filmiska (genrestereotypiska) mot vardagliga 
objekt. Därav  kopplingen. 

• Kopplar även masken till kulter. 

Ovan syns några anteckningar som kan ge lite insikt i hur olika respondenter tolkat objekten 
och hur de rört sig i miljön. De saker som gäller om inget annat anges är att erfarenheterna 
respondenterna använt sig av för att identifiera scenariot har kommit genom populärkultur 
som kopplar till den typ av skräckfilm (slasher) som scenariot är baserat i. 
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Respondent nummer 1 
 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare). Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Så det jag ser är en trasig mobil tror jag. Den har spruckit iallafall så den kanske fungerar men 
skärmen är trasig iallafall. 

- Det kommer två frågor här. Varför tror du att det är en mobil? 

- Formen på den. Den är liksom platt.. som en mobil är ... De har glas fram uppenbarlien och om man 
kollar noggrant ser det ut som en rund prick där framme som på apple-telefoner. 

- Så du säger att det är en trasig mobil, den har spruckit. Vad är det som har hänt med den då? 

- Den har väl tappats kanske. Eller så om man ska vara sån så kanske någon har haft den i fickan och 
den har dunkats till ordentligt.. om den har trillat eller något. Så om man ska gå in ännu djupare så 
ser det ut att vara lite mer sprucket här (Pekar på skärmen där det finns flest sprickor). Det är en 
vass smäll kanske. 

- Är det något annat du vill berätta om objektet? 

- Nej, jag är helt övertygad om att det är en mobil. 

- Ja då kan du röra dig vidare i miljön. 

- Så här ser jag en mask. Det första jag tänker är klassiska skräckfilmer så... den känns ju läskig 
liksom... I form på den och sådant. 

- Det första jag tänker fråga om är varför säger du att det är en mask? 

- Först och främst så... Det kollade jag inte innan jag sa det utan jag tog upp den och såg att det var 
en mask för att det ser ut som om den passar ansiktet och om man snurrar på den ser man att det 
finns snören och man kan binda fast den här bak (Pekar på snöret på maskens baksida). Som man 



 V 

gör med masker. Men jag sa att det var en mask innan jag såg dem. Men den passar ju ansiktsform 
och det finns rum för ögon att titta och rum för munnen att andas. 

- Så det är en mask då? Vad är det då som hänt här? 

- Jag vet inte om jag tycker att den ser skitig ut eller om det är så den ska se ut. Det ser ju ut som att 
den är gjord av sten kanske... eller.. Jag tror inte att den är skitig eller att den är trasig utan den ska  
se ut här liksom. Så det som hänt är väl... Jag ser inte heller att den har gått sönder via snöret eller 
något så den har väl lämnats här eller tappats men inte skadats. Vill du att jag ska försöka koppla 
ihop den till mobilen innan? 

- Det behöver du inte göra. En och en nu i början går jättebra. När du känner dig redo sedan kan 
du gå vidare i miljön. 

- Men det är väl det som jag tänker att... Jag ser inte något mer än att jag tror att den ska se ut så. 
Sedan kommer vi till en kniv... Kniven ser väldigt skitig ut och använd. Det ser trasig ut. Den finns en 
väldigt skarp kant här som knivar inte brukar ha (Pekar på blodet på bladets topp). Så den kanske är 
paj eller har gått av. Sedan så vet jag inte men något har hänt här (Pekar längst fram i spetsen igen ). 
Det skulle kunna vara torkat blod eller någonting. Så att kanske den har skurit någonting. Så den har 
inte huggit eller stuckit utan den har skurit något. Och den är gammal. 

- Snabb fråga. Du säger att det är en kniv. Varför säger du att det är en kniv? 

- Det känns som det på form. Den har ju liksom såna tänder som ändå vissa knivar har. Men det är 
väl framförallt för den här botten, speglingen (Pekar på vinklingen där knivens vässats).. Den känns 
ju vassare här nere... Den känns ju liten så den känns inte som ett svärd eller en dolk utan det känns 
som en rejäl kniv. 

- Är det något annat du vill berätta om den här kniven? 

- Den känns om att den kanske gick sönder när den skar något. Den känns ju trasig i och med den här 
formen här (pekar på toppen). Alltså när den här personen eller vad det nu är var som skar... Så gick 
den sönder då... Möjligtvis... 

- ok 

- Ska jag gå vidare? 

- Om du känner dig redo 

-... Och här har vi då en liten mindre kniv som har stuckit i någon känns det ju som. För den här har 
ju blod längs med hela vägen... Så det känns ju som att den här har inte skurit... den har liksom 
stuckits in. Och det är en fällkniv ser det ut som eller vad man säger... Man kan liksom fälla in den. 

- Varför skulle du säga att det är en fällkniv? 

- Det ser ut som det i... Det ser ut som att den här stora pluppen (Stora skruven i botten av bladet, 
på handtaget) liksom.. håller fast den.. eeh.. Men det känns ju i formen på att här ser det ut som att 
det får plats att liksom fälla in den. Det skulle kunna vara bara så den är utformad.. Så att den 
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liksom... ah... Att den liksom sitter fast. Så att det inte går att fälla den. Men på något tycker jag att 
det ser ut som ett hål här. Så det skulle kunna gå här. 

- Uppföljning på detta. Varför ser det ut som om det skulle vara en kniv? 

- Eeeh. Ja.. Den har ett handtag, den är liten, den ser ut att vara vass. Man kan ju inte se lika tydligt 
som på den andra att den är... den här formen som är på en kniv att den är vassare (Slipning i 
bladet).. Eeehm. 

- Är det något mer du vill berätta om objektet? 

- Eehm. Nej men det känns om att handtaget är till för att hålla ordentligt och den har stuckits in i 
någon. Men annars inte. 

- ok. Så nu har det sett på fyra stycken olika objekt som har funnits på marken här. eller på golvet. 
Vad är det som har hänt här? 

- Nu ska vi se här. Först vad det en trasig telefon... Så det skulle kunna börja med att... eeh... Det har 
väl hänt något så att.. eeh...Telefonen tillhör väl då huvudpersonen.. Och den kanske har försökt 
ringa så har det varit någon slags mördare som har slagit ner mobilen ur handen på honom... eller 
henne... eller whatever . Sedan har det kanske blivit en fight så att mördaren hade en mask på sig.... 
Men personen som flyr lyckades slita av den under fighten. Sedan så... har... det varit... En stor äcklig 
gammal kniv som känns som den tillhör mördaren... Som har lyckats skära på något sätt någonstans. 
Men kanske inte då ett dödligt... sår eller vad man säger. Sedan så känns den här kniven (lilla kniven) 
lite nyare så jag vet inte om den tillhör mördaren... Den kanske tillhör huvudpersonen då i fråga och 
det är huvudpersonen som lyckats fiska fram den här och lyckats sticka mördaren... Men den som 
haft den här kniven gjorde mycket värre skada... Så jag vet inte om den dog eller inte men iallafall... 
Är det huvudkaraktären så lyckades den kanske komma undan men är det mördaren så lyckades 
mördaren antagligen med sitt... uppdrag... tänker jag. 

- Så du säger alltså att det finns en person som du kallar för huvudperson och en person som du 
kallar för mördare? 

- Mm. 

- Är det något kort du skulle kunna berätta om dem som du har fått ut av det här? 

- Hmm. 

- Vi kan börja med mördare. Finns det någonting du kan berätta om mördaren. Som sagt, om det 
inte finns och det inte finns något du kan tänka på så är det ok. 

- Eeehm... Hmm... Då ska vi se här... Jag funderar på om... Jag försöker hitta anledningar till varför 
den skulle vilja mörda men jag vet inte. 

- Vi kan bara säga så här... Finns där något du skulle kunna berätta om person a eller person b i 
detta fallet? 

- Inte mer än att den skulle blivit jagad liksom men varför... eehm... Vet jag inte. 



 VII 

- ok. Sista frågan här. Känner du till en genre som kallas för slasher? Du vet de här.. Mördare som 
jagar ungdomar genom mörka gränder liksom? 

- Mm 

- Har du sett en del av de filmerna? 

- Mm. 

- Om det inte finns något annat du vill lägga till så känner jag mig klar. 

- Nej inte direkt 

- Ok. Tack så mycket. 
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Respondent nummer 2 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Vill du jag ska använda en sån här "tänka högt metod här" 

- I stort sett. 

- ok.. Så jag ska säga va jag ser fortfarande här? Eller? 

- Vad är det för objekt du tittar på? 

- Det är någon form av smartphone. Displayen fram är trasig men inte där bak och... ah.. yes. 

- Så displayen är trasig... Vad kan ha hänt med den? 

- Ja.. Alltså... Det finns ju olika anledningar beroende på vad det är för modell men alltså... Man 
skulle bara kunnat ha tappat den i någon asfalts... Någonting som är lite... Någon yta som är lite 
rafflig eller något liknande men som ändå är ganska jämn men som ändå har uppstickande objekt  
tänker jag. Jätte, jättesmå liksom. Då tänker jag att den kan bli sån... Men det beror jättemycket på 
vad är för.. Liksom... Hade man tappat den från högre höjd tänker jag att den skulle gå i flera bitar än 
om det varit ännu högre än 2-3 meter. Då hade nog flugit i bitar men här kanske det är... Ah.. Mellan 
en till två meter eller kanske mindre än två meter.... Så jag går vidare här. 

- Vänta lite grann... Jag ska bara fråga några grejor... Känner du något speciellt när du ser 
telefonen? Finns det någon spontan känsla när du såg den första gången? 

- Eeeh... När jag såg den första gången... Först så tog ögonsymbolen (Inspect mekaniken) upp ganska 
mycket så faktum är att jag visste inte riktigt... Jag kunde se att det var ett svart objekt men jag 
kunde inte se förrän jag tryckte upp det som jag var helt säker på vad det var förrän den kom upp i 
det här "visa-läget" (Objektet framför skärmen). Jag kunde se att det var ett svart objekt men jag såg 
inte förrän jag tryckte upp det. När jag kommer närmre så ser jag direkt att det var en sprucken 
telefon, det var liksom inget snack om saken. Men sa du om det var något mer jag kände eller? 
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- Det är bara mer spontant om du kände något när du såg den.. 

- Nej jag brukar ofta... Jag personligen... Jag brukar liksom aldrig tappa telefoner.. Ta i trä nu får man 
väl säga men... Jag vet att det är vanligt förekommande att man ser såna här. 

- Om det inte finns något mer du vill berätta så kan du gå vidare. 

- Ja. Absolut. Svänger höger här. ok. Här ser jag att det ser ut som en form av mask gissar jag direkt. 

- Vad är det du tittar på för något?  

- Längre ifrån ser det ut som en mask men närmre så ser jag de här hålen som är för att se igenom 
eller jag vet inte vad man säger. När man har kontrasten bakgrunden så får man en sån här 
tandliknande effekt. Påminner om såna här gamla hockeymasker... Och även som har blivit någon 
symbolig inom populärkultur inom skräckfilmer och sånt som har blivit lite överanvänt men... Det 
blev ju liksom en mask som symboliserar någon slags coolhet eller vad man ska säga... Något som ser 
lite häftigt ut. Få se.... 

-  Så det är en mask alltså? 

- Ja det skulle jag säga. Och det tänker jag även nu att runt den så ser jag stripesen (banden bak) som 
man kan dra runt huvudet så förstärker det känslan mer... Ah.. Och även att man se igenom såna här 
hål som man kan se igenom och så. Och även att det känns som en slags sån här... Formen... Som att 
den ser lite träig ut. Sedan även en annan referens till populärkultur så har vi han i Teenage Mutant 
Ninja Turtles som åkte runt med den hära...En.. Det finns en karaktär där som har en sån här.. 
Hockeymask. Den är inte tagen direkt av någonting utan har någon slags design tänker jag spontant. 
För det är ingen jag relaterar exakt till någonting. 

- Så om du... Du får den hära populärkulturkänslan över den? 

- Ja. Det skulle jag nog säga att man tänker att man drar paralleller till de här Jason-filmerna 
och...även kanske den här karaktären i Turtles. 

- Vad kan ha hänt här? 

- Vill du att jag ska dra likheter till tidigare händelser som telefonen? 

- Behövs inte. Det är bara just här på denna platsen. 

- Jag vet inte. Det är svårt alltså. Jag tänker att det är någon som haft... Skulle kunna vara någon som 
slängt av sig masken. Antingen så har någon sprungit och slängt av sig masken eller så har personen 
kanske... jag utgår ifrån att det är en person... Eller så har någon lämnat den här för någon slags 
skrämseleffekt för att bygga upp någonting att man ska kolla på den. I skräck sammanhang kanske... 
Jag vet inte. 

- ok. Om det inte finns något mer du vill berätta så kan du gå vidare 

- ok. Intressant... Då såg jag ganska långt ifrån här att det var en kniv. Det är liksom ingen vanlig 
kniv... Det är ju typ en jägare- eller militärkniv... Liksom den används mer i en combatmiljö eller vad 
man ska säga. Det ser man på dessa vassa här och i former här med taggarna tänker jag... rent 
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spontant. Nu är jag ingen expert inom området men det är något som man drar ytterliggare en gång 
från populärkulturen och krigsfilmer och allt... Och spel. Den ser liksom... Den är antingen smutsig 
eller rostig... lite svårt att dra skillnaden.. Vilket av det där är för tillfället men... Ah.. Den skulle 
kunna var rostig eller smutsig eller så. Den ser liksom använd ut eller vad man ska säga... eller att 
den blivit rostig helt enkelt... 

- Så det är någon form av jaktkniv eller armékniv eller så här combatkniv... Som du sa med sina 
vassa former helt enkelt. 

- Ah precis. 

- Är där någonting mer du vill berätta om objektet? 

- Ehh. Man skulle kunna dra en viss parallell till de tidigare objekten.. liksom händelserna... Att man 
tänker att liksom det är någonting som byggs upp eller att det är... Tänker du vad som hänt här eller? 

- Bara allmänt. 

- Den skulle också kunna ligga här i skrämselsyfte. Att den finns. Man drar ju väldigt mycket 
paralleller till tidigare händelser med mördare och sånt. Att det hänt någon form av olycka med 
mördare här eller något sånt. 

- Om det inte finns något mer du vill lägga till kan du gå vidare. 

- Redan långt ifrån såg jag att det såg ut som någon mindre kniv. Och här ser ut att vara en kniv som 
är så hära Den här är ju en fällkniv ser det ut som... Jo men det ser jag att den har den här slidan 
(Insänkning i handtaget) som ska vara där. Ah... här ser man att den... Den här är väl använd då... Det 
ser ut som att det ska föreställa blod här eller något. Som man ser från tidigare så är den tidigare 
kniven mer rostig och den här är mer blodig och så.. Man ser även lite högre upp att det är på 
handtaget här eller någonting... Ah.. Jag skulle säga att det är blod för det rostar ju inte på handtaget 
liksom så då får man den känslan direkt. 

- Så det är en mindre kniv och du antar att det är en fällkniv eftersom den här insänkningen under 
som du sa. Är det något mer du vill berätta om objektet? 

- Nej men jag skulle tänka mig i och med det här händelseskedet att skulle jag kunna säga att vapnet 
är inte... Men det är svårt att säga vad vi pratar om direkt tycker jag nog. Men... 

- Ok. Det där är det sista objektet och då kommer frågan. Vad tror du har hänt här? 

- Ja jag tror ju att det ska föreställa någon slags jakt eller något. Att någon har tappat mobilen och 
sprungit och att den har... Antingen så har mördaren sprungit efter och slängt av sig masken eller så 
har det varit någon form av fight här eller någonting så har... Just att.. Den blodiga kniven är i slutet 
så får man känslan att någon faktiskt har försvarat sig mot mördare tänker jag. För den lilla kniven 
symboliserar mer någon som ligger i underläge snarare än den här stora arméknvien tänker jag att 
det är ett psycho som har. Så jag tänker faktiskt att den blivit någon slags fight som den som har 
blivit jagad kanske har vunnit där i slutändan. Eller... Det finns jättemånga scenarion man skulle 
kunna måla upp om man ska analysera. Men jag tänker att den krossade telefonen symboliserar 
någon slags jakt... Det tycker jag är ganska tydligt att det har hänt någonting... Och just att den ligger 
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kvar där tyder på att det hänt något oväntat tycker jag. Masken och kniven tycker jag att den känns 
mer som de är där för att psyka eller något. De ligger för att... Någon kan också ha slängt av dem och 
så har det blivit någon form av fight... också.. Så.. Eller att mördaren har haft två knivar och han blivit 
disarmad och han har tagit upp den mindre kniven också. 

- Så bara för att förtydliga något här nu. Du pratar om händelsen.. Individerna... Det har alltså varit 
individer här. Du benämner dem som det. Är det en eller flera? 

- Jag tänker att rent spontant att de är två. Om man ska gå på den rent spontana magkänslan. Jag får 
känslan att de är två stycken.  En som har haft mobilen och en som haft fällkniven. Jag vet inte om 
den som haft mobilen har några vapen men knivarna tycker jag går hand i hand tycker jag.  Antingen 
har mördaren sprungit och slängt av sig masken eller... Med den blodiga kniven så får man känslan 
att någon faktiskt har försvarat sig mot mördaren.  

- Så du säger alltså att masken och de två knivarna hänger ihop? 

- Den lilla kniven skulle kunna hänga ihop med... Jag sätter nog i slutändan att den lilla kniven hänger 
ihopa med den som haft mobilen. Som så här självförsvar men jag är inte helt säker. 

- Finns det någon särskild anledning till varför du tror att de två hänger ihopa? eller det är mer en 
magkänsla? 

- Alltså... Jag vet inte... Jag får ju känslan att någon som är psychokiller liksom eller som har mask 
eller så kanske har arméknivar  för den är mer förberedd om den har mask och går ut och mördar... 
Den skulle också kunna gå runt med fällkniv men fällkniven är mer något som... Nu säger jag inte att 
varje människa gå runt och bär på en fällkniv, det tror jag verkligen inte men om man ska koll ur ett 
storyperspektiv så märks det mer.. Det passar in bättre att en vanlig snubbe skulle kunna ha en 
fällkniv och att en psycho skulle kunna ha mer en nishad kniv som kanske är med oftare i story och 
så... 

- Om det inte finns något annat du vill lägga till så känner jag mig klar. 

- Nej inte direkt 

- Ok. Tack så mycket. 
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Respondent nummer 3 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Ja... En sprucken smartphone... 

- En smartphone? 

- Ja... Tråkigt... Haha... Eller en spegel eller vad fan det är... Nej.. Det är fan ingen spegel. Den ser inte 
tillräckigt reflektiv ut. Det ser ut som det är en skärm på den... Då det är en smartphone. 

- Så det är en smartphone? 

- Ja. 

- Den är trasig? 

- Ja. 

- Är det någon speciell anledning till att du säger att det är en smartphone? 

- Ja. Speciellt nu när man ser reflektionerna. Det är liksom... Man ser ju en skärm klart och tydligt. 
Man ser en knapp liksom och... Ganska så hära... Ja. 

- Så vad skulle kunna ha hänt med den? 

- Ja. Det är väl någon som har tappat den. 

- Den är tappad säger du? 

- Ja. Det skulle jag säga. Det är ju det typiska sättet som smartphones går sönder på. 

- Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön. 

- Det är en mask. 
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- Hur känns det när du tittar på den? 

- Ah. jag känner väl inte så mycket... eller. "Oooh, something bad has happened" kanske.  

- Så det är en mask säger du? 

- Ja. 

- Och du känner inget specifikt när du tittar på den? 

- Nej. Inte direkt. 

- Varför säger du att det är en mask? 

- För att den är formad som ett ansikte och den har ett sånt här band liksom. Här bak. Det är en 
mask. 

- ok. Vad kan ha hänt här?  

- Det kan vara... Up until now liksom så... Ah. Ja... 

- Du kan snurra på objektet om du känner för det 

- Någon som har haft på sig den iallafall. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Ja... Det är en kniv... Lite illa... lite farligt. 

- Farligt? Vad säger du att det är farligt? 

- Jävlar! Den hade lite blod på sig också. Här uppe såg jag nu... Då är det farligt. Person med mask... 
Ja... Han har en kniv. Hans kniv... Någon annans smartphone. 

- Varför säger du att det är en kniv? 

- Ja... Den är formad som en kniv och så lite blod så det är väl någon som blivit köttad. 

- Vad skulle kunna ha hänt här om du tittar på den? 

- Ja alltså... Tänker man över lag så... Han personen med masken har kniv. Hugger person med 
smartphone. Tappas. 

- Varför säger du att kniven och masken hänger ihopa och att smartphonen skulle vara någon 
annans? 

- Ah. Det är mer så här på stereotyper. 

- Stereotyper helt enkelt? 

- Ja. 

- Jag förstår. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön. 
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- Kökskniv. 

- Kökskniv? Varför säger du att det är en kökskniv? 

- Den ser lite fräschare ut än den förra kniven. Så att säga. Blod på den också. 

- Hur känns det när du tittar på den? 

- Ja det är väl rätt åt den där med masken. 

- Rätt åt den där med masken säger du? 

- Ja.. Jag tänker att personen med smartphonen tog kökskniven och högg honom mycket djupare än 
han lyckades hugga henne som det ser ut. Så att säga med tanke på att det är jättemycket mer blod 
så.. Antagligen så har han med masken blivit mördad. 

- Rent spontant. Varför kopplar du ihopa den här kniven med smartphonen. Alltså ägande av 
samma person. 

- Alltså... Den här kniven med mer vanlig, mer vardaglig ut... Eller liksom hemma. Man har den bara 
hemma. Personen har smartphone. Personen med masken däremot... Den var ganska rostig den där 
kniven... Den andra... Den såg lite elakare ut. lite elakare... Lite så där lönnmördig ut. 

- Jag förstår. 

- Så man tänker så helt enkelt. 

- Ok. Är det något mer du vill berätta om objektet? 

- Nej inte direkt. 

- Du säger att det är en kökskniv. Där är en person som lyckats hugga någon annan... Som du sa 
där... Mycket elakare. 

- Exakt... There's so much blood. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill lägga till så... Kan du lägga ner det. Det där var det sista 
objektet som fanns i scenen... Och nu är frågan här. Vad har hänt på den här platsen? 

- Person med smartphone minds her own business liksom. Sitter hemma. 

- Du säger hon? Varför säger du hon? 

- Det är mer stereotyper... Liksom skräckfilm... lönnmördare kommer... Tonåring med smartphone.. 
Eller ung kvinna med smartphone. Så kommer det någon person där med mask och ska hugga henne. 

- Så kommer det ens person med mask... Fortsätt... 

- Som kommer genom lägenhet eller hus eller vad fan det är... Det är vad som liksom. Hon sitter i 
köket, han kommer in... Eller ja... Hon behöver inte sitta i köket. Han kommer in iallafall... Hugger 
henne... Bakifrån eftersom det var lite blod men han missar väl på något jävla sätt. För att han är 
kass *Skrattar*... Nej, det var lite skämtsamt... Men... Hon blir lite halvt skuren... Hon kanske märker 
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honom eller något sånt. Springer till köket, tar kökskniven och hugger honom... Så att säga... Så att 
det är han som blivit köttad så att säga... 

- Om det inte finns något annat du vill lägga till så känner jag mig klar. 

- Nej inte direkt 

- Ok. Tack så mycket. 
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Respondent nummer 4 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Första känslan är... svårt att säga. Det är lite... Jag tror det är... Går över till vad jag tror att det är 
för någonting. Det ser ut som en förstörd mobiltelefon/Spegel...och i och med att den är så mörk så 
får jag känsla att... ja.. dysterhet. 

- Lite dyster, ja? 

- Men det är en ganska svag känsla, ganska objektivt. 

- Så du säger att det är en smartphone eller en spegel? Vad mer kan du berätta om objektet 
förutom det? 

- Ja. Den är förstörd. Någon har tappat den eller någon har trampat på den. Så det är fullt med 
sprickor på den. Däremot är baksidan helt perfekt. Den är ungefär lika reflektiv som andra sidan fast 
helt oskadd. Det finns två linjer på längsmed baksidan (Artefakter i modellen). 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Då glider jag vidare... Oj shit. Den här var ganska läskig. 

- Var den läskig? 

-Ja. Här är en mask kan man säga. Den liknar ganska mycket den här masken som... i en skräckfilm 
finns det han med sågen... motorsågen. Det liknar den masken han har... Det är nog därför den 
inspirerar till skräck. Eehm. Även hur ögonen är formade. De är formade som att ögonbrynben är 
inåtvända... Som att de är arga.. Och så att den inte har en tydligt mun utan tre sträck som att det 
skulle ha rivits upp en mun gör att den är ganska läskig. Insidan är helt jävla mörk... Vettifan hur det 
fungerar men ja... 

- Finns det något mer du kan berätta om objektet om du tittar runt på det? 
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- Eeehm... Ah... Det är ju grått med en textur av sten... granit kanske. På framsidan då... På insidan är 
den helt svar så det är svårt att se något på insidan. Sedan har den ett trasigt snöre. Tror det var typ 
det. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Då går jag vidare till objekt tre... och ja... 

- Vad är din första känsla när du ser objektet? 

- Min första känsla... Ja du... Jag är ganska indifferent till det... Jag... har mest typ analyserat så fort 
jag ser det. Det här är en kniv med sågtandade saker. Den ser ut som den skulle kunna vara med i 
någon form av skräckgrej. Men för mig personligen så inspirerar den ingen mer känsla är att det är 
en kniv som har samma textur på bladet som förra masken. Sedan så... Ja... Jag kan inte tänka så 
mycket än att den är reflektiv så som andra objekt har varit. 

- Så du säger att det är en kniv. Vad är det som säger att det är en kniv? 

- För att den har ett handtag och blad. Det skulle också kunna vara ett kortsvärd. Först det är ju... 
Det är ju väldigt konstig form för att vara kortsvärd. Just för att den har det här sågtandadade och 
sedan ett vanligt blad efter ett tag. Ja... Det verkar ju vara ett vapen som används för att stycka upp 
saker eller skada. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Ja.. Första känslan här är "Vilken söt liten kniv"... Jämfört med den förra kniven. Det är verkligen en 
stor skillnad. Den här är... Det ser ut att vara en fällkniv. 

- Varför säger du att det är en fällkniv? 

- För att den är avrundad på... hela ena sidan. Sedan verkar det finnas en öppning på ena sidan som 
man ska kunna dra in bladet i... för då blir det hela den... En ellips kan man säga. Andra grejer är . 
ja ... Den är mycket mindre reflektiv än vad resten är. Det är bara ee liten del som reflekterar 
någonting ser det ut som... Ah... Det ser ut som att det är lite blod på den också. Ehm. Det är det 
som gör att det inte reflekterar lika mycket på de olika ställena... Eller lite... Det är ganska jävla 
mycket blod kan jag säga. Tror till och med lite på handtaget. Så den har nog fälts in helt enkelt. 

- Så det är en "liten söt kniv" som du sa där och den har ett blodigt blad alltså? 

- Ja. 

- Är det något mer du vill berätta om objektet? 

- Handtaget är väldigt mörkt. Det är inte reflektivt alls... 

- Ok. Du har sett alla objekt här i miljön. och... Vad tror du har hänt på den här platsen nu? 

- Ok. Det första objektet var... Det kommer jag inte ihåg vad det var... 

- Du sa att det var en smartphone. 
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- En smartphone... Det fanns en mask också... 

- Mhmm.. 

- Och så fanns det ett större vapen som är... Det nerblodat också? Skulle kunna vara lite blod på 
kanten medans den sista kniven är helt täckt med blod. Så vad har hänt? Ja... Det känns ju som att 
det har hänt något form av våld eller något med mord på den här platsen. Eller att detta är objekt 
från det hära. När man tittar på masken så är den inte alls reflektiv på insidan... Så det skulle tyda på 
att den har varit fylld med blod som har fastnat överallt... Fast då är det lite weird att det inte runnit 
ut genom öppningarna. Hmmm. Så ja du... lite svårt att säga... telefonen är reflektiv överallt... på 
båda sidorna men den är förstörd... Så troligtvis har någon tagit den här personens telefon och 
förstört den för att den inte ska kunna ringa efter hjälp... och jag gissar på denna denna har haft en 
mask på sig också... För att.. ja... Injaga skräck och inte kunna bli igenkänd. Sedan finns det två 
stycken vapen. En som är lite blodigt och det andra är jätteblodigt. Så det kan vara... Om man tänker 
på maskgrejen... Från den filmen som jag beskrev innan med... ja... sågen... Så har jag för mig att han 
skär av folks ansikten och sedan syr på dem igen. Så då skulle det kunna vara att han tar det stora 
vapnet här för att döda personen. För att det är lättare att döda med större vapen... och sedan 
använder  han den lite mindre finlirskniven... Som en typ makeshift skalpell för att skära av ansiktet. 
Då kommer det ju asmycket blod. Så det är väl något sånt... 

- Tänkte bara kolla. Jason Vorhees eller Freddie Kreuger. Är det namn du känner igen?` 

- Nej. 

- Du drog paralleller till motorsågsmassakern. Är det en filmtyp du brukar titta på ofta? 

- Nej. 

- Tack så mycket för att du ställde upp. 
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Respondent nummer 5 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Det här ju irriterande. Mobil som är trasig. Jag känner inte direkt något negativt om det men jag 
känner ju inget positivt om det heller. Det är mer som att det kunde varit från en olycka eller 
någonting. Jag tror att det är någon som bara tappat det och klantat sig. Det brukar vara så med just 
mobiler. Det som har hänt med den eller var den kommer ifrån och så vidare har jag inge specifika 
känslor om men det är en negativ känsla och att någon har tappat den. 

- Så det är en mobiltelefon som någon tappat och du kan relatera lite till detta så det blir 
irriterande med andra ord? 

- Ja. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Hmm. Nice... Ska vi se här. Oj... Men gud vad läskig. Ja det här är ju en mask. Min första tanke är 
något mer läskigt. Typ som att shit... Bilden av slasher-filmer och så vidare... Skräck börjar come to 
mind. Sedan direkt när jag vänder den runt om så ser jag ett trasigt snöre och då tänker jag direkt 
Halloween... och så ser jag det andra sidan av masken (Vänder på den) och det är lite kul... Då 
känner jag att det bara är något man tar på sig. Jag känner att texturen på den är väldigt gritty vilket 
kändes om att det var... Det känns mer som en prop från en skräckfilm än faktiskt en... och då fick 
jag direkt tanken att det är något läskigt som händer. Men varför den är här och vad den är... Jag 
skulle säga att... Den får mig att tänka direkt att det är någon sorts skräckfilmgrej. Bara pga. att det 
känns som en realistisk textur och så vidare. Eehm. Det känns som att någon faktiskt läskig person 
skulle kunna ha den för någon anledning. Skulle också kunna vara en väldigt välproducerad 
halloween-grej och prop för att skrämma någon... Ehm.. Så antingen är det något mer seriöst... Eller 
så är det något från ett skämt eller så. 

- Du sa att det var en mask och.. Det kan verka ganska uppenbart ibland men varför säger du att 
det är en mask? 
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- Det är pga. att... Initially... Ansiktet. Just att.. Ögona.. och hål för näsan... och självklart snöret. Och 
att den passar ett ansikte. Just själva utformningen av masken ger en bilden av hockeymasken. 
Första exemplet är Freddie... Nej.. inte Freddie Kreuger... Eller.. Du vet vem det är.. 

- Jason Voorhees. 

- Precis. The one guy... Som har på sig en hockeymask... Och det är de bilderna som poppar upp i 
huvudet. Slasher filmer och sånt också. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Absolut. Nu ska vi se *Skrattar*. Det är en kniv. Den är smutsig. That makes me think that 
something bad happened... Alltså... Antingen så är det en kniv som används för något väldigt 
negativt... Eller en som är använd mycket för något som är typ... Arbete. Det är ju inte så som jag 
ser... Så .. Fuck.. Det är blod på den... Längst upp i toppen på den. That's spooky. Jag känner att vore 
det en arbetskniv så borde den inte ligga med blod på marken på just det här sättet. Samtidigt så är 
det intressant att det är blod på just toppen där. Det får mig att tänka att det skulle kunna vara mer 
harmless... Att den bara cutat upp lite kött eller något. Fast oftast brukar det inte vara så stora... 
Tjocka blodfläckar på den... Jag tror att det är något negativt. Någon som har skurit någon annan... 
och det är väldigt negativt... och det här blandat med hockeymasken känns som en skräckscen av 
något slag. Definitivt. Just att den är så smutsig och texturen får mig att generellt  tänka att shit... 
Det är något som ska få kännas smutsigt och använt... och det är... antingen det eller någon arbetare 
som använt den i det här fallet. 

- Hur känns det med den här kniven över lag? 

- Jag skulle säga att jag får tankar av hot, fara. Man kan använda den för att döda någon. Den har 
antagligen använts för att skada någon... och det är en väldigt negativ känsla. 

- Du sa först döda och sedan sa du skada? 

- Den kan användas för att döda någon men den har använts för att skada någon för att den har bara 
så här lite blod. Hade det varit blod på eller runnit blod runt hela grejen så hade jag tänkt att.. ok ... 
det här är ett mordvapen... Men nu känns det som den bara använts för att skada någon. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Absolut. Vill bara se så att jag inte missar något (Tittar runt i miljön) 

- Det är ingen större risk. 

- *skrattar* Det här är en mindre kniv. 

- En mindre kniv? 

- En mindre kniv än iallafall den första... För man jämför självklart... Den är öppen för man kan veckla 
in den. De  har jävligt mycket blod på sig. 

- Du säger att man kan veckla in den? 
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- Det ser ut som man kan göra det för det har den här lilla snurrgrejen (skruv). Samtidigt så skulle det 
kunna vara att man inte får det för att formen ser ut som att det skulle vara en kökskniv. 

- Så antingen.. Då misstänker jag att du menar på en fällkniv med den rörelsen du gjorde 
(Gestikulerar) eller så är det någon form av kökskniv. 

- Ja. Nu när jag kollar närmre så tänker jag att formen vid skaftet där får mig att tänka att den inte 
går att fälla upp. Logiskt sätt. Men min första impression är att det var en fällkniv av något slag. Det 
kan ha varit pga. att köksknivar inte alltid är som man tror om det är en massa blod på dem. På tal 
om det... massa blod. Får mig att änka på... Till skillnad från den andra där jag märkte blod efteråt, 
att någon skadats. Här har någon fått en kniv instucken i sig. Det är väldigt negativt. Det är fara. Det 
här är hot. Det här är fresh murder scene. It's not good. Så någon har mördats av den här kniven. 

- Så någon har alltså mördats av den här kniven? 

- Mördats kanske är fel ord. Någon har försökt bli mördad. Någon kanske inte är död men någon är 
iallafall jävligt skadad av den här men tanke på hur djup kniven är. Det är inte som ett svärd eller 
något men det är iallafall djupt nog för att göra någon seriös skada om man sätter den på rätt ställe. 

- Är det något mer du vill lägga till om objektet i sig? 

- Nej. Jag tror att jag är ganska klar faktiskt. På baksidan så ser jag att det är mer blod på skaftet. Det 
får mig verkligen att tänka att det bara sprutat masa blod överallt. That's it tror jag. 

- Så du har kollat på fyra olika objekt. Vad tror du har hänt här? På den här platsen. 

- Det känns som att det har gått i ett spår av någon slags mördare av något slag. Man börjar med det 
här som är mindre hotfullt och så trappas det upp. Vilken är ganska kul I guess. Det skulle visa på... 
Om man ignorerar det. Detta är ett väldigt minimalistiskt område självklart (Artefaktens gråa miljö). 
Att detta är någon slags hallway av något slag. Att detta är en serie rum skulle jag tänka mig att det 
här är en upptrappande ledtråd som visar att "shit" mer och mer saker händer. På slutet så känner 
jag att det logiska, vore för mig att ha en bild i huvudet att det är någon slasher av något slag. Att det 
är någon mördare som har haft någon hockeymask som är stereotypiskt... Men det är ju många 
mördare som är stereotypiska som i och med att det följer what works. Det kan också vara något 
prank av något slag där man har masken bara för att man vill skrämma... och att blodet kan vara fejk 
eller whatever. Men det känns fortfarande som att... The attention to detail får mig att tänka att det 
inte är fejk utan att... Skulle jag säga. 

- Så du kopplar alltså det här rakt av till någon form av, som du själv sa, någon typ av slasher-event. 

- Eller någon som försöker får det att se ut som det. 

- Eller någon som försöker får det att se ut som det. ok. Så om du skulle beskriva det här slasher-
momentet lite mer noggrant... Antalet individer i denna scenen. Hur många skulle du anse att det 
var? 

- Gud vilken bra fråga. Det känns mer som en chase av något slag. Att mördaren jagar en person. 
Personen tappar sin mobil, mobilen går sönder... eeh.. Masken åker av, de kanske bråkar. Jag tror att 
den första kniven var ganska nära masken. Då tänker jag mig att kniven kanske tappas efter att 
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personen som drog av masken blev skuren lite grann och så går det vidare längre bort.. så används 
den här kniven för att användas på  någon mycket värre. 

- Så du säger att det är två personer. Vilka objekt skulle du koppla till vilken person? 

- Jag skulle koppla personen till personen som blir jagad. P.g.a. att den är förstörd. Då blir man 
hjälplös och så vidare. Man är ett offer. Medan masken är till för att skrämmas. Det är den personen 
som är mer aggressiv. Kniven... Det är intressant. Det tänkte jag inte på innan. Just om jag tänker att 
det är två personer. Ena personen är ett hot, andra personen är ett victim. Ena kniven, stor och farlig, 
andra kniven... liten och försiktig. Jag kopplade precis i mitt huvud att det väldigt lätt skulle kunna 
vara så att den mindre kniven användes av the victim... den större kniven användes av den som är 
ett hot... och att det där sista blodet skulle kunna komma från personen som är attackeraren från 
början. Det tänkte jag inte på från början alls när jag undersökte de från början, initially. Jag tror att 
om jag hade kollat på det här i en mer logisk scen där man faktiskt följer efter det här och hör ljud 
där borta och sprang efter... Då tror jag att jag hade kopplat det ganska snabbt. 

- Jag förstår. Sedan som du det här, som du benämnde det, offret i det här fallet, är ägaren av 
mobilen och den mindre kniven, som du sa. 

- Det skulle jag tolka det som ja. 

- Du benämnde det som en "hon" 

- I did? 

- Du sa hon i förbifarten. 

- Det måste varit för slasher-filmerna. Jag tänkte på den här filmen... Spelet... Vad heter det? 

- Vilket av dem? 

- Until Dawn. För det är just stereotypt slasher-fil,. Jag kommer ihåg den här scenen som de släppte 
på E3 för några år sedan. När de hade den här typiska slasher-personen med masken. Jag tror det är 
chainssaw är det här fallet, som jagar en från... Genom en massa rum i huset. Jag fick upp den bilden 
i huvudet när jag såg det här. p.g.a. masken, p.g.a. vapnena och så där. 

- Ok. Finns det något mer du vill lägga till? 

- Nej. 

- Ok. Men då avslutar vi där. Tack så mycket. 
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Respondent nummer 6 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- eeh.. ok... Jag tänker... Lite oro... Typ antingen att någon har... Just att... Ett objekt.. En mobil som 
någon har tappat. Någon som jag tappat bort som jag känner ansvar att hitta och lämna tillbaks den 
till. 

- Så du säger att det är en tappad mobil? 

- Ja. 

- Varför säger du att det är en tappad mobil? 

- Alltså den är ju sönder. Den har ju haft fart mot marken. Det känns mer att.. jag kan inte tänka mig 
att har hänt något mer dramatiskt. Någon har lämnat den. Man blir lite orolig...Inte för den här 
personen... Men för sig själv... Om jag hittar mer objekt så kanske det är något värre... 

- Du säger att den är tappad då för att... rent konkret... Vad är det som säger att den är tappad. 
Vad är det som speciellt berättar för dig att det här objektet har slagit i marken med fart, eller vad 
du nu sa? 

- Ja men.. .Det har hänt något våldsamt åt den här personen som kanske... på något sätt hamnar i 
något drama där. 

- Ja. vad är det som ger dig ledtråden till detta? 

- Den är liksom... Den är helt övergiven. Man lämnar ju inte sin mobil så där bara... på marken, 
normalt. Den är jäkligt trasig. Det har varit något bråk och den har verkligen farit mot marken i fart... 
oh bara lämnat där för bråket... Antingen så har de gått åt skilda vägar eller så kanske... Det har hänt 
något värre. 

- Ok. Om du inte har något mer att lägga till så kan du gå vidare i miljön. 
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- Man blir också lite nyfiken vad som händer härnäst. Ah ok... Nu känns det mer bekräftat med... ah.. 
nu tänker man att.. eeh... Om det inte hade varit halloween, men det är det inte, så hade man varit 
lite orolig för... Man tänkte så här att, har någon gett sig på något som har tappat sin mobil så 
kanske eeeh. Någon som har blivit slagen eller något värre. Och så hittar man en sån här otäck mask 
så tänker man kanske att... I det här dramat så kanske någon person haft den här masken och gett 
sig på något... Tänker jag nu. Att det har varit mer drama och någon har attackerat någon annan, 
känner jag nu när jag ser den här masken. 

- Du säger att det är en mask. Varför säger du att det är en mask? 

- Ah. Den är ju ansiktsformad och man ser ju här att det finns någon grej som man kan fästa runt på 
nacken. Så man kan ha den på ansiktet. Jag tänker liksom att... Det kanske inte har hänt något mord 
men det kanske har hänt något rån med någon med mask så man inte ska se ansiktet. Någon har 
försökt råna någon kan det vara. 

- Är det någonting annat du vill berätta om masken, eller det här objektet innan vi går vidare. 

- Ah. Man får lite så här halloween-vibbar. Det är en rätt skräckinjagande mask... typ... Den kanske 
också varit till för att skrämma någon. Då går jag vidare här.... Ok. Då hittade jag en kniv här... 

- Det är en kniv du tittar på alltså? 

- Mmm. 

- Varför säger du att det är en kniv? 

- Den ser verkligen ut som en kniv. Den har ett handtag och ett skaft eller vad det heter som är 
väldigt vasst och blänker och ser trubbigt ut. Det ser ut som det kanske är lite blod på toppen där. 
Som jag hoppas... att det inte är blod... För då betyder det att någon verkligen attackerat någon 
annan person... Eller kanske försvarat sig mot någon annan med det här verktyget. Men den känns... 
Eftersom den ser så jäkla... horribel ut, den ser så skräckinjagande ut... Den har väldigt vassa, 
trubbiga kanter, och den är rätt rostig, känns det som att det är någon mer skräckinjagande figur 
med mord i sinnet som haft den här kniven. Den ser inte superblodig ut men det ser ut att kanske ha 
lite där uppe. Ah... 

- Så det är någon form av läskig kniv, som sagt? 

- Ja. Det känns som att någon form av läskig figur har haft den här kniven. 

- Då är jag med. 

- Med tanke på att kanske attackera någon. 

- Så... Finns det något mer du vill berätta om objektet? 

- Nej. 

- Ok. Då är det bara att gå vidare till nästa objekt. 
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- Aha... ok... Mmmm... Den här var ju en annan kniv. Det verkligen ut som en kniv. Verkligen en 
fickkniv typ... 

- Varför säger du att det är en fickkniv? 

- Jag vet inte. Det ser ut som man kan veckla ut den. 

- Med veckla ut den så menar du som en fällkniv alltså? 

- Ja, ursäkta. jag tänkte... Det känns lite... Jag har fått lite halloween-vibbar innan men det här känns 
mer verklighetstroget. Någon sån här riktig rånarkniv. Den här var också blodig också. Så den känns 
mer. Nu får jag mer såna här deckare - vibbar istället för halloween-vibbar. 

- Om vi tänker så här. Du sa precis att det fanns blod på den förra kniven du såg. 

- Ja. Jag var lite osäker för att det var. En grej med den förra kniven var att det fanns bara på toppen 
av skaftet (bladet) och det kändes inte naturligt. För att när man sticker någon ser den mer ut så här 
(Pekar på liten kniv). 

- Så helt enkelt en kniv/fickkniv/fällkniv... Med mycket blod på. 

- Ja. 

- Hur känns det att titta på den? Hur kändes det när du tittade på kniven första gången? 

- Första var att jag fick nya tankar om förra kniven.  Att det här var... Det är den här kniven som gjort 
ett brott.. Jämför med den förra iallafall. Det här är ju... Den här har skadat en annan person kan jag 
ju säga. Den förra var jag osäker på. Jag fick en tanke spontant att det var någon som gick runt med 
halloween-mask och låtsas-kastkniv och gick runt och så kom någon och trodde att det blev 
attackerade försvarade sig den här personen med en riktig kniv... Mot den här stackars halloween-
snubben. 

- Så om du är klar med det här objektet... Vad tror du har hänt här? Du beskrev precis ett 
scenario... Men vad tror du har hänt på den här platsen när du tittat på dessa objekten? 

- Alltså... Jag får en tanke på att någon har försvarat sig mer.. Tänker jag. Fast jag vet inte varför man 
har... Det här känns som en allmän fällkniv som man bara har med sig. Vissa kanske har det... För 
man kanske... Jag vet inte... Vissa har knivar på sig för det är som ett verktyg som man behöver då 
och då... och har försvarat sig mot den förra snubben med den andra kniven. Men det känns om att 
den förra kniven, om den var riktig och inte i plast... Den kändes mer otäck... Att personen hade 
masken innan har använt den för att jaga en eller något. 

- Ok. Så om du inte bara tänker på denna kniven utan alla objekt som du sett. Vad tror du om den 
här platsen där du hittat de fyra objekten. Vad är det som har hänt här?  

- Jag tror det har varit något mellan två personer. Det som har hänt att det har på något sätt blivit... 
En person har attackerat en annan... och den ena har försvarat sig med sin kniv tänker jag... och i det 
här dramat har någon tappat sin mobil... Förmodligen den som blev attackerad först och har 
försvarat sig... och... eller så här tänker jag... Det var en rånare som hade den här kniven och masken 
på sig tänker jag...Som har attackerat någon annan, främst för att råna. Personen tappar sin mobil 
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som går sönder och så försvarar han sig... Det ära offret... Eller vad man säger.. och sticker sin kniv. 
Den här rånaren, tappar då sin mask och får ont och flyr då tänker jag. 

- Du kopplar objekten till... Vilket antal individer säger du att det finns i den här scenen tänker du? 

- En rånare och ett offer då typ. 

- Ok. Så en rånare och ett offer. Vilka objekt kopplar du då till dessa? 

- Eh. Rånaren hade masken och den första kniven (stor). Den andra personen, offret, hade sin mobil 
och den här kniven då tänker jag. 

.- Ja. jag förstår. Är skräckfilm något som du brukar titta på? 

- Det är väldigt sällan. 

-Ok. Om det inte finns något du vill lägga till så tackar jag för mig. 
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Respondent nummer 7 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Det första jag ser är splittring och krossning.... Det är något som är krossat... Det är som en krossad 
spegelbild så det är något som har en lite orolig känsla. Det ser ut som en krossad smartphone eller 
någon typ smartphone med krossad skärm.. Och det är fina ljusreflektioner på den. 

- (Respondent håller inne en knapp) Du behöver bara klicka en gång för att få upp objektet. Du 
behöver inte hålla inne. 

- Ok. 

- Du säger en krossad smartphone. Vad är det som ger dig ledtråden att det här är en krossad 
smartphone? 

- Dels då att storleken på den... och så finns det en sån här hemknapp på den som de flesta android-
telefoner har... Om man... Formen på den och storleken så klart. Men också om man tittar noga på 
den så ser man som en ram runt skärmen. Att det inte bara är en glasbit utan det ser ut som att det 
är en skärm. Det är det. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Då går jag vidare... Här har vi nummer 2... Det är någon slags obehag.. Första känslan... Och så som 
att det... Att det följt någon skräckfylld förväntan blandad med förtjusning också... Men det här ser 
ut som en slags hockeymask... Det är en mask... Men det ser mer ut som en gammaldags 
hockeymask som Jason har i den här filmen... Med han med macheten... Eller som Casey Jones har i 
Ninja Turtles... En äldre version av en hockeymask.. 

- Så du säger att det är en mask... Varför tror du det? 

- Därför att den liknar ett anlete... Ett ansikte... Den har två hål där man kan ha ögon och så.. .Form 
som passar och någon slags... Andningstrea... Andningshål... Formen passar för mänskligt ansikte och 
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så finns det en spännrem på baksidan så att man kan sätta fast den. Vilket får mig att tro att det är 
så. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Eehm... Blandad känsla... Antingen så en viss hotfullhet.. Men också... Om jag skulle använda det 
här objektet så skulle det kunna vara till min egen nytta.. Så två håll där då.. Det handlar lite om 
kontexten där tänker jag. Men det är en rejäl kniv... Typ Rambo-kniv som jag har framför mig här. 
Något äldre variant av militärkniv. Den är lite rostad... Eventuellt är det lite blod på den också... Så 
att... Den har använts men det är iallafall en rejäl kniv här. Det är det jag har att säga om en 
egentligen. 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du gå vidare i miljön 

- Svårt... men slags.. Visst obehag.. Det är fascinationsblandat obehag... Det är inte uteslutande rädd 
utan mer mystiskt det här.. Det är då en mindre fickkniv. Fällkniv... Med tydligt spår av blod... man 
har alltså knivhuggit någon... Den här känns.. Den här ger mig mer intryck än den andra kniven.. Det 
är mer ett vardagsobjekt... Men... 

- Så det är en fällkniv med rejält med blod på som du sa. 

- Ah precis. Den andra hade lite mer otydligt om det var det men här är det klart och tydligt att det 
är det... 

- Ok. har du mer du vill säga om det här objektet som du tittar på nu? 

- Nej. 

- Ok. Så.. Du har varit på den här platsen och du har hittat de här fyra objekten... Vad tror du har 
hänt på den här platsen? 

- Det verkar som att någon har eventuellt blivit överfallen och rejält skadad då... Den kan eventuellt 
ha gjort motstånd eller så.. Men vad som har sedan är... Vad det andra jag hittade? Det var en mask 
ja... Men det verkar som att.. Någon form av... inte helt oplanerat då. Det är ju någon som har... med 
masken och de två vapnen så känns det som att det är ett lite mer planerat överfall. Det känns lite 
mer otäckt...  

- Så du säger att det har hänt.. Typ ett överfall eller något sånt här då? Hur många individer är 
involverade här. Är det en eller är det flera? 

- Det skulle vara två... eller möjligtvis tre. Du menar totalt i hela händelsen? Då skulle jag säga två till 
tre? 

- Ok. Så vilka objekt skulle du koppla till de här individerna och vilka roller i överfallet skulle de 
ha? 

- Spontant så tänker jag att den krossade mobilen tillhör offret. Det är ju som man tar fram och 
skulle vilja ringa på hjälp ungefär.. Eller den skräck man får så att man tappar... Och den går sönder... 
Sedan är det lite oklart för masken skulle jag säga tillhör förövaren.. .Eller den som anfaller... Ehm.. 
Sedan är det två vapen och då skulle det kunna vara att den stora.. rejäla kniven borde tillhöra 
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förövaren... inte offret... Den lilla kniven skulle kunna tillhöra offret eller en tredje part som har lagt 
sig... För att den hittas sist av allt ihop... Men det är lite svårt att avgöra... Det kan också vara att 
offret hade på sig den med gjorde motstånd med den men... Det är svårt att säga... 

- Är det något mer du vill lägga till? 

- Eehh.. nej.. 

- Ok. Då tackar jag så mycket... 
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Respondent nummer 8 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Så här är det någonting... Och jag kan rotera det med musen också? 

- Ja... 

- Det är ser ut som någon.. Eeh.. Den är spräckt här... Det är någon som har spräckt den här grejen 
känner jag... Jag kan lägga ifrån mig dem också eller? 

- Ja... Så vad är det för något du tittar på där? 

- Det är ju typ... Antingen så är det en sten som är spräckt men formen är alldeles för skapt så jag 
skulle kunna dra att är mer en... Som en mobiltelefon... Något som är mer avancerat antagligen... 
Eeeh... Och ena sidan är spräckt.. Den andra är hel... Ah men det är nog en mobiltelefon... Man ser ju 
att... 

- Ok.. Så du säger att det är en mobiltelefon som är spräckt helt enkelt? 

- Ja det tror jag... 

- Så vad kan då ha hänt med den.. I och med att du säger att den är spräckt... 

- Efter som den är på marken så antar jag att någon har tappat den. Det verkar inte vara.. .Alltså... 
Något märke i miljön så antagligen så är det bara någon som har.. Liksom.. Tappat den... och glömt 
att de har tappat den för den är kvar på marken... Jag fortsätter.. 

- Ska vi se här... Ja.. Det är bara att köra vidare.. 

- Ska vi se... Här har vi någonting... Ja.. Det här är ju någon slags mask... Jag blir lite så här orolig.. 
Eller lite rädd.. För den är ganska skrämmande... Lite.. liksom.. Motorsågsmassakern kanske... Den är 
liksom lite... Munnen här ser ganska läskig ut.. och formen här är.. ondsint eller så. Någon har haft 
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den här på sig gissar jag. Sedan kanske tagit sig den eller tappat den på något sätt. Eeehm... Jag vet 
inte riktigt... Texturen är lite konstig... Det är svårt att säga vad är för någonting... Men det är ju 
formen som är läskig liksom... 

- Så du säger att det är en mask. Varför säger du att det är en mask? 

Två ögon och en mun är det som gör att jag... och att den liksom har den här huvud formen av ett 
halvt av framsidan av ett ansikte... och på baksidan satt det så här... band och så att man skulle 
kunna ta på den på sitt huvud... Mm. Det är svårt att veta den gör där... Om den har någon koppling 
till mobiltelefonen... Eeehm... Det är ju något slags händelseförlopp men jag gissar att man vet mer 
efter ett tag tror jag... 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön. 

- ok.. Här är det en kniv... Den  har lite.. Är det blod där längst ut kanske? Det är någon slags grej där 
längst ute... jag tror att ljuset gör det lite svårt att se men jag tror att det kan vara liksom.. Lite blod 
eller någonting... Men den... Den är tandad också.. Det ser ut som en ganska våldsam kniv. Ingenting 
man har i köket direkt utan... Mer en typ av vapen... Det är ett område längst ut som är lite färgat... 
Antagligen av lite blod eller någonting... men det är inte spetsen på den... Den yttersta spetsen... Så 
då har den kanske snuddat vid någonting... Och inte penetrerat någon på det sättet... Eehm... Annars 
så syns det inte så mycket liksom... Alltså.. Annars ser man inte så mycket spår av användning på 
den... 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön. 

- ok.. Här är det någonting... Här är också en kniv... Lite annan form... Mer likt en fickkniv av något 
slag... Den är också lite mindre... Som det ser ut så är det väldigt mycket... Ah.. Möjligtvis blod på 
den... Ganska djupt in så... Den har förmodligen varit mer i användning än den andra kniven... Ehm... 
Antagligen stabbat någon person ganska djupt.. .Eftersom den är kvar på marken så har den 
uppenbart blivit utdragen också... Om man ser någon slags förlopp i det här så kan det vara någon 
slags person som har gått genom korridoren och sedan möjligtvis... Antingen varit skadad och 
lämnat föremålen efter sig.. .kanske haft den här kniven i sig då... och dragit ut den på den här 
platsen.. Ehm.. Men det är ganska farligt att dra ut knivar.. Särskilt om de har varit så långt in som 
den här.. Så... Det är ju lite svårt att veta. Masken var av också så... Ah.. Något sänt tänker jag mig... 

- Så en form av fickkniv med andra ord... 

- Ah precis. 

- ...och det är ganska mycket blod på den så den har antagligen varit ganska långt in i någon? 

- Yes. 

- Ok. Är det något mer du vill berätta om objektet? 

- Eeh...Nej. inte som jag känner nu. 

- Ok. Om du tänker att du har varit på den här platsen här. Du har hittat fyra olika objekt på marken... 
Vad tror du har hänt här? Innan du kom hit... 
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- Ehm... Det jag tror generellt är att mördaren har gått här... Genom korridoren... Eftersom mobilen 
var krossad så är det möjligt at mördaren var skadad och att... Vi säger att det är en man generellt.. 
Det kan ha varit en kvinna också... Men då.. Först så har han tappat sin mobiltelefon och sedan tagit 
av sig masken. Förmodligen varit skadad och den första kniven kanske är mödarens egna kniv men.. 
Det är svårt att säga att det är en mördare egentligen.. Det kan ju vara vem som helst som har en 
mask och en mobiltelefon... Sedan lagt ifrån sig sin kniv.. och sedan dragit ut den här mindre kniven 
ur kroppen liksom... Det är det jag tror har hänt. 

- Det har helt enkelt gått en person genom den här delen.. På det här området helt enkelt... 

- Ja det är det jag tänker mig. Det är möjligt att det skulle kunna ha skett någon typ av våldsam 
interaktion i korridoren också liksom men... Det finns liksom inte... Spår av blod eller förstörelse i 
miljön... Liksom... Miljö definierar mycket av interaktion som har hänt... Förutom just de här 
föremålen. Det är också så att om den här kniven hade varit i personen som gick i korridoren skulle 
det antagligen ha varit blod på golvet kanske... Så det är.. Man har ju bara objekten att gå på så det 
är lite knepigt... 

- Ja. Är det något annat du vill lägga till? 

- Eeeh. Nej.. 

- Super! Då är det klart! Tack så mycket!  
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Respondent nummer 9 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- En trasig telefon. 

- En trasig telefon? 

- Yeah... 

- Hade du någon spontan känsla när du plockade upp det? Eller var det bara.. 

- Inget unikt.. Det är bara ovanligt att hitta en telefon liggandes liksom... 

- Du säger att den är trasig. Vad är det som säger att den är trasig? 

- Att skärmen är spräckt... och att den verkar inte vara på... Sååå... Men det känns ju bara som att 
skärmen är trasig... Det känns som att någon har tappat den. Så den är tappad helt enkelt. Trasig 
skärm. 

-Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön. 

- It's a hockey mask... A spooky halloween mask... 

- Så den är spooky? Hur känner du spontant? 

- Du vet... halloween spooky liksom... If it makes sense? 

- Vad är det som gör att det säger att det är en halloween-mask? 

- Jag skulle säga att det är för att den ser arg ut liksom. Och en hockeymask inte är. Den behöver 
bara vara som skydd.. Den är mer till att... intimidate eller skrämma liksom... Därför skulle jag tycka 
att det är en halloween-mask.. 

- Ok.. Så du säger att den är en hotfull hockeymask? 



 XXXIV 

- Ja... Pretty much... 

- Är det något annat du vill berätta om den här masken? 

- Tror inte det. 

- Varför tror du att det är en mask? Vad är det som gör att det är just en mask? 

- För att den har facial features som ögonhål, en näsa och en öppning för munnen och så har den... 
The shape to fit on your face... 

- Vad kan ha hänt med dem? 

- Det känns ju som att den är lite weathered liksom... Som att den.. Det är svårt att säga om den är i 
metall eller inte så jag kan inte riktigt säga vad som har hänt med den riktigt... utan...  

-Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön. 

- It's a bowie... Tanto knife kind of thingy... 

- Så en bowie.. Tantokniv... Med andra ord någon form av jaktkniv? Om man tänker på bowie då 
alltså. 

- Yeah... Pretty much... 

- Varför säger du att det skulle vara en sån typ av kniv? Varför är det en kniv överhuvudtaget? 

- För att den har ett handtag och ett blad antar jag. General shape. Varför skulle jag säga att det är 
en bowie eller en tanto... En tanto skulle jag säga är för att jag tycker att bladet har formen i toppen 
av en tanto. It's quite sharp... Men den har baksidan av en bowie... There's some blood on it I think... 
Or rust... 

- Som sagt... Du säger att det finns blod eller rost? 

- Yes.. I think so... Det är rost på hela bladet också... 

- Är det något specifikt område eller? 

- I toppen... Där är inte mycket,, 

- Så vad skulle kunna ha hänt här? På denna platsen. 

- Tror ingen skulle skära sig på detta sättet. It makes no sense... Så troligen är det någon som försökt 
kniva någon annan... Det är ju inte ett stick liksom... Då skulle det varit blod över hela toppen... Så 
det är någon har slashat och touchat väldigt lätt på någonting... På någon... 

- Är det något mer du vill berätta om det här objektet? 

- Känslan är truly evil liksom... 

-Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön... Så 
vad får du för spontan känslan av det här objektet? 
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- Ehm... Jag vet inte vad jag ska säga att jag får för känsla av... this.. Liksom... Man borde kunna svara 
snabbt liksom men... 

- Det behöver inte vara att du känner något över objektet... Det är inget som du måste tvinga in 
utan det är mer om det är någon spontan tanke på dyker in... 

- Jag skulle inte säga att jag kopplar till någon känsla direkt... Det är inte som hockeymasken som har 
ändå liksom... It feels intimidating... Den här känns inte så... Det är en pennkniv med blod på... Eller 
en boot knife? 

- Eller en stövelkniv? 

- Ja. 

- Så om jag har förstått det här rätt, en kniv av mindre variant? 

- Ja. En kniv som man normalt har på sig kanske. Eller som man brukar sätta i en nyckelknippa eller 
något sånt kanske... 

- Dock är ju en stövelkniv något man inte sätter i en nyckelknippa. 

- Nej men det är liksom en mindre kniv som man skulle ha med sig ganska normalt liksom. 

- Så det är ett solitt blad av mindre modell så att säga? 

- Ja. 

- Vad mer kan du berätta om objektet? 

- Den här är täckt med mycket mer blod iallafall och ser mycket mer ut som någon har blivit stucken 
med det. Det är svårt att säga om det är ett fatal... Det är ju inget blod runt omkring så... I don't 
know... Riktigt. 

- Så helt enkelt en kniv av mindre modell som... med mycket blod på då... 

- Yes.. 

- Jag skriver samtidigt så jag kan ha missat det.. Blodet där... Hur skulle det ha... Hur relaterar du 
till blodet som är där på kniven. 

- Hur det kom dit eller vadå? 

- Ja.  

Ja... Att någon blivit stucken liksom... Antar jag... Så det är inte som förra... Med slash... 

- Ja... Är det något mer du vill lägga till om objektet? 

Jag tror inte det... Det här känns mer som en normal kniv... Den andra känns mer som en man sällan 
brukar personligen ha... 
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- Så det där var det sista objektet. Så nu har du kollat på... Nu har du hittat fyra stycken objekt i 
den här miljön. Så vad tror du har hänt på den här platsen nu? 

- Det känns ju som att någon har blivit jagad kanske. Som att vi gick hem kanske...Någon gick med sin 
mobil framme antar jag.. För annars skulle det inte.. Det skulle vara svårt att tappa den ur fickan. Jag 
antar att han blev inte skuren när han tappade mobilen för skulle inte.. Make no sense... Man tappar 
ju någonting om man kanske blir slagen eller något.. Kanske tacklad eller något liknande. Så han 
tappar mobilen och springer en bit kanske. Har någon form av fistfight kanske... Och... Får av masken 
eftersom den kommer sedan. För det var en sån mask som inte sitter hårt liksom... Utan den ser ju 
ut som något man kan få av... och om man vill... Om man blir anfallen vill man ju veta vem det är.. Då 
är det lättare att hitta personen och... Hit the face... Ehm... Sedan antar jag att han som anfölls blev 
knivad för den har ju samma utseende som masken så... Med det är så att det är lite mer ovanligt att 
gå runt med en sån kniv normalt liksom... Det är nog det som skulle vara en avgörande faktor till 
varför den personen började använda kniven... PÅ något sätt får iallafall... Någon blir lätt skuren av 
den kniven... och så försöker... Den springa därifrån och får fram sin egen kniv... För den här kniven 
(Lilla kniven) till hör den andra personen antar jag... Den är en lite mer normal kniv kanske... Och 
sticker den här personen... 

- Ok... Så du säger du här "Den ena personen och den andra personen"...  Så du anser alltså att det 
finns två personer med i det här scenariot?.. eller har jag missuppfattat det? 

- Nej. Jag tycker att det är två... Det känns mest vanligt liksom... 

- Ok.. och för att då... Så en genomgång igen...Det finns alltså två personer som varit i det här. 
Vilka objekt relaterar du till diverse individ? 

- Jag skulle nog... Jag skulle vilja kalla individerna för anfallaren och den vanliga personen...eller vad 
man ska säga... Så den vanliga personen har telefonen och den är sista pennkniven tror jag... Och 
anfallaren har masken och den här bowie-aktiga kniven. 

- Varför skulle du säga att den här sista kniven och telefonen tillhörde den som inte är den som du 
inte kallar anfallaren? 

- Jag skulle nog inte säga att den som går runt i hockeymask antagligen inte går runt och kollar på sin 
telefon... och sedan slänger den på backen... Eller tappar den... Och den sista kniven känns inte som 
någonting om man skulle vara ute efter att döda någon så skulle man inte försöka dra något så litet 
utan man skulle ha något större... Och därför skulle jag tänka att i samband med den större kniven 
säger jag... Det är därför som jag säger att den kniven ägs inte av honom... 

- Ok...Är det något mer du vill lägga innan vi avslutar? 

- Jag tror inte det. 

- Jag vill bara fråga om du tittar mycket på såna här b-skräckfilmer? 

- Nej... Jag kan bara det lilla man ser liksom... Lite man sett normalt utan att ha sett filmerna 
liksom... Classic. 

-Då förstår jag. Tack så mycket. 
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Respondent nummer 10 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Nu ska vi se... Vad är det här för något ens? En trasig telefon tror jag... Ser det ut som ja... 

- Känner du något speciellt när du tittar på den? 

- Äh.. Trasig telefon... Någon är ledsen... 

- Så en trasigt telefon... Innan du gör vidare (respondent försöker gå vidare i miljön)... Vad är det 
som säger att det är en trasig telefon? 

- Det var lite svårt att säga på första intrycket men den har en telefonform... Den har sån här.. 
Cracked glasruta... Vilket är ganska standard på telefoner i dagsläge... Så det skulle jag säga att den 
ser ut som en telefon... 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön. 

- En mask av något slag.. Det är lite creepy... Det är en mask iallafall.. 

- Vad är det som säger att det är en mask? 

- Åh gud... Ja du... Den har ansiktsform... Har liksom plats för att sätta ansiktet i den.. Och den har så 
här band bakom... Vilket är ganska tydligt för en mask... 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön. 

- Ok.. Så vi har en kniv här... Så vi har alltså en trasig telefon, en mask och en kniv... Det kan 
potentiellt betyda att någon blivit mördad... har Den något blod på sig... Njaa.. Ser ganska rostig ut 
dock... 

- Finns det någon specifik känsla när du tittade på den? 
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- Nej. Det bara fortsätter på den förra känslan.. Lite creepy... Någon har antagligen mördat någon... 

- Är det något mer du kan berätta om kniven? 

- Ja du... Kan inte jättemycket om knivar men den lär ju gå att använda för att mörda folk... Den har 
ju dock inget blod på sig vad jag kan se så... Eller?... Är det lite rost? Där på toppen... Där är inget 
blod så den borde inte ha använts... Skulle jag vilja säga... 

- Ok. Om det inte finns något annat du vill berätta om objektet kan du röra dig vidare i miljön. 

- Vad har vi här? Här har vi en till kniv. Den ser mer blodig ut dock... Det här är en sån där hopfällbar 
kniv dock vill jag tro. Så någon har troligtvis mördat någon med den här kniven. Någon har 
potentiellt försökt med den först och misslyckats och slängt bort den av någon anledning... Inga 
jättenya känslor... Lite creepy som innan...  

- Ok. Har du något annat du vill berätta om det här objektet? Du sa att det var en fällkniv... Som 
det är blod på... 

- Ja.. 

- Det här är fjärde och sista objektet. Du har kommit till en plats här och du har hitta fyra stycken 
objekt så vad är det som har hänt på den här platsen? 

- Ok. Vad har hänt? Någon har gått runt med en mask och potentiellt två knivar.. .Eller en... 
Beroende på vart den andra kniven kommer ifrån... Ehm... Han har troligtvis jagat någon för det 
finns en tappad telefon.. Så antagligen har den som blivit jagad tappat sin telefon som gått sönder. 
Kniven hade blod på sig så han har antagligen blivit stabbad... Med den här kniven... 

- Vilken av knivarna? Det finns två stycken. 

- Den blodiga.. Den andra kniven... Fällkniven... Första kniven har förmodligen inte varit den andras 
utan har varit samma person haft båda knivarna... För det är en väldigt stor kniv och det är inget 
man går runt med... Så han har antagligen slängt bort den eller tappat den.. Eller försökt kasta den 
på den andra personen eller något liknande men då missat... och sedan tagit den lilla kniven och 
stabbat med den... Skulle jag tro... 

- Ok.. Så för att dra en snabb recap... Du tror att det är två personer.. Du benämner en här som en 
han... Är det någon speciell anledning till det eller? 

- Egentligen inte... Masken påminner om ett manligt ansikte men det kan lika gärna vara en kvinna 
egentligen... 

- Jag förstår... Så att du säger att det är två personer i det här? 

- Yes. 

- Vilka objekt skulle du placera till diverse individ? 

- Mobilen skulle antagligen vara den andra personens, den som blivit jagad. Masken och båda 
knivarna skulle jag vilja säga tillhör den som jagade... Ehm.. Var det fler objekt? 
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- Nej.. Det var alla... Finns det någon mer du vill lägga till som kan ha hänt i miljön? 

- nej... Jag tror det var allt. 

- Ok... Om jag säger Jason Vorhees och Freddie Kreuger. Vad säger du då? 

- Ja du... Jag har inte sett den så jag vet inte... 

- Men du vet var de kommer ifrån? 

- Ja.  

- Du känner iallafall till dem? 

- Ja... Masken känns ju som något för någon som skulle mörda någon... 

- Så du känner till de här skräckfilmerna. Är det några du sett mycket av? 

- Nej. Jag har hört talas om ganska många men aldrig sett någon av dem... 

- Så du har egentligen inte sett någon av de här filmerna utan det du tänker på är mer sånt du sett 
av populärmedia då antar jag? 

- Ja men typ... I princip. 

- Ja.. Men då vet jag det. tack så jättemycket. 
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Respondent nummer 11 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Bara gå igenom miljön. 

- Mmmm.  

- Så du kan använda musen för att snurra på den också 

- Ja, jag tänker väl att någon har tappat sin, sin mobil. 

- Ja. 

- Helt enkelt. Och…. den har gått sönder… Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer,  men…. 

- Ja. Så vi kan börja med, det är en mobiltelefon, säger du. 

- MMmm... Jaaa, det är vad jag tror, iallafall. 

- Ok, varför tror du att det är en mobiltelefon, vad är det som säger att det skulle vara det? 

- Det känns som att storleken, ehh, den … Alltså, jag har inget att jämföra med, egentligen, men i 
miljön, då, som är väldigt kal, men det känns som att den är i rimlig storlek för att vara en 
mobiltelefon… Och det är en väldigt typiskt grej som händer med mobiltelefonen, att tappa den i 
marken, öh, och det flesta moderna mobiltelefoner har en hel glasskärm, liksom… Och inga fysiska 
knappar. 

- Ja. Ok. Kanon. och där inte finns något mer du vill berätta om objektet, kan du röra dig vidare i 
miljön 

- Mm, jag tänker på, jag tänker på Slipknot. 

- Slipknot? 



 XLI 

- Mmm.. för jag tycker den liknar Mick Thomson , eller vad han heter… 

- Ja, ja, ja… 

- Hans mask. Um, ja, det är ju en ansiktsmask, det är det som jag hittat. Öhm, och min tanke är väl 
att den här tillhör förövaren, om det nu finns en sådan, det vet jag du inte exakt, men det är det jag 
tänker att… den känns elak, liksom. 

-Ja, och vad är det du tittar på? 

- Mmm, asså vad objektet är för någonting? 

- Exakt. 

- Öööh, en ansiktsmask.  

- Vad är det som säger att det var en ansiktsmask? 

- Ööööh, för att den har , det ser ut som att den passar, och den har, liksom hur säger man, 
karaktäristiska drag som ska likna ett ansikte, den har hål för ögonen, den har en näsa, ööh, den har 
hål för munnen, Den har inte en egen mun, men…. 

- Jag förstår. 

- Ja.  

- Ja, om det inte finns något mer du kan berätta om objektet så kan du röra dig vidare i miljön. Ja, 
kör vidare. 

- Yes. Mmm. Jag tänker att det här bör vara….. Fast kanske inte, i och för sig…. Men min första tanke 
var att Det här är ett, ett, vapen som använts i ett brott, eller någonting… 

- Ja. 

-Jag tror just nu att det är det som har hänt, um, men samtidigt så tänker jag att jag ser inget blod 
eller något sånt, på den, så det är inte säkert att den har med det att göra, och isåfall att den inte 
använts för att skada någon, den kan ha använts för att bryta sig in, eller ut...Eller, något sådant…. 

- Om det inte finns något mer du kan berätta om objektet så kan du röra dig vidare i miljön 

- Yes. Mmm...Här är ännu ett, ja, jag bedömer det som ett vapen. Um, den här har nån slags 
beläggning på bladet, um, det är inte helt tydligt vad det är, det, det är mörkt, lite brunaktigt, tror jag, 
brunaktigt, kanske skulle kunna vara torkat blod, men jag är inte… inte helt säker...Det är min första 
tanke, och då tänker jag att, um, mordvapen ska jag inte säga, men det är ett vapen som använts för 
att skada någon. 

- Ok, ja, när du säger vapen, vad är det för någonting? 

- En, säger man fällkniv, tror jag det heter? 

- Fällkniv. 
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- Um, En hopfällbar kniv, helt enkelt.  

- Varför säger du att det är en hopfällbar kniv, eller en fällkniv, då? 

-  Um…. för att där, vad ska man säga, för att där bladet sitter ihop med handtagen, öh, jag tolkar det 
som att sättet det sitter fast är roterbart... Och själva handtaget… det känns som att om det nu går 
att fälla ihop det här, som jag tror att det går, så skulle det, liksom , fylla ut där, så att den skulle bli 
symmetrisk. 

- Ja. Ok, är där någonting mer du vill säga om objektet du tittar på? 

- Nej.  

- Ok. Så du har tittat på 4 objekt här nu i miljön, som finns på en plats, och då är frågan då, vad 
tror du har hänt på den här platsen. 

-  Um, jag tror att någon har mördats.  

- Någon har mördats. Ok, um..så… men.  Hur många personer skulle det här involvera på den här 
platsen? 

- Spontant skulle jag säga två, men det kan mycket väl vara fler, um… jag skulle väl gissa på att det är 
en gärningsman, helt enkelt, eftersom det fanns en mask, och, alltså, dom som har blivit angripna, 
eller vad jag ska säga, öh, de kan vara flera, men min spontana tanke är att det är en gärningsman 
och en som har blivit utsatt för det här. 

- Ok. Om du skulle koppla…. 

- Um, jag skulle koppla… Jag kan börja från början… Mobilen, um… jag tänker spontant att den tillhör, 
vad ska man säga, den, den mördade, eller så, om det ens någon som blivit mördad, um… Men 
egentligen så kan den lika gärna tillhöra gärningsmannen, umm… Men jag tänker att , men det kan 
jag , det är egentligen omöjligt för mig att säga … um… 
Masken, tänker jag mig att det är gärningsmannens, um, för att det borde ligga i hans intresse att 
dölja hans, eller nu säger jag hans , men dess, det borde ligga i dennes intresse att dölja vem den är. 
Um.. och det borde inte den som blivit utsatt för det här brottet ha. Om det är en vanlig människa… 

- Ja, tänkte bara fråga… Rent spontant benämnde du maskägaren som en han, är det av någon 
speciell anledning eller var det bara, någonting, var det bara ren händelse  ? 

- Det är väl dels för att de flesta våldsbrott, som jag tror att det här är ett sådant... begås av män, 
men sen tror jag också att masken kan störa mina tankegångar lite, för att, den, jag tyckte den gav 
ett manligt intryck, men den har ju ingenting med, alltså, vem som helst kan ha en sådan mask, men 
det fick mig till de tankegångarna att det var en, en man... Sen var det stora, jag vet inte riktigt vad 
det ska kallas, men, kniv/Svärd/såg… um.. Det större vapnet, det tänker jag mig också att det är um… 
gärningsmannens, um,  för det känns som ett allsidigt, eller mångsidigt iallafall vapen, som kan 
användas, dels för att slåss, men också för att såga saker, bryta sig in , bryta sig ut, och så… och sen 
den här sista kniven kan vara en snäll, eller, kan vara vilken som helsts, men… ju mer jag tänker på 
det, Desto mer tror jag att den har använts, jag tror mer i en sådan liten , det känns som någonting 
som är lätt att bära på sig liksom, så att jag tror att det är den som blivit utsatt för ett brott som äger 
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den, och har använt den i, i självförsvarssyfte, liksom. För det känns inte som att gärningsmannen 
skulle ha den, om, om nu min, min tanke stämmer, att om den redan har det andra vapnet, varför 
skulle den då slåss med det här? Så jag tror att det är… vad säger man, att den som har blivit utsatt 
för brottet, den har använt den i, i självförsvar. 

- Ja. Är det någon speciellt anledning till varför du tror att någon har använt den? 

- Jag tyckte att den såg blodig ut, eller, någon slags beläggning har den, öh, som jag tolkar som skulle 
kunna vara blod. 

- Ja… Har du någonting mer du skulle vilja lägga till om miljön, eller vad som har hänt? 

- Jag börjar tveka lite på om, om, för jag tänkte ju först att den som blivit utsatt för brottet, den har 
alltså blivit mördad, det var min första tanke, men när jag försökt pussla ihop det nu, så tror jag inte 
att någon har blivit mördad, kanske blivit bortrövad, men, just eftersom jag tänker att  den lilla 
kniven, som jag tolkar som att det, jag ska, om nu bestämmer jag att det är blod, liksom, ah, att den 
har använts, det är den som är blodig, liksom öh, och då tror jag att det är förövarens, eller 
gärningsmannen som har blivit skadad av den. Så, därför tror jag inte att någon har blivit mördad, 
eller så, men kanske blivit rånad, eller bortrövad, eller så. 

- Ok. Om jag säger Jason Eller Freddie, känner du till de namnen? 

- Freddy Kreuger har jag koll på, jag är inte helt säker på den andra. 

- OK, då. Um, som sagt, Freddie Kreuger kommer ju från B-filmvärlden då ju, är det, B-film, och 
den här typen av slasher-filmer då, är det någonting som du brukar titta på, någonting som du är 
van vid, så att säga ? 

- Jag har sett en del, men det ä inte jätteofta jag kollar på dem, men jag har ändå sett, jag är 
någorlunda bekant med den, de genren. 

- Någorlunda bekant. Ok! Tack så jättemycket! 
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Respondent nummer 12 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Wuuuow. Ähhh. Förvirrad. Hehe. 

- Förvirrad? 

- En telefon av något slag. Eller, ja, en krossad.. En krossad telefon. 

- Krossad telefon. 

- Uuuuumm, ena sidan är antingen krossad eller, är, baksidan av en telefon, och den andra är, um, 
väldigt, eh, den här är förmodligen baksidan, det var ingenting. Hehehe…. 

- Ja, så du säger att det är en telefon, är det någonting specifikt som säger att det är en telefon? 

- Eh, av ren erfarenhet känns det som att det skulle vara en eh, um, i den formen, och jag är, hehe, 
van vid att se krossade telefonglas…. 

- Ok då, så det är, eh, så att det är en, det är en krossad, det är en krossad  telefon, då um, och  det 
är glaset på framsidan, som du säger då, som ger ifrån att den är krossad 

-Ja, precis 

- Så, vad skulle kunna ha hänt för att den här skulle kunna ha krossats? 

- Ausch, asså, heh, jag skulle säga att den här har förmodligen blivit tappad, eller att någon  , eh, 
någon har,  eller att någon har trampat på den, jag skulle gissa på att man trampat på den istället för 
att den har… ramlat , för att, eh,  ja, ramlade telefonen brukar ha, en vanlig spricka som börjar 
någonstans. 

- Jag förstår. Om där inte är någonting mer du vill lägga till om objektet så kan du röra dig vidare i 
miljön. 
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- Alright. Oooh. Creepy. Det är en mask, av något slag. Um, eh, osäker om det är för halloween eller 
om det är någon sport. 

- Ja…. När du säger osäker på Halloween eller sport, skulle du kunna utveckla de tankarna lite 
grann?  

- Umm…. Det finns rätt många sporter som har masker, av olika slag, eh, jag har inte aning, jag har …. 
Vet bara att det finns, och vet inte riktigt hur de ser ut, hehe…Så, jag vet inte om det finns, standard, 
eller något sånt där , mn det skulle kunna vara något sånt, för att skydda ansiktet, liksom… 

- Och för Halloween, så… 

- Creepy masks, man. Creepy masks. 

- Ok. Och du säger att det är en mask.  

- Mmmm. 

- Vad är det som säger att det är en mask? 

-  Ääääm, första är ju ansiktsformen, det är eh, något slags, vad heter det, um, substitut för  ett 
ansikte, liksom… eeeh…. Det andra är att den har um, en, eh, något band, längst bak, som skulle 
kunna visa att det är, man, man knyter fast den.  

-Ja, jag förstår. Äh, ok, om där inte finns någonting mer du skulle vilja lägga till, så, kan du röra dig 
vidare i miljön. 

-Alright. Oooh. Intrigue... Uuum, en kniv. Av något slag… Um…. Osäker på exakt.. När… vad för kniv, 
men, um…  Men, jag, då jag vet att det finns en, en liten taggad… den tandade eggen brukar ha en 
viss mening…. Ehh...hehe…. Om det är någon slags, eh, fältkniv, eller något liknande… 
Vilket det förmodligen är… ja…  

-Ok… vad är det som säger att det är en sån, att det är en kniv, och att det är vad du kallar för 
fältkniv? 

- Mmmm, um, nje, att det är en kniv, att det är ett litet, um, verktyg, att skära med, den, har, en egg, 
liksom. Um, och ett handtag. Allt som… allt en kniv behöver, hehe. Um… den tandade eggen är av, 
dock, populärkultur erfarenhet, yes, eh, att man ser den tandade eggen i säg, militärfilmer, och… 
sånt...om jag försöker minnas, så är det, har jag sett någon, någon nån gång försöka skära av rep 
med det, för det är enklare, och typ, um, att det är enklare att skära genom trä med en tågade (hör 
inte), för att det är…. 

-Ja, jag förstår. Är det någonting mer du vill lägga till angående objektet, om du kan titta på det?   

- Det ser rostigt ut. 

- Rostigt? 

- Jaa… Antingen rostigt, eller väldigt smutsigt brunt , men jag gissar på rost… Så, den har förmodligen 
antingen varit dåligt behandlad… dåligt, um, kept, eller så har den legat här väldigt länge.   
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- Ja. Ok. Om där inte finns något du vill lägga till, kan du röra dig vidare i miljön. 

- Yes. Waah. Oooh. En till kniv. En mindre kniv. Um…. ooof, um, jag vet… 

- Vad säger att det är en kniv, vad är det som säger att det är en kniv? 

- Eehh, samma sak som innan. Um, eh, handtag, egg, det är …. Sånt. uuhhh, jag trodde först att det 
skulle vara en kniv som såg ut som att den skulle vara ihopfällbar, med tanke på det rundade, eh, 
vad heter det, um, eh, kanten, som kan tyda på att det är eh,, att den kan flyttas, um… och att det är, 
kan finnas en kant som en..., bladet kan gå in i . Um… det har mörkat blod, eller något annat mörkt , 
um, på sig. Um.. jag gissar på att det är torkat blod, för att det är… um, mörkt blod bru-, torkat blod 
brukar  bli väldigt, väldigt, mörkt, och brukar fastna väldigt bra, så …. Um…. Allmänt bara en känsla.  

- Ok, jag förstår.  

- Jag är ledsen*skrattar* 

- Ok. Så du… Det som har hänt här nu, är att du har ju  tittat på… du har tittat på 4 olika objekt här 
nu. Är det någonting mer du vill tillägga om det här objektet? 

- Nej 

- Ok. Um, Så, um, du har tittat på 4 olika objekt. Um, och, um, som du har hittat på den här platsen 
då… Vad skulle kunn ha hänt på den här platsen. 

- Hm… Det första som jag tänker på är att det skulle kunna vara att någon som, um, blivit anfallen, 
eller  fly från någon… Um… som tappar,eller,  eh, sin telefon, eller liknande, men den som jagar, eller 
de som jagar, var förmodligen konflikt med den här individen, med tanke på att en mask är kvar här, 
eh så dom gjorde, jag gissar på att de gjorde, något, de som blev anfallna um, gjorde motstånd på 
något sätt. Jag gissar på att det var fler som blev anfallna, eller som anfall, med tanke på att det finns 
fler en ett… fler än en kniv, uuu… och att de kanske inte är jätte… organiserade.. Hehe. Um… ja… 

- Ok, så hur många individer skulle du säga var med i det här, eh, scenariot? 

- Um, jag skulle minst tre. 

- Minst tre? Ok, Varför säger du minst tre? 

- Um, jag tror inte att… um, i ett civilt perspektiv, är det väldigt få som behöver ha på sig kniv.. Um, 
så jag gissar att den som blev anfallen inte hade det… så det är en… sen har vi två knivar på scenen…. 
Och jag gissar på, det här kan ju också vara så att det är en [person som har två knivar, um, att  de 
hade olika verktyg, och bara var… oorganiserade, helt enkelt. Um, jag gissar också på att det bara är.. 
Det kanske inte var jättemånga fler som anföll, så det är förmodligen inte mycket mer än tre, med 
tanke på att den ena personen lyckades faktiskt göra motstånd, på något sätt… Så, jag skulle säga 
mellan tre och fem. 

- Tre och fem. Kanon! Är det något mer du vill lägga till om det här scenariot? 

- Nej. 
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- Ok. Tänkte bara fråga några frågor här. Om jag säger Jason och Freddy Kreuger, är det några 
namn du känner till? 

- Freddie Krueger känner jag. Um, Ja. 

- Ja. Vet du var du känner igen det ifrån? 

- Um, skräckfilm. Populärkultur. Haha. 

- Ok, skräckfilm, är det något du brukar titta på mycket? 

- Nej, um, bara med slutna ögon vänd åt andra hållet, haha.  

- Ok, haha. Och om vi tittar över på, inte bara skräckfilm, utan B-skräckfilm då ju, är det, asså, den 
här typen av alltså slasher, är det någonting som du är.. Som du har sett på mycket, eller sett på 
överhuvudtaget? 

- Äh, jag har sett på det, äh, jag är inte så glad i det, med tanke på…att jag inte är jätteglad i 
skräckfilm, men jag… um, jag har varit tvungen att kolla på det liksom, hehe.  

- Om där inte är något annat, känner jag mig nöjd. Tack så mycket! 

  



 XLVIII 

Respondent nummer 13 

 

"-" i texten innebär att ny person talar. Endast två personer vad medverkande under tiden av 
intervjuerna. Samtalen innehöll aldrig mer än två personer totalt (Inklusive intervjuare) . Intervjuares 
text skrivs med fetstil. 

Sessionen börjar med vänligt prat och förklarande hur kontrollerna fungerar i artefakten tillsammans 
med tillåtelse att spela in intervjun. 

- Du kommer till en plats där du kommer hitta objekt på marken. Det har hänt något på den här 
platsen och det är din uppgift att lista ut vad som har hänt på denna platsen. Jag vill att du ska gå 
fram till objekten i miljön och interagera med dem. Det första jag vill att du ska berätta är din 
spontana känsla. Om du inte känner något specifikt är det ok och om det känns roligt, sorgligt eller 
liknande är det ok. Det är den spontana känslan som räknas. Sedan vill jag att du ska berätta vad 
det objektet du tittar på är för något. Så.. Plocka upp, känsla och "Vad är det?". Jag kommer även 
ställa frågor under tiden som du tittar på dessa objekten. Om du inte har några frågor är det bara 
att köra igång. 

- Ok…. någon form av integrerbart objekt, obviously…um, um verkar som en smartphone som är 
sönder… eh vad det har för betydelse kan jag inte komma på just nu, men obviously, att den är 
sönder, så har ju någon betydelse - den fungerar inte…. 

-  Ja, ska vi se här, skulle vi kunna gå tillbaka till smartphonen, bara? Um, till telefonen, som sagt, 
du säger att det är en mobiltelefon, vad är det som säger att det är en mobiltelefon? 

- Äääh, både formen på den, um ja, det är uppenbarligen en skärm ,som man ser, det är ganska 
klassiskt, man känner igen en telefon som är sönder, liksom, det är ju, vad ska man säga, en vanlig 
syn, kan man tänka sig, um, så ja.. Igenkännbart helt enkelt. 

- Ok, kanon, om där inte finns någonting mer du vill berätta om objekten, så kan du röra dig vidare 
i miljön.  

-Ok… jag ska titta här, ah, yes… Ok… kollar noga på alla, haha, väggar bara, just in case… Ok, det ser 
ut som en mask… um, den har uppenbarligen, någon sorts, um, vad ska man säga, rugged, en liten… 
den har varit använd, eller någonting, um, ska vi se insidan verkar inte ge så mycket information, 
um,  uppenbarligen verkar inte… den verkar vara.. Inte gå att sätta på sig just nu för att den är, 
tråden eller vad det nu än är verkar vara sönder, um, ska vi se… om vi ser något annat där… Ja, det… 

- Hur, hur känns det att titta på den, eller vad är det , vad var din första spontana känsla när du såg 
den? 

- Äääh, um, ja, något, uppenbarligen för att skrämma, men det är uppenbarligen en mask också, så 
det ju liksom, det är en… någon sorts symbol kanske… också, kan man tänka sig… 

- Ja, ok. Varför. Varför säger du att det är en mask? 
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- Äääääääh, ja, varför säger jag att det är en mask… det är väl känslan jag får, vad ska man säga, 
både , både det att det är en , asså, om man bara kikar på objektet, så är det, ju, haha, en, vad ska 
man säga, det är ju, det är ju inte en heltäckt hjälm heller, liksom, så att det är en, det är en… om 
man vill täcka ansiktet bara, liksom… um, samtidigt som att den är menad att ställa fram någon 
sorts.. Bild, eller mening, liksom, med själva… det är inte bara menat för att skydda, liksom. Känns 
det som.  

- Ok, om där inte finns någonting mer du vill berätta om objekten, kan du röra dig vidare i miljön.  

- Mhhhm. Mhhm. Det är en kniv. Oj.  

- Vad är det som säger att det är en kniv? 

- Ähh, kort blad, um, den är kort… det är val blad det heter, eller? Um… ja, et, vad ska man säga hehe, 
handtag. Skulle kunna klassas som ett kortare svärd, men jag vet inte, på grund av skyddet runt 
handleden, men ja, det är en kniv, med en, vad ska man säga, serrated edge, har en.. Ja, den har 
någon sorts, antingen rost, eller torkat blod på sig… Um… och det innebär…. Um, ja, uppenbarligen 
använd, eller legat oanvänd, antingen eller, um… man kollar på själva bladet, verkar inte vara några 
större skador, så jag skulle gissa på snarare oanvänd, eh än faktiskt använd, men..... Ja… 

- Ja. Ok, Så du säger att det är antingen  blod eller rost, vad är det du tänker på bladet då, eller på 
kniven, just när du säger blod eller rost.? 

- Vad jag tänker på? 

- Alltså, vilket område är det du tänker på , eftersom du säger att där finns blod eller rost  på 
bladet, men jag är osäker på vilket område du pratar om. 

- Om… menar du själva, alltså...Aha, just det, ja! Ah, det är en till där, ja...Hmh,.... Um…  Ja, det är ju 
uppenbarligen någon sorts blod där, hehe. Um… skulle det verka som… även resten av.. tänker jag 
liksom ,den här delen, är ju uppenbarligen någon sorts rost, eller någonting… 

- Så, själva huvudkroppen, så att säga…  

- Är rostig, verkar rostig, ja. Eller smutsigt. Um, medans um,  ja, det är ju uppenbarligen någon form 
av vätska på tippen där, um, trodde  det var en del av…. Vad ska man säga… skuggningen där, mn … 
yes.  

- Ok, om där inte finns någonting mer du vill berätta om objekten, kan du röra dig vidare i miljön.  

-Mmm. Jag kan ju säga att det är det väldigt… uppenbarligen inte ett verktyg, utan snarare ett vapen, 
på grund av att det har en… någon slags… sån där… serrated del….. Um… och det är antagligen inte 
för att arbeta med… uuumm… här har vi en till liten… switchblade skulle man kunna kalla det… den 
verkar ha.. Vara väl täckt i någon vätska, blod antar jag… um.. Utöver det, så ser jag… 

- Så, vi kan gå tillbaka först, du sa switchblade, sa du, så, äh, vad, är det, vad är det, eh, vad är det, 
för någonting du tittar på?  Är det…. 

- Ehhh… 
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- Är det en stilettkniv du pratar om då, misstänker jag? 

- Nu är jag inte så säker på definitionen av en stilettkniv, um hehe, men, helt enkelt, um, ett vapen 
som gör att dölja, och och går att få fram ,med en liten knapp här, som man ser, som man skulle 
gissa, eller för att, flip, liksom, um… 

- Ok. Och det är, som sagt, det är eftersom, det är för inspelningens skull här, så att det är,  den är 
ihopfällbar, eller…. 

 -Precis, precis… Men… sen även, [hör inte] skulle även kunna klassas som ett verktyg faktiskt ,och 
inte bara ett vapen…um, som att, ja, den är ju liten, och ja...den har inget klart tecken, [MUMMEL] 
dödande, skulle jag säga…..den är ju uppenbarligen dränkt i… blod… eller olja, eller vad det nu är.. Så 
den har blivit använd på något sätt. Mhm. 

- Ja, finns det något mer du vill berätta om objektet? 

- Äääääh, nej.  

-Ok. Så du har varit här i miljön, detta är sista objektet, du har hittat 4 stycken objekt här i miljön. 
Och, vad har då hänt på den här platsen, tror du? 

- Mmmm… Äuuehh.Om man tänker att det är… sönderslagen mobil, en mask, och två knivar av 
någon sorts, skulle jag anta någon form av eh, kamp…. Eh, en sönderslagen mobil kan ju menas att…. 
Eh, en person har ju försökt ringa på hjälp eller liknande, sen har blivit ja, slagen ner på något sätt. 
Det att det var två knivar innebär att den personen kanske inte var helt hjälplös … um. Kan man 
tänka sig att den här kniven skulle då vara , um, den personen som blev anfallen, um, men 
uppenbarligen lyckats skydda sig på något sätt… um.  

- Varför tror du att det är personen som har haft mobiltelefonen som har haft den kniven? 

- ähh, um... för att det känns.. Om man går, utgår från att det är en… en anfallare, och en, vad ska 
man säga, ett offer, um, då tänker man sig ett sånt här objekt är någonting som en vardaglig person 
skulle kunna ha, det är inte en, det är inte ett mordvapen i sig, um….. Medans , umm…… ja, om man 
skulle gissa på att en mördare är… den, den är inte så jätte effektiv helt enkelt, kan man tänka sig, så 
är man ute efter att skada så är inte det… det mest effektiva, på så sätt.. 

- Så, du sa det här att, du misstänkte att där fanns två personer, i det här scenariot.  Um, så vilka 
objekt skulle du då koppla, så då kopplar du mobiltelefonen och kniv, till, eh, någon som har 
försvarat sig, alltså. De andra två, är det då anfallaren som har haft de här? 

- Mmmm, ja, precis. Och det är att de … ähhh… vad man ska säga, om man tänker på sig själv också… 
så är det ju först…. Vad heter det, mobilen… cry for help, typ, eller någon som försöker komma 
undan, sen har ju masken, typ ser mördaren, eller, ja, någonting… liksom, ondskefullt, kan man säga, 
sen kommer själva mördarvapnet… det innebär då, att, ja…. Det är, eller, det är inte mördarvapen, 
men, vad heter det, det är , ja, ett vapen, menat för att döda,  och sen till sist, en hopfällbar kniv som 
vem som helst skulle kunna ha på sig, egentligen…. Um.. som indikerar att person har då.. Försvarat 
sig på något sätt….Um.. men ja… jag kopplar ihop de både på grund av liksom, formen, symboliken i 
deras form, liksom…. Att kniven uppenbarligen liksom en mer sinister shape, eller vad man ska säga, 
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medans mobilen och den är….. ju ju mer, vardagliga, eller vad man ska säga. Samma med masken, 
att den är, ja. 

- Ok. Um, Då tänkte jag bara fråga här nu också… Om jag säger namnen Freddie Krueger eller 
Jason? Känner du igen de namnen? 

- Mmm, den första, ja.  

- Du känner igen Freddie Krueger? Eh, vet du var det kommer ifrån? 

- Öh, det är väl… Nightmare on Elm street? Tror jag? 

- Ja! Så det är någon form av, så här, kallas för B-flm, ju, den här form av slasher-grej, då. Är det 
någonting som du har tittat på? 

- Jag har inte sett de faktiskt, hehe. 

- Du har inte sett de filmerna? 

- Nej. 

-Eh, så, då misstänker jag om, alltså, att, den här kopplingen till de här kommer från  allmän 
populärkultur, så att säga, så du har inte sett dem själv, du har sett dem på andra, så att säga? 

- Man känner igen, liksom, masken och långa fingrar, eller vad det är nu,  precis… um, den 
symboliken, liksom…. Som man känner igen. 

- Ja, precis. Jag förstår.  

- Men… angående masken, så var Freddy Krueger inte min första tanke, jag skulle säga, utan det var 
snarare… jag gick mer in på… kanske typ. Liknande typ Skyrim och liknande influenser…  

- Ja, maskerad överlag, ja….  

- Mmmmm.  

- Um…. om du inte har något att tillägga så, var det det.  

- Ja, nej, men på masken, jag kände så här, jag fick lite av en kult-aktig känsla från den, typ, skulle jag 
säga, men jag, utöver det så… Hm. 

- Tack så jättemycket! 
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